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Sammanfattning 
Den svenska skolan präglas allt mer av en kulturell språklig mångfald som berikar skolan i stort, men 
utgör en stor utmaning för hela utbildningsväsendet. Med den växande gruppen andraspråkselever, 
vilka har varierande förutsättningar och erfarenheter, är det viktigt att se och uppmärksamma elevernas 
behov för att kunna erbjuda dem en likvärdig utbildning i den svenska skolan. För att öka förståelsen 
för gruppen andraspråkselever behöver vi lyssna på dem, på deras berättelser, erfarenheter och 
upplevelser. Således är syftet med denna uppsats att öka förståelsen för hur gymnasieelever som har 
ett annat modersmål än svenska upplever förutsättningarna i lärmiljön för att lyckas med sina studier 
på gymnasieskolan. Det empiriska materialet utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
åtta andraspråkselever som går sitt sista år på studieförberedande gymnasieprogram, i två olika 
gymnasieskolor, belägna i Mellansverige. Med hjälp av den hermeneutiska tolkningsmetoden har vi 
strävat efter att nå förståelse för andraspråkselevernas erfarenheter och upplevelser av lärmiljön i den 
svenska skolan. Studien visar att andraspråkseleverna efterfrågar mer arbete med ord och begrepp, ett 
medvetet arbete med texter och strategier för läsning, vilka ingår i ett språkutvecklande arbetssätt som 
bör genomsyra alla lärandesituationer i all ämnesundervisning och även ingå i lärarens medvetna val 
av förberedelserna inför en lektion. Det som är betydelsefullt är även lärarens förväntningar på 
andraspråkselevernas studieresultat och lärarens förståelse för deras studiesituation. Genomtänkta 
anpassningar i form av mer tid för språkinlärning och tydliga instruktioner som utgår från 
andraspråkselevernas förutsättningar är av betydelse för deras lärande. Vidare har det kommit fram i 
studien att den bekräftelsen som andraspråkseleverna får av läraren spelar en viktig roll för att nå 
skolframgång, för självförtroendet och självrespekten som yttrar sig i deras mående. 
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yrkesprofession som lärare och specialpedagoger. Stort tack till de åtta eleverna som medverkade med 
sina röster i denna studie, för att på så sätt öka förståelsen för elevgruppen nyanlända och 
andraspråkselever och deras studiesituation och lärande. Tack, till er! Ni har berikat oss och denna 
uppsats med era berättelser. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Bozena Hautaniemi, som med sin klokhet, tydlighet 
och ödmjukhet hjälpt och stöttat oss under arbetets gång med denna uppsats. Det har varit ett lärorikt, 
tankeväckande och inspirerande arbete. Tack, Bozena! Du är en förebild för oss i den professionella 
rollen som specialpedagoger, när det bland annat gäller att lyssna och känna in. 
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Inledning 
Dagens mångkulturella svenska skola är i behov av ökad förståelse för andraspråkselevers lärande. 
Den kulturella och språkliga mångfalden som präglar det svenska samhället berikar både samhället 
och skolan i stort, men ställer samtidigt högre krav och utmanar hela utbildningsväsendet. I dag är 
cirka en fjärdedel av gymnasieeleverna elever med ett annat modersmål än svenska, enligt Skolverkets 
statistik (Skolverket, 2018). Skolan är en viktig mötesplats för alla elever oavsett nationalitet, etnisk 
tillhörighet och bakgrund. För merparten av andraspråkseleverna förblir skolan den enda arenan där de 
talar svenska eftersom många andraspråkselever talar sitt modersmål i hemmet och med kompisar.  
Samtliga elever har en grundläggande rättighet till en likvärdig utbildning som tar hänsyn till deras 
individuella behov och förutsättningar. Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans 
så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (4 §) 

 
Denna lagparagraf ställer ett högt krav på skolan att anordna en utbildning som möter varje elevs 
individuella behov och förutsättningar. Ledning och stimulans ska erbjudas alla elever för att utvecklas 
så långt som möjligt, i enlighet med kunskapskraven, men det finns elever som kan behöva stöd i form 
av extra anpassningar eller särskilt stöd för att nå kunskapskraven. Elever som inte uppnår de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och som inte får anpassat stöd utifrån sina behov riskerar att 
hamna efter i sin kunskapsutveckling, vilket i sin tur påverkar deras skolgång och så småningom 
möjligheterna i arbetslivet och delaktigheten i samhället. De elever som ligger i riskzonen för att 
hamna efter i sin kunskapsutveckling är en heterogen grupp och kan bestå av elever som har läs- och 
skrivsvårigheter, funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i den 
sociala interaktionen, koncentrationssvårigheter och frånvaroproblematik (Skolinspektionen, 2016). 
Andraspråkselever nämns inte i denna rapport, fastän det har fastställts i Skolverkets lägesbedömning 
2017 att det finns stora skillnader rent betygsmässigt i den svenska skolan och resultatmässigt i 
internationella studier som PISA och TIMSS mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund 
(Skolverket, 2017). Detta i så pass stort omfång att det visar sig och förklarar minskningen av andelen 
behöriga elever till gymnasieskolan 2006 - 2015.  
 
I en kvalitetsgranskningsrapport genomförd av Skolinspektionen (2011) framgår det att det som brister 
i en del av de granskade skolorna är just anpassningen av undervisningen utifrån elevernas behov och 
förutsättningar. Detta kan i sin tur resultera i att eleverna känner sig mindre delaktiga i 
undervisningen, vilket kan innebära allvarliga konsekvenser för elevernas möjligheter att nå 
kunskapskraven. I ytterligare en kvalitetsgranskningsrapport (Skolinspektionen, 2016) om 
grundskolans arbete med extra anpassningar, vars syfte var att granska och bedöma om elever som är i 
behov av extra anpassningar får det i undervisningen, framgår det att 12 av 15 skolor behöver utveckla 
sitt arbete med extra anpassningar för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven. Utifrån 
granskningens resultat kan grundskoleelever hamna efter i sin kunskapsutveckling redan vid ett tidigt 
stadium. Vidare kan detta för somliga elever innebära att de kommer till gymnasieskolan med 
bristande förkunskaper, vilket kan försvåra för dem att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Ju 
äldre eleverna blir, desto högre krav ställs på dem, och elever som är i behov av anpassningar eller 
stöd oavsett anledning måste uppmärksammas för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
För andraspråkseleverna brister det oftast i språkkunskaperna, dels för att de inte har svenska som ett 
naturligt förstaspråk runt omkring sig och dels för att de inte heller behärskar det ordförråd som krävs 
för att kunna tillgodogöra sig det skolrelaterade språket. Språklagen (SFS 2009:600) slår fast att “Som 
huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha 
tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden” (5 §). Att göra språket 
tillgängligt för alla elever utifrån deras individuella förutsättningar är en förutsättning för både 
språkutvecklingen och lärandet, vilket i sin tur kan resultera i att de kan känna sig delaktiga i sitt 
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sammanhang i skolan (Thomas & Loxley, 2007). Thomas och Loxley menar att språkbehärskning, 
kunskaper, kultur, värderingar, inlärda och accepterade beteenden som varje elev har med sig från sin 
uppväxt och sina erfarenheter, uttryckt med Bourdieus begrepp, det symboliska och kulturella 
kapitalet som utgör varje individs habitus, påverkar andraspråkselevernas relationer, normer, 
värderingar, förförståelse, kunskapssyn och så vidare (ibid.). Andraspråkseleverna assimileras inte per 
automatik enbart för att de går i en svensk skola. Därför är det av stort intresse att lyssna på hur elever 
med ett annat modersmål än svenska själva upplever sin skolgång och sin studiesituation. Bunar 
(2010) framhäver att det råder brist på forskning kring nyanlända elevers lärande och lyfter fram att  

Det behövs särskilt studier som utgår från elevernas egna perspektiv, som låter dem komma till tals, och 
studier som förmår komplettera intervjuer som den hittills nästan uteslutande använda 
datainsamlingstekniken med deltagande observationer. Forskare som delar och observerar elevernas och 
lärarnas vardagsvillkor under en längre period har avsevärt bättre förutsättningar att identifiera och analysera 
den underliggande dynamik som präglar de nyanländas möte med skolan, dess aktörer, formella och 
informella pedagogiker och regler. (s. 51-52)  

  
Även Barnkonventionen (UNICEF, 2009) slår fast barnens rättighet till att “... uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad” (artikel 12). Det är viktigt att andraspråkselever får möjlighet att tala och berätta om sina 
erfarenheter för att öka förståelsen för deras behov, studiesituation och upplevda erfarenheter. Därför 
vill vi ge andraspråkselever möjlighet att sätta ord på vad som gynnar och/eller hämmar deras lärande, 
vilka omständigheter som främjar deras lärande och språkutveckling och vilken betydelse det har för 
andraspråkseleverna att få bekräftelse och ett erkännande för sin identitet.  
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Bakgrund 

En skola för alla 
Vad menas med en skola för alla? Begreppet en skola för alla genomsyrar hela det svenska 
utbildningssystemet idag. Ur ett historiskt perspektiv myntades begreppet en skola för alla i strävan att 
skapa en skola för alla barn oavsett social tillhörighet och förmåga (Hjörne & Säljö, 2013). Det fanns 
även en strävan att inte särskilja elever med funktionsnedsättning från andra elever utan att alla elever 
skulle integreras i en gemensam skola, i en skola för alla (SOU 2003:35). I och med tecknandet av 
Salamancadeklarationen 1994 förband Sverige sig “... att arbeta för att alla elever, oavsett 
tillkortakommanden, funktionsnedsättningar, ras, etnicitet eller kön, skulle undervisas gemensamt” 
(Assarson, 2009, s. 12). Vidare problematiserar Assarsson begreppet en skola för alla genom att ställa 
sig undrande inför hur ett och samma begrepp kan innehålla såväl hopp som provokation. Med detta 
menar Assarson att samtidigt som skolans styrdokument pekar mot att alla elever ska få en utbildning 
som utgår från deras behov och förutsättningar, så pekar verkligheten mot att skolan inte klarar av att 
anpassa sig efter elevernas individuella behov och att elever därför kan hamna i svårigheter. I enlighet 
med regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning definieras en skola för alla 
som en skola “... där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och 
där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas 
elever med olika bakgrund tillsammans” (Skr. 1996/97:112, s. 21). I ett vidare perspektiv kan i citatet 
utläsas att en skola för alla är en skola där även andraspråkselever har en självklar plats och rätt till att 
få en likvärdig utbildning som alla andra. Det som är gemensamt för nyanlända elever är, enligt Bunar 
(2010), att de är nybörjare i den svenska skolan vilket innebär stora utmaningar för såväl eleverna och 
deras familjer som för skolorna och dess personal.  
 
En skola för alla innebär att skolan ska vara den platsen som är öppen och väl förberedd för att kunna 
ta emot alla elever, oavsett deras olikheter. Begreppet olikhet diskuteras av Assarsson (2009) i den 
bemärkelsen att olikhet ses som en tillgång för skolan så länge som den inte blir till ett merarbete för 
skolans personal och i synnerhet för den undervisande läraren. Thomas och Loxley (2007) drar 
slutsatsen att olikheter tas fasta vid och förstärks i skolans verksamhet på grund av avsaknaden av 
förståelse för elevernas olikheter eller svårigheter och detta görs med utgångspunkt i Bourdieus 
definierade symboliskt och kulturellt kapital. På så sätt gynnas somliga grupper medan andra slås ut. 
Detta upprepas trots att forskningen har visat och påpekat denna reproduktion av ett segregerat 
samhälle under ett flertal år.  Det är dags att acceptera elevernas olikheter och det behöver visa sig i 
skolans sätt att anpassa lärmiljön (ibid.).  
 
När en skola för alla diskuteras behövs en diskussion kring elever i behov av stöd. Ett behov av 
anpassningar eller stöd uppstår inte förrän en elev möter en verksamhet eller en kontext som ställer för 
höga eller orimliga krav på denne och det är oftast då som eleven och elevens svårigheter diskuteras 
(Assarsson, 2009). Omformuleringen av elever med särskilt stöd till elever i behov av särskilt stöd 
visar en förändrad människosyn i skolrelaterade frågor kring anpassningar och stöd och är ett 
betydelsefullt steg i rätt riktning i en skola för alla (Brodin & Lindstrand, 2004). Detta blir dock inte 
synligt på skolorna. I Asp-Onsjös doktorsavhandling (2006) visar utvärderingen av åtgärdsprogram att 
paradigmskiftet inte har skett än i det dagliga arbetet. Det som oftast är dokumenterat i 
åtgärdsprogrammen var elevens svårigheter och brister som ska kompenseras, medan diskussionen om 
anpassningar i lärmiljön för eleven i behov av stöd saknades i många fall (ibid.). Det är viktigt att 
tillägga att elever i behov av stöd är de eleverna som på grund av olika förutsättningar riskerar att inte 
nå kunskapskraven och här ingår andraspråkseleverna som oftast saknar de språkliga 
förutsättningarna. 
 
Skoltiden är en viktig period i livet för varje enskild elev, inte minst för andraspråkselever. Sett ur 
merparten av andraspråkselevernas perspektiv är den svenska skolan framtiden och det framgår av 
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Skolverket (2011) att gymnasieskolan syftar bland annat till att ge eleverna “... en god grund för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (s. 8). Fastän en skola för alla tenderar 
att upplevas som en ideologi så belyser Assarson (2009) att en skola för alla, som devis, är nödvändig 
eftersom den innehåller en strävan efter alla elevers delaktighet och lärande. 

Lärmiljö 
Lärmiljö är ett brett begrepp som förutom den fysiska omgivningen i skolan och all undervisning även 
omfattar klassrumsmiljön, sociala konstellationer, relationer, psykosociala aspekter och den är av stor 
betydelse för en lyckad inkludering i skolan (Westling Allodi, 2011). Lärmiljö och inkludering kan 
inte ses som två skilda områden utan är starkt förknippade med varandra. Utan en lärmiljö som gynnar 
elevernas lärande, deras mående och de goda relationerna kan lyckad inkludering inte ske. Ainscow 
(2012) framhäver den gynnsamma lärmiljön som en förutsättning för att lyckas med inkludering av 
alla elever. Lärmiljön ska genomsyras av genomtänkta lärandeaktiviteter i undervisningen med snabb 
feedback, lärarens didaktiska förmåga, kamratlärande och reflektion. Det som även är avgörande för 
ett gott klassrumsklimat är hur välkomnande läraren är och vilken acceptans som finns för allas 
olikheter från både lärarens och elevernas sida. Om betydelsen av alla de nämnda aspekterna kan ses 
och förstås på en skola, inser man att det behövs mer än en viss pedagogik eller olika strategier för 
lärande för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper. Därför behöver man lyfta blicken och 
resonera kring allmängiltiga tillvägagångssätt som leder till skolframgång. Det behövs en förståelse 
och en gemensam grundsyn för en tillgänglig och därmed gynnsam lärmiljö, för inkludering och 
rättvisa som visar sig under hela skoldagen, i alla relationer och i all undervisning (ibid.). 
 
Acceptans för allas olikheter som behöver utmynna i ett självklart erkännande av kulturell olikhet 
genom en demokratisk pedagogik, som präglas av allas delaktighet genom bland annat kompensation 
för andraspråkselevernas språksvårigheter, är en förutsättning för en gynnsam lärmiljö för alla elever 
(Helldin, 2007).  Detta kommer även fram hos Rosales (2008) som genomförde deltagande 
observationer på en grundskola i en mångkulturell kommun, under läsåret 2004-2005, i syfte att 
synliggöra hur eleverna resonerade kring invandrare, svenskhet, språk och skolor. Slutsatsen som 
Rosales kunde dra utifrån sitt empiriska material var att eleverna använde sig av kategorier som 
“svenskar” och “invandrare” för att skapa egna identiteter och tillhörigheter. Det svenska står för det 
normala medan det icke-svenska, som oftast kallas för invandrare eller människor med utländsk 
bakgrund, står för det som är avvikande och det problematiska. Rosales framhåller dock att denna 
kategorisering inte är något som eleverna själva konstruerat utan är en maktordning som genomsyrar 
hela det svenska samhället. Härav är elevernas tankar och förhållningssätt influerade av specifika 
normer som är skapade av olika hierarkier i samhället. Vidare diskuterar Rosales att elevernas 
verklighet även synliggör behovet av en pedagogisk praktik som tar sin utgångspunkt i den situation 
som elever i mångkulturella skolor befinner sig i. “Det handlar (såklart) om en medveten 
språkutvecklande språkpedagogik, men också om en normkritisk pedagogik som befriar barnen från 
de mentala hinder som tidigt kan begränsa deras egna, men också lärarnas, förväntningar och tro på 
vilka de är och kan bli” (s. 188). 
 
I en vetenskapligt granskad studie av Westling Allodi (2002) fick 185 elever i åldrarna 7-17, från tio 
olika kommuner, skriva berättande texter om sina skolor. Utgångspunkten i denna studie var att elever 
har ett insiderperspektiv av skolan och lärmiljön och kan följaktligen bidra med förståelse av hur 
skolan som institution tar emot eleverna. Utifrån elevernas perspektiv uppfattas inte skolan bara som 
en plats för lärande och undervisning utan som en plats där sociala relationer äger rum. Det finns även 
en skillnad i elevernas berättelser. Eleverna som erhöll särskilt stöd gav en rikare bild av sin skola 
jämfört med eleverna som inte hade behov av särskilt stöd. De problem som beskrevs i berättelserna 
var dock ett tecken på att skolan inte klarade av att anpassa undervisningen efter elevernas behov och 
detta är en bekräftelse på att hänsyn inte tas till elevernas gemensamma rätt till likvärdig utbildning, 
framhäver Westling Allodi. Eleverna kunde dessutom ge en tydlig bild av hur lärmiljön skulle vara 
utformad för att inkludera alla elever, i vilken lyftes lärarens roll i klassrummet som betydelsefull för 
att skapa gott klassrumsklimat. Med gott klassrumsklimat menade eleverna ett klimat där alla kan 
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samarbeta och alla har någon att vara med. Slutsatsen som Westling Allodi drar från resultatet i denna 
studie är att barn verkligen har något att säga. “The voices of these children can help us discover and 
understand the deficits present in educational setting. … It would benefit school and society to listen 
to them, because what they have to say is important” (s. 201-203). Även Skolverket (2015) framhåller 
att elevens erfarenheter av skolan är viktiga för skolans utveckling. ”Om elevernas röster, deras 
erfarenheter och reflektioner tas på allvar är det till fördel för skolans utveckling. Därför är det viktigt 
att bjuda in elever i processen att utveckla skolan som lärandemiljö” (s. 72). 
 
I en ytterligare vetenskapligt granskad studie av Gustafson och Hjörne (2015) som genomfördes på en 
liten friskola genomsyrar inkludering och tankar om en anpassad lärmiljö hela verksamheten. 
Gustafsson och Hjörne poängterar pedagogiska strategier som utgör basen för att lyckas och 
betydelsen av nära relationer i en skola där alla känner alla, där det finns ett öppet klimat, alla känner 
sig sedda samt känner tillit till varandra och där tidiga insatser kan ske på grund av detta. Det 
specialpedagogiska perspektivet är utgångspunkten i alla pedagogiska diskussioner för att kunna 
stimulera och lyfta alla elever i lärmiljön. Vidare lyfter Gustafsson och Hjörne kompetenta lärare som 
använder sig av en tydlig struktur genom hela lektionen och resurser i varje klassrum i form av 
dubbelbemanning, tvålärarsystem. Detta ses av alla på skolan som positivt. Eleverna kan bli delaktiga 
i arbetet under lektionen och det kollegiala lärandet blir därmed en del i varje lärares skolvardag. 
Slutsatsen som Gustafson och Hjörne drar utifrån denna studie är att det som gör skolans satsning på 
inkludering framgångsrik är en gemenskapsbaserad inkluderande pedagogik med utgångspunkt i det 
specialpedagogiska synsättet och med kunskap om varje elev. Och i Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningsrapport (2016) betonas just betydelsen av individuella pedagogiska anpassningar i 
lärmiljön. Att anpassa lektionerna rent rutinmässigt för en klass kan vara det första steget till en mer 
tillgänglig lärmiljö, men varje elevs styrkor och svagheter behöver tas i beaktande för att hitta den nivå 
som utmanar eleverna på rätt sätt. 

Andraspråkselever 
Som redan nämnts i inledningen är i dag cirka en fjärdedel av gymnasieeleverna elever med ett annat 
modersmål än svenska. År 2017 sökte 116 342 elever till gymnasieskolans yrkes- eller 
högskoleförberedande program. Av de sökande eleverna är 19 559 elever födda utomlands och 
ytterligare 10 848 elever har utlandsfödda föräldrar, vilket innebär att cirka 26 % av gymnasieeleverna 
är andraspråkselever (Skolverket, 2018). Om man följer Skolverkets statistik över skolor och elever 
skolår för skolår så upptäcker man en förändring av det som tas upp i tabellerna. Statistik över 
fördelningen mellan elever med svensk och utländsk bakgrund på riksnivå tas för första gången upp 
under läsår 2006/2007 (Tabell 4 C). Uppgiften om andraspråkselever är viktig att uppmärksamma för 
att öka kunskapen om den svenska skolan och utvecklingen i den, på samma sätt som det varit en 
betydelsefull uppgift att ta upp statistik om föräldrars högsta utbildningsnivå i elevstatistiken.  
 
Andraspråkseleverna är en heterogen elevgrupp med varierande skolbakgrund. Skolverket (2018) 
benämner elever med annat modersmål än svenska för flerspråkiga elever och framhåller vidare att 
gruppen flerspråkiga elever har varierande språklig, kulturell och social bakgrund. De medverkande 
eleverna i denna studie skulle också kunna benämnas för flerspråkiga elever men vi har valt att 
benämna dem för andraspråkselever eftersom studiens övergripande syfte handlar om elevernas 
skolspråk vilket är svenska som andraspråk. Somliga andraspråkselever har redan ett utvecklat 
modersmål och en mängd ämneskunskaper och förkunskaper inom olika ämnen på det egna 
modersmålet när de anländer till Sverige, medan andra inte har hunnit komma så långt. Det finns även 
andraspråkselever som är analfabeter när de anländer till Sverige. Merparten av andraspråkseleverna 
blir tvungna att byta sitt undervisningsspråk under pågående utbildning vilket medför ett avbrott i 
språkutvecklingen för dessa elever som i sin tur medför stora konsekvenser för fortsatt skolgång 
(Holmegaard & Wikström, 2004). Detta betyder inte att andraspråkseleverna inte kommer att kunna nå 
skolframgång med sina studier i den svenska skolan. Det finns många andraspråkselever som har 
lyckats nå skolframgång, men för detta krävs en större förståelse för andraspråkselevers olika 
förutsättningar och att de blir bemötta utifrån dem. 
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Att en förståelse för andraspråkselevernas olika förutsättningar och bemötandet spelar en stor roll för 
skolframgången visar Cederberg (2006), som genomförde en kvalitativ intervjustudie med 
invandrarflickor som invandrat till Sverige under tonåren och lyckats skaffa sig framgångsrika 
högskoleutbildningar. Cederberg hänvisar till Skolverkets kvantitativa studier, som visar att 
andraspråkselever som anländer till Sverige i tonårsåldern har svårt att skaffa sig en gymnasieexamen 
och en högskoleutbildning på grund av att de inte hinner utveckla sitt svenska språk fullt ut. Med hjälp 
av retrospektiva beskrivningar har invandrarflickorna dock bevisat att man kan lyckas med att skaffa 
sig en bra högskoleutbildning, trots en sen ankomstålder och kort vistelsetid i Sverige. ”Trots kort 
vistelsetid i Sverige har kvinnorna kunnat använda svenska språket i tillräckligt utsträckning för att 
genomföra sina gymnasiestudier med goda resultat” (s. 208). Invandrarflickorna mötte visserligen 
hinder och svårigheter under sin studieperiod, men lärarnas förhållningssätt gentemot flickornas 
lärande hade stor betydelse för deras skolframgång. Det som var utmärkande för dessa flickor var att 
de inte var utagerande och på så vis väckte de lärarens empati. Lärarnas stöd hade stor betydelse för 
deras språk- och kunskapsutveckling. Flickorna hade också gemensamt att de var duktiga elever redan 
i sitt hemland och hade ett utvecklat förstaspråk när de kom till Sverige (ibid.). 
 
Beroende på när eleven anländer till Sverige påbörjas utvecklingen av det andra språket, vilket är en 
komplex process. Många olika faktorer samverkar vid utvecklingen av ett andraspråk, nämligen “Vid 
vilken ålder man startar, vilket modersmål man har, tidigare bakgrund och skolgång och inte minst 
vilka olika möjligheter eleven får att utveckla och praktisera det nya språket” (Skolverket, 2012, s. 
119). Det gemensamma för gruppen andraspråkselever är att de inte har det svenska språket som 
modersmål och inte heller den språkbehärskningen och de förkunskaperna som är nödvändiga för att 
utveckla sina språk- och ämneskunskaper i enlighet med kunskapskraven för de olika stadierna i 
skolan från förskolan till gymnasieskolan.  
 
Andraspråksforskningen har visat att det tar cirka två år för andraspråkselever att utveckla ett 
vardagsspråk medan det kan ta upp till åtta år att utveckla ett skolspråk (Gibbons 2010; Hägerfelth, 
2011; Skolverket, 2012). Det finns dock andraspråkselever som har förutsättningar och klarar av att 
utveckla sitt skolspråk och kan använda det i olika sammanhang och syften redan efter fem år i 
Sverige (Gibbons, 2010). Skillnaden mellan ett vardagsspråk och ett skolspråk skiljer sig åt eftersom 
de är ämnade att användas i olika situationer och i olika sammanhang. Hägerfelth (2011) definierar 
vardagsspråket som det språk som barn utvecklar före skolåldern medan skolspråket är det språk som 
de möter i skolan och där de utvecklar olika språk- och ämneskunskaper som är nödvändiga och 
specifika inom respektive ämne. För elever med svenska som modersmål och andraspråkselever som 
är födda i Sverige är vardagsspråket redan utvecklat när de väl börjar i grundskolan men för 
andraspråkselever som anländer till Sverige efter skolstart innebär detta en stor utmaning eftersom de 
måste utveckla både vardagsspråket och skolspråket samtidigt för att klara av alla utmaningar som 
ställs på dem från såväl skolan som samhället i stort. I pendlandet mellan utvecklingen av både 
vardagsspråket och skolspråket genomgår andraspråkseleverna en dubbel språkutveckling (Viberg, 
1996). Samtidigt som andraspråkseleverna måste utveckla sina språkkunskaper i svenska och lära sig 
läsa och skriva på svenska så måste de försöka hinna ifatt jämnåriga kamrater i all annan undervisning 
och bygga upp sina ämneskunskaper för att kunna tillgodogöra sig allt innehåll i undervisningen. 
Vidare lyfter Hägerfelth (2011) fram att skolspråket inte enbart är ett språk utan flera språk eftersom 
olika ämnen utmärks av egna och specifika genrer där variationen på abstraktionen innehållsmässigt 
skiljer sig åt.   
 
Skowronski (2013) vittnar i likhet med Bunar (2010) om att forskningsområdet kring nyanlända 
elevers lärande är begränsat. I sin avhandling som utgår från nyanlända elevers erfarenheter och 
upplevelser av skolsituationen lyfter Skowronski (2013) fram möjligheter och hinder som nyanlända 
elever möter i den svenska skolan. De resultat som Skowronski kom fram till utifrån sitt empiriska 
material, som bygger på kvalitativa intervjuer med 29 elever och fältstudier på några grund- och 
gymnasieskolor, är till stora delar nedslående men det finns en del upplyftande delar, framhäver 
Skowronski. För majoriteten av de nyanlända eleverna utgör förberedelseklassen, där de lär sig 
grundläggande språk- och ämneskunskaper, en trygg plats där de samverkar med och inför varandra på 
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lika villkor, men det är när eleverna börjar i sina ordinarie klasser och i mötet med jämnåriga 
klasskamrater som de ibland tystnar. Tystnaden beror på många olika orsaker som till exempel rädsla 
och blygsel inför att bli utskrattad inför klasskamrater. Ett ytterligare hinder som lyfts fram är att en 
del nyanlända elever riskerar att stigmatiseras på sina skolor på grund av sin utländska bakgrund och 
sin brytning på svenska. Såväl tystnaden som stigmatiseringen utgör stora hinder för nyanlända elevers 
inkludering och lärande i den svenska skolan. Vidare lyfter Skowronski fram goda exempel på 
nyanlända elever som har lyckats nå skolframgång och inkluderats i den sociala gemenskapen med 
hjälp av stora ansträngningar att lära sig det svenska språket och mötet med klasskamraterna i den 
ordinarie undervisningen har varit på en jämlik nivå. 

Språkutvecklande arbetssätt  
Med den ökade andelen elever i den svenska skolan, som har annat modersmål än svenska, blir det 
ytterst viktigt att diskutera vilka arbetssätt som främjar andraspråkselevers språk- och 
kunskapsutveckling. Språket är det mest betydelsefulla verktyget som eleverna har för att kunna ta till 
sig ny kunskap och ett språkutvecklande arbetssätt borde genomsyra all ämnesundervisning för att 
kunna främja språk- och kunskapsutvecklingen hos andraspråkseleverna. Holmegaard och Wikström 
(2004) framhåller att tillägnandet av nya ämneskunskaper på det nya språket, som inte behärskas fullt 
ut, är en stor utmaning för andraspråkseleverna som till en början måste ägna sig åt språkinlärningen 
för att så småningom kunna ta till sig innehållet i ämnesundervisningen. Andraspråkseleverna som inte 
har ett utvecklat skolspråk riskerar att gå miste om vissa ämneskunskaper som jämnåriga elever 
tillägnar sig under samma tid. Det är även viktigt att vara medveten om att andraspråkseleverna som är 
födda i Sverige eller som anlänt till Sverige vid relativt tidig ålder inte alltid har ett utvecklat skolspråk 
på grund av olika orsaker. Skolverket (2012) belyser dessa orsaker, vilka exempelvis kan vara att 
andraspråkseleverna inte har så mycket kontakt med det svenska språket utanför skolan, att det 
svenska språket används i liten utsträckning och all annan kommunikation sker på modersmålet och att 
eleverna kan vara bosatta i segregerade områden med ytterst liten kontakt med det svenska samhället. 
För att andraspråkseleverna ska nå goda studieresultat krävs det ett språkutvecklande arbetssätt i all 
ämnesundervisning, menar Holmegaard och Wikström (2004). Olika ämnesområden kännetecknas av 
ett specifikt språk som andraspråkseleverna saknar, men med hjälp av språkutvecklande arbetssätt kan 
eleverna få hjälp och stöttning i att utveckla sina olika specifika ämneskunskaper. Det har visat sig att 
språkutvecklande ämnesundervisning gynnar alla elever oavsett vilket modersmål eleverna har 
(Holmegaard & Wikström, 2004; Skolinspektionen, 2010), men till skillnad från andraspråkselever har 
förstaspråkselever ett passivt ordförråd som lätt kan aktiveras medan andraspråkseleverna behöver 
anstränga sig mer för att utveckla sitt nya ordförråd. Med utgångspunkt i detta lyfter Holmegaard och 
Wikström (2004) betydelsen av att alla lärare har grundläggande kunskaper i språkutvecklande 
ämnesundervisning så att de kan möta andraspråkseleverna utifrån sina individuella behov och 
förutsättningar. Tre viktiga faktorer lyfts fram av Holmegaard och Wikström som en förutsättning för 
språk- och kunskapsutvecklingen, vilka är omvärldskunskap, tid och modersmål.  

För att eleverna skall kunna förstå innehållet i undervisningen och få ett sammanhang i textmängder måste 
de ha goda omvärldskunskaper. Detta är ofta bestämmande för hur väl eleverna klarar av skolarbetet. Man 
måste också ta hänsyn till tidsaspekten när undervisningen skall arrangeras, ställa rimliga krav på varje 
enskild elev och ge realistiska tidsramar. (ibid., s. 541)  

 
Med hjälp av språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar all pedagogisk verksamhet kan lärare stötta 
sina elever i att utveckla sina språk- och ämneskunskaper och därmed ha goda möjligheter att nå de 
nationella målen. Språkutvecklande arbetssätt har visat sig nödvändigt för andraspråkselevernas språk- 
och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010). Med utgångspunkt i detta har Skolinspektionen 
kvalitetsgranskat förskolor och skolor i deras arbete med att stötta flerspråkiga elever i deras språk- 
och kunskapsutveckling. Utifrån granskningens resultat framgår det att finns goda exempel av god 
kvalitet på pedagogiska verksamheter där flerspråkiga elever får den språk- och kunskapsutvecklingen 
som de är i behov av för att kunna utveckla sitt svenska språk och sina ämneskunskaper, men det finns 
också stora brister i det arbetet på många håll och därigenom får de eleverna i dessa pedagogiska 
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verksamheter sämre förutsättningar att uppnå de nationella målen. Vidare i Skolinspektionens rapport 
ges en del konkreta förslag på hur skolorna optimalt kan stötta flerspråkiga elevers lärande på 
organisations-, grupp- och individnivå. Exempel på sådana förslag är: 

Ha höga förväntningar och utmana de flerspråkiga barnen i deras lärande. … Förbättra kartläggningen i 
förskolor och skolor av de flerspråkiga barnens erfarenheter, kunskaper, språkliga förmågor och livsmiljö. 
… Ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolor och skolor där språket sätts in i ett 
sammanhang som ger mening och förståelse. Skapa ett sammanhang, i skolornas undervisning, där språk- 
och kunskapsutveckling hänger ihop och arbetet med språkutveckling ingår i alla skolans ämnen i syfte att 
skapa mening och förståelse hos eleven. Utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och även arbeta 
aktivt för att tydliggöra ämnets betydelse för elevernas möjlighet att lära sig förstå och använda det svenska 
språket. (ibid., s. 8) 

 
Skolinspektionen (2010) uppmärksammade utifrån sin granskning av förskolor och skolor behovet av  
att utveckla det språkutvecklande arbetssättet i skolorna för att stötta flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling, vilket ledde till att skolorna fick konkreta förslag på hur de kan strukturera och 
organisera sin pedagogiska verksamhet för att stötta flerspråkiga elevers lärande. Flera år senare 
uppmärksammas fortfarande behovet av ett språkutvecklande arbetssätt i bland annat en vetenskaplig 
artikel av Lainio och Norberg Brorsson (2016) som påtalar ett glapp som finns mellan lärarnas 
kompetens för språkutvecklande arbetssätt för framförallt underpresterande barn och ungdomar med 
svenska som andraspråk, de krav som Skollagen ställer och det som görs och kan göras i skolorna. 
Lainio och Norberg Brorsson lyfter fram betydelsen av lärarnas språksyn, deras medvetna språkval 
och attityden i förhållningssättet mot eleverna som faktorer som lätt kan förändras på en skola och kan 
därmed påverka elevernas utbildning och utveckling. Vidare framhåller Lainio och Norberg Brorsson 
att “Ett grundläggande antagande är att kunskap skapas och inlärning sker genom språk, den 
produceras och reproduceras genom språk samt värderas genom språk” (s. 2). Med hjälp av 
språkinriktad och språkutvecklande undervisning ges eleverna möjlighet och förutsättningar för att 
kunna tillägna sig det svenska språket som är en förutsättning för att kunna bli en jämställd 
medborgare i det svenska samhället.  
 
Även om det fortfarande råder en del brister i det språkutvecklande arbetet så finns det dock en större 
medvetenhet kring behovet av det arbetet i skolorna för att gynna samtliga elevers lärande, inte minst 
andraspråkselever som är beroende av det arbetet för att utveckla sina språk- och ämneskunskaper. 
Under ett helt läsår bedrevs ett fortbildningsprojekt på en grundskola i ett samarbete mellan forskare 
och lärare som syftade till att utveckla förståelse för och öka kunskapen om det språkutvecklande 
arbetet bland lärare med hjälp av kollegialt lärande (Svedberg, 2018). Det som gör denna studie 
intressant är just att språkutvecklande arbetssätt uppmärksammas mer och ses som betydelsefullt för 
all språk- och kunskapsutveckling. I slutet av fortbildningsprojektet fick de medverkande lärarna svara 
på en enkät som syftade till att synliggöra deras uppfattningar kring införandet av ett språkutvecklande 
arbetssätt i undervisningen. Utifrån sammanställningen av enkätresultaten kan man 
sammanfattningsvis se att majoriteten av lärarna som deltagit i det kollegiala lärandet ser stora 
möjligheter och fördelar med att använda språkutvecklande arbetssätt i klassrummen för alla elever, 
oavsett vad eleverna har för modersmål. Med hjälp av språkutvecklande arbetssätt underlättas 
tillägnandet av nytt innehåll i undervisningen för varje individuell elev och samtliga elever får större 
och bättre förståelse för såväl vardagsspråket som skolspråket. Fördelarna med det språkutvecklande 
arbetssättet är många men lärarna lyfter även fram en del svårigheter med det arbetet, nämligen att 
kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas olika språkliga behov. Lärarna ser även en fara i att 
självgående och begåvade elever inte kommer att utmanas utifrån sina förutsättningar. Dessa nämnda 
svårigheter bottnar i att lärarna upplever att alla elever har olika förkunskaper vilka försvårar 
planeringen av en undervisning som utmanar alla elever utifrån sina individuella förutsättningar och 
som samtidigt utmanar hela klassen.  
 
Utifrån ovan nämnda källor kan man dra slutsatsen att språkutvecklande arbetssätt ses som en 
nödvändighet för andraspråkselevers skolframgång. Varje gymnasieskola, som organisation, bär ett 
huvudansvar gentemot andraspråkseleverna att bedriva och organisera en pedagogisk verksamhet där 
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språkutvecklande arbetssätt genomsyrar all undervisning och främjar alla elevers och i synnerhet 
andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling. 

Skol- och ämnesspråkets betydelse 
I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) framhävs språkets betydelse i flera programs 
examensmål exempelvis för det humanistiska programmet där ett mål är att “… utveckla elevernas 
språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras förmåga att medvetet använda språket för 
kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen” (s.45) och för naturvetenskapsprogrammet där 
“Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande” (s. 47). Språket ses 
som förutsättning för att kunna tillägna sig ny kunskap som även blir tydlig i ämnesplanen för svenska 
som andraspråk där det betonas att “Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara 
vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet” (s.182 ). Vidare i ämnets syfte fastställs det 
att  

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och 
skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter 
om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla 
ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 
tas till vara. (s. 182)  

 
En framgångsfaktor för andraspråksutvecklingen är enligt Salameh (2012) tillräcklig exponering för 
andraspråket. Här blir det intressant att diskutera hur man kan anordna en ämnesundervisning där 
andraspråkseleverna exponeras för sitt andraspråk i större omfattning så att det kan bidra till deras 
utveckling av olika ämneskunskaper. Andraspråkseleverna använder sitt andraspråk utanför skolan i 
varierad omfattning men skolan som organisation bär ett stort ansvar i att stötta, stimulera och främja 
deras språk- och kunskapsutveckling både gällande vardags-, men framförallt ämnes- och skolspråket 
(SFS, 2010:800). 
  
I en vetenskapligt granskad artikel av Wedin (2009) framhävs språkaktiviteten, och 
speciellt monologens, den längre sammanhållna textens betydelse för andraspråkselevernas utveckling 
av det kunskapsrelaterade språket. Wedin använder sig i denna studie av observationer i klassrummet 
och intervjuer med lärare och elever. Det empiriska materialet transkriberar och analyserar hon sedan 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hon visar på vilket sätt läraren, som får mest talutrymme under 
lektionen befäster sin roll som kunskapsförmedlare. Läraren använder konsekvent det mer korrekta 
språket och inte talspråket för att implicit förankra detta hos eleverna. Därmed blir hon tydlig i sitt 
arbete med språket utan att explicit behöva uttala detta. Vidare drar Wedin slutsatsen att för att kunna 
lyfta språkkunskaperna behövs en språkpraktik under lektionen som konsekvent och tydligt använder 
sig av det språket som eleverna sedan ska kunna använda både aktivt och passivt. Hon lyfter fram att 
språkanvändningen i klassrummet, med givna tydliga interaktionsmönster och ett för alla elever 
synligt samband mellan språk- och kunskapsutvecklingen, behövs för att göra alla elever delaktiga i 
sin språk- och kunskapsutveckling.  
 
Även i Gibbons (2006) forskningsresultat beskrivs det medvetna samtalet, reflektionen och 
metakognitionen om språket som framgångsfaktorer för andraspråkselevernas utveckling. Gibbons 
skriver både om det betydelsefulla samtalet om språket och språkanvändningen men även om de 
förväntningarna på eleverna som lärarna tydligt uttalar gällande elevens identitet som lärande 
personlighet i klassrummet. Utgångspunkten i lärarens planering av ett nytt moment ska alltid utgå 
från tanken om att första- och andraspråkselever har olika förutsättningar när de möter det ämnes- och 
kunskapsrelaterade språket som används under lektionerna. Varje klassrumsaktivitet ska från första 
början förstås av alla elever, såväl språkligt som innehållsmässigt, och därmed ges en tydlig indikation 
på vad eleverna ska lära sig. Förförståelsen, förståelsen för och tydliggörande av kontexten är 
förutsättningar för att eleverna ska ta till sig nya ord, begrepp och kunskap. Oavsett om eleverna ska 
arbeta muntligt eller skriftligt så bör det som läraren anser som viktigt att lära sig, finnas tillgängligt på 
ett visuellt sätt i klassrummet, exempelvis genom att det är nedskrivet på tavlan. Reflektionen om 
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språket bör implicit finnas med i alla lärandesituationer. Gibbons skiljer tydligt mellan olika 
perspektiv i lärandesituationer, nämligen betydelsen av det socialkonstruktivistiska perspektivet, 
medvetandegörande av språket som ska gå från implicita handlingar till explicita och 
språkanvändningen som börjar i det konkreta språket för att övergå till ett mer abstrakt och teoretiskt 
språk. Vidare ger hon konkreta förslag i fem steg för effektivt arbete med språk- och 
kunskapsutvecklingen. I steg ett diskuterar läraren och eleverna tillsammans den redan inlärda 
kunskapen och processen av den inlärningen, i steg två introducerar läraren det nya i ett sammanhang 
och om möjligt som en naturlig vidareutveckling av kunskapen, i steg tre arbetar eleverna i helklass 
eller i grupp kring det nya innehållet under ledning av läraren, i steg fyra presenterar och reflekterar 
eleverna över ny kunskap, ord och begrepp i helklass och slutligen i steg fem producerar eleverna ett 
eget arbete som en sammanfattning av det som de har lärt sig. Sammanfattningsvis betonar Gibbons 
fyra signifikanta faktorer som är av betydelse för att eleverna ska lyckas i sin språk- och 
kunskapsutveckling vilka är lärar-elev-relationen, samtalet om kunskapen, samtalet om språket och 
samtalet i att göra eleven medveten om sin roll i sin egen utveckling i sitt lärande. 
 
Valenzuela (1999) upptäckte i sin treåriga studie i Texas, USA, en annan signifikant faktor. Hon 
genomförde sin studie med elever med mexikanskt ursprung, som hade spanska som sitt förstaspråk 
och engelska som sitt andraspråk. Eftersom undervisningen som eleverna fick i engelska som 
andraspråk inte upplevdes som en naturlig del i utbildningen utan mer eller mindre påtvingad uteblev 
den förväntade språkutvecklingen och även studieresultaten hos eleverna. Valenzuela kunde bland 
annat se att undervisningen inte utgick från elevernas förkunskaper. Deras kulturella habitus blev 
negligerad till den grad att eleverna såg sitt modersmål mer som ett hinder än en möjlighet. Eleverna 
kände inte sig accepterade för vad de var och vad de hade med sig. Detta förhållningssätt hade en 
direkt negativ inverkan på deras lärande och Valenzuela myntade begreppet subtraherande skolgång 
för just detta förhållningssätt mot elevernas förkunskaper. Hon drog slutsatsen att den positiva 
inställningen mot elevernas förkunskaper och att se dessa som en tillgång i lärandet och lärarnas 
erkännande av personen bakom varje elev stärker eleverna och därmed deras vilja och motivation att 
lära sig. 

Teoretiska utgångspunkter 
Med hjälp av två teorier, nämligen erkännandeteorin och verksamhetsteorin, som båda fokuserar på 
individens utveckling i växelverkan med andra och i olika kontexter, kommer vi att kunna förstå det 
empiriska materialet där andraspråkselevernas tankar och erfarenheter om sin studiesituation och sitt 
lärande synliggörs. Teorierna belyser vad som påverkar och vad som har påverkat en individ, i vår 
studie andraspråkselever, när de antingen reagerar eller agerar i en viss situation i skolsammanhanget 
eller på någon annans handling i den aktuella skolkontexten de befinner sig i. 

Erkännandeteori 
Honneth, en tysk socialfilosof, utvecklade erkännandeteorin som beskriver bekräftelsen som individen 
får som avgörande, för det är bekräftelsen som formar individen och gör den till en personlighet. 
Honneth (1995) utgår från Hegels begrepp, den reciproka relationen, att erkänna och att erkännas, att 
känna-igen-sig-i-den-Andre. Ömsesidigt erkännande är enligt Honneth ett måste i en lyckad 
interaktion. Det är enbart om individen erkänner den Andre som personlighet fullt ut, som de 
respekterar varandra som de är eller för det de gör. Individen erfar sig själv på så sätt som respekterad 
och erkänd vilket leder till att personligheten utvecklas. Honneth menar att en relation som präglas av 
ömsesidigt erkännande betyder att individen blir erkänd och det är en förutsättning för utvecklingen av 
personligheten och det praktiska Jaget. Hela den här utvecklingen bestäms och är beroende av en 
växelvis bekräftelse. Jagets erfarenheter ses som ett resultat av detta inbördes erkännande. I relation 
med den Andre får Jaget insikter om sig själv och på så sätt en bekräftelse som det annars inte skulle 
ha fått (ibid.).  
         
Honneth (1995) bygger upp en struktur för att synliggöra olika former av erkännande. Den första 
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formen finns i primärförhållandet, där relationen mellan föräldrar och barn utgör ett ömsesidigt 
emotionellt erkännande. Detta erkännande i familjen är betydelsefullt för utvecklingen av subjektets 
självförtroende och självkänsla. Den andra formen av erkännandet erfars i det sociala sammanhanget 
som Jaget ingår i och där utvecklas subjektet Jag till objektet Mig. Här verkar Jaget med sina 
rättigheter och skyldigheter för att hitta nya former för bekräftelse och på så sätt kunna bygga upp 
självrespekt. Det solidariska erkännandet är den tredje formen av erkännande som innebär att 
färdigheter och egenskaper utvecklas för att kunna bidra i samhället som man lever i. Dessa värderas 
utav den Andre och bekräftas ömsesidigt av Jaget. Egenskaper som kan kännas främmande men som 
erkänns av samhället som värdefulla att ha, kan medvetet och aktivt utvecklas av Jaget (ibid.). 
 
Erkännandebegreppet ses även av Honneth (1995) från den andra sidan för att kunna förklara hur 
individen påverkas vid ett icke-erkännande. När positiva förväntningar mot interaktionspartnern inte 
uppfylls kan individen förhålla sig på ett destruktivt sätt på grund av den besvikelsen som den 
upplever. Detta förhållningssätt kopplar Honneth till en direkt rädsla hos individen att inte kunna 
upprätthålla den egna existensen som då kan leda till att vilja vinna tillbaka den Andres 
uppmärksamhet med medel som inkräktar i den Andres integritet.  
 
Honneths teori om individens erkännande ger insikter och delvis även riktlinjer för ett förhållningssätt 
när pedagoger ska möta och undervisa barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. 
Därför kan denna teori vara användbar vid tolkningen och diskussionen av resultatet i denna studie. 

Verksamhetsteori 
Verksamhetsteorin utvecklades i den kulturhistoriska skolan i Sovjetunionen, som utgjordes av en 
grupp forskare med Leontiev och Vygotskij i spetsen. I denna teori ses individen som en aktiv del i 
samhällets verksamheter. Samtidigt som individen påverkar dessa verksamheter, påverkas den i sin tur 
av det som sker i verksamheterna. Leontiev (1978) ser handlingen som individen utför i en verksamhet 
som en reaktion på de artefakter, relationer och processer som försiggår i verksamheten och som utförs 
beroende på individens sätt att se och reflektera över verksamheten. Individens biologiska, familjära, 
sociala, kulturella och historiska kontext påverkar alltså individen och kan bestämma handlingar som 
leder till utveckling, vilken i sin tur påverkar och utvecklar kontexten runt omkring individen (ibid.). 
Samhällets verksamheter och individen är beroende av varandra och utvecklas i ständig växelverkan. 
Detta förhållande formulerar Knutagård (2003) som "... en process, där en händelse (tes) skapar en 
motreaktion (antites). Detta ger i sin tur upphov till en helt ny situation (syntes), vilket skiljer sig 
kvalitativt från det tidigare" (s. 50). Stetsenko och Arievitch (2004) beskriver teorins innebörd för att 
kunna förklara de processer som Jaget ingår i, i sina sociala kontexter som “… a historically, 
phylogenetically and ontogenetically grounded account of how transformative collective material 
practices constitute the very foundation of human social life, producing and reciprocally being 
produced by social interactions and human selves” (s. 480). 
 
Knutagård (2003) ger en historisk sammanfattning av idéer som har funnits kring människans 
utveckling i mötet med andra. Dessa idéer fanns redan hos de gamla grekiska filosoferna. På 1800-
talet diskuterar Hegel människans utveckling i relation till andra och han kommer fram till att vi 
påverkas av andra. Senare ser Marx som utgår från Hegel även det dialektiska i denna utveckling, 
alltså att människan påverkas och påverkar för att utvecklas själv. Det gör hon med och genom andra 
och utvecklar samtidigt verksamheten runt omkring sig. I början av 1900-talet utgår Vygotskij från 
Marx teori om ömsesidig utveckling och lägger till språket som ett betydelsefullt objekt. Vygotskij 
kom att kalla sin teori för den kulturhistoriska teorin om lärande. En annan samtida rysk forskare, 
Leontiev, utvecklar oberoende av Vygotskij verksamhetsteorin, teorin om vår utveckling genom 
aktiviteter som utförs i samspel med omgivningen. Under en tid sågs Vygotskijs och Leontievs teorier 
som konkurrerande. Nuförtiden används de båda teorierna som kompletterande teorier i den 
sociokulturella traditionen (ibid.). 
 
Det finns flera begrepp i verksamhetsteorin som är centrala och eftersom resultatet i denna uppsats 
kommer att tolkas med hjälp av dessa begrepp behöver dem definieras och förtydligas. Verksamhet 
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och spänningsfält är två centrala begrepp. Verksamhet är människans handlingar i ett sammanhang, 
där människan har ett behov av att vara aktiv i. Människan ses som handlande subjekt. Spänningsfält 
är de skillnader mellan människans och verksamhetens grad på utveckling vilken leder till vidare 
utveckling (Knutagård, 2003). 
 
Leontiev (1978) skiljer på begreppen individ och personlighet och betonar att skillnaden blir tydlig i 
användningen av dessa begrepp. Individen utvecklas, beroende av biologiska och sociala faktorer, till 
en personlighet och därför används inte begreppet personlighet förrän individen har utvecklat specifika 
egenskaper, förmågor och befinner sig i en relation till andra. Leontiev beskriver denna 
personlighetsutveckling som en inre och yttre process i ständig växelverkan. Den inre som en 
inneboende vilja att utvecklas och den yttre i den synliga handlingen i den verksamheten som finns 
runt omkring. Den yttre processen påverkar sedan den inre processen som reflektion över den 
utvecklingen som just skedde och så vidare (ibid.). Knutagård (2003) förstår begreppet personlighet ur 
Leontievs verksamhetsteoretiska perspektiv genom den dynamiken som uppstår mellan människan i 
sin verksamhet och närstående verksamheter som påverkar tänkande, beslut och handlande hos denne. 
Människans personlighet utvecklas alltså beroende på både omständigheter omkring denne och de 
därav följande val. Stetsenko och Arievitch (2004) betonar Leontievs tanke om de befintliga motiven 
som Jaget har när det utför handlingar i olika verksamheter, att “human activities are always driven by 
something objectively existing in the world” (s. 486). 
 
Leontiev (1979) menar att Vygotskij tillförde nya revolutionerande tankar som då låg före sin tid i och 
med upptäckten och beskrivningen av den proximala utvecklingszonens betydelse för lärande, 
psykologin och pedagogiken. “Thus, the zone of proximal development characterizes the difference 
between what the child is capable of himself and what he can become capable of with the help of a 
teacher” (s. 8). Den proximala utvecklingszonen hos ett barn betecknar skillnaden mellan den 
nuvarande kunskaps- och/eller färdighetsnivån och nästa nivå som barnet med hjälp av en kompetent 
vuxen eller klasskamrat kan klara av. Om barnet ska kunna genomföra en ny uppgift måste det ha en 
för uppgiften relevant bas av kunskaper och färdigheter att utgå ifrån för att kunna förstå det nya 
(ibid.). Vygotskij definierar språk som en kulturell artefakt som skapades ur människans 
kommunikationsbehov och gör den till en kommunicerande varelse som på så sätt kan socialiseras in i 
olika verksamheter och i samhället i stort. Språket är verktyget som lägger grunden till tänkandet och 
till de högre mentala processerna och utvecklas från elementära, spontana begrepp i vardagen till 
generaliserade, vetenskapliga begrepp som är en förutsättning för de högre mentala processerna (ibid.). 
Här har skolan en betydande och språkutvecklande roll. 
 
I verksamhetsteorin beskrivs alltså processer som uppstår när människan är aktiv, på individ-, 
organisations- och samhällsnivå och dessa processer sker alltid och måste ses i sitt historiska 
sammanhang. Det historiska sammanhanget ger en bild av bland annat normer, rådande lagar och 
kulturen i samhället. Människan ses även alltid i sitt tidsperspektiv, vad hon har upplevt och vad hon 
upplever just nu (Knutagård, 2003). 
 
Med hjälp av verksamhetsteorin kan en djupare förståelse uppnås för den förändringen och 
utvecklingen som sker hos en personlighet, som i denna studie är en elev eller en elevgrupp, och det 
som sker i olika sammanhang där personligheten ingår, så kallade verksamheter, som i denna studie är 
skolverksamheten. Eleven agerar både som subjekt, alltså påverkar genom sina handlingar och som 
objekt, blir påverkad av det som sker i skolverksamheten. Även skolverksamheten kan bli 
utgångspunkt i tolkningen för att kunna förstå, förklara och tolka handlingar som eleven utför i den. 
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Syfte och frågeställningar 
Det är viktigt att elever som har ett annat modersmål än svenska, andraspråkselever, får möjlighet att 
tala och berätta om sina upplevelser och erfarenheter av lärmiljön för att öka förståelsen för deras 
behov. Oftast talas det om eleverna men vi behöver tala med dem (Qvarsell, 2015). Genom att elever 
får möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter kan det bidra med ökad förståelse av hur elever med 
svenska som andraspråk upplever sin skolgång och studiesituation. Därmed blir syftet med denna 
uppsats att öka förståelsen för hur gymnasieelever som har ett annat modersmål än svenska upplever 
förutsättningarna i lärmiljön för att lyckas med sina studier på gymnasieskolan. 
  
Syftet har utmynnat i följande frågeställningar:  

• Vad har, enligt andraspråkselevers upplevelser, haft betydelse för deras lärande? 
• Vilket stöd upplever andraspråkselever som avgörande för deras fortsatta utveckling i enlighet 

med kunskapskraven? 
• Vilken betydelse har den Andres erkännande för andraspråkselevers lärande? 
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Metod 
”Vetenskapen är vetandets abstraktion” (Ödman, 2017, s. 54). Ödman hittar liknelser mellan orden 
veta och förstå och han definierar därav vetenskap som processinriktad handling som innefattar nya 
resultat. För att kunna förstå och se det nya behövs en för syftet anpassad vetenskaplig metod som kan 
stödja processen till ny kunskap och till vetenskap. Hautaniemi (2015) hänvisar till Gadamers 
filosofiska tankar om hermeneutik som enligt Gadamer utgör ett öppet och förbehållslöst sätt att 
upptäcka ny kunskap genom till exempel att lyssna på andras erfarenheter. I sådana samtal behöver 
man göra sig av med fördomar för att kunna ta in det som är annorlunda och det som inte är begripligt 
än. Med hermeneutik kan förståelse uppnås för erfarenheter som antingen är för oss okända eller 
överskrider vår världsbild och utifrån den förståelsen kan nytt meningsskapande ske (ibid.). Med hjälp 
av kvalitativa intervjuer med andraspråkselever om deras upplevelser av deras livsvärld ville vi skapa 
en utgångspunkt för förståelse och hitta intressanta situationsbeskrivningar och gemensamma 
erfarenheter för att kunna skapa en förståelse gällande betydelsefulla omständigheter i 
andraspråkselevernas lärmiljö. I såväl vardagslivet som yrkesprofessionen utgår vi ifrån förförståelse 
när vi bedömer handlingar och händelser. Denna förförståelse är avgörande för vad vi lägger fokus på i 
själva bedömningen (Ödman, 2017). När en handling eller en händelse inte är begriplig för oss 
behöver vi kompensera för ett icke-vetande och då tolkar vi det som sker. Varje handling kan i 
tolkningen ses från ett inre och ett yttre perspektiv som Ödman skriver och tolkningen blir därmed 
dialektisk och kan ha en framåtdrivande kraft. Eleverna beskriver sin livsvärld med sina egna ord, som 
är deras erfarenhet av olika händelser. De kommer att beskriva det de ser, upplever och uppfattar 
utifrån sina diverse bakgrunder, förutsättningar och erfarenheter. En och samma situation kan upplevas 
olika på grund av de erfarenheter som eleven har med sig. Här gäller det att vara finkänslig för 
elevernas berättelser, “... hur just jag just nu uppfattar just denna företeelse” (s. 14) och därmed blir 
varje tolkning sann utifrån tolkarens ögon. Ju mer öppen eleven är och ju fler aspekter eleven väger in 
vid en beskrivning av en ny företeelse, desto mer tillförlitlig blir den. Kvale och Brinkmann (2009) 
skiljer här mellan det faktiska planet, det som den intervjuade skildrar och meningsplanet, det som är 
den underliggande meningen och som inte uttrycks med ord. Uppgiften i tolkningsarbetet blir att 
försöka förstå hur andraspråkseleverna upplever förutsättningarna för lärandet i sina lärmiljöer och det 
som påverkar deras studiesituation på ett positivt eller negativt sätt.  
 
Nedan följer en beskrivning av intervju som metod, insamling av data och genomförande av 
intervjuer, en detaljerad beskrivning av studiens deltagare, hur det empiriska materialet har analyserats 
och tolkats, en redogörelse av de forskningsetiska överväganden som genomsyrar hela uppsatsen och 
slutligen på vilket sätt en hög validitet och trovärdighet bibehålls vid tolkningen av resultatet. 

Intervju som metod 
Eftersom det övergripande syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för och synliggöra 
andraspråkselevers erfarenheter och upplevelser av sin lärmiljö på gymnasieskolan var valet av metod 
för datainsamling av största betydelse. Utgångspunkten i denna uppsats är följaktligen att ge 
andraspråkseleverna utrymme och möjlighet att kunna sätta ord på sina erfarenheter och upplevelser 
och sålunda kunna omvandla sina inre tankar och reflektioner till ord. Således lämpade sig den 
kvalitativa forskningsintervjun bäst vilken enligt Kvale och Brinkmann (2009) utmärks genom att den 
försöker begripa livsvärlden genom personens egna perspektiv och erfarenheter. Målet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att den söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika perspektiv av 
den intervjuades livsvärld och bygger på vardagslivets samtal som betraktas som ett professionellt 
samtal där kunskap konstrueras. “Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om 
deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i” (s. 15). Emellertid är det viktigt att 
framhålla att samtalet som äger rum i den kvalitativa forskningsintervjun inte är ett samtal mellan 
likställda parter utan det är forskaren som bär ansvaret för själva intervjun. Vidare framhäver 
Widerberg (2002) att “det som utmärker god kvalitativ forskning är att den ger en ny förståelse” (s. 
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188). Detta ligger i linje med denna studies övergripande syfte vilket är att skapa en förståelse för 
andraspråkselevernas lärande genom elevernas egna perspektiv, erfarenheter och på så sätt få tillgång 
till deras livsvärld. Detta för dock med sig en del dilemman som intervjuaren måste handskas med på 
ett professionellt sätt. Att intervjua andraspråkselever om deras skolerfarenheter kan vara 
känslomässigt laddat eftersom det är svårt att i förväg förutsäga vad en sådan intervju kan föra med sig 
för personliga minnen. Därför är det viktigt att överväga de olika personliga konsekvenserna som kan 
drabba intervjupersonerna under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Som intervjuare kan man 
dock förebygga detta genom att exempelvis skapa en trygg stämning under intervjun. Det är 
intervjuarens ansvar att skapa goda förutsättningar för intervjutillfällena. På grund av att intervjuaren 
och intervjupersonen inte är likställda parter i intervjun är det viktigt att intervjuaren skapar god 
relation till intervjupersonen och visar respekt för dennes erfarenheter och upplevelser (ibid.). 

Insamling av data och genomförande av 
intervjuer 
Uppsatsens empiri utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförda med elever som har 
ett annat modersmål än svenska. Genom mejl togs kontakt med elever som läser svenska som 
andraspråk 3 för att komma åt studiens urvalsgrupp, vilken är andraspråkselever som läser sitt sista år 
på gymnasieskolan. I mejlet presenterades syftet med studien, de forskningsetiska principerna som 
gäller vid deltagandet och det efterfrågades om intresse fanns att delta i studien genom att ställa upp på 
en intervju. De elever som var intresserade och tackade ja, bjöds in till en intervju. Kvale och 
Brinkmann (2009) lyfter fram miljöns betydelse vid intervjuforskning. 

Den kunskap som produceras av sådan forskning är beroende av den sociala relationen mellan intervjuare 
och intervjuperson, som bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig 
fri och säker nog för att prata om privata händelser som kommer att registreras för senare offentligt bruk. (s. 
33) 

 
Intervjuerna ägde rum på gymnasieskolorna där andraspråkseleverna går men på avskilda platser och i 
en lugn miljö för att säkerställa elevernas trivsel och trygghet. Varje intervju inleddes med att 
deltagarna fick information om examensarbetets syfte och om de etiska överväganden som 
genomsyrar hela uppsatsen. Eleverna fick även läsa igenom ett samtyckesbrev (Bilaga 1) och ställa 
eventuella frågor om det. Detta för att försäkra oss om att eleverna förstod innebörden av 
samtyckesbrevet och deras rättigheter innan de signerade det. Eftersom samtliga deltagare var 
myndiga räckte det med deras underskrifter. Intervjuerna spelades in med hjälp av två olika appar på 
mobiltelefonerna, SpeechNotes som är en tal-till-text-app och en vanlig röstinspelningsapp, för att 
försäkra oss om att inget material går förlorat ifall en av apparna skulle sluta fungera på grund av 
tekniska skäl. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och transkriberades sedan. De citat som 
används i resultatdelen är omskrivna i skriftspråk för att öka läsbarheten och därmed förståelsen (Fejes 
& Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
För att skapa struktur och tydlighet i intervjuerna utformades en intervjuguide (Fejes & Thornberg, 
2015; Kvale & Brinkmann, 2009) (Bilaga 2) uppdelad i två delar, varav den första delen bestod av 
bakgrundsfrågor och den andra delen bestod av öppna frågor som kunde kompletteras med följdfrågor 
under intervjun och som syftade till att besvara uppsatsens syfte. Syftet med bakgrundsfrågorna var att 
skaffa oss en förförståelse kring andraspråkselevernas olika talade språk, antal år i Sverige och vilken 
skolbakgrund eleverna har. Bakgrundsinformationen sammanställdes i tabellform och finns 
presenterad nedan.    

Studiens deltagare 
I kvalitativ forskning är det viktigt att välja en urvalsgrupp som är representativ för studiens 
forskningsfrågor och att identifiera ett underlag som är rikt på empirisk information eftersom det finns 
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en begränsning i antalet undersökningsenheter som studeras (Lind, 2014). Med detta som 
utgångspunkt begränsades urvalsgruppen i studien till att enbart omfatta gymnasieelever som har ett 
annat modersmål än svenska och som läser sitt sista år på ett studieförberedande gymnasieprogram. 
Enligt Skolverket (2011) definieras studieförberedande gymnasieprogram som ett program som ger en 
grund för vidare studier på högskola eller universitet. Andra kriterier som exempelvis betyg, avklarade 
kurser, särskilt stöd eller diagnoser har inte tagits i beaktande. Att fokus ligger på gymnasieelever som 
går sitt sista år på gymnasieskolan beror på att det är elever som har längst erfarenhet av denna 
skolform och anses därför mest representativa för att kunna besvara uppsatsens syfte.  
 
Sammanlagt har åtta andraspråkselever från två olika gymnasieskolor belägna i Mellansverige deltagit 
i studien. Gymnasieskolornas geografiska läge, storlek, organisation och upptagningsområde skiljer 
sig åt. Alla personnamn är avidentifierade och ersatta med påhittade namn. Gymnasieskolornas namn 
är också avidentifierade och ersatta med påhittade namn, gymnasieskola A (GYS-A) och 
gymnasieskola B (GYS-B). Beteckningarna GYS-A och GYS-B är enbart avsedda i informationssyfte. 
Vi kommer inte att undersöka eller jämföra gymnasieskolornas arbete på organisationsnivå utan vi vill 
belysa och synliggöra andraspråkselevernas erfarenheter av lärmiljön i den svenska skolan. Samtliga 
deltagare i studien har fyllt 18 år. Sex av de åtta eleverna har varit nyanlända elever i Sverige någon 
gång under sitt liv. Nyanlända elever definieras som ”… elever som anländer nära skolstarten eller 
under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som 
modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket” (Skolverket, 2008, s. 1). 
En nyanländ elev kan inte betraktas som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige 
(Utbildningsdepartementet, 2013).   
 
I nedanstående tabell presenteras översiktlig bakgrundsinformation om eleverna för att bland annat 
visa bredden på gruppen andraspråkselever. Av de åtta eleverna är två födda i Sverige men har 
föräldrar som är utlandsfödda. De andra sex eleverna är födda i ett annat land än Sverige och anlände 
till Sverige vid olika åldrar. Vistelsetiden för de sex eleverna varierar från 3½ till 11 år vid 
intervjutillfällena. För en 18-åring är det en stor skillnad att ha varit 16 % (3 ½ av 18 år), 60 % (11 av 
18 år) eller hela sitt liv i Sverige. Gemensamt för samtliga elever är att de talar sitt modersmål i 
hemmet. Inget av elevernas modersmål är likt det svenska språket och är inte heller germanska språk 
vilket skulle kunna ge viss fördel för eleverna för att lära sig eller att känna sig hemma i det svenska 
språket. Alla elever pratar minst två andra språk, förutom sitt modersmål och svenska. De kan 
obehindrat byta mellan språken beroende på vem de pratar med och i vilket sammanhang som de 
befinner sig i. Två av eleverna har gått i svenska grundskola med start i en förskoleklass. En av 
eleverna gick i en tvåspråkig grundskola i fem år efter att hon anlände till Sverige men hon valde att gå 
det sista året, årskurs 9, på en svensk grundskola. För de övriga fem eleverna ser skolbakgrunden 
väldigt olika ut men det som är gemensamt för dem är att de har gått i en förberedelseklass för att lära 
sig svenska.  
 
Genom denna information kan enbart antydas hur pass olika andraspråkseleverna och deras 
skolbakgrund är. Eleverna är presenterade i tabellen i alfabetisk ordning. 
 

Namn Antal år i 
Sverige 

Modersmål Andraspråk  Skolbakgrund 

Alexandra 
 
GYS-B 

3 ½ år grekiska albanska 
engelska svenska  
franska 

Avslutad grundskola i hemlandet. 
Ett halvår på ett introduktions- 
program. Antagen till ett studie- 
förberedande gymnasie- 
program efter genomförandet av 
nationella prov i svenska, engelska och 
matematik.  
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Diana 
 
GYS-A 

född i 
Sverige 

kurdiska turkiska 
arabiska 
engelska 
tyska 

Svensk grundskola. 
Läste inte moderna språk utan 
fokuserade på svenska och engelska. 

George  
 
GYS-B 

7 år kurdiska 
 

turkiska svenska 
engelska  
lite franska 
 

Turkisk grundskola fram till årskurs 
sex.  
Två år i en förberedelseklass i Sverige. 
Började i en ordinarie klass årskurs 8.  

Josef 
 
GYS-A 

7 år amhariska engelska 
spanska 

“nursery”- förskoleklass och 
åk 1-5 i hemlandet. 
2 år i en förberedelseklass i Sverige och 
därefter åk 6-9. 

Mariam 
 
GYS-B 

5 år arabiska engelska 
svenska 
lite tyska 
 

Avslutad grundskola i hemlandet.  
Sex månader i en förberedelse- 
klass i Sverige. Började i en ordinarie 
klass årskurs 8. 

Mona  
GYS-B 

11 år thailändska svenska 
engelska franska 

Två år i en förberedelseklass.  
Började i ordinarie klass i slutet av 
årskurs tre.   

Roni 
GYS-A 

född i 
Sverige 

kurdiska turkiska 
engelska 
spanska 

Svensk grundskola. 

Tuija 
GYS-A 

7 år finska engelska 
spanska 

Åk 1-4 i finsk grundskola.  
Åk 4-8 svenskfinska skolan. 
Åk 9 i svensk grundskola. 

 

Analys och tolkning av materialet 
Att analysera och tolka ett gediget empiriskt material och ur det skapa en förståelse kräver en 
noggrann genomtänkthet, inte minst vid val av arbetsmetod för tolkning. När syftet med forskningen 
är att få tillgång till människors upplevelser och erfarenheter anses hermeneutik som metod lämplig att 
använda eftersom den just handlar om att tolka och förstå (Westlund, 2015). Detta är i linje med denna 
studie vilken är att förstå andraspråkselevernas upplevelser och erfarenheter av sitt lärande och sin 
studiesituation. Inom hermeneutisk forskning finns det inte, enligt Fejes och Thornberg (2015), en 
given arbetsmodell för tolkningsarbetet. Vidare menar Fejes och Thornberg att ”det beror bland annat 
på att forskare har olika ingång och förförståelse och utifrån det kan välja olika angreppssätt för att 
förstå och tolka sitt empiriska material” (s. 79–80). Förförståelsen spelar en viktig roll i den 
hermeneutiska metoden, därför är det viktigt att vara medveten om vilken förförståelse man har och 
tydliggöra den menar Fejes och Thornberg innan analys- och tolkningsarbetet påbörjas. Enligt Ödman 
(2017) definieras förförståelse genom två existentiella begrepp som betecknar det förflutna, 
fakticiteten och det framtida, projekt. Fakticiteten är det kända, det som man redan har varit med om 
och kan berätta om och relatera till, medan projekt är det nya som inte har utförts eller utforskats än 
och inte heller är bestämt att göra. Såväl fakticiteten som projekt påverkar vårt framtida handlande 
(ibid.).  
 
Den förförståelse som vi, uppsatsförfattarna, har är att vi båda två har ett annat modersmål än svenska. 
Den ena av oss anlände till Sverige efter skolstart vid 11 års ålder och den andra anlände efter 
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högskolestudier, vilket innebär att vi båda två har varit nyanlända i Sverige en gång i tiden. Vi har 
även behövt lära oss det svenska språket på en nybörjarnivå för att successivt behärska det fullt ut så 
att vi kan använda det i olika sammanhang utan större svårigheter eller hinder. Vår resa dit skiljer sig 
dock åt och ser annorlunda ut för oss båda. En av oss hade enbart svenskar runt omkring sig som mer 
eller mindre enbart ville kommunicera på svenska för att underlätta språkinlärningen. Allt från familj, 
nya vänner, jobb, tv, radio, kursen svenska för invandrare gjorde att man mer eller mindre tvingades in 
i språket och kulturen. På så sätt fanns det fantastiska förutsättningar för att lära sig ett nytt språk. 
Speciellt två personer har haft stor påverkan på språkinlärningen och det var lärarna på SFI som med 
sitt stora engagemang, uppmuntran och glädje förmedlade språket och skapade band mellan eleverna 
som kom från många olika länder. För den andra av oss såg resan in i det svenska samhället och 
skolan lite annorlunda ut. En resa som var mödosam och fylld av känslor som uppgivenhet, ledsamhet 
och frustration men det som var motiverande och drivkraften framåt var just upplevelserna av att 
lyckas att förstå och göra sig förstådd på det nya språket. Men gemensamt för oss är att vi har studerat 
på studieförberedande gymnasieprogram, vuxenutbildning och universitet så att vi har en del förståelse 
kring vad det innebär att studera på högre nivå och vilka möjligheter samt hinder som studier på högre 
nivå för med sig för andraspråkseleverna. En ytterligare erfarenhet som vi båda två har är att vi har 
gymnasielärarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm. Vi behöver vara medvetna om att vi båda två 
har alla dessa upplevda erfarenheter med oss, att flytta till ett annat land, lära oss ett språk på nytt och 
studera på högskola och universitet. Därför tror vi att vi lättare kan sätta in oss i elevernas olika 
situationer som kan ha betydelse för vår förståelse av intervjuerna och tolkningen av resultatet.  
 
Väl framme vid tolkningsarbetet arbetade vi stegvis med det empiriska materialet. Vi började med att 
läsa igenom alla transkriberade intervjuer ett flertal gånger samtidigt som vi hade studiens syfte och de 
tillhörande frågeställningarna nedskrivna på ett papper vid sidan om så att vi hela tiden kunde ha dem i 
åtanke, men även för att kunna tänka igenom tolkningsformen som är beroende av forskningssyftet, 
alltså handlar det om en existentiell tolkning eller en tolkning av den yttre verkligheten (Ödman, 
2017). De båda tolkningsformerna är oftast beroende av varandra och kompletterar förståelsen för det 
som tolkas. Samtidigt förde vi anteckningar vid sidan om och markerade sådant som vi tyckte var 
intressant, spännande och sådant som vi tyckte gav nya infallsvinklar. Därefter markerade vi med hjälp 
av olika färgpennor sådant som hörde ihop. Detta möjliggjorde att vi kunde se mönster i 
arbetsmaterialet och kunde sortera in det under respektive frågeställning. Ödman varnar för 
slumpmässiga och ogenomtänkta val av tolkningsmaterialet som skulle kunna leda till att enbart 
bekräfta fördomar. Problematisering av tolkningen som görs och även argumentering för tolkningen är 
betydelsefulla i denna del av arbetet. Ödman betonar vidare medvetenheten i val av aspekt eller tema 
för tolkningen. För att kunna tänka fritt och hitta olika perspektiv vid tolkningen försökte vi formulera 
teman så neutralt som möjligt. Att lyckas med det goda tolkandet är beroende på hur tolkaren hittar 
rätt balans mellan tolkningens tids-, abstraktions- och fokuseringsdimension. Tidsdimensionen är då 
fakticiteten och projekt, abstraktionsdimensionen varierar mellan helheten och/eller delen och med 
fokuseringsdimensionen menas den existentiella tolkningen eller tolkningen av den yttre verkligheten 
(ibid.).  

Forskningsetiska aspekter 
”En intervju är ett moraliskt företag … ” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 104) och kräver därmed 
finkänslighet gentemot den intervjuade samt noga genomtänkta steg från de första tankarna kring 
forskningsfrågorna och deltagarna till transkriberingen och val av resultatredovisningen. Forskaren gör 
etiska ställningstaganden när hen till exempel avgör hur forskningsfrågan ställs, vilka erfarenheter som 
efterfrågas, vilket perspektiv som väljs och på vilket sätt forskningsmaterialet analyseras (Aspán, 
2015). Intervjuguiden som är uppdelad i två delar, bakgrundsfrågor och intervjufrågor återspeglar och 
utgår från dessa tankar. Bakgrundsfrågorna kan upplevas som känsliga av andraspråkseleverna 
eftersom de belyser och gör eleverna uppmärksamma på sin olikhet under intervjutillfället. Därför 
valde vi medvetet korta informativa frågor som enbart tar fasta på elevernas bakgrund för att undvika 
att röra upp vissa känslor. Intervjufrågorna skiljer däremot sig ifrån bakgrundsfrågorna eftersom i 
intervjufrågorna efterfrågas situationer från den gemensamma skolgången. Vi valde även att 
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transkribera allt som eleverna uttryckte under intervjuerna och kan vid behov gå tillbaka till de 
inspelade intervjuerna för som Fejes och Thornberg (2015) fastslår, speglar även valet av det som 
transkriberas och det som utesluts det etiska i forskningsstudien. 
 
För att skydda elevernas integritet följde vi de riktlinjer som är utformade av Vetenskapsrådet (2007). 
Eftersom alla elever var myndiga behövde vi enbart deras samtycke till att få genomföra en intervju. 
Innan eleverna gav sitt samtycke till att delta i en intervju fick de en noggrann genomgång av syftet 
med uppsatsen och intervjun. Vi var tydliga med att elevernas namn och skola inte skulle nämnas och 
på så sätt skulle ingen kunna känna igen dem. Det var viktigt för oss att eleverna skulle känna en 
trygghet i samtalet, för att de skulle våga berätta om sina erfarenheter om skolan och lärmiljön på ett 
öppet sätt, utan att riskera att bli igenkända. Därför är alla namn i resultatdelen fiktiva. Vi var även 
noggranna med att elevernas deltagande var frivilligt och kunde avbrytas om de önskade det utan att 
behöva ange orsak. Slutligen informerades eleverna om att allt material skulle låsas in och sparas i ett 
säkert skåp tills uppsatsen är avslutad och godkänd, och att allt material därefter kommer att förstöras. 
Eleverna gav såväl muntligt som skriftligt samtycke (Bilaga 1) för sitt deltagande i intervjun. 

Validitet och trovärdighet 
I en studie där hermeneutiken är forskningsmetod utgör sambandet mellan tolkningsmaterialet och 
tolkningarna graden av validitet som Ödman (2017) även översätter med giltighet. Del- och 
helkriteriet i tolkningen, även kallat för koherenskriteriet och det holistiska kriteriet, ska ställas mot 
varandra och kunna jämföras för att se och kunna följa logiken i tolkningen. Ödman skiljer mellan den 
inre och den yttre kontrollen för att kunna uppnå så hög validitet som möjligt. I den inre kontrollen 
jämförs tolkningsmaterialet med redan befästa teorier och vetenskapliga belägg och i den yttre 
kontrollen ställs materialet mot själva tolkningen. Ett annat kriterium för validitet är sättet att uttrycka 
sig om tolkningsmaterialet och därmed på vilket sätt tolkningen förmedlas till den som läser.  
 
Denna studie är en liten studie, som grundar sig på åtta intervjuer genomförda med andraspråkselever 
från två olika gymnasieskolor, så en noggrann inre och yttre kontroll är av största betydelse. För att 
öka trovärdigheten i studien har vi båda två, som har genomfört studien, gemensamt arbetat fram allt 
material i uppsatsen och tillsammans analyserat, tolkat och diskuterat empirin.   
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Resultat 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur gymnasieelever som har ett annat modersmål än 
svenska upplever förutsättningarna i lärmiljön för att lyckas med sina studier på gymnasieskolan. 
Studiens syfte har utmynnat i tre frågeställningar. Vilka omständigheter upplever andraspråkselever 
har haft betydelse för deras lärande? Vilket stöd upplever andraspråkselever som avgörande för deras 
fortsatta utveckling i enlighet med kunskapskraven? Vilken betydelse har den Andres erkännande för 
andraspråkselevers lärande? Utifrån analysen och tolkningen av det empiriska materialet med 
utgångspunkt i den hermeneutiska metoden har fem teman utkristalliserats. Det första temat är 
betydelsen av lärmiljön, det andra är läraren som framgångsfaktor, det tredje är lärarens förväntningar 
på eleven, det fjärde är lärandet är ett eget ansvar och det sista är Vi och Dem. Nedan följer en 
noggrann redogörelse av varje tema med hänvisningar till elevcitat och till relevant litteratur och 
forskning. En del av litteraturen som tas upp under resultatdelen, nämns för första gången och finns 
inte som referens under uppsatsens bakgrund. Detta beror på att vi i efterhand hittat en del forskning 
som belägger det vi har kommit fram till utifrån analysen och tolkningen av det empiriska materialet. 

Betydelsen av lärmiljön 
Utformningen av lärmiljön har stor betydelse för andraspråkselevernas lärande. Såväl Skolverket 
(2015) som Westling Allodi (2002) belyser vikten av att lyssna på eleverna och engagera dem i frågor 
och processer som rör deras lärande. Genom att lyssna på eleverna och ta deras tankar, åsikter, 
upplevelser och erfarenheter på allvar kan man bidra till skolans och lärmiljöns utveckling. Denna 
studie har sålunda haft som utgångspunkt att låta andraspråkselever, där merparten av eleverna har 
betraktats som nyanlända, komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser och 
perspektiv. Det är viktigt att understryka att andraspråkseleverna är medvetna om sin lärmiljö i den 
svenska skolan, eftersom majoriteten av eleverna i denna studie har olika erfarenheter från olika 
lärmiljöer som skiljer sig från den svenska skolan. Detta kan leda till att det nya uppmärksammas mera 
medvetet än utav elever som enbart är vana vid lärmiljön eller kulturen i den svenska skolan. Tuija 
berättar om sin erfarenhet i citatet som följer. 

Skolan i mitt hemland är ganska auktoritär och det är inte den svenska skolan. Det var väl mest det som var 
skillnaden. Exempel är att från att ha en matteläxa från en lektion till nästa lektion som var nästa dag, så har 
jag här en hel vecka på mig att göra läxan vilket var väldigt chockerande. (Tuija) 

 
Tuija gör en tydlig distinktion mellan skolan i Sverige jämfört med skolan i hemlandet, vilket mer 
eller mindre är en kulturkrock som hon beskriver som chockerande. Hon säger här ingenting om hon 
upplever det som positivt eller negativt, men senare under intervjun kommer det fram att hon både 
gillar relationerna som hon har med sina lärare i den svenska skolan och det mer självständiga arbetet 
under eget ansvar.  
 
Andraspråkseleverna ringar in i denna studie vad som gynnar respektive hindrar deras lärande i 
lärmiljön och på så sätt lyfter de fram en del perspektiv som är intressanta och värda att reflektera 
över. Nedan följer fem underteman vilka är mer tydlighet, språkutvecklande arbetssätt gynnar lärande, 
längre tid som en förutsättning för lärande, stöd för lärande och andraspråkselevernas tystnad. 

Mer tydlighet 
Andraspråkseleverna lyfter fram tydlighetens betydelse för att de exempelvis ska förstå ett nytt 
innehåll eller en instruktion så att de vet vad de ska arbeta med under lektionerna. Det är viktigt att 
understryka att det inte finns en avsaknad av tydlighet utan att andraspråkseleverna efterlyser det mer. 
Mariam och Mona uttrycker detta på följande sätt.   
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Att de förklarar vad vi ska göra, att vi får tydliga instruktioner och stöttar oss medan vi arbetar med 
uppgifterna. (Mariam) 
 
Tydliga genomgångar av lärarna hjälper mig. I grundskolan hade lärarna alltid tydliga genomgångar och det 
hjälpte mig mycket att förstå. (Mona) 

 
Både Mariam och Mona lyfter fram sina behov av att få tydliga instruktioner och genomgångar samt 
lärare som stöttar dem i klassrummet under arbetets gång. Detta ses av båda eleverna som en 
förutsättning för lärandet.  
 
Av vår erfarenhet som lärare vet vi att läraren aldrig kan ta för givet att eleverna förstår en viss 
instruktion eller ett visst innehåll enbart för att majoriteten av eleverna i en lärmiljö gör det. Här följer 
ett konkret exempel av George som på grund av svårigheter i att förstå ett ords betydelse, hindrades 
han från att begripa en hel kontext under en lång tid. 

I ettan visste jag till exempel inte vad Urkund var. Lärarna berättade att vi skulle mejla våra texter till Urkund 
och jag trodde att Urkund var ett vanligt mejl tills jag nu förstår vad Urkund på riktigt är. (George)  

 
Det tog säkerligen tid för George att skapa sig en förståelse kring begreppet Urkund. I detta 
sammanhang är det oerhört viktigt att elever vet vad Urkund är eftersom deras skriftliga texter 
granskas med hjälp av Urkund. Hur ska George veta det när han inte har en förförståelse kring 
innebörden av begreppet. Detta leder in oss på en ytterligare fråga. Eftersom George inte begrep ordet 
Urkund, hur stor var sannolikheten att han förstod vad ordet plagiat står för och innebär. George 
berättade under intervjun att han ibland upplever att han inte behärskar ett brett ordförråd på svenska 
för att klara av att skriva olika referat men han är dock medveten om att det är fusk att plagiera, därför 
försöker han alltid att leta efter synonyma ord till de originaltexter som han arbetar med. Det tydliga 
innehållet i undervisningen lyfts fram av Sheridan och Pramling Samuelsson (2011) som en viktig 
förutsättning för lärandet. Det är läraren som har ansvaret i sin lärmiljö att skapa tydlighet och struktur 
för elevernas lärande.  

Språkutvecklande arbetssätt gynnar lärande 
Att möta eleverna utifrån sina förutsättningar för att ta nästa steg i kunskapsutvecklingen är av största 
betydelse om eleverna ska lyckas. Hos merparten av andraspråkseleverna finns en medvetenhet om att 
de behöver utöka sitt ordförråd för att kunna utveckla sitt språk och på så sätt lättare tillägna sig 
nödvändiga ämneskunskaper. George uttrycker denna medvetenhet i citatet som följer.  

För mig är det viktigt att plugga mycket för svenska är inte mitt modersmål och jag märker att jag varje dag 
lär mig nya ord. Jag ser många nya ord i böckerna och vill alltid lära mig dem och lära mig använda dem 
när jag skriver och pratar med andra. (George) 

  
George verkar ha en fungerande studieteknik och arbetar aktivt med att utöka sitt ordförråd för han 
inser vikten av att ha ett brett ordförråd. Så som han säger, vet han att orden måste ingå i det aktiva 
ordförrådet när han vill använda dem i tal och skrift. Men han nämner inget om hur han utvecklar sitt 
ordförråd i samspel med det som sker i lärmiljön utan han säger enbart att han lär sig. Han har en vilja 
och han är medveten om nya ord som han inte behärskar än, men han saknar förmodligen ännu bättre 
strategier för språkinlärning. Här skulle ett medvetet språkutvecklande arbete gynna Georges lärande 
på ett positivt sätt.   
  
Alexandra berättar i sin tur om sitt behov att kunna tillägna sig nya ämneskunskaper. Hon gör en 
koppling mellan ordförståelse och textförståelse.  

Jag behöver stöd i att förstå nya ord. Eftersom jag möter varje dag nya texter med olika innehåll blir det 
svårt att förstå och jag behöver många timmar för att förstå innehållet i en text så jag pluggar i flera timmar 
varje dag efter skolan för att förstå allt vi gjort på skolan så om läraren kunde förklara för mig vad nya ord 
i till exempel biologi betyder skulle det hjälpa mig mycket. (Alexandra) 
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Alexandra har förstått att hon behöver ha ett stort ordförråd för att kunna ta sig an texter och därför 
behöver hon hjälp med att lära sig innebörden av nya ord och begrepp, som är en förutsättning för att 
kunna förstå innehållet i en text. Detta inbegriper inte enbart ämnesspecifika begrepp, utan även ord, 
som läraren antar är bekanta för eleven och med vars hjälp begrepp kan förklaras, kan vara ett hinder 
för förståelsen av det ämnesspecifika begreppets innehåll och betydelse. Eftersom Alexandra inte 
verkar få den hjälpen som hon behöver av läraren, arbetar hon mycket självständigt och länge hemma. 
Alexandra nämner ingenting om betydelsen av modersmålet för att få hjälp med att förstå nya ord och 
begrepp. Troligtvis har hon förkunskaper på sitt modersmål men hon kan inte koppla dem för hon 
saknar ordförrådet på svenska. I Alexandras utsaga kan indirekt utläsas en önskan om 
språkutvecklande arbetssätt med vars hjälp andraspråkseleverna kan utveckla sina ämneskunskaper på 
ett successivt sätt. Här blir glappet tydligt mellan Skollagens krav, det språkutvecklande arbetet och 
verkligheten på skolorna, som Laino och Norberg Brorsson (2016) uppmärksammade i sin artikel. Ett 
av kraven är lika tillgång till utbildning där det svenska språket är en grundförutsättning för att kunna 
tillägna sig ny kunskap. Betydelsen som språket har för kunskapsutvecklingen syns inte än i arbetet på 
alla skolor och den viktiga gemensamma språksynen bland lärarna saknas ofta (ibid.). För att kunna 
uppfylla Skollagens krav är det språkutvecklande arbetet på skolorna en förutsättning. 
 
Andraspråkseleverna ser även att det inte är alla lärare som hjälper dem individuellt i sin kunskaps- 
och språkutveckling och samtidigt framhäver eleverna lärarna som gör det. Nedan följer ett citat av 
George som illustrerar detta. 

Jag måste utveckla mitt språk skriftligt, men jag får inte veta hur. Jag har bara en lärare som alltid säger - 
bra, du gör de här framstegen. Sen får jag exempel av den här läraren hur jag ska fortsätta utveckla mitt 
språk. (George) 

 
George lyfter fram den läraren som hjälper honom och ser hans utveckling men han vittnar även om 
utebliven hjälp som han förväntar sig och behöver ha, och så som han upplever det så får han inget 
svar. Har lärarna på skolan den språkutvecklande kompetensen som behövs för att kunna vägleda 
eleverna? Lainio och Norberg Brorsson (2016) ser här stora brister i lärarutbildningen och lyfter fram 
ett mer språkfokuserat tänkande och en gemensam språksyn som lärarna behöver få med sig för att 
kunna klara av dagens utmaningar gällande språknivån i klassrummen.  
 
Mona har en annan upplevelse av ett språkutvecklande arbetssätt.  

På gymnasiet har vi några lärare som arbetar med förförståelse och det hjälper mig mycket att lära mig. 
(Mona) 

 
Hon använder inte orden språkutvecklande arbetssätt utan säger att somliga lärare arbetar med 
förförståelse som gör att hon kan lära sig. I detta sammanhang handlar förförståelse om att eleverna får 
arbeta med att orientera sig i vad de redan kan inom ett visst kunskapsområde och vilka ord och 
begrepp de är förtrogna med, för att successivt bygga upp ett nytt ordförråd och nya ämneskunskaper. 
Detta arbetssätt ger Mona en känsla av att hon redan kan mycket och kan lära sig mer. Förförståelsen 
begränsar inte sig här till att enbart omfatta ämneskunskaperna utan även det som gör att eleverna kan 
förstå ett visst innehåll, nämligen skol- och ämnesspecifika ord och begrepp. Gibbons (2010) betonar 
betydelsen av att arbeta med förförståelse för att ge eleverna goda förutsättningar att skapa sig en 
förståelse kring ett nytt innehåll. Att arbeta med förförståelse är en lärarledd aktivitet menar Gibbons 
med vars hjälp eleverna kan bygga upp exempelvis en texts ämnesområde och blir introducerade i en 
del av språket som eleverna har med sig när de väl sätter igång med eget arbete. 
  
Som tidigare nämnts kan det ta upp till åtta år för andraspråkselever att utveckla sitt skolspråk 
(Gibbons, 2010; Hägerfelth, 2011; Skolverket, 2012). Att bli medveten om ord och begrepp som inte 
ingår i varken det passiva eller aktiva ordförrådet och tillägna sig dem för att kunna förstå och för att 
själv kunna använda dem är en viktig del i det språkutvecklande arbetssättet, såsom att lära sig 
strategier för läsningen av en text och att ha läskompetens som visar sig i god läsförståelse (Gibbons, 
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2010; Hägerfelth, 2011). Detta behöver synliggöras om och om igen för alla elever så att det 
språkutvecklande arbetssättet kan bli ett verktyg som gynnar deras språk- och kunskapsutveckling.  

Längre tid som en förutsättning för lärande 
Tiden är en aspekt som lyfts fram av andraspråkseleverna som har betydelse för deras skolframgång 
och prestationer i olika uppgifter. Nedan följer två citat av Mona och George som exemplifierar detta.  

Mer tid och förståelse att jag kanske behöver mer tid för att kunna prestera bättre ifrån mig. (Mona) 
 
Mona behöver mer tid på sig för att kunna förstå och uttrycka sig på svenska jämfört med jämnåriga 
elever som behärskar det svenska språket. Samtidigt efterfrågar hon förståelse för varför hon är hjälpt 
av mer tid. Genom att hon får mer tid på sig kan hon prestera bättre. Även om Mona har bott elva år i 
Sverige och förväntas ha förvärvat ett skolspråk så är det inte självklart att hon har tillägnat sig det 
skolspråket som är nödvändigt för att kunna ta till sig ämneskunskaper i de olika kurserna på 
gymnasieskolan. Detta kan förklaras genom att Mona eventuellt kan tillhöra den gruppen flerspråkiga 
elever som Skolverket (2012) lyfter fram som trots att de är födda i Sverige eller trots en relativt tidig 
ankomstålder till Sverige, som i Monas fall, inte utvecklat sitt svenska språk så att de klarar av att 
anpassa det efter olika sammanhang och syften. Detta kan bero på att Mona eventuellt har haft liten 
kontakt med det svenska språket eller bott i segregerade områden.  

Jag önskar att lärarna kunde förklara så att man förstod allt de gick igenom speciellt för oss invandrare som 
behöver lite mer tid ibland för att utveckla språket. (George) 

 
George uttrycker i sin tur betydelsen av att få mer tid för att kunna utveckla sitt skolspråk. Han 
behöver få mer tid på sig för att kunna läsa ett nytt innehåll och begripa det som står för att därefter 
kunna ta sig an uppgiften, beroende på om det är något skriftligt eller muntligt som han ska producera. 
Det intressanta med Georges citat är att han beskriver sig själv som invandrare och gör ett kollektiv av 
begreppet invandrare när han säger oss invandrare. Förmodligen ser George att hans behov av mer tid 
gynnar även andra elever som inte heller har svenska som modersmål. Genom att andraspråkseleverna 
får mer tid på sig, har de bättre förutsättningar att stegvis arbeta med att förstå ett visst innehåll och 
därmed bygga upp sitt ordförråd och utveckla sina ämneskunskaper inom olika kurser. George ser 
också att tydlighet och förståelse för den nivån eleverna befinner sig på behövs från lärarnas sida 
eftersom han efterfrågar mer tydliga förklaringar från lärarna.  
 
Skolverket (2012) betonar vikten av att lärare, som undervisar och har daglig kontakt med flerspråkiga 
elever, måste skaffa sig mer kunskap om elevernas bakgrund och behov för att kunna möta dem utifrån 
sina förutsättningar. Eleverna med sina förkunskaper, sitt ordförråd, sina föreställningar och normer 
möter i skolan en kontext som, jämfört med hemmet eller andra mötesplatser, skiljer sig i språket, i 
ställda krav, i kunskapsförmedlingen och eventuellt även i normer och accepterat beteende. Utifrån 
Monas och Georges upplevelser verkar inte eleverna bli bemötta utifrån sina förutsättningar. Det är 
viktigt att belysa att andraspråkseleverna gynnas av mer tid för att de ska ha möjlighet att i sin egen 
takt kunna utveckla både sitt vardagsspråk och skolspråk. Holmegaard och Wikström (2004) bekräftar 
andraspråkselevernas behov av mer tid genom att poängtera att andraspråkselever behöver få 
realistiska tidsramar.  
 
Somliga andraspråkselever lär sig vardagsspråket och får uttalsmässigt ett ytflyt som många gånger 
förknippas med att eleverna behärskar det svenska språket och begriper olika ämnesinnehåll mer än 
vad de egentligen gör (Skolverket, 2012). Läraren behöver således hjälpa andraspråkseleverna med att 
bygga upp sitt språk. Med hjälp av exempelvis stöttning från läraren pendlar eleverna successivt 
mellan vardagsspråket och skolspråket i sin språk- och kunskapsutveckling (ibid).  

Stöd för lärande 
Merparten av andraspråkseleverna lyfter fram en del aspekter som skulle utgöra ett stöd för lärandet, 
nämligen lärargenomgångar av nya ämnesområden och stöttning av läraren i klassrummet under 
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självständiga arbeten. Mona och Mariam berättar om sina erfarenheter av genomgångar och 
självständigt arbete. 

Många av våra lärare har inte ens någon genomgång. De vill att vi arbetar självständigt så de tar närvaro 
delar ut en uppgift och så får vi jobba på valfri plats och sen får vi komma tillbaka och lämna närvaro. … 
Ibland känner jag att jag blir tvungen att plagiera för att lyckas med en uppgift. … Man kommer till skolan 
av en anledning för att en lärare ska lära en. (Mona) 

 
Mona berättar att hon ibland känner sig tvungen att plagiera och det beror främst på att hon ser det 
som ett måste för att kunna lyckas med en uppgift. Indirekt verkar Mona förstå att det är fel att 
plagiera men det här är också ett resultat av att Mona inte får de språkliga förutsättningarna som hon är 
i behov av för att klara av att skriva en uppgift på egen hand. Inte heller får hon mycket stöttning av 
läraren eftersom det går att utläsas i Monas utsaga att eleverna får arbeta mycket självständigt på valfri 
plats.  

Jag önskar att jag fick mer stöd av läraren i klassrummet. De flesta lärarna vill att vi ska arbeta självständigt 
men ibland behöver vi hjälp och stöd av läraren själv. Vi får jobba ganska mycket på valfri plats efter att vi 
fått våra uppgifter. Vi har inte haft en riktig genomgång av lärarna på länge. Så jag kämpar mycket själv. 
Jag sitter hemma i mitt eget rum i flera timmar varje dag och pluggar. (Mariam) 

 
Mariam, och även Mona, lyfter fram att det är svårt att arbeta mycket självständigt eftersom de 
behöver stöttning och hjälp i klassrummet. Självständigt arbete måste vara väl förberett och 
strukturerat och läraren måste vara tillgänglig för att stötta och följa upp hur det går för eleverna under 
själva arbets- och skrivprocessen. Det krävs en större medvetenhet för andraspråkselevernas behov av 
mer stöttning i alla uppgifter som de ska arbeta med från början till slut. Utifrån vad forskningen har 
kommit fram till, att det kan ta upp till åtta år för andraspråkselever att utveckla sitt skolspråk och de 
ämnesspecifika begrepp som är nödvändiga för att tillgodogöra sig ett ämnesinnehåll (Gibbons 2010; 
Hägerfelth, 2011; Skolverket, 2012), blir stöttningen av läraren viktig för att andraspråkseleverna ska 
klara av att nå kunskapskraven i de olika kurserna.  
 
Både Mariam och Mona lyfter även fram att de sällan har genomgångar i helklass. Nya ämnesområden 
och nya skriftliga och muntliga framställningar kräver noggranna genomgångar av lärarna där eleverna 
får möjlighet att bland annat förstå nytt ämnesinnehåll och därmed skapas under genomgångarna ett 
forum där eleverna kan få ställa frågor om det är något de inte begriper. Detta skapar goda 
förutsättningar för elevernas lärande och för deras känsla av delaktighet av det som sker i lärmiljön. 
Eftersom Mariam och Mona går sitt sista år på gymnasieskolan, förväntas de troligtvis att tillsammans 
med sina jämnåriga klasskamrater ta mycket eget ansvar och skaffa sig nödvändiga kunskaper som 
krävs för en viss uppgift på egen hand men samtidigt är det viktigt att inte glömma att 
andraspråkselevernas förutsättningar kan skilja sig från jämnåriga klasskamrater och därför är 
stöttningen av läraren mycket viktig.  
 
Det finns en del andraspråkselever som upplever att det enda stöd som de får är att gå till en 
speciallärare. Nedan följer ett citat av George som illustrerar detta.  

Det enda stödet jag får är att jag får gå ibland till en specialpedagog som får hjälpa mig men annars försöker 
jag klara mig själv. (George) 

 
George upplever inte att han får mycket stöd i klassrummets lärmiljö. Lärarna verkar förutsätta att det 
finns någon annan på skolan som kan ta över när tiden, eller kanske den egna kompetensen för att 
hjälpa eleven, inte räcker till. Runström Nilsson (2015) framhåller att ”Skolans specialpedagog ska 
bland annat arbeta stödjande och rådgivande och därigenom medverka till att undanröja hinder och 
svårigheter i elevens lärande” (s. 35). Samtliga elever har rätt till att få stöd i form av extra 
anpassningar inom den ordinarie undervisningen i klassrummet (Skolverket, 2014). Exempel på extra 
anpassningar som kan gynna alla elever men som är nödvändiga för andraspråkseleverna är “... extra 
tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar 
av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie 
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undervisningen” (s. 22). Dessa exempel på extra anpassningar är just vad andraspråkseleverna i denna 
studie efterfrågar. Ledning i att förstå texter och förklaringar av nya ämnesområden är nödvändiga för 
att andraspråkseleverna ska kunna utveckla sina ämneskunskaper och nå kunskapskraven inom de 
olika kurserna på gymnasieskolan. Vidare understryker Skolverket att det är skolans uppdrag att 
anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån elevernas individuella behov och skapa förutsättningar 
för elevernas fortsatta lärande. Detta vittnar Josef om. 

Jag vet inte om jag får stöd av alla lärare, men jag vet att många av dem hjälper mig liksom att förbättra 
mig. De förklarar för mig, gör det där eller det där, så förbättrar jag mig i uppgiften. (Josef) 

 
Josef är osäker på om han får stöd av alla lärare. Detta beror kanske på att lärarna arbetar medvetet 
med en tillgänglig lärmiljö och erbjuder på så sätt alla elever ledning och stimulans samtidigt, vilket 
gör att Josef inte upplever att stödet är riktat mot honom själv. Han har dock upplevelsen av att 
somliga lärare visar honom vad han ska tänka på och vad han eventuellt kan utveckla.  
  
Josef lyfter fram ytterligare en aspekt som utgör ett stöd för lärandet. 

Lärarna ska rätta uppgifterna i tid, förklara för eleverna vad uppgifterna handlar om, välja en uppgift så att 
alla fattar och kan jobba sedan. Och som man inte blir trött av för att man inte förstår uppgiften. De ska ha 
koll på alla elever och inte ha favoritelever. (Josef) 

  
Josef efterlyser uppgifter som är individuellt anpassade efter elevernas språkliga förutsättningar. I 
Josefs utsaga kan utläsas att han vill arbeta med sina uppgifter, men känslan av att kanske inte förstå 
vad som ska göras kräver så pass mycket energi att han blir trött. Känslan av att inte alltid bli sedd blir 
tydlig hos Josef när han berättar om att lärare inte ska ha favoritelever. Han går inte in på vilka elever 
det rör sig om men han ger uttryck för att läraren verkar föredra att hjälpa vissa elever mer än andra. 
Detta är något som kan upplevas som orättvist av eleverna. Honneth (1995) skiljer på olika nivåer av 
erkännande som påverkar individen. Individen erfar ingen respekt av den Andre som är en 
förutsättning för att kunna bygga upp självaktning. Beroende på hur självkänsla och självförtroende 
byggs upp emotionellt under primärförhållanden och vilka erfarenheter individen har gjort i liknande 
sammanhang kommer den att agera antingen med rädsla att uteslutas från ett socialt sammanhang, med 
ett destruktivt förhållningssätt, med förståelse för den Andre eller med kamp för att få det erkännande 
individen tycks förtjäna (ibid.). Uttryckt med Honneths egna begrepp skulle Josefs fall kunna 
beskrivas som en likgiltighet mot honom och samtidigt skulle Josef kunna uppfatta lärarens handling 
som en ringaktning av hans person. Josef visar dock under intervjun stor förståelse för lärarens 
situation i klassrummet när han bland annat säger att läraren inte har tid för att kunna hjälpa alla. Detta 
tyder på ödmjukhet och en självkänsla som i Josefs fall är en styrka för att klara av situationer där den 
Andre, i detta fall läraren, inte ser, alltså erkänner Josefs behov av stöd. 

Andraspråkselevernas tystnad  
Eftersom en del av andraspråkseleverna ger uttryck för att de inte vågar berätta inför hela klassen att 
de inte förstått en viss instruktion eller en viss genomgång, kan detta tolkas av lärarna som att eleverna 
vet vad de ska göra. Därför är det viktigt att lärarna reflekterar över andraspråkselevernas tystnad. 
Många gånger beror tystnaden på något annat än att de har förstått. Tystnad är inte alltid lika med 
förståelse utan tystnaden kan vara ett tecken på att eleven är osäker, blyg eller rädd att yttra sig inför 
en hel grupp, speciellt om eleven ingår i en lärmiljö där hen inte känner sig trygg. Nedan följer två 
citat av Mariam och George som belyser deras tystnad och orsaken till den.  

Jag vågar inte säga framför hela klassen att jag inte förstår vad jag ska göra. (Mariam) 
  
Ibland stannar jag kvar efter lektionen och frågar läraren om jag inte förstår en instruktion. Jag vågar liksom 
inte fråga framför hela klassen. Jag skäms och blir rädd att de ska skratta om jag säger något fel. (George) 

  
I både Mariams och Georges utsagor kan indirekt utläsas en form av rädsla inför att uttrycka sin 
mening i grupp. Rädslan kan bero på många olika orsaker exempelvis att bli utskrattad, att göra bort 
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sig, för sitt svenska språk som inte är fullt utvecklat än eller att inte veta hur man ska formulera sig i 
tal. Detta synliggörs även i Skowronskis (2013) studie där många nyanlända elever tystnar när de 
kommer till ordinarie klass just för rädslan att bli utskrattade för sitt svenska språk eller för sin 
brytning på svenska. Denna tystnad utgör, enligt Skowronski, ett stort hinder för nyanlända elevers 
lärande och inkludering i den sociala gemenskapen. Samtidigt framhåller hon att det måste finnas 
nyfikenhet och engagemang från andra elever i den ordinarie klassen för att möten ska möjliggöras 
mellan olika elever. På så sätt kan andraspråkseleverna uppleva en känsla av delaktighet och vågar 
yttra sin mening i grupp. 
  
Andraspråkselevernas handlingar respektive icke-handlingar vittnar om en lärmiljö som inte känns 
tillräckligt trygg för att eleverna ska kunna visa sina brister i bland annat förståelsen av ord eller 
begrepp och därmed kanske en hel uppgift. Klassrumsverksamheten blir här ett hämmande moment 
för elevernas utveckling. Leontiev (1978) beskriver personlighetsutveckling utifrån den inre och yttre 
processen som sker i en verksamhet. Den inre processen att vilja förstå en uppgift, genom att få hjälp 
för att förstå den språkliga och innehållsmässiga innebörden av uppgiften, besvaras inte i den yttre 
processen, alltså i interaktionen med läraren för hjälpen kommer inte att ske just i det ögonblicket 
eftersom den efterfrågas tyst. Det finns alltså en inre önskan om att få hjälp men denna önskan förblir 
osagd. I spänningsfältet finns ett för stort glapp i det som eleverna förväntas kunna förstå och det som 
eleverna själva skulle kunna göra. Just här blir de antagligen passiva, men de hittar nya vägar för att 
tillägna sig ny språkkunskap. De går efter lektionen till läraren för att få de förklaringar de behöver. 
Det här beteendemönstret är inte allmängiltigt för samtliga andraspråkselever utan representerar just 
de här två eleverna, Mariam och George. I den här lärmiljön behövs en förändring till ett mer öppet 
och lyhört klimat som enbart kan ske om läraren kan tyda eller får indikationer på att alla elever inte 
förstår det som lärs ut under lektionen och att alla elever inte känner sig trygga här. På så sätt skulle en 
pedagogisk utveckling kunna ske som är till fördel för de eleverna som inte vågar göra sin röst hörd i 
klassrummet. 
  
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att lärmiljöns utformning är betydelsefull och viktig för 
andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling. Andraspråkseleverna ringar in exakt vad som 
främjar men även vad som hindrar deras lärande. De önskar sig en lärmiljö som genomsyras av mer 
tydlighet, struktur och språkutvecklande arbete så att eleverna lättare kan tillägna sig ett nytt 
ämnesinnehåll och utveckla sin kunskap successivt. Dessutom önskar andraspråkseleverna mer 
stöttning i klassrummet med olika självständiga arbeten och mer tid på sig att utföra och lämna in sina 
arbeten. Ett hinder i lärmiljön är just andraspråkselevernas tystnad som är ett resultat av en känsla att 
inte vara som alla andra, möjligen på grund av sitt svenska språk som inte är fullt utvecklat än. För att 
ett samspel ska kunna äga rum i lärmiljön krävs det förståelse och acceptans för varandras olikheter. 
Därför blir samspelet som uppstår i lärmiljön mellan eleven och läraren samt mellan eleverna 
betydelsefullt för andraspråkselevernas lärande och kunskapsutveckling.  

Läraren som framgångsfaktor 

Att skapa relationer 
En av intervjufrågorna syftar till att eleverna ska beskriva sina relationer med lärarna som de upplever 
finns på skolan. Det är en fråga som engagerar eleverna och som väcker känslor. Flera elever tänker 
till en stund innan de svarar. Så här uttrycker Josef sig: 

Om man har bra relationer då kan läraren också känna sig mer trygg i sitt klassrum och kan lära ut mer av 
sin kunskap. Ju mer kärlek i klassrummet desto mer kunskap, skulle jag säga alltså. … man vågar vara sig 
själv. (Josef) 

 
Josef har med både sitt perspektiv men även lärarens när han beskriver situationen i klassrummet. Han 
beskriver inte enbart den yttre verkligheten utan det existentiella, hur det känns för både läraren och 
eleverna i lärandesituationer och hur det påverkar att kunna ge och ta emot kunskap. Om läraren är 
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trygg i sin ledar- och lärarroll kan eleven lägga sin energi på att tillägna sig kunskap istället för att 
fokusera på hur man kanske ska vara i det sociala sammanhanget i klassen. Detta är centralt i 
Johanssons fallstudie (2015) där tonårsflickor ger sin beskrivning av en gynnsam lärmiljö. 
Kamratrelationer, relationer med läraren och/eller specialläraren och den därav följande sociala status i 
klassen har stor betydelse för lärandet. Vidare framhåller Johansson betydelsen av att känna sig sedd 
och förstådd av läraren och önskan om att vara en vanlig elev framkommer ofta i samband med att 
kunna lyckas och detta påverkar både motivationen i skolan och relationerna. Med hjälp av Honneths 
(1995) tankar utifrån erkännandeteorin skulle elev-klass-lärar-relation som bidrar till lärande kunna 
förklaras med ett reciprokt tvång för att kunna upprätthålla och fördjupa denna relation. Med detta 
tvång i positiv bemärkelse menar Honneth att individen behöver i mötet med den Andre erkänna den 
fullt ut för att kunna erkänna sig själv som den person den vill vara och vill få bekräftelse för. Detta 
erkännande sker i interaktionen i ständig och ömsesidig påverkan och på så sätt prövas den på nytt 
(ibid.). Självrespekt kan utvecklas av båda parterna vilken kan bidra till en mer respektfull stämning 
som i sin tur leder till en öppen och trygg lärmiljö. 
 
En av andraspråkseleverna har fått erfara hur avsaknaden av en trygg relation med läraren kan avgöra 
om hon vågar fråga läraren om hjälp eller inte. Så här uttrycker Alexandra sig: 

I vissa ämnen får jag ingen hjälp, jag försöker klara mig själv och ibland tar jag hjälp av mina klasskamrater. 
Det finns en lärare som lät nedlåtande mot mig en gång när jag frågade honom vad ordet utlösning i kemi 
betyder. Han svarade tillbaka med samma ord på svenska. Sen vågade jag aldrig mer fråga honom. 
(Alexandra) 

 
Alexandra upplever lärarens attityd så pass kränkande att hon bestämmer sig för att ta andra vägar för 
att kunna lära sig nya skolrelaterade ord och begrepp. En bra lärar-elev-relation främjar lärandet 
medan det motsatta kan stjälpa somliga som inte av egen kraft eller motivation orkar hitta nya vägar 
för lärandet. Valenzuela (1999) beskriver i sin studie just avsaknaden av care about, som blir tydlig i 
den här klassrumssituationen i lärarens förhållningssätt mot Alexandra, som kan leda till subtractive 
schooling. Läraren verkar inte ha någon större förståelse för just Alexandras behov av 
begreppsförklaringar och saknar troligtvis även kunskap om ett språkutvecklande arbetssätt och dess 
fördelar för andraspråkselevers lärande. I Alexandras fall verkar inte läraren erkänna hennes annanhet. 
Alexandra verkar dock kunna hantera situationer där det inte tas hänsyn till varken hennes bakgrund 
eller hennes språk- och kunskapsnivå. Hon får här inget erkännande för sitt kämpande med sitt 
andraspråk som faktiskt är en stor bedrift och hon kan då enligt Honneth (1995) inte bygga upp 
självrespekt för det som uppskattas och är värdefullt för samhället i stort. Alexandra är en tonåring 
med starkt självförtroende som försöker klara mycket av skolarbetet på egen hand. Ur hennes 
berättelser kan utläsas att hon har lärt sig detta förhållningssätt under gymnasietiden. I denna lärmiljö 
där hon befinner sig kan det redan från början ha funnits för lite eller till och med en icke-förståelse för 
andraspråkseleverna och det behovet som eleverna har när det gäller ett språkutvecklande arbetssätt. 
Denna icke-förståelse kan betecknas som spänningsfält mellan personligheter och verksamhet. Om 
utveckling ska ske behöver det finnas en viss grad av förståelse så att personligheter kan utföra 
handlingar som leder till utveckling. Om skillnaderna är för stora kan det leda till stagnation hos både 
personligheter och verksamhet.  

Att sträva efter förståelse av eleven 
Att läraren förstår sig på eleverna och ser dem lyfts fram och illustreras som något positivt av Josef 
och Tuija. 

Alla lärare är trevliga, de förstår ungdomslivet, … det finns en sådan känsla här. (Josef) 
 
Han tog sig tid och hjälpte mig väldigt mycket, lät mig komma till den andra klassens lektioner när jag hade 
håltimme liksom. (Tuija) 

 
Lärarna uppfattas av eleverna som personer som förstår både dem och deras situationer. Det yttrar sig 
både i känsla och i handling. Josef beskriver den välkomnande känslan på skolan som ger honom 
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trygghet medan Tuija uppskattar lärarens engagemang och den tid läraren lade ner för att hjälpa henne 
så att hon skulle kunna lyckas nå de högre kunskapskraven i matematik. Bossone (1965) kom fram till, 
i sin vetenskapligt granskade studie, att ett sympatiskt bemötande är mycket betydelsefullt för att 
kunna lyckas med sitt lärarskap. I sin artikel diskuterar han vikten av att lärarna har förståelse för 
elevernas olikheter och deras typiska egenskaper. Han lyfter fram utifrån sin egen erfarenhet av att 
handleda lärare att majoriteten av lärarna har en begränsad förståelse för elevernas olikheter och för 
deras socioekonomiska bakgrund. Vidare skuldbelägger han främst skolledarna som har misslyckats 
med att rikta ljuset på denna fråga. En fråga som alltså ligger på organisationsnivå som även vi kan se 
utifrån denna studies empiri. Även om Bossones studie ligger femtio år tillbaka i tiden, är hans 
reflektioner och synpunkter fortfarande aktuella och relevanta. I sin artikel skriver han bland annat 
olika konkreta förslag på hur man ska möta elevers olika behov i klassrummet och som han ser gynnar 
elevernas lärande. Han skriver: 

Educators ought to engage in more experimentation with methods and materials. They might begin by 
varying the presentation of subject-matter in order to avoid boring their students: abandoning the exclusive 
use of long formal lectures, and, instead alternating them with discussion and question-and-answer periods; 
using visual aids; and supplementing teaching and reading materials by a wide variety of illustrations. /.../ 
Many of the students under discussion are more likely to grasp the meaning of material when it is presented 
to them in the small step-by-step procedure. (s. 282) 

 
De rekommendationer som Bossone redan på 1960-talet föreslog används idag i form av extra 
anpassningar för elever i behov av stöd i den allmänna utbildningen. 
 

Lärarens didaktiska förmåga 
Andraspråkseleverna betonar även lärarens didaktiska förmåga och beskriver vad som hjälper dem att 
förstå och vad de önskar sig när lärarna går igenom nytt stoff. Nedan följer två citat av Roni och Mona 
som illustrerar detta. 

Någon som har läst igenom eller någon som förbereder sig noggrant på förklaringar till det nya avsnittet, … 
alltså ord och sånt. (Roni) 
 
Vi har en lärare som arbetar med oss i klassrummet och finns närvarande från lektionens början till slut. Den 
här läraren undervisar på ett roligt och varierat sätt. Hon skriver alltid på tavlan det som är viktigt och går 
igenom nya ord och hon upprepar alltid vad hon går igenom. Hos den läraren visar jag stora framsteg, så det 
måste betyda något. (Mona) 

 
Roni och Mona är medvetna om sitt lärande och vad de behöver för att lära sig så mycket som möjligt. 
De berättar främst om vilken betydelse lärarledda lektioner har för dem och att en lärare behöver 
finnas tillgänglig under lektionen för att förklara. Mona berättar om en lärares didaktiska förmåga i 
undervisningen som har stor betydelse för hennes lärande. Både Roni och Mona har olika behov, men 
det som blir tydligast hos dem är behovet av språkutvecklande arbete. I sin avhandling om flerspråkiga 
elevers möten med det skolrelaterade språket kom Olvegård (2014) fram till att tillgången till 
språkpedagogisk handledning, vilken kännetecknas av kompetens, är en av många förutsättningar som 
är av betydelse för hur elever med ett annat modersmål än svenska och även elever från studieovana 
hem kommer att klara sig i skolan. Språkliga aktiviteter behöver visas, läras in och aktivt utövas av 
elever för att utöka det skol- och ämnesrelaterade ordförrådet. Detta upplever såväl Roni som Mona, 
nämligen att läraren ska vara förberedd på så sätt att hen förklarar nya begrepp och nya ord under sin 
genomgång. Detta ses även av dem som en förutsättning för att kunna följa med i undervisningen och 
för att kunna ta sig an uppgifter som kan vara svåra att förstå när de inte vet vad vissa begrepp eller 
ord betyder. Wedin (2009) lyfter fram betydelsen av lärarens monolog och av lärarstyrda interaktioner 
i klassrumssituationer. Monologen eller genomgången kan vara det enda tillfället för många elever att 
möta skol- och ämnesrelaterade begrepp. Detta blir tydligt hos Roni och Mona när de önskar sig en väl 
förberedd genomgång av läraren med förklaringar av begrepp. Lärarstyrda interaktioner bidrar till att 
eleverna aktivt använder skol- och ämnesrelaterade begrepp som de nu har gjort till sitt eget språk 
genom att läraren har förmedlat och repeterat dem. Wedin ser en positiv språkutveckling när läraren 
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använder en språknivå strax över elevernas nivå och är tydlig i sitt sätt att interagera med eleverna för 
på så sätt kan hen behålla elevernas uppmärksamhet vilken är en förutsättning för 
kunskapsinhämtningen under lektionstillfället.  

Lärarens förväntningar på eleven 
Hos en av andraspråkseleverna blir det ytterst tydligt hur mycket lärarens höga förväntningar betyder. 
Så här uttrycker Diana sig om två lärare i svenska som andraspråk och matematik. 

Han var vår svenska-som-andraspråkslärare, alltså han trodde på oss elever, han trodde på mig och han sa 
alltid, när du presterar sämst så ligger du på B-nivå, så han trodde på oss. Även om jag inte gjorde det, men 
vilket gjorde att jag fick motivationen. Vad då - om jag kan få B så kan jag få A, så jag började att satsa. 
Han hjälper oss på så sätt, inte bara med svenskan liksom utan med alla andra ämnen. Han visar att enda 
vägen ut, det är liksom att man måste vara bra på att prata, då kan man ju allt. (Diana) 
 
Läraren i matematik TROR på oss elever. Just det där med att tro på oss elever gör så att vi blir så här: ok 
han tror på mig det betyder att jag kan klara det här. (Diana) 

 
Diana beskriver klassrumssituationer i svenska som andraspråk och i matematik som har stor 
betydelse för henne. Att bli trodd på och att läraren vet att hon kan klara uppgifterna på hög nivå gör 
att hon hittar den energin som behövs för att kunna gå på lektionerna och göra uppgifterna. Lärarna 
lyckas med sina förhållningssätt gentemot Diana så att hon får större självförtroende, men de visar 
även varför hon ska lära sig och om hon lär sig, vilka positiva konsekvenser detta kan medföra för 
framtiden. Läraren i svenska som andraspråk kopplar innehållet i undervisningen till den verkligheten 
som Diana kommer att möta utanför skolan och på så sätt ges lektionsinnehållet en mening. Förutom 
att motivera Diana till undervisningen, gör läraren ett engagerat försök att få henne att se att det finns 
en koppling mellan det som händer här och nu och det som väntar efter gymnasieskolan.   
 
I verksamhetsteorin utgår Leontiev (1978) från personlighetens behov som fungerar som en kraft 
inifrån att utföra en handling. Behovet uppstår i mötet med artefakter i verksamheten och är inte 
statiskt utan förändras i och med att personligheten tillfredsställer behovet genom handlingen i 
verksamheten och därmed uppstår nya behov. I mötet med artefakten kan personligheten se behovet av 
att vidareutvecklas och på så sätt blir behovet stimulerande och ledande i handlingen och då till ett 
motiv för utveckling. Leontiev nämner enbart några exempel på motiv eller motivation för att förklara 
bredden av det som motiverar en personlighet såsom mål i livet, instinkter, intressen och emotioner 
och betonar att motiven och behoven växlar ständigt i våra handlingar och i våra verksamheter. För 
Diana är mötet med läraren i skolverksamheten betydelsefullt för hennes utveckling. För det första får 
hon ett erkännande för den hon är och för det hon redan presterar av sina lärare. För detta erkännande 
av den Andre, läraren, reagerar hon med respekt och erkännande för just de lärarna. För det andra blir 
Dianas motiv för lärandet och utvecklingen just detta erkännande och de förväntningarna som lärarna 
har på henne. Ett annat motiv som knyter henne till lärarna är just på grund av lärarnas beteende på ett 
emotionellt plan. Behovet av att lära sig sitt andraspråk blir till genom mötet med läraren vilket 
motiverar Diana till att vilja utveckla sitt svenska språk. Bekräftelse och höga förväntningar gentemot 
eleverna blir den yttre processen som blir till en inre kraft som får eleverna att vilja utvecklas.  
 
Ett exempel på en vetenskapligt granskad studie där man just ser betydelsen av de höga 
förväntningarna och tilltron på att alla elever kan är i Graham och Harwood (2011) där ljuset riktas på 
skolor i socioekonomiskt utsatta områden som lyckats utarbeta och utveckla metoder vars syfte var att 
öka tillgängligheten för och inkluderingen av alla elever. I en av skolorna, Kingfisher Public School, 
arbetade man med att få lärarna att höja förväntningarna, vilket ökade tillgängligheten. Lärarna 
fokuserade därför på att ständigt ställa höga krav på eleverna för man hade en tilltro att alla elever kan. 
Genom att arbeta i mindre klasser och två undervisande lärare fanns tillgängliga i klassrummet, 
lyckades man hjälpa eleverna att nå framgång i sina studier. Graham och Harwood framhåller att dessa 
skolor är goda exempel på verksamheter som lyckats vända fokus från yttre omständigheter och den 
enskilde elevens svårigheter till att arbeta med lärmiljön på organisations- och gruppnivå.  
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Lärandet är ett eget ansvar 
Somliga andraspråkselever betraktar lärandet som en individuell handling där det egna ansvaret och 
den egna insatsen spelar en viktig roll för språk- och kunskapsutvecklingen. Nedan följer två citat av 
Diana och George som illustrerar detta.  

Alltså det är upp till en själv. Det är inte skolan, utan en skola lär ut och det är upp till oss själva. Så man lär 
sig ju mycket om man vill så att säga. (Diana) 
 
Jag måste ta eget ansvar och lära mig själv. Jag har lärt mig att klara mig på egen hand. Jag tar mycket eget 
ansvar och försöker fokusera på mina studier. (George) 

 
Diana betraktar skolan som ett verktyg för lärandet och det är upp till den individuella eleven att 
använda verktyget och lära sig det som förmedlas i skolan. Anledningen till att George berättar att han 
tar mycket eget ansvar och har lärt sig att klara sig på egen hand beror på att han upplever att han inte 
får något stöd alls i klassrummet av lärarna. Därför har han lärt sig under gymnasietiden att han måste 
klara sig på egen hand.  
 
Mariam lyfter fram en annan aspekt på lärandet och ansvaret. 

Det är mitt ansvar att lära mig bra. Jag skriver mycket och läser mycket. Jag pluggar mycket hemma. I mitt 
hemland var det lärarens ansvar att lära eleven men jag känner i Sverige så är det elevens ansvar. Mycket 
ligger på elevens egen insats. (Mariam) 

 
Det intressanta med Mariams citat är att hon gör en tydlig distinktion i vems ansvar lärandet är i 
hemlandet jämfört med Sverige. Enligt Mariam ligger ansvaret i hemlandet på läraren att lära eleven 
medan i Sverige ligger ansvaret på eleven själv. Detta ansvar verkar Mariam ta på största allvar. Hon 
berättar att hon läser, skriver och pluggar mycket hemma. Eftersom hon antyder i intervjun att hon har 
haft höga betyg i sitt hemland kan vi utgå ifrån att hon har en studievana och en bra studieteknik som 
hjälper henne i sitt lärande.  
 
Dianas, Georges och Mariams individuella upplevelser grundar sig på olika upplevda erfarenheter från 
lärmiljön. Det är explicit uttryckt i gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011) att “det är skolans 
ansvar att varje elev på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges 
möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga 
kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier” (s. 9). I ett vidare perspektiv kan detta citat 
tolkas som att det är skolans ansvar att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven i de olika kurserna på 
gymnasieskolan och därmed ligger inte ansvaret på eleven själv så som andraspråkseleverna uttrycker 
och upplever det. Det är viktigt att lyfta fram frågan hur gymnasieskolan arbetar på organisations-, 
grupp- och individnivå för att hjälpa andraspråkseleverna i sin kunskapsutveckling. Lärandet är ett 
gemensamt och delat ansvar och bör ligga på båda parterna, såväl på skolan som på eleven. Det är 
skolans ansvar att lära ut, att stimulera och stötta eleven på rätt nivå i sitt lärande medan elevens 
ansvar är att vilja lära sig och om så behövs, ta emot den hjälp som skolan erbjuder och arbeta aktivt 
med skolarbetet både i skolan och i hemmet.  
 
Denna känsla av individuellt ansvarstagande hos andraspråkseleverna måste vara deras motivation till 
lärandet. Motivationen verkar finnas utav både lika och olika anledningar. Nedan följer två citat av 
Josef och Tuija som illustrerar detta. 
 

Min mamma ville att vi kommer till Sverige, att jag skulle plugga och kunna förbättra mig och få mer 
kunskap. Och få ett bättre liv och då behöver man bra kunskap och lärdom. (Josef) 
 
Det var såhär att jag alltid har haft svårt i matte. I ettan till exempel gick jag ut med ett D och det fattar jag 
ju själv, om jag ska gå ut med ett D varje år så kommer jag inte in på juristprogrammet. Så matteläraren 
hjälpte mig jättemycket och pushade och när det började gå bättre, då sade han så här: det går jättebra, men 
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det kan gå ännu bättre. Vilket gjorde att jag ville prova mer. Och sen Ung Företagsamhet såklart, det är ju 
alltid kul att få beröm. (Tuija) 

 
Det gemensamma för både Josef och Tuija är att de vill lära sig så mycket som möjligt för att få en bra 
utbildning och ett bra liv. Josefs motivation beror på att hans mamma kanske gjorde stora uppoffringar 
för att kunna komma till Sverige för att sonen skulle kunna få ett bättre liv än vad hon hade. Josef, i 
sin tur, vill inte göra sin mamma besviken och det motiverar honom. Tuijas motivation har sin 
utgångspunkt i att hennes lärare uppmuntrade henne att öva, att försöka en gång till och att utmana sig 
själv så att hon kan nå sitt mål.  
 
Det gemensamma för andraspråkseleverna är att de betraktar lärandet som något existentiellt och är 
deras enda väg till vidare studier på högskola eller universitet. Merparten av andraspråkseleverna har 
flyttat till Sverige i förhoppning om en ny framtid och ett bättre liv. Detta blir tydligt i George utsaga.  

För mig är skolan kunskap och en del av mitt liv. För att nå mitt mål genom skolan. Jag vill plugga och 
kämpa i Sverige för att skaffa mig en bra utbildning och få ett bra jobb. Det är därför vi flyttade till Sverige 
för att jag och mina syskon ska få en bättre framtid. (George) 

 
Härav blir det egna ansvaret ytterst viktigt och en förutsättning för att George ska nå sina mål och 
uppfylla sina drömmar. Han ser skolan som en värdefull del i sitt liv och han har förstått att han själv 
behöver bli aktiv och jobba för det. Som han uttrycker det så vill han plugga och kämpa för en bättre 
framtid.  
 
Mariam och Alexandra betraktar skolan som ett verktyg och som en förutsättning för att kunna uppnå 
sina mål och drömmar. 

Skolan hjälper mig att uppnå min dröm att plugga vidare. Att jag kan bli det jag vill. Skolan är min väg till 
universitetet. Skolan är det viktigaste i mitt liv just nu. (Mariam) 
 
Skolan har den viktigaste rollen i mitt liv såklart efter min familj. I skolan utvecklas jag som människa och 
som en samhällsmedborgare. Min dröm är att bli läkare. (Alexandra) 

 
För både Mariam och Alexandra är skolan det viktigaste i livet just nu. De verkar vara medvetna om 
varför de behöver ha sin kunskap och därmed bra betyg. Alexandra har till och med ett vidare och 
större perspektiv eftersom hon vill utvecklas som samhällsmedborgare. Ansvarskänslan för de andra i 
samhället blir tydlig hos henne när hon nämner drömmen om yrket. Det är uppenbart att både Mariam 
och Mona har tydliga mål med sina gymnasiestudier oavsett deras olika förutsättningar. Båda flickorna 
har mycket gemensamt med invandrarflickorna i Cederbergs studie (2006). Ett exempel är att de har 
kunnat tillägna sig det svenska vardags- och skolspråket på en sådan nivå så att de klarar av 
gymnasiestudierna trots den korta tiden i Sverige, vilket även invandrarflickorna gjorde och nådde 
skolframgång med sina studier. Vidare lyfter Cederberg att invandrarflickorna var, redan innan de kom 
till Sverige, högpresterande elever med ett väl utvecklat förstaspråk. Detta är i likhet med Mariam och 
Alexandra som beskriver sig själva ha varit högpresterande elever i sina hemländer. Nedan följer 
ytterligare två citat av Mariam och Alexandra som koncist beskriver deras skolbakgrund. 

Jag gick i en kommunal skola men jag fick höga betyg. Jag hade nästan A i alla ämnen. När jag kom till 
Sverige fick jag gå i en förberedelseklass för att lära mig svenska. Det var svårt men jag kämpade mycket 
för att jag hade ett mål att komma in på gymnasiet och skaffa mig en bra utbildning. Efter sex månader i 
förberedelseklassen fick jag börja i åttan. Det var svårt med svenskan men en dag kände jag att nu kan jag 
svenska. (Mariam) 
 
Jag var en högpresterande elev i mitt hemland. Jag har alltid haft höga mål och haft höga förväntningar på 
mig själv. (Alexandra) 

 
Både Mariam och Alexandra var och är högpresterande. Det är osäkert vad som ligger bakom deras 
uttalanden och de berättar inte heller under intervjuerna om bakgrunden till deras höga prestationer i 
skolan, om det är föräldrarnas förväntningar på dem eller om det snarare är press hemifrån. Båda två 
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ger följaktligen intryck av att styras av egen vilja och av en stark självkänsla. I detta sammanhang blir 
det även intressant att lyfta fram att Mariam varit i Sverige i fem år och Alexandra i cirka tre och ett 
halvt år vid intervjutillfällena. Trots den korta vistelsetiden i Sverige har de lyckats ta sig in på ett 
studieförberedande gymnasieprogram och oavsett hur det går för dem så är de nära studenten och nära 
att nå en gymnasieexamen som har varit deras yttersta mål med studierna på gymnasieskolan. Utifrån 
Skolverkets konstaterande, som Cederberg (2006) hänvisar till, att elever som anländer sent under 
tonåren och haft en kort vistelsetid i Sverige har svårt att skaffa sig en gymnasieexamen är något som 
både Mariam och Alexandra kommer att kunna motbevisa, precis som invandrarflickorna i Cederbergs 
intervjustudie gjorde. Detta drev oss att vilja fråga såväl Mariam som Alexandra hur nära de är en 
gymnasieexamen. Vi träffades ännu en gång där eleverna berättade, att utifrån de senast uppdaterade 
omdömena under vårterminen 2018 så kommer de att få en gymnasieexamen och en nål tilldelad av 
ansvarig rektor på studentdagen. Det fanns en känsla av stolthet och glädje i båda elevernas utsagor 
och det är med all rätt.  

Vi och Dem 
Flera av andraspråkseleverna skildrar en verklighet i sina lärmiljöer som genomsyrar hela skoldagen 
och har gjort det sedan gymnasieskolans start. De talar om grupperingar, invandrare och svenskar, en 
befintlig gruppering i klassrummets lärmiljö. Nedan följer två citat av Mariam och Mona som 
illustrerar de befintliga grupperingarna i klassrummets lärmiljö.  

Det finns två grupper i vår klass. Invandrare och svenskar. Invandrarna sitter alltid till höger i klassrummet. 
Svenskarna sitter alltid till vänster i klassrummet. Vi samarbetar inte alls. … läraren delar in oss i grupper 
men svenskarna försöker att sitta med varandra och ibland blir det inte bra samarbeten i grupperna. Det är 
min erfarenhet av grupparbeten med min klass. (Mariam) 
 
I vår klass finns det två grupperingar, invandrare och svenskar. Alla håller sig till de man känner sig mest 
bekväm med. Bara när vi har klassråd så är vi eniga till exempel när det gäller flak och skiva. (Mona) 

 
De två eleverna ger en tydlig bild av två grupper i klassrummets lärmiljö, där den ena gruppen utgörs 
av svenska elever medan den andra gruppen utgörs av elever med utländsk bakgrund. Mariam 
beskriver även det uppenbara, nämligen det synliga i klassrummet, placeringen av grupperna. När hon 
säger att det inte finns ett samarbete mellan grupperna så tolkar vi det som en upplevelse av att de två 
grupperna inte heller vill närma sig varandra, att de vill hålla fast vid Vi och Dem. Mona ger 
uppenbarligen en förklaring till detta genom sitt uttalande att det känns mer bekvämt att vara med sin 
grupp. Eleverna är troligen mer förtrogna med dem som de känner och har en samhörighetskänsla 
med. De vill inte göra bort sig och inte heller uppfattas som annorlunda i en ny grupp. Detta verkar 
vara så i lärandesituationer, men när det handlar om en gemensam aktivitet som alla känner likadant 
inför, nämligen att ta studenten, så kan de samarbeta enligt Mona. Fastän Mariam och Mona indirekt 
upplever att de ingår i en gruppering i klassrummets lärmiljö, som av de själva kallas för 
invandrargrupp, verkar det dock inte påverka eleverna på ett negativt sätt. De ser alltså grupperingen 
som en trygg zon i klassrummet där de kan vara med dem som de känner en form av tillhörighet med. 
En annan andraspråkselev, Alexandra, upplever inte i sin tur någon form av gruppering i sin klass men 
däremot bekräftar hon Mariams och Monas uttalanden om befintliga grupperingar. Så här uttrycker 
Alexandra sig: 
 

Vi har fin gemenskap i vår klass. Alla elever är med varandra. Vi samarbetar mycket och hjälper varandra 
mycket. Jag är glad i alla fall med min klass och har tur som hamnat i den klassen för jag ser i andra klasser 
att eleverna är grupperade. (Alexandra) 

 
Hur kan det komma sig att somliga andraspråkselever får erfara grupperingar i sina lärmiljöer medan 
för andra andraspråkselever är grupperingar, i form av invandrare och svenskar, något främmande och 
helt obefintligt?  
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Josef berättar om utanförskap när han inte behärskade det svenska språket och kände sig ensam i den 
gruppen där han blev placerad som nyanländ. Så här uttrycker Josef sig: 

Det är viktigt med vänner också, för jag vet skillnad. Jag kände mig inte välkommen för jag kunde inte prata 
svenska. Skaffa vänner är en viktig grej liksom. När jag började i skolan då kunde jag prata svenska och 
kunde skaffa vänner. Men nu har jag många vänner. (Josef) 

 
Josef är en social, positiv och glad elev. Han betraktar skolan som en tillgång för att tillägna sig det 
svenska språket och vittnar om betydelsen av att kunna förstå och göra sig förstådd på svenska för att 
kunna ingå i ett sammanhang och för att kunna skaffa riktiga vänner. Han säger ingenting om 
vännernas etniska bakgrund men tillhörighetens betydelse blir tydlig i Josefs utsaga.  
 
Andraspråkselevernas erfarenheter av grupperingar bekräftas av Cederberg (2006) som, genom sin 
intervjustudie med invandrarflickor, såg två olika mönster som berör relationer och interaktioner med 
klasskamraterna framträda. Det ena mönstret var tydliga gränsdragningar där invandrarflickorna enbart 
höll sig till dem som tillhörde den egna etniska gruppen och hade nästan ingen kontakt med de andra 
eleverna i klassrummet medan det andra mönstret var att några invandrarflickor hade regelbunden 
kontakt med svenska klasskamrater vilket ansågs vara av stor betydelse för flickornas språkutveckling. 
Dessa två olika mönster framträder även tydligt i denna studie utifrån andraspråkselevernas utsagor 
och erfarenheter. Mariam och Mona ingår i en lärmiljö där det finns tydliga gränsdragningar medan 
Josef ser skolan och klasskamraterna som en tillgång för att tillägna sig det svenska språket. Alexandra 
befinner sig någonstans mitt i för hon upplever inte någon form av gruppering i sin egen lärmiljö men 
däremot ser hon att andra utsätts för det.  
 
Grupperingar kan vara hämmande för alla former av samarbeten och lärande. Men vem bär ansvaret 
för de olika befintliga grupperingarna som andraspråkseleverna får erfara och vara en del av? Lorentz 
och Bergstedt (2006) framhäver hur dagens samhälle har lärt människan att tänka i dikotomier, härav 
uppkomsten till Vi och Dem. Vidare diskuterar de vikten av att bryta sig igenom dessa mönster för att 
kunna se, uppfatta och förstå den Andre. Då är frågan vilka är Vi och Dem? I Rosales (2008) fältarbete 
“Där alla är svenskar, inte en enda svartskalle” synliggörs och bekräftas hur elever använder sig av 
kategorier som invandrare och svenskar för att skapa en form av grupptillhörighet, som i ett vidare 
perspektiv bekräftar Mariams och Monas erfarenhet. I Mariams och Monas uttalanden ser man 
betydelsen av den normkritiska pedagogiken som måste genomsyra hela skoldagen för att förebygga 
ett Vi och Dem. Sett ur andraspråkselevernas perspektiv representerar vi den grupp elever som har 
annan kulturell bakgrund än den svenska och som de känner tillhörighet med medan dem står för 
svenska elever och det som är gemensamt för den gruppen elever är att de har svenska som modersmål 
och känner en tillhörighet genom att vara svenskar och behärskar landets majoritetsspråk.  
 
Det som kännetecknar en mångkulturell lärandemiljö är just den kulturella mångfalden som präglar ett 
klassrum men för att eleverna ska mötas krävs det att man ser den Andre. Johansson (2006) framhåller 
att i mångkulturella samhällen är det nödvändigt att utveckla en förmåga och en vilja att studera och 
upptäcka kulturella skillnader som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Med utgångspunkt i 
detta är det av största betydelse att eleverna får lära sig att utveckla denna vilja och förmåga i skolan 
att vilja lära känna andra kulturer och möta den Andre i lärmiljön och på rasten. Skolan är en plats som 
möjliggör möten, menar Herbert (2006), och lyfter fram pedagogens roll för att skapa utrymmen för 
samtal där man kan möta den Andre. Vidare menar Herbert att “Om vi lär våra studerande vikten av 
att lyssna på varandra så kan vi skapa goda klassrumsmiljöer” (s. 217). De medverkande 
andraspråkseleverna i denna studie går på mångkulturella gymnasieskolor och ger uttryck för olika 
erfarenheter av grupperingars befintlighet i sina lärmiljöer. Utifrån andraspråkselevernas utsagor 
verkar gymnasieskolorna arbeta på olika sätt för att motverka och förebygga alla former av 
grupperingar. Då är det intressant att lyfta fram frågan hur gymnasieskolorna arbetar på organisations- 
och gruppnivå för att samtliga elever ska känna sig delaktiga och inkluderade i skolans olika lärmiljöer 
och pedagogiska verksamheter.  
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad förståelse av hur gymnasieelever som har ett annat 
modersmål än svenska upplever sin skolgång och sin studiesituation, med utgångspunkt i det som 
eleverna har att berätta utifrån sina individuella upplevelser och erfarenheter av lärmiljön och hur de 
ser på förutsättningarna för att lyckas med sina studier på gymnasieskolan. Vi ville få svar på vad som 
gynnar respektive hämmar andraspråkselevernas lärande, i den lärmiljö som de befinner sig i, vilket 
stöd de upplever som mest givande för deras fortsatta utveckling i enlighet med kunskapskraven och 
om erkännandet av andraspråkselever har betydelse för deras lärande. Det som har legat till grund för 
tolkningarna av empirin är tidigare forskning inom området och två teorier, vilka är Honneths 
erkännandeteori och Leontievs verksamhetsteori. 

Metoddiskussion 
I denna uppsats vill vi med hjälp av en hermeneutisk metodansats synliggöra andraspråkselevers 
upplevelser och erfarenheter av förutsättningarna i lärmiljön. Detta betyder, för vår del, att vi behöver 
gå in i intervjuerna med ett öppet sinne, utan varken förväntningar eller fördomar. “En hermeneutisk 
tolkningssituation bör således enligt Gadamer bygga på en förväntansfull öppenhet för att något ska 
hända” (Ödman, 2017, s. 30). Den kvalitativa forskningsintervjun har valts för insamling av det 
empiriska materialet så att den intervjuade fritt får berätta om sin livsvärld inom det temat som 
intervjuaren väljer utan att denne påverkar den intervjuades uppfattning så att den intervjuade inte 
tolkar “sin” situation (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kvalitativa i intervjun avgörs av de 
beskrivningar som den intervjuade ger och intervjuarens känslighet, uppmärksamhet och närvaro i 
samtalet där denne försöker hitta sådana frågor som lockar fram specifika situationer som är 
betydelsefulla i den intervjuades livsvärld (ibid.). Vid utformningen av intervjuguiden funderade vi 
kring språkförståelsen och hur frågorna skulle ställas. Är vi tydliga i frågeställningarna? Vilka ord och 
vilket språk använder vi? Det verktyg som används för intervjuerna är det svenska språket, vilket 
också är elevernas andraspråk. Eleverna har ännu inte ett välutvecklat språk och merparten av eleverna 
behärskar inte ett nyanserat ordförråd. Därför väcktes tanken om detta kan påverka svaren vi får. Såväl 
Hautaniemi (2015) som Ödman (2017) refererar till Gadamer som menar att språket är den mest 
betydande förutsättningen för att kunna ge en bild av människans livsvärld. Vi behövde till exempel 
förklara och förtydliga en av intervjufrågorna som handlade om att eleverna skulle berätta om vilken 
funktion skolan fyller för dem, för samtliga deltagare i intervjuerna. När vi formulerade frågorna 
tänkte vi på hur och om frågorna kan förstås, både innehålls- och begreppsmässigt, och denna fråga 
var ett exempel på en sådan formulering som eleverna hade svårt att begripa. Vi hade kunnat 
omformulera frågan. Här hade vi vunnit på att genomföra en pilotstudie, men en pilotstudie med 18-
åriga elever skulle kanske ha varit svårt att motivera för dem. Detta tog vi inte ens i beaktande, men vi 
tar med det som en lärdom för oss.  
 
Studiens deltagare är 18-åriga elever som går sitt sista år på ett studieförberedande program på 
gymnasieskolan. Eleverna anmälde sig frivilligt till deltagandet i intervjun, troligtvis för att de ville 
berätta om sin skolsituation, för att de ville lyfta fram positiva erfarenheter eller kanske på grund av ett 
missnöje med lärmiljön. Vi efterfrågade inte vad som motiverade eleverna att delta i intervjun, men 
vid närmare eftertanke skulle kanske även detta ha gett studien en intressant utgångspunkt. En vidare 
fråga som vi i efterhand ställer oss är om urvalet skulle ha gått till på ett annat sätt för att få en bredare 
spridning av berättelser om erfarenheter. Som en svaghet i informationsinhämtningen under 
intervjuerna kan ses att vi mer eller mindre följde intervjuguiden och inte ställde många följdfrågor 
som skulle ha kunnat fördjupa och förtydliga vissa svar. Detta beror på att en del av eleverna kunde 
ställa upp under en begränsad tid och den tiden behövdes för frågorna i intervjuguiden. Det positiva 
var att eleverna kände en trygghet i mötet med oss för vi var inte okända för dem. Vi kunde ha valt 
elever som vi inte kände men då fanns det en fundering och en oro om eleverna hade anförtrott sig och 
berättat allt för oss utan att utelämna vissa detaljer som kan ha haft betydelse för studiens resultat. 
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Medvetet strävade vi efter att skapa en trygg miljö och stämning under intervjutillfällena och vi 
intervjuade eleverna på deras gymnasieskolor så att miljön var känd för dem. För allas del var detta 
organisationsmässigt enklast.   
  
I transkriberingen av intervjumaterialet valde vi att omformulera andraspråkelevernas talspråk till 
skriftspråk. Därmed kan en viss betoning och själva känslan som eleverna lägger in i vissa svar ha gått 
förlorade, men vi gjorde vissa anteckningar för till exempel markanta betoningar eller längre pauser 
för att inte glömma det som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för meningsplanet i kvalitativa 
forskningsintervjuer. 
 
Som vi tidigare har beskrivit, har vi med oss en viss förförståelse på grund av den bakgrunden som vi, 
uppsatsförfattarna, har. Detta kan ha varit en fördel i många avseenden, men kan även ha haft sina 
nackdelar. Frågor som vi har reflekterat över i efterhand är om vi kanske har tagit 
andraspråkselevernas parti i alltför stor utsträckning i vår tolkning för att vi har stor förståelse för 
deras situation, eller om vi var för hårda mot lärarna på grund av den empati vi hyste för de 
berättelserna andraspråkseleverna skildrade. Som intervjuare måste vi vara öppna för de svar vi får och 
släppa fördomar och antaganden som vi förmodligen har. Som Ödman (2017) skriver är vår 
förförståelse av största betydelse för det som vi anser som viktigt i elevernas berättelser, för det är inte 
förrän en händelse blir obegriplig för oss som vi kan tolka denna någorlunda förutsättningslöst.  
 
En aspekt som vi medvetet låtit genomsyra denna uppsats är de etiska överväganden som hela studien 
vilar på. För varje steg som vi har tagit har vi reflekterat över hur vi ska skydda våra elevers integritet 
och de gymnasieskolorna, där de studerar, för att leva upp till de etiska aspekterna, som vi informerade 
eleverna om. På grund av att eleverna förstod att vi skulle skydda deras integritet, litade de på oss och 
vågade öppna sig under intervjuerna och delade med sig av vissa erfarenheter, som annars hade 
förblivit dolda både för oss och för dem som kommer att läsa denna uppsats. Aspán (2015) lyfter fram 
betydelsen av att de etiska aspekterna ska prägla en forskningsprocess från sin början till sitt slut och 
inte enbart vara en checklista som prickas av. Detta är något som vi har upplevt att vi har behövt ta 
ställning till hela tiden. Även under själva skrivprocessen har vi noggrant övervägt hur vi ska 
formulera det som skrivs ner för att på så sätt skydda studiens informanter. 

Diskussion av resultat 
Att elever verkligen kan bidra med skolutveckling, om de lyssnas på och görs delaktiga i olika 
lärandeprocesser (Bunar, 2010; Skolverket, 2015; Skowronski, 2013; Westling Allodi, 2002), vittnar 
andraspråkseleverna i denna studie om. De erfarenheter och upplevelser som andraspråkseleverna 
berättar om och synliggör är mycket intressanta och värda att reflektera över, framförallt om 
gymnasieskolorna vill utveckla sin pedagogiska verksamhet för att möta andraspråkseleverna utifrån 
deras förutsättningar. Resultatet i denna studie visar att andraspråkseleverna möter förhållanden i 
lärmiljön som gynnar deras lärande men även en del hinder som motverkar och hämmar 
andraspråkselevernas lärande. Erkännandet av eleverna har visat sig ha stor betydelse för deras lärande 
men framförallt för deras mående, självförtroende och självkänsla. Utgående från skolans 
styrdokument, den presenterade forskningen och empirin kommer vi att diskutera och belysa vad som 
gynnar respektive hämmar andraspråkselevernas lärande för att kunna öka förståelsen för deras behov 
i den svenska skolan. 

Den gynnsamma lärmiljön 
I denna studie vill vi lyfta fram det som andraspråkseleverna ser som det positiva, det som de önskar 
skulle finnas i lärmiljön och det som redan görs och utmynnar i goda resultat hos dem och som på så 
sätt kan utgöra en utgångspunkt för det främjande arbetet för både undervisande lärare, 
klasslärare/mentorer, elevhälsoteam och skolledning. Återkommande hos merparten av 
andraspråkseleverna är betydelsen av engagerade och förstående lärare som ser eleverna och anpassar 
sin undervisning så att andraspråkseleverna känner sig sedda och bekräftade i lärmiljön. Speciellt en 
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av andraspråkseleverna pratar engagerat om den positiva effekten som lärarens förväntningar har på 
henne. Hon får både den bekräftelsen som hon troligtvis behöver som motivation för att ta sig an vissa 
uppgifter och den bekräftelsen på att hon anses som kapabel att kunna utföra nästa uppgift på en hög 
nivå. Att hon får erkännande även för det hon redan har visat läraren, bidrar till att hon känner sig sedd 
och respekterad för det hon gör och hennes självrespekt växer. Honneth (1995) menar att detta sker i 
den andra formen av erkännandet och har stor betydelse för personlighetsutvecklingen, speciellt för 
personligheter som tillhör utsatta grupper. 
 
Dessutom betonar andraspråkseleverna betydelsen av lärarledda lektioner som känns väl förberedda 
och genomtänkta. För eleverna innebär en väl förberedd lektion en genomgång av viktiga ord och 
begrepp för att kunna förstå och följa med i undervisningen. God undervisning kännetecknas av att 
vara välplanerad med ett tydligt syfte och läraren bör kontinuerligt följa upp och stämma av hur det 
går för eleverna, framhåller Runström Nilsson (2015). Här spelar den formativa bedömningen en 
viktig roll eftersom det handlar om att göra eleven medveten om var i lärprocessen som hen befinner 
sig.  Den formativa bedömningen utgör därför ett viktigt stöd för att hjälpa eleven framåt i sin språk- 
och kunskapsutveckling. Genom att läraren skapar en gynnsam lärmiljö och ett gott samtalsklimat i 
klassrummet kan andraspråkselevernas lärande och känsla av delaktighet främjas. Även Gustavsson 
och Hjörne (2015) lyfter fram det som andraspråkseleverna efterfrågar, nämligen engagerade lärare 
som ser och bekräftar varje enskild elev. Vidare framhäver Gustavsson och Hjörne att detta är en fråga 
på organisationsnivå. I skolan där de genomförde sin studie var specialpedagogen en del av 
skolledningen och var som en länk mellan skolledningen och de undervisande lärarna och kunde redan 
vid uppstarten av ett nytt läsår organisera ett arbets- och förhållningssätt mot eleverna, vilket bidrog 
till ett relationsfokuserat inkluderande klimat. På en skola där varje elev ses som allas ansvar, kan 
varje elev mötas utifrån sina behov och snabba åtgärder kan sättas in om det främjande arbetet inte 
räcker till. I Gustavsson och Hjörnes studie blir det tydligt att en skolverksamhet består av flera 
verksamheter som ska och behöver samverka och utvecklas för elevernas mående och lärande.  
 
På samma sätt vittnar andraspråkseleverna i denna studie om antingen genomtänkta anpassningar för 
just dem som andraspråkselever, vilka leder till högre språk- och kunskapsinlärning, eller avsaknad av 
anpassningar och hur de på egen hand hanterar detta. Det skol- och ämnesrelaterade språket är en 
utmaning för de åtta andraspråkseleverna. Därför efterfrågas explicit två anpassningar, vilka är mer tid 
för lärande och tydlighet i uppgifter, genomgångar och instruktioner med hjälp av ord- och 
begreppsförklaringar. Andraspråkseleverna utmanas i skolan på flera plan och språket spelar en 
nyckelroll i alla situationer där ny kunskap ska tillägnas (Holmegaard & Wikström, 2004; Laino & 
Norberg Brorsson, 2016; Skolinspektionen, 2010). Eleverna efterfrågar mer tid för att ha möjlighet att 
lära sig ord och begrepp som ännu inte ingår i deras ordförråd och de efterfrågar realistiska tidsramar 
för att kunna arbeta med uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Holmegaard och Wikström (2004) 
lyfter tidsaspekten som en av tre viktiga faktorer för andraspråkselevers språkutveckling. Om en elev 
inte besitter det ordförråd som krävs för att kunna förstå en uppgift eller en genomgång av ett nytt 
kunskapsområde, hur ska eleven då kunna uppnå nästa kunskapsnivå? Vi ser, om och om igen, hur 
pass viktigt det är för främst andraspråkseleverna att tänka utifrån Vygotskijs proximala 
utvecklingszon, att elevernas förförståelse och lärarens kunskap om elevernas språkliga och 
kunskapsmässiga förståelse måste vara utgångspunkt för planeringen av ett nytt kunskapsområde. För 
att kunna ge andraspråkseleverna de förutsättningarna som de är i behov av i det skolrelaterade 
språket, behöver lärarna ha kunskap om och kompetens i det språkutvecklande arbetssättet i 
undervisningen. Laino och Norberg Brorsson (2016) och Wedin (2009) ser lärarnas gemensamma 
språksyn som yttrar sig i ett språkfokuserat tänkande och en medveten samt konsekvent användning av 
det språkutvecklande arbetssättet i klassrummen som ett måste för att kunna garantera en likvärdig 
utbildning för alla elever. Ledning och stimulans i klassrummet kräver didaktisk förmåga av läraren 
(Ainscow, 2012) och behöver finnas med som ledord under hela lektionen. 
 
De ovannämnda omständigheterna i lärmiljön, vilka har visat sig vara gynnsamma för 
andraspråkselevernas lärande och mående, kan vara av betydelse för att eleverna ska nå skolframgång 
med sina studier på gymnasieskolan. Vi vill även belysa de hinder som andraspråkseleverna möter i 
lärmiljön och det som eleverna verkar sakna för att kunna nå skolframgång med sina studier. 
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Hinder i lärmiljön 
Att somliga andraspråkselever tystnar i den ordinarie klassen är ett stort hinder för lärandet på 
gymnasieskolan och kan dessutom innebära stora konsekvenser för vuxenlivet. Merparten av 
andraspråkseleverna medger att de inte vågar uttrycka sin mening inför helklass eller grupp och de 
vågar inte heller fråga ifall de inte har förstått en viss instruktion. Skowronski (2013) lyfter fram just 
tystnaden och stigmatiseringen som hinder för inkluderingen och lärandet i den svenska skolan, vilket 
hennes avhandling bland annat tar fasta på. I ett vidare perspektiv kan denna outtalade tystnad leda till 
utanförskap och psykisk ohälsa. Bremberg (2013) påpekar att det på individnivå finns ett tydligt 
samband mellan skolframgång och hälsa i vuxen ålder. Därför har bland annat utformningen av 
skolsystem en avgörande betydelse för att påverka förekomsten av psykisk ohälsa bland elever (ibid.).  
 
Avsaknaden av tydlighet och ett språkutvecklande arbetssätt, som genomsyrar all pedagogisk 
verksamhet, är ett ytterligare hinder för andraspråkselevernas lärande och språk- och 
kunskapsutveckling på gymnasieskolan. Det måste finnas en större medvetenhet och förståelse hos all 
pedagogisk skolpersonal att merparten av de nyanlända eleverna enbart exponeras för det svenska 
språket i skolans lärmiljö. I hemmet och i mötet med vänner talas modersmålet i större utsträckning 
och även om det svenska språket används som ett kommunikationsmedel så är det framförallt på 
vardagsnivå. Med detta som utgångspunkt är det viktigt att undervisningen planeras utifrån att 
eleverna behöver få den grundläggande ord- och begreppsförståelsen för att de ska klara av de 
språkliga utmaningarna som ställs på dem inom olika kurser på gymnasieskolan. Lärarna som deltog i 
fortbildningsprojektet (Svedberg, 2018) för att utveckla förståelse och hitta arbetsmetoder för det 
språkutvecklande arbetet, ser stora fördelar med implementeringen av det arbetet i undervisningen för 
att gynna samtliga elevers lärande, men de medger att deras tid för planering av undervisning med ett 
språkutvecklande synsätt inte räcker till. “Tidsbristen snarare än viljan ses som ett hinder – det tar mer 
tid i anspråk att dels ändra sin undervisning där fokus ligger på själva ämneskunskaperna till en 
undervisning där språkutvecklande arbetssätt också inkluderas” (ibid., s. 24). Här handlar det om hur 
skolorna på organisationsnivå strukturerar sin pedagogiska verksamhet så att lärarna får mer tid och 
utrymme i sina tjänster för att kunna planera och genomföra en undervisning som genomsyras av ett 
språkutvecklande arbete.  
 
Skollagen fastslår (2010:800, 9 §) att den svenska skolan ska erbjuda alla elever en likvärdig 
utbildning. Vad består denna likvärdighet i? Det är en grundläggande rättighet att alla elever blir 
behandlade på ett likvärdigt sätt men är det inte samtidigt orättvist att alla elever behandlas lika, när 
deras behov och förutsättningar skiljer sig åt? Hur kan en andraspråkselev som anlänt till Sverige 
under grundskolans senare år mötas i undervisningen på ett likvärdigt sätt som en elev som har 
svenska som modersmål? Därför består likvärdigheten i att eleverna ska mötas i lärmiljön utifrån sina 
individuella förutsättningar och behov. Detta är en stor utmaning för den svenska skolan men även för 
den enskilde läraren som möter eleverna i lärmiljön och måste anpassa undervisningen efter elevernas 
olika utgångspunkter. Den svenska skolan är en heterogen skola där elever från olika kulturer möts 
och har därför även olika utgångspunkter. En del av andraspråkeleverna vittnar om att de inte känner 
sig sedda eller bekräftade i lärmiljöerna som de ingår i. Detta är deras upplevelser och erfarenheter 
som måste synliggöras och tas på allvar. Därför krävs det en förändring i sådana lärmiljöer för att 
kunna erbjuda alla elever, utan undantag, ledning och stimulans inom den ordinarie undervisningen, 
men för att förändringen ska kunna ske krävs det en större medvetenhet och förståelse hos läraren i hur 
man bemöter andraspråkseleverna i deras lärande och utifrån deras individuella förutsättningar. 
Gibbons (2010) framhäver i sin tur att det är orättvist och nästan orimligt att förstaspråkselever och 
andraspråkselever ska få samma undervisning. Att behandla alla elever lika men bortse från deras 
olika förutsättningar, är enligt Gibbons ett sätt att bädda för ojämlikheter mellan eleverna, vilket har 
stora konsekvenser för eleverna när de går ut skolan. Andraspråkseleverna är i behov av stöd för att 
kunna nå så långt som möjligt i sin språk-, och kunskapsutveckling och blir oftast hänvisade till 
specialläraren eller specialpedagogen. Utifrån tanken om extra anpassningar i klassrummet och rätten 
till dessa anpassningar ställer vi oss undrande i hur skolorna arbetar utifrån skolans styrdokument. Alla 
former av hinder som motverkar andraspråkselevernas lärande på gymnasieskolan måste förebyggas 
på organisationsnivå för att sålunda erbjuda alla elever, oavsett bakgrund, en likvärdig utbildning.  
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Erkännande som en förutsättning för lärande 
Det står explicit i gymnasieskolans styrdokument (Skolverket, 2011) att ett av skolans mål är att varje 
elev “kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 
språk, religion och historia” (s. 11). Detta mål verkar inte vara uppfyllt ännu och det vittnar en del av 
de medverkande eleverna i denna studie om, vilka får vara en del av existerande grupperingar i 
klassrummets lärmiljö, i form av ett Vi och Dem. I dessa befintliga grupperingar finns ett synsätt där 
den Andre uppfattas som annorlunda och grupperingen utgör en trygg zon där eleverna kan vara med 
dem som de känner en form av samhörighet med. Det är viktigt att eleverna möts över gränserna så att 
de får lära känna den Andre och på så sätt kan de utvecklas tillsammans. Huvudansvaret att realisera 
och förverkliga detta, ligger på gymnasieskolorna att anordna en lärmiljö där alla former av 
grupperingar som hämmar mötet med den Andre motverkas och förebyggs. Eftersom intervjuerna är 
genomförda med andraspråkselever, som går på två olika gymnasieskolor, kan vi se en skillnad i det 
förebyggande arbetet att främja elevernas lärande och hur eleverna uppfattar sin skolsituation. 
Gustavsson och Myrberg (2002) kom fram till att flera av de skolorna som ingick i deras studie, som 
har samma resurser och yttre förutsättningar visar på stora resultatskillnader som enligt dem beror på 
skolkulturen som finns på skolan. Om det förekommer en intellektuell anspråksfull kommunikation 
mellan lärare och elev och om det finns ett positivt klimat, där positiv uppmuntran och konstruktiv 
feedback står i fokus, påverkar detta elevers lärande på ett positivt sätt (ibid.). Frågan förblir hur 
gymnasieskolorna på organisations- och gruppnivå konkret arbetar för att eleverna ska kunna samspela 
med varandra och mötas i lärmiljön utifrån respekt för olikheter. Kan det vara skillnad i mottagandet 
av andraspråkselever, i uppstarten av ett nytt skolår, i arbetssättet gällande elevernas inkludering, 
delaktighet och undervisningens tillgänglighet? Dessa frågeställningar ställer Helldin (2007) när han 
belyser utifrån rättviseperspektivet en skola för alla och de skillnader som finns beroende på kulturell 
härkomst och klasstillhörighet och ser som en orsak för utanförskap av vissa grupper i skolan, det som 
han kallar för erkännandeproblematik. Att bli erkänd för den man är i skolan, är en självklarhet för 
varje elev och i synnerhet för de eleverna som känner sig annorlunda på grund av att de pratar ett annat 
språk än majoritetsspråket i Sverige. Vi vill här betona att vi är medvetna om att det finns flera andra 
elever eller elevgrupper som känner sig annorlunda i den svenska skolan, men i denna uppsats ligger 
fokus på andraspråkselevernas skolsituation.  
 
Björk och Uljens (2009) framhåller att “Uppfordran innebär att förhålla sig till den växande på ett 
bekräftande men ändå ett icke-affirmerande sätt: att erkänna den växande som kapabel att genom egen 
verksamhet överskrida sig och att positivt bejaka de sätt på vilket barnet responderar på uppfordran” 
(s. 5). Begreppet uppfordra ska här förstås i positiv bemärkelse som att uppmana eller att föreslå att 
försöka för man tror på den lärandes förmåga. En del av andraspråkseleverna vittnar om sådana 
lärandesituationer medan andra beskriver avsaknaden av detta under lektionerna. Utgående från bland 
annat Honneths erkännandeteori lyfter Björk och Uljens fram det som de kallar för erkännandets 
pedagogik. De karakteriserar lärandesituationer som pedagogiskt lyckade om läraren respekterar, 
bekräftar och därmed erkänner eleven i sitt självständiga sätt att tänka. Dessa lärandesituationer, som 
de kallar för bildningsprocesser, ses som en förutsättning för att eleven ska kunna ta en aktiv roll i sin 
kunskapsutveckling. Den fasen kallar Vygotskij den proximala utvecklingszonen, alltså att gå från den 
aktuella kunskapsnivån till den näst möjliga med hjälp av kompetenta personer (Knutagård, 2003). Det 
som vi ser är att Björk och Uljens lägger till betydelsen av erkännande i denna fas av utveckling. 
 
En av andraspråkseleverna sammanfattar enligt oss hela erkännandeproblematiken i en mening: “Ju 
mer kärlek i klassrummet, desto mer kunskap” (Josef). Han berättar om hur stämningen är i 
klassrummet när både läraren och klasskamraterna accepterar allas olikheter. Acceptansen gör att man 
får vara den man är och därför kan alla koncentrera sig på det väsentliga under lektionen, nämligen att 
läraren kan lära ut och att eleverna kan tillägna sig ny kunskap i en miljö där alla ser och bekräftar alla. 
Honneth (1995) framhåller att i socialt konstruerade situationer som bland annat dessa, behövs ett 
fullkomligt erkännande av den Andre för att kunna erkänna sig själv fullt ut och därmed kunna bygga 
upp självrespekt. Det ömsesidiga erkännandet är en förutsättning för att Jaget kan få en bekräftelse på 
antingen egenskaper eller färdigheter som Jaget vill kunna se och få bekräftat hos sig själv men 
behöver då samtidigt ha bekräftat de egenskaper eller färdigheter hos den Andre (ibid.). Detta är en 
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utmaning i en klass med ungefär 30 elever där alla har ett visst sätt att se på den Andre, som mer eller 
mindre har en utpräglad självkänsla, självförtroende och självrespekt som beror på uppväxten, miljön 
och relationerna som man har haft och varit delaktiga i. När all skolpersonal är medveten om 
betydelsen av erkännandet och bekräftelsen för lärandet så kan ett bekräftande syn- och arbetssätt 
genomsyra all skolverksamhet vilket behöver vara förankrat hos skolledningen, elevhälsoteamet och 
all pedagogisk personal. Redan vid första skoldagen bör det också implementeras hos eleverna som en 
del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. När nya mål sätts upp för en individ eller 
en grupp i en verksamhet så finns det ett spänningsfält mellan, i det här fallet syn- och arbetssättet som 
utesluter vissa elever eller grupper från verksamheten, och det nya syn- och arbetssättet som präglas av 
öppenhet och bekräftelse av varandra (Leontiev, 1978). Leontiev betonar att detta spänningsfält leder 
till utveckling mot det nya målet om individen känner ett behov och har ett motiv för att uppnå det 
nya. Om det behovet ses av skolledningen, elevhälsoteamet och all pedagogisk personal som något 
eftersträvansvärt som leder till bättre måluppfyllelse och elevhälsa på skolan kan det nya motivera till 
skolverksamhetens utveckling. “Den kritiska specialpedagogiken bör vara en aktiv pedagogik, där 
förändring, tanke, erfarenheter och handling i en dynamisk rörelse alltid har sin riktning mot allas 
likaberättigande i en miljö som arbetar för allas lika villkor” (Helldin & Sahlin, 2007, s. 41). 
Specialpedagogen bör här ha en ledande roll i skolutvecklingen och arbeta förebyggande tillsammans 
med övriga professioner för att gynna samtliga elevers lärande. 

Förslag till fortsatt forskning 
I OECD-rapporten (2010) fastslås att det behövs en kontinuerlig insats för andraspråkselevers 
språkutveckling under hela deras skoltid. Deras undervisning ska genomsyras av ett språkutvecklande 
arbetssätt som leds av kompetenta lärare. Här vill vi framhålla att det språkutvecklande arbetet har 
även visat sig gynna elever som har svenska som modersmål (Skolinspektionen, 2010). Thomas och 
Loxley (2007) efterlyser att fokus riktas från ett bristtänkande, gällande de svårigheter eleverna har, 
till fokus på hur skolan bemöter eleverna i svårigheter och undrar varför det reproduceras exakt samma 
sak år efter år när det finns många kritiska röster. Deras studie ligger snart 20 år tillbaka i tiden men 
den är fortfarande aktuell. Arbetet med språkutvecklingen uppmärksammas bland annat i Skolverkets 
Läslyft där skolorna som är intresserade av språk-, läs- och skrivutveckling kan delta. Deltagandet är 
inget krav från Skolverkets sida än, men utifrån de behov som vi ser finns hos de medverkande 
eleverna i denna studie, borde alla skolor delta i Läslyftet med handledning av specialpedagogen, som 
har i sitt uppdrag att arbeta förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. Gustavsson och 
Hjörne (2015) återger i sin studie hur specialpedagogen ser på det förebyggande arbetet för att 
undanröja hinder i lärmiljön, nämligen att det specialpedagogiska perspektivet är ett måste för vissa 
elever, men är till fördel för alla elever. Hur denna kompetensutbildning från Läslyftet sedan används i 
skolorna och vilka resultat det språkutvecklande arbetssättet ger skulle kunna vara intressant att forska 
om. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Samtyckesbrev 
 
Till myndig elev  
 
Hej! 
Vi är två studenter, Claudia Ericsson och Danielle Rizk, som läser Specialpedagogprogrammet vid den 
Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Under vårterminen 2018 ska vi skriva 
vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur andraspråkselever 
upplever förutsättningarna för lärandet i lärmiljön på gymnasiet. Vår handledare heter Bozena 
Hautaniemi och är universitetslektor vid den Specialpedagogiska institutionen. 
För att samla in material till vårt examensarbete behöver vi genomföra intervjuer med 
andraspråkselever för att få kunskap om hur andraspråkseleverna upplever lärandemiljön på sin 
gymnasieskola. Därför är dina erfarenheter och dina upplevelser av lärmiljön viktig för vårt 
examensarbete. För att skydda din integritet som elev följer vi Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer (2002). Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta det utan 
att behöva ange orsak. I resultatredovisningen kommer varken ditt namn eller skolans namn att finnas 
med utan ditt namn och skolans namn kommer att vara anonyma och vi kommer att använda oss av 
fiktiva namn genom hela examensarbetet. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera varken dig 
som elev eller vilken skola du går i. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Allt material 
kommer att förstöras efter att vi skrivit examensarbetet och blivit godkända. Under arbetets gång 
kommer vi att låsa in allt material så att ingen obehörig kan komma åt något av arbetsmaterialet.  
Med din signatur medger du ditt samtycke till en intervju. Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Claudia och Danielle 
 
_________________________  _________________________ 
Ort, datum         Namn 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till andraspråkseleverna 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur länge har du bott i Sverige? 
2. Vilket är ditt modersmål? 
3. Vilket/vilka är dina andraspråk? 
4. Berätta om din skolbakgrund.  

 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Vilken funktion fyller skolan för dig? 
2. Beskriv det bästa med din skola! 
3. Varför har du valt just det gymnasieprogram du går på? 
4. Hur lär du dig bäst?  
5. Beskriv en situation där stöd har haft betydelse för ditt lärande?! 

a. Vilket stöd får du idag av dina lärare för att nå kunskapskraven i de olika kurserna? 
b. Om du fick bestämma, vilket stöd skulle du önska dig för att nå ännu högre i din 

kunskapsutveckling? 
 

6. Beskriv en situation där beröm eller uppskattning av en lärare eller en person på skolan bidrog 
till att du blev mer motiverad eller vill lära dig mer? 

a. På vilket sätt och utav vem vill du helst ha beröm? 
 

7. Beskriv de relationer som finns i din lärmiljö (relationer lärare-elev och relationer elev-elev) 
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