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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har en lärares och tre elevers åsikter kring kulturell och språklig identitet i 

klassrumssammanhang undersökts och analyserats i form av en enkät och tre intervjuer. Syftet med 

denna studie är att ta reda på hur elevers kulturella och språkliga identitet beaktas i undervisningen i 

svenska som andraspråk II. Tidigare forskning inom detta område påstår att identitet är en viktig 

aspekt i elevers utveckling och undervisning då identitet kan betraktas som kunskapsresurser och bör 

därför utnyttjas istället för att ignoreras. Tidigare studier tar även upp begreppet identity texts som kan 

ses som ett verktyg för att göra elever mer medvetna om olika värderingar och olikheter som finns 

emellan dem. Föreliggande studie utfördes på en komvuxskola där en lärare fick svara på en enkät och 

tre elever blev intervjuade. Resultatet visade att informanterna och läraren hade delvis olika syn på 

huruvida elevers identitet integreras i klassrumsundervisningen 
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1. Inledning 

Jag är både och, och varken eller 

För jag är utländsk och jag är inhemsk 

Jag är en eldig turk, jag är en trygg svensk 

jag är vitlök, oliver och kåldolmar 

och jag är midsommar på skärgårdsholmar 

Jag har mörkt hår på mitt bröst 

och lite på tygg som brukligt för turkar 

jag sorterar mina sopor och jag pantar mina burkar 

jag firar jul med min familj, men också ramadan 

är jag nu det ena eller det andra det vete fan 

 

Özgur Kibar, 2002 

 

Identitet kan vara komplicerat att diskutera om. Särskilt om en person har en mångfacetterad syn på sig 

själv – vilket kan ses i dikten ovan (Kibar, 2002). Därför har denna uppsats skrivits med avsikt att 

undersöka användandet av identitet i undervisning. Här samlas och umgås personer med olika 

bakgrunder och erfarenheter, som under sin skolgång ska ta reda på vilka de är. Undersökningen 

kommer ske utifrån två perspektiv: lärarens och elevers. Det som till en början  inspirerade mig var en 

en artikel om en skola där författaren tar upp olika etiska dilemman kring andraspråksundervisning. Ett 

exempel är att eleverna får läsa den dikt som finns i inledningen i detta stycke. Dikten heter "Både och 

och varken eller” (Kibar, 2002), och dilemmat med att läsa denna dikt kan då bli att eleverna ifrågasätter 

sin egen identitet, vilket kan vara både positivt och negativt. I artikeln (Åhlund & Jonsson, 2016, 

168:169) verkar eleverna tycka att dikten är överdriven och tar den inte seriöst, men jag anser att det 

hade kunnat bli en etisk konflikt av läsandet av dikten. Vidare presenteras bland annat ett exempel på 

en dialog om mat i artikeln. Eleverna i fråga ska ta med sig mat från deras hemlands kultur till skolan 

inför ett event. Eleverna skämtar och säger att de ska ta med köttbullar, som anses som typiskt svenskt. 

Läraren svarar att det måste vara något från elevens egna kultur, inte den svenska, vilket påtvingar en 

form av etnisk olikhet (2016:170). Utifrån detta har min tankegång gått från att vilja undersöka var 

gränsen för identitetsintegrering i klassrumsundervisning går, till att ta reda på hur väl elevernas identitet 

integreras på annan undervisningsnivå.  

      Jag blev även inspirerad av att ta reda på vad som nämns i styrdokumenten kring identitet i Svenska 

som andraspråk och ifall klassrumsundervisningen strävar efter att förmedla tankar kring identitet på ett 

relevant sätt. Det som gör ämnet intressant är identitetsperspektivet; i läroplanen står det om 

medmänsklighet och förståelse (Skolverket, 2011). 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
och etnisk mångfald. För individen är utbildningen oavsett studieform en social och kulturell 
mötesplats. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas 
genom utbildning i vuxenutbildningens olika kurser. Internationella kontakter och 
utbildningsutbyte med andra länder ska främjas (Skolverket, 2011:1) 

 

Det nämns att elevernas identiteter ska främjas och att skolans mål är att låta elever utveckla en trygg 

identitet, både svensk och global. Därför är identitet i klassrumsundervisning ett viktigt  ämne att forska 

om. Det står i läroplanen att vuxenutbildningen ska sträva efter att ”främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (2011:1), vilket skulle kunna tolkas som att all form av identitet 

skall accepteras, såväl språklig och kulturell (identitet). Dessutom nämns det i citatet att det är viktigt 

för elever att känna sig trygga i sin identitet och att detta bidrar till en ökad förståelse för andras 

värderingar. Det är av dessa ovan nämnda skäl som jag vill göra en undersökning rörande identitet i 

klassrumsundervisning. 
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1.2 Syfte & frågeställning 

Den här uppsatsen är en fallstudie där identitet i undervisning står i fokus. Syftet med denna studie är 

att ta reda på hur elevers kulturella och språkliga identitet beaktas i undervisningen i svenska som 

andraspråk II. Frågeställningarna är följande: 

1. På vilket sätt får eleverna uttrycka sin kulturella och språkliga identitet på lektionerna? 

2. Vad anser eleverna om klassrumsundervisningen vad gäller kulturell och språklig identitet? 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 kommer bakgrunden att presenteras. Där redovisas ämnet svenska som andraspråk och vad 

syftet med ämnet är. Bakgrunden redovisar även relevanta utdrag ur ämnesplanen, samt några relevanta 

styrdokument. I kapitel 3 presenteras den teoretiska grunden för studien. Därefter, i kapitel 4, kommer 

tidigare forskning att redogöras för. Dessutom kommer jag att presentera mer i detalj vad som beforskas. 

I kapitel 5 presenteras metoden. Här redogör jag för vilken metod som använts för att samla in data och 

mer information om skolan samt undevisningssituationen ges. Dessutom beskrivs vilka etiska principer 

som beaktats i studien. I kapitel 6 redovisas analysen. Där kommer alla intervjuer, enkäten och en analys 

av den data som samlats in att presenteras. Dessutom jämförs elevernas och lärarens svar för att utreda 

om det finns likheter och skillnader mellan dem. I kapitel 7 redogörs för vilka resultat som hittats, och 

frågeställningarna besvaras. Här dras även slutsatser av studieresultaten och förslag på vidare forskning 

redovisas. 

2. Bakgrund 

Svenska som andraspråk är ett ämne som erbjuds för personer som inte har svenska som modersmål. 

Det finns inte mycket i varken kursplan eller ämnesplan som tyder på att utbildning aktivt ska jobba 

med elevers utveckling av språklig och kulturell identitet. Det som skrivs i ämnesplanen som explicit 

har med studier av andra kulturer att göra är ”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl 

kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om 

berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv” (Skolverket, 2011:6). När det 

kommer till språk finns mycket mer. Svenska som andraspråk II på Komvux är utformad för att elever 

ska lära sig det svenska språket i första hand – men för att göra detta behövs det att eleverna aktivt får 

jobba med sin språkutveckling och integrering i samhället. 

      Språkutvecklingsmoment finns det gott om i ämnesplanen. Där står bland annat: 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter 
som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Språklig variation i Sverige och i det svenska 
språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, 
teckenspråkets och dialekternas ställning och status. Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och 
andra språk som eleven har kunskaper i. 

 

Citatet ovan visar att det finns kriterier för lärare att lära och hjälpa elever utveckla både sitt svenska 

språkbruk, men också att jämföra modersmål med svenskan. Det står även att elever ska få 

”förutsättningar att utveckla [...] kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera 

över språkanvändning och attityder till olika språkbruk [...] samt förmåga att reflektera över den egna 

språkinlärningen” (Skolverket, 2011:2). Det är alltså språk som upptar en större del i ämnesplanen än 

kultur – men som ovan nämnt är det också viktigt eleverna får kunskap om samhället och hur det 
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fungerar än att endast utveckla sina färdigheter i språkanvändning. Komvux är en skola som, enligt 

kursplanen, ska ge eleverna ”kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället” 

(Skolverket, 2011:5). Att verka i samhället kan tolkas som att allmänbildning bör ingå i undervisningen. 

2.1 Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk är en kurs som erbjuds elever med annat modersmål än svenska. Enligt 

Skolverket (2011) ska ämnet svenska som andraspråk (förkortat SVA) ge personer med annat 

modersmål möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (2011:1) 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och 
kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen 
flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det 
svenska samhället. 
      I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och 
skriftligt språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och 
kritiskt granskar information från olika källor (Skolverket, 2011:1). 

 

Nedan visas även det centrala innehåll som är relevant för denna uppsats som undervisning i SVA ska 

innehålla enligt Skolverket (2011:6):  

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala 
som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier 
för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och 
diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument 
används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument [...] Skriftlig framställning av utredande 
och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, 
mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det 
gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande 
texter. Referatoch citatteknik samt hänvisningar till olika källor [...] Jämförelse mellan svenska, elevens 
modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i. 

 

3. Teoretiska begrepp 

3.1 Språklig och kulturell identitet 

Identitet är ett brett begrepp och kan definieras på olika sätt beroende på forskningsperspektivet. De 

identitetstyper och definitioner som är relevanta för denna studie behandlas i detta avsnitt: språklig och 

kulturell. För att kunna tala om dessa två typer krävs först en förklaring av identitet generellt. Musk & 

Wedin (2010) definierar identitetsbegreppet som en dynamisk process där identitetsförhandlingar sker i 

socialt samspel (2010:14). Den definition som kommer att prägla uppsatsen liknar den tidigare nämnda, 

men istället för att beskriva det som en dynamisk process så kommer det beskrivas som en typ av fast 

självbild. Identitet här är alltså den personen man har blivit till följd av vad man varit med om under 

livet; de egenskaper och erfarenheter man har formar ens identitet. 

      Man kan behandla identitetsbegreppet på två olika sätt – nämligen från ett socialt eller personligt 

perspektiv (Lindholm, 2015:15). I den här uppsatsen kommer diskussioner ske utifrån båda 

perspektiven. Socialt perspektiv syftar mer på roller som personen har i samhället. Det handlar till 

exempel om vilken roll en person får när hen umgås med olika typer av grupper (2015:15) – alltså är 

denna typ av identitet mer kopplad till yttre faktorer. Personligt perspektiv syftar på hur personen i fråga 

ser på sig själv; det perspektivet syns inte lika tydligt och är mer privat (2015:15). 
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      Värderingar, normer och regler är några av de faktorer kultur består av. Under livets gång tar 

människor del av dessa värderingar, regler och normer som bildar deras kultur – det är alltså ingenting 

man föds med och redan kan (Lindholm, 2015:16).  

      Kulturell identitet är enligt Lindholm (2015:16) en del av det sociala perspektivet, där människor 

väljer vilken eller vilka grupper de vill identifiera sig med. Här menar Lindholm att uttrycken  ”vi” och 

”dem” blir tydliga, då grupperna som konstruerats av människor blir både inkluderande och 

exkluderande, då människorna väljer vilka som hör till en grupp och vilka som inte gör det. Kulturell 

identitet handlar alltså om att känna tillhörighet till en eller flera kulturer. Det kan innebära samhällen 

eller länder m.m. Detta är en process som aldrig tar slut, då situationer, händelser eller andra faktorer 

kan ändra den känslan. 

      Precis som kultur så påverkas en persons identitet av språk. Enligt Lindholm (2015) är språket ett 

verktyg som kan hjälpa personer att ta del av den kultur de tillhör (2015:17). Språklig identitet innebär 

alltså att en person känner tillhörighet till en språklig grupp som bildar samhörighet genom att tala 

samma språk. 

4. Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning som behandlar identitet i undervisningsmiljöer. I en studie av 

Moya (2009) undersöks möjligheten att stereotyper minskar om man har en multikulturell undervisning 

(2009:45). Vidare beskriver hon att elevers identitet kommer att prägla framtida förväntningar, både på 

socialt plan – men även akademiskt. Därför är det viktigt att identitet uppmärksammas i skolan och att 

läraren är medveten om detta då det kan komma att ha förödande konsekvenser ifall identiteten ej 

anammas och får utvecklas (2009:45). Moya menar att man kan hjälpa elever med identitetskriser eller 

andra besvär rörande identitet hos minoritetselever. Ifall lärare ser elevernas identitetsskillnader och 

likheter kan dessa bli värdefulla resurser i undervisning och kan bidra till både intag och utsändning av 

kunskap (2009:45).  

      Att integrera identitet i undervisning är något många kritiker har argumenterat mot då identitet ofta 

förknippas med politik. Att integrera kulturell identitet eller andra perspektivskiljande tankar och åsikter 

i undervisning skulle onekligen leda till olösliga komplikationer (2009:49), menar kritikerna. Andra som 

motsätter sig integrering av identitet i undervisning menar att vi istället bör eliminera utmärkandet av 

identitet, även kallat identity neutral (2009:49) bemötande. De menar att risken för fördomsfullhet och 

stereotyper blir för stor (2009:49). Moya (2009) förklarar att: 

[D]ismissing identity is about as effective as dismissing gravity; you can do it, but unless you radically 
change the conditions that give rise to it (such as by traveling to space to achieve a condition of zero-gravity), 
you are not going to make much of a difference in how it works (Moya, 2009:50) 

 

Det Moya försöker förklara är att man måste ändra förutsättningarna för skapande av identiteter för att 

kunna utesluta dem, annars får man finna sig i att de existerar. Moyer fortsätter med argumentet att 

identitet är bättre omhändertagna snarare än ignorerade då de bör betraktas som kunskapsresurser 

(2009:50).  

      Denna studie påvisar att identitet faktiskt är viktig att integrera i undervisningen, därför att det är 

svårt att eliminera något som existerar inom oss. Det är onaturligt att försöka ignorera eller tvinga bort 

det. 

      En annan studie har genomförts i Norge där man har jobbat med ett projekt kring utveckling av 

läroplanen (Krulatz, Steen-Olsen, Torgersen, 2018:552). Syftet med studien var att stötta lärare med 

elever från andra kulturer och med annat modersmål än norska, och att förse dem med strategier så de 

kunde förstå multilingvistisk kompetens och interkulturellt medborgarskap (2018:552). Norge går att 

jämföras med Sverige gällande tillökning av invandrare och flyktingar, vilket har lett till en större 

lingvistisk och språklig variation i norska klassrum. (2018:553). Däremot är det många lärare som endast 
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fokuserar på att lära ut det norska språket istället för att fokusera på att låta eleverna få använda sitt 

modersmål. Syftet med studien delades in i tre delar, och dessa var: 

 
(1) foster mutual respect, tolerance for cultural and linguistic diversity and encourage dialogue among 
students of various identifications in the language classroom and beyond; (2) increase teachers’ and 
students’ awareness of the relevance of the home language to literacy development and academic success; 
and (3) increase opportunities for multilingual literacy engagement and identity investment in the classroom, 
and thus indirectly to promote intercultural citizenship (Krulatz, Steen-Olsen, Torgersen, 2018:553). 

 

Punkt tre är extra relevant för denna diskussion då den söker behandla möjligheter för lärare att utforska 

elevers identitet i klassrummet, vilket enligt artikeln är ett sätt att informera och främja ett interkulturellt 

samhälle.  

      Författarna beskriver i artikeln att identitet är nära besläktad med tillhörighet. Med tillhörighet menas 

att man har en viss känslomässig fästning till något eller någon. Det innebär också att man delar 

värderingar, praktiker och materiala, sociala eller symboliska band (2018:555). Författarna drar alltså 

en paralell linje mellan identitet och tillhörighet. När en person går till skolan får hen med sig sitt 

modersmål, religion, klädsel och kultur som uttrycker personens identitet. Blir hen inte uppmärksammad 

eller respekterad eller rent utav känner sig exkluderad på grund utav detta så finns det risk att individen 

inte formar relationer med andra på skolan eller i samhället (2018:555). I denna artikel nämns det att 

lärare bör låta eleverna få uttrycka sin identitet i text och på så sätt kunna dela med sig av den, vilket 

skulle kunna leda till att eleverna utökar sina möjligheter för kognitiv aktivitet och identitetsinvestering 

(Krulatz, Steen-Olsen, Torgersen, 2018:553).  

      Det norska initiativet ”The Competence for Diversity initiative” ( Krulatz, Steen-Olsen, Torgersen, 

2018:557) går ut på att stötta invandrare och hjälpa dem att bli lika väl behandlade  som norrmännen. 

De hjälper invandrare att förstå vad de har rätt till vad gäller kultur och religion samt vad deras rättigheter 

och skyldigheter är (2018:557). Ett syfte med initiativet är att är att hjälpa lärare att förse var elev med den 

hjälp de behöver utifrån deras behov, men också att utveckla undervisningen i sin helhet och sträva mot 

en mer kulturell och språklig variation. Det är skolmyndigheterna som ska se till att lärarnas 

utvecklingsområden blir identifierade och anammade (2018:557). Det här projektet är baserat på barns 

lika behandling, vilket innebär att de ska bli respekterade oavsett etisk, social eller kulturell bakgrund. 

Lärare ska sträva efter att anpassa undervisningen utefter elevernas individuella och personliga behov 

(2018:558). Detta innebär att samtlig skolpersonal behöver bibehålla och förstå de olika sociala 

relationer som förekommer på skolan mellan personer med olika bakgrunder (2018:558). Det ses som 

ett första steg mot ömsesidig förståelse där respekt skapas för ett multilingvistiskt och multikulturellt 

klassrum, enligt författarna.  

      I detta klassrum skulle alla elevers identiteter betraktas som resurser och dessutom skulle en 

skräddarsydd undervisning skapas utefter alla elevers olika behov, företräde och mål (2018:558). 

Författarna menar att detta skulle kunna göras med identity texts, som enligt dem är en avgörande faktor 

i språkutveckling hos elever (2018:556). Identity texts är enligt Cummins et al. (2005:40) en uppgift 

som lärare kan låta sina elever göra för att uttrycka positiva påståenden om sig själva (2005:40). Det är 

en uppgift där elever har mer frihet att uttrycka vad de vill. De får exempelvis välja ämne och 

tillvägagångssätt; de kan alltså välja om de vill presentera uppgiften muntligt eller skriftligt, visuellt, 

musikaliskt eller dramatiskt (2005:40). Uppgiften är kognitivt utmanande, men den låter dock eleverna 

få använda sin fulla kompetens och deras repertoarer inom olika områden (2005:40). Ett exempel på en 

identity text ur Krulatz, Steen-Olsen, Torgersens artikel (2018) är tvåspråkiga böcker och historier där 

elever har samarbetat och levererat ett slutresultat genom att ha stöttat varandra på lingvistisk nivå 

(2018:556). Lärarna strävade efter ökad tolerans och kunskap inom lingvistisk och kulturell mångfald, 

litterär utveckling, vilket visades i deras planering inför projektet. Lärarna försedde även eleverna med 

olika ämnen att skriva om (2018:562).  

      De resultat som framställdes visade att elever gärna skrev om sina familjer, vänner eller en 

betydelsefull plats (2018:563). Dessa projekt gav eleverna möjlighet att uttrycka sin identitet och 

skapade ett klassrum där elever fick uttrycka sig fritt (2018:564). Däremot var norska och engelska de 

enda språken som uppgifterna var skrivna på, vilket resulterade i att projektet ej lyckats belysa vikten 

av att använda sig utav elevers modersmål för att utveckla sin litteracitet, vilket var ett av studiens mål 

(2018:564). 
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5. Metod 

Metoden för denna uppsats är att analysera data från endast en klass i en svenska som andraspråkskurs. 

Studien som görs här kallas för fallstudie. En fallstudie innebär att data endast samlas in från en källa, 

och med detta kan man göra en noggrann analys, som i detta fallet blir tre intervjuer och en enkät. 

Rickards (2003) skriver att en fallstudie kan fokusera på bland annat “a single teacher and perhaps a 

small group of students in order to explore how the relationship develops [...] “(2003:21). 

      Materialet, som nämnts ovan, som ska undersökas i denna uppsats består av en enkät och tre 

intervjuer. Enkäten besvarades av en lärare i svenska som andraspråk på Komvux och intervjuerna 

gjordes med denne lärares elever. Svaren på enkäten och intervjuerna kommer att analyseras och 

jämföras. Av praktiska skäl valdes Komvux som fokuspunkt för denna fältstudie. Flertalet mail 

skickades till diverse skolor, och Komvuxskolan i min undersökning var den som svarade först på 

förfrågan. På den skolan jobbar en lärare med svenska som andraspråk för vuxna på kvällstid som gick 

med på att svara på en enkät samt lät tre av sina elever intervjuas.  

      Kursen hålls i en lokal i utkanten av Stockholm. Läraren där har undervisat sina elever i svenska 

som andraspråk under två terminer. Läraren studerar på universitet och läser till högstadie- och 

gymnasielärare. Hen är av utländsk härkomst. Antalet kursdeltagare är 8 stycken, varav 3 deltog i 

studien. Väl på skolan blev jag och min studie presenterade för eleverna, och läraren berättade att hen i 

förväg informerat dem om studien. När det var dags för intervjuerna valdes deltagare ut med hjälp av 

handuppräckning. De tre som anmälde sig var en kvinna och två män. Kvinnan var 25 år och männen 

var 29 respektive 45 år. Intervjuerna skedde enskilt i ett tomt klassrum. Där informerades eleven om 

etiska principer som diskuteras i nästkommande stycke. 

      Frågorna (se bilaga 1, 2 & 3) ställdes ordagrant först men ofta krävdes en ytterligare förklaring på 

vad efterfrågades av dem. Svaren antecknades för hand, inga intervjuer spelades in eller filmades. 

Intervjuerna bestod av 9 frågor totalt. Enkäten som läraren besvarade bestod av 8 frågor totalt. 

      När alla intervjuer var gjorda och enkäten var besvarad så lästes all data igenom och renskrevs 

samma kväll. Detta för att kunna återge svaren som eleverna gett så tydligt och exakt som möjligt. När 

frågorna ställdes till deltagarna så antecknades som sagt så mycket som möjligt utan att intervjuledaren 

avbröt deltagaren. Frågorna formulerades utefter en mall som liknar den mall som Rubin & Rubin (2015) 

introducerat. Vidare förklarar Rubin & Rubin (2015): 

Academic litterature, when used with caution, can help frame main questions, [when relying] on the 
literature for your main questions, you need to word them carefully so your interviewees can understand 
them (2015:135). 

 

Eftersom intervjufrågorna var relativt komplicerade så behövde de verkligen simplifieras och bearbetas 

så att de var passande att använda för nyanlända. Enligt Rubin & Rubin: 

Rather than asking about the academic theories themselves, which are often too abstract for an interviewee 
to deal with, you can ask about the behaviours or actions implied by the theory, which are more concrete 
(2015:123) 

 

Samtidigt som bearbetningen av frågorna skedde så behövde frågorna länkas ihop så att de blev 

enhetliga. För det första behövde det vara tydligt vad som efterfrågades, men också att frågorna hörde 

ihop med varandra i den ordning de presenterades. På detta sätt var det större sannolikhet att deltagaren 

gav mer detaljrika och fulla svar (Rubin & Rubin, 2015:136). 
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5.1 Etiska principer 

När en fallstudie utförs bör vissa etiska principer tas hänsyn till, då studien bygger på personliga möten 

och intervjuer med frågor som kan uppfattas som känsliga. Forskaren är skyldig att informera deltagarna 

om studien innan deltagarna bestämmer sig för att delta, ifall de gör det. Deltagarna bör även informeras 

om att de svarsuppgifter som behandlas kommer att användas till det tilltänkta syftet (Vetenskapsrådet, 

2017:41). Forskaren kommer däremot att sträva efter att behålla deltagarnas anonymitet och integritet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) så bör forskaren ”för [deltagaren] beskriva vilka åtgärder som har 

vidtagits för att förhindra, eller minska, risken för att känsliga personuppgifter ska spridas. Forskaren 

bör också beskriva under vilka betingelser man kan upprätthålla dessa skyddsåtgärder” (1017:41). 

Upprätthållning av skyddsregler kan innebära att deltagarna blir anonymiserade och/eller att 

informationen krypterats. I denna studie har jag valt att inte ta namn på deltagarna, och på så vis vet jag 

endast om kön, etnicitet och ålder (se bilaga 1, 2 & 3). Jag har även valt att inte uppge varken skolans 

namn eller plats för att ytterligare stärka anonymiteten. De resultat som forskaren funnit bör deltagarna 

få ta del av (Vetenskapsrådet, 2017:25). Deltagarna bör även informeras om att källdatan inte kommer 

att sparas efter avslutad studie, utan det kommer att raderas. 

      Materialet som samlats in kommer att användas med respekt, och de antaganden som görs i 

uppsatsen är inte slutsatser som på något sätt framtagits för att provocera eller påverka någon på ett 

negativt sätt. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Intervjuerna 

Intervjuerna bestod endast av en deltagare och en intervjuledare per intervju. Det var bara elever som 

intervjuades. Inga intervjuer spelades in eller filmades. Dels eftersom att detta skulle kräva utrustning 

som inte fanns att tillgå vid den tidpunkten, men också för att det skulle bli omständligt att söka tillstånd 

om att få filma och/eller spela in intervjuerna. Detta skulle också kunna påverka deltagarna negativt 

eftersom att personer som är ovana att bli inspelade ofta tenderar att bli nervösa. Därför så hade svaren 

kunnat bli påverkade av detta. Kommunikationen under intervjuerna fungerade inte helt utan problem. 

Intervjudeltagarna gick SVA II, och hade därmed inte studerat svenska så länge, och det svårt för 

intervjuledaren att på förhand veta hur pass mycket svenska deltagarna kunde. Det var omöjligt att på 

förhand försäkra sig om att deltagarna förstår intervjufrågorna.  

      Att intervjuer valdes som tillvägagångssätt för eleverna liknar argumenten för enkäten. Däremot så 

visste jag att läraren talade bra svenska, eftersom att det var det hen undervisade i. Det fanns ingen sådan 

kunskap om eleverna, vilket gjorde det högst osäkert att låta dem svara på en enkät. Risken att det skulle 

bli missförstånd och uteblivna svar på vissa frågor var för hög. Denna fallstudie är också riktad mer åt 

elevernas synpunkter, så deras åsikter och svar vägde mer än lärarens. Intervju valdes som metod 

eftersom möjligheten att få ställa följdfrågor kring de svar som gavs fanns, vilket skulle hjälpa ge mer 

tillförlitliga resultat.  

       En nackdel med att utföra intervjuer och att utge en enkät är att resultatet kan komma att bli 

restriktivt och eventuellt utesluta vissa detaljer som kan vara betydelsefulla för studien. Codó (2009) 

menar att en svaghet med intervjustudier är att det finns en gräns på hur mycket detaljer en forskare kan 

samla in (2009:162). Därav skulle lektionsobservationer ha passat för att ge mer detaljer och eventuellt 

validera vissa svar mer. Vidare redogör Codó (2009) för hur viktigt det är att ha förståelse för hur 

passande och hur möjlig datainsamlingen kan vara (2009:164). Codó skriver även om att man som 

forskare även bör undvika att forma sina intervjufrågor på ett sätt som riktar deltagarens tankar 

(2009:167). Med detta i åtanke utformades frågorna på ett så objektivt vis som möjligt för att undvika 

subjektiva drag, och för att få så sanningsenliga svar som möjligt från eleverna och läraren. Därmed 

efterfrågades elevernas åsikter kring lektionsundervisningen och huruvida de själva ansåg att de fick 

uttrycka sig i enlighet med sin språkliga och kulturella identitet. Däremot så användes inga tekniska 

hjälpmedel för inspelning, vilket skulle kunna ha bidragit med mer ordagranna svar. Hade intervjun 

gjorts igen så hade dessa åtgärder vidtagits. 
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5.2.2 Enkäten 

Enkäten var ämnad endast åt läraren. Fördelen med att använda sig utav en enkät är att man då låter 

läraren själv välja när hen har tid att svara på den, istället för att boka in ett samtal som hen eventuellt 

inte har tid med. Intervjuerna gjordes sent på höstterminen och därför bör risken för tidsbrist beaktas. 

Ett annat argument till varför enkäten eventuellt kunde ha varit en intervju är att intervjufrågorna var 

baserade på lärarens undervisning och gällde något så viktigt som hens elevers identitet och frihet i 

klassrumsundervisningen. Därmed finns det en risk att läraren har svarat sådant som jag för 

undersökningens skull vill höra. Hade det varit en intervju så hade svaren förväntats komma på en gång, 

och då är det svårare för läraren att fundera ut ett svar som tänjer på verkligheten. Däremot så berör 

enkätfrågorna inte något personligt hos läraren, utan kan ses som mer utvecklande än ifrågasättande, 

och därför har det fungerat bra att ställa dem i enkätform. Svaren på enkätfrågorna hade eventuellt 

kunnat utvecklas lite, och detta är ännu en risk med enkätfrågor; läraren har säkert mycket att göra och 

vill inte lägga för mycket tid på svaren, men hade det varit en intervju så hade svaren kanske varit mer 

explicita och detaljerade med fler exempel. Hade enkätundersökningen gjorts om så hade frågorna 

kunnat omformuleras på ett sätt som bidrar till att läraren måste svara mer utförligt. 

6. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultaten som min enkät till läraren och de tre elevintervjuerna 

har gett. Först kommer jag att redovisa intervju I (bilaga 1). Sedan redovisas intervju II (bilaga 2). Sedan 

redovisas intervju III (bilaga 3). Sist redovisas enkäten (bilaga 4).  

      Fråga 1 och 2 är frågor som rör elevens bakgrund (se bilagorna 1, 2 & 3). Dessa redogörs för i 

samband med introduktionen av varje elev och citeras därmed inte. Jag kommer dessutom att hänvisa 

till deltagarna via pseudonymer. Intervjudeltagare 1 kallas här för Susan, intervjudeltagare 2 kallas för 

Niclas och intervjudeltagare 3 kallas för David. 

6.1 Intervju I 

Den första intervjun gjordes med en kvinnlig elev, med alias Susan, som var 25 år gammal. De två första 

frågorna handlar om vilket land hon kommer ifrån och vilka språk hon talar med mamma, pappa, syskon, 

övrig släkt och vänner (se bilaga 1, fråga 1 & 2). Hon berättade att hennes pappa kom från Irak och 

mamman från Rumänien. Hon är född i Rumänien, vilket också är det land hon identifierar sig mest 

med. Hon talar endast rumänska med alla sina släktingar och vänner. 

      Jag frågar vad hon anser att ordet identitet betyder (se bilaga 1, fråga 3). Hon har inte fått någon 

tidigare information från mig eller lärare om vad de exakta frågorna är eller vad som väntas av henne. 

Frågan lyder: Vad tänker du när du hör ordet identitet? Först verkar hon ha svårt att förstå, men när det 

sedan blir klart för henne att hon ska förklara vad ordet betyder för henne så svarar hon: 

Var person har en identitet. Alla är olika, ingen är likadan. Kulturell identitet för mig är hur man är som 
person. Alla har ett CV som beskriver vem man är. Inte ett CV för jobb, utan ett CV som visar vem man är, 
och vilka erfarenheter man har. Jag kan jämföra med mig själv: mamma är från Rumänien och pappa är från 
Irak, jag har alltså blandad kultur och därför blandad identitet. Vi gör saker från båda kulturerna, så därför 
har jag två. Språklig identitet betyder att alla personer pratar på sitt sätt. Man har ett sätt att prata på som 
ingen annan gör (se bilaga 1, fråga 3). 

 

Fråga fyra var något svårare, och krävde en förklaring innan eleven förstod vad som efterfrågades. 

Frågan löd: Förekommer jämförelser av elevers olika kulturer och svensk kultur på lektionerna? Kan 

du ge något exempel (se bilaga 1, fråga 4)? Här var hon lite fundersam och med hjälp av mina korta 

exempel på vad en jämförelse är så svarade hon: 
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Ja, vi har pratat lite om julen, ifall vi gör något hemma på julen, alltså firar och så. Många av mina 
klasskamrater pratar om hur de gör när de ska fira jul i deras länder. Men annars så pratar vi inte så mycket 
om alla oss i klassen på lektionstid (se bilaga 1, fråga4). 

 

I fråga fem, som är sista frågan som tas upp i denna intervju, var det återigen elevens synpunkter som 

efterfrågades. Frågan löd: Hur känner du att du får uttrycka dig i enlighet med din kultur och bakgrund 

på lektionerna? Exempelvis samtal om modersmål, hemland, familj. Här stannade hon upp ett ögonblick 

och avvaktade innan hon svarade: 

Ja, alltså i början av terminerna får vi ju presentera oss. Då berättar vi om vår bakgrund och vilka vi är, fast 
det är mer som en presentation. Annars får vi jämföra svenska språket med våra olika modersmål [i olika 
undervisningsmoment]. Det är ingenting vi gör på lektionerna då vår lärare spenderar tiden med att gå 
igenom uppgiften som vi ska göra eftersom att vissa i klassen kan ha svårt att förstå efter första 
genomgången. Det tar upp en del tid. Men medan vi jobbar med dessa uppgifter så får vi lära oss om varandra 
och våra kulturer. Men på lektionen så blir det mer så att vi har presentationer som vi har jobbat med och 
redovisar på plats. Till exempel så fick vi göra en presentation där vi skulle förklara ett ord från våra 
hemspråk på svenska, men vi fick inte tid att jobba med detta på lektionen eftersom att läraren behövde gå 
igenom uppgiften och förklara hur vi skulle göra. Många vet inte hur man använder power point till exempel, 
så detta behövdes förklaras flera gånger. Det är ofta så (se bilaga 1, fråga 5). 

 

Fråga 7 och 8 frågade efter vilka språk som talas i klassrummet när läraren inte är där och hur eleverna 

jobbar med uppgifterna de blir tilldelade. Susan svarar att eftersom det inte finns några elever i klassen 

som har samma språk som henne så talas det endast svenska på lektionstid oavsett om läraren är 

närvarande eller ej. Detsamma gäller arbete med uppgifterna; de utförs på svenska då det inte finns 

någon som talar rumänska i klassen utöver henne (se bilaga 1, frågorna 7-8). 

      Fråga 9 löd: Finns det någonting du vill tillägga kring dina erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisningen? Här svarade Susan att hon inte har något att tillägga (se bilaga 1, fråga 9). 

6.2 Intervju II 

Den andra intervjun skedde med en man, med alias Niclas, som var 29 år gammal. Han berättade att han 

kommer från Syrien, och blev också tillfrågad vilka språk han talar med mamma, pappa, syskon, övriga 

släktingar och vänner. Han berättar att han talar arabiska med mamma, pappa och syskon, men att 

språket varierar mellan engelska, franska och tyska när han pratar med övrig släkt. Men sina vänner 

pratar han svenska och engelska. När han blir tillfrågad vad han anser att ordet identitet betyder så svarar 

han: 

Ja det är en komplicerad fråga faktiskt. Jag tycker att identitet beskriver oss människor. Typ, vem är jag? 
Identitet är kön, vart ifrån man kommer, språk. Man kan inte döma för utseende. Identitet syns inte, utan det 
finns inom oss. Men identitet innebär också konflikter. Jag är både arab och svensk, Nu när jag bor i Sverige 
så finns det så många konflikter – typ religion, annan kultur. Jag tycker också att man har två identiteter. En 
som man är hemma och en som man är med sina vänner. Det skiftar beroende på vilka man umgås med (se 
bilaga 2, fråga 3). 

 

Svaret på fråga fyra är också relevant eftersom att vi får reda på lite mer detaljer kring undervisningen. 

Deltagaren svarade på frågan: Förekommer jämförelser av elevers olika kulturer och svensk kultur på 

lektionerna? Kan du ge något exempel? 

Ja, men inte så mycket. Det är inte så stor skillnad på kulturer, den är lite likt arabiskans. Här är det mycket 
stor fokus på språket istället för kultur [och allmänbildning], det gjordes mer på svenska för invandrare. 
Men vi är ju alla nyfikna, så vi pratar mycket mellan lektioner och på raster och så med varandra i klassen 
(se bilaga 2, fråga 4). 

 

Det vi tydligt kan se är att detta svar som sagt är mer detaljrikt än i intervjun ovan. Eventuellt har 

personen mer erfarenhet än deltagaren som intervjuades ovan. Baserat på detta svar så kan man anta att 

eleverna talar mer om sina kulturer utanför lektionstid än på lektionerna. På frågan hur känner du att du 

får uttrycka dig i enlighet med din kultur och bakgrund på lektionerna har personen sedan svarat: 
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Jag känner att jag får det ibland, men inte med läraren. Som jag sa innan så pratar vi inte så mycket på 
lektioner om oss själva, eftersom att vi går en kvällskurs. Men vi [klasskompisar] pratar med varandra 
mycket (se bilaga 2, fråga 5). 

 

Men bakgrunder och språk talas det inte så mycket om, menar han, när jag frågar om hur kulturella och 

bakgrunder och språk kommer fram på lektionerna. Då svarar han ”som sagt så pratar vi inte mycket 

alls om kulturskillnader [explicit] utan det är bara svenskan som gället på SVA II” (se bilaga 2, fråga 

6). Därefter, i fråga 7, tillfrågas han hur de jobbar med kulturella bakgrunder och språk på lektionerna, 

och då svarar han: 

Ja med språk så sitter vi [läs: klasskamrater] ofta med ordböcker och med kompisar, som korrekturläser. 
Ibland får vi prata engelska eftersom att vi inte kan så mycket svenska än, och vi har inte ett gemensamt 
modersmål. Men vi jobbar sällan på lektionerna, utan det är ju hemuppgifter. Lektionerna ägnas åt 
genomgångar och förklaringar. 

 

I fråga 8 tillfrågas Niclas om något annat språk talas i klassrummet när läraren inte är nä5rvarande. Han 

svarar att det endast talas svenska, men han tillägger att det inte gör något eftersom att det är därför han 

går i skolan – för att lära sig svenska. Han säger också att man inte kan göra så mycket i Sverige om 

man inte kan språket (se bilaga 2, fråga 8). 

      Fråga 9 löd: Finns det någonting du vill tillägga kring dina erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisningen? Något som också skiljde sig från Intervju I var svaret på fråga 9, som ovan 

varit nej, men i detta fall fanns en hel del som deltagaren ville dela med sig av. Deltagaren gav följande 

svar: 

Jag skulle vilja att läraren lät oss jämföra mer. Vi, iallafall jag, blir lätt förvirrade när vi läser om något som 
vi inte hört om förut. Till exempel barn innan giftermål, det händer absolut inte i Syrien – eller det är iallafall 
väldigt ovanligt och man ser inte lätt på det. Så när [lärarens namn] berättade om det som om det vore 
normalt så vart vi jätteförvånade. Läraren måste alltså vara säkra på att vi elever förstår vad hen pratar om, 
och förklara kulturella skillnader när vi börjar med något nytt. Får vi en bra förklaring från början så blir det 
lättare att acceptera och hänga med på varför ni [svenskar] gör på vissa sätt. 

 

Av svaret att döma önskar informanten att det diskuterades mer om de kulturella skillnaderna och att 

lärarna inte tog för givet att nyanlända från andra kulturer som lär sig språket genast kan förstå de 

företeelser som finns i det nya samhället. Språket är inte något som finns i ett kulturellt vakuum.  

 

6.3 Intervju III 

Intervju III gav avvikande svar från svaren Intervju 1 och Intervju 2. Den gjordes med en man, med alias 

David, som var 45 år gammal. Han berättar att han kommer från Spanien, och spanska är det enda språk 

han talar med både släkt och vänner. Även han hade ett utförligt svar på frågan 3 (bilaga 3): 

Det är ett djupt koncept. Det innebär att man känner sig identifierad – att man är den man ser sig själv som. 
Språklig identitet har att göra med en persons olika kulturer, hur man känner och beter sig när man pratar. 
Alltså man har olika identiteter beroende på vem man umgås med. Om man umgås med familj så beter man 
sig på ett sätt och är man med vänner så är man på ett annat sätt. Man kan prata olika språk och dessa tillhör 
ens identitet. 

 

Därefter, i fråga 4, tillfrågades han om huruvida det förekommer jämförelser av svensk kultur och deras 

kultur, varpå svaret blev ett simpelt nej. Samma sak gäller frågan hur känner du att du får uttrycka dig 

i enlighet med din kultur och bakgrund på lektionerna? Exempelvis samtal om modersmål, hemland, 

familj osv., då eleven svarade ” Nej det tycker jag inte. Vi pratar inte alls mycket om sådant på 

lektionerna. Det är sånt vi gör i individuella uppgifter som vi jobbar med hemma” (se bilaga, fråga 5). 

Fråga 6 löd Hur kommer era olika kulturella bakgrunder och språk fram på lektionerna? På detta blev 

svaret återigen negativt, då David svarade ”Vi talar inte om våra bakgrunder på lektionen. Det talas bara 

om Sverige” (bilaga 3, fråga 6). Detta medför att svar på fråga 7 uteblir då det inte fanns några exempel 
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att referera till. Fråga 8 berör vilka språk som talas när läraren inte är i klassrummet, och på detta svarar 

deltagaren att det bara talas svenska, eftersom det inte finns någon annan med samma modersmål som 

honom. David har heller ingenting att tillägga på fråga 9. 

6.4 Enkät 

I detta avsnitt presenteras lärarens svar på enkäten. Enkäten skickades via mail, och besvarades skriftligt. 

Hen besvarade frågorna kortfattat, men tillräckligt för att kunna analyseras. 

      De första två frågorna handlade om hur hen skulle beskriva identitet – både kulturell och språklig. 

Hen svarade då att kulturell identitet är ”egenskaper hos människor som påverkas av deras 

bakgrund/kultur” (se bilaga 4, fråga 1) samt att språklig identitet är ”människors egenskaper som 

påverkas av deras språk” (se bilaga 4, fråga 2). Lärarens svar på fråga 2 liknade elevernas svar på fråga 

3.  

      Fråga tre löd: kommer elevernas kulturella identitet till uttryck i undervisningssituationer? På vilket 

sätt? Läraren svarade då: ”Under olika moment i kursen får eleverna jämföra deras bakgrunder och 

kulturer med den svenska kulturen. Det kan leda till diskussioner mellan eleverna där alla får prata om 

sina kulturer” (se bilaga 4, fråga 3). 

      I fråga fyra och fem tillfrågades läraren att svara på om elevers språkliga identitet kommer till uttryck 

i undervisningssituationer och i så fall hur. Läraren har då refererat till en uppgift: 

Ja det gör det. På SVA2 har vi en muntlig presentation där uppgiften är att jämföra svenska och modersmålet. 
[Vi gör] Olika skrivuppgifter och muntliga presentationer. Elever får också läsa böcker och ta upp egna 
erfarenheter och upplevelser (om de vill såklart). 

 

Fråga sju är relaterad till fråga 5, och löd: Finns det något du önskar att ni kunde jobba mer med i din 

klass så att eleverna får utforska sin språkliga och kulturella identitet mer? Hen svarade att hen gärna 

hade haft mer diskussioner, men att tiden inte räckte till det. Hen menar att det inte finns tid till fler 

diskussioner eftersom hen har ungefär 5 och en halv timmes lektionstid per vecka (se bilaga 4, fråga 7). 

6.5 Sammanfattning av resultaten och diskussion 

Det går även att konstatera att eleverna delvis har en positiv inställning till huruvida kultur och språk är 

återkommande ämnen i klassrummet. Den tolkning som framhävs mest utifrån datan är elevernas 

identitet beaktas i den mån det går, men att det från elevernas perspektiv finns rum för förbättring. 

      Till exempel är det i första intervjun synligt att informant I har en konkret tanke om vad identitet är, 

vilket är viktigt eftersom att det är det som utgör grunden för svaren på de andra frågorna. Det syns 

också att hon är positivt inställd till undervisningen då det efterfrågades om hon tyckte att det 

förekommer jämförelser mellan andra kulturer och svensk kultur. Hon berättar att det givits lite tid åt 

att diskutera högtiden julen, vilket de två andra informanterna inte tog upp i sina svar. Hon menar att 

det har pratats om julen på lektionstid med tanke på att det är den högtid som närmar sig – och därmed 

har läraren alltså tagit upp diskussionen om eleverna gör något speciellt hemma under julen (se bilaga 

1, fråga 4).  

      Informant II menar att de pratar om sådant – det vill säga julen eftersom att det är det exempel som 

gavs – men att kulturskillnaden inte är så stor mellan hans hemland och Sverige (se bilaga 2, fråga 4). I 

informant IIs svar framgår det en mer detaljrik beskrivning än i informant Is svar, däremot uttrycker de 

samma grundtanke. Men istället för att tala om kultur och annan allmänbildning så läggs mer fokus på 

språk och språkbruk. Detta svar har alla tre eleverna gemensamt. I ämnesplanen för svenska som 

andraspråk står 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 (Skolverket, 2011:1) 
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Av elevernas svar framgår att även om det talas lite om kultur och allmänbildning i klassrummet, så är 

det inte det som läraren ska lägga fokus på. Det talas dock om det ändå, men det sker inte i 

lärosammanhang. 

      I ämnesplanen för svenska som andraspråk II står även ” Förmåga att jämföra det svenska språket 

med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera 

över den egna språkinlärningen” (Skolverket, 2011:2). Det står alltså uttryckligen att elever ska låtas 

jämföra sitt modersmål med svenskan, samt reflektera över sin språkinlärning. Endast en av de tre 

informanterna (Susan) sa att att de fick göra detta på lektionstid. Däremot specificeras det inte i 

ämnesplanen att denna typ av undervisning måste ske i klassrummet, utan kravet är att den faktiskt sker. 

      Det är dock intressant att jämföra dessa ovanstående svar med den tredje deltagarens, här kallad 

David. David höll inte alls med sina kurskamrater om att det tas upp något om kultur eller att de får 

frihet att tala om dessa skillnader på lektion. Davids syn på identitet och innebörden av detta koncept 

liknar Susans och Niclas, men de andra svaren skiljer sig mer. David tycker inte alls att det ges tillfällen 

att få uttrycka sig i enlighet med sin kultur och sitt språk. Han anser att det bara talas om Sverige, och 

att svenska är det enda språket som talas på lektion (se bilaga 3, fråga 6). 

      Däremot bör det påpekas att eleverna får jobba med jämförelser av deras modersmål med svenskan, 

men detta görs i samband med individuella uppgifter. Det är intressant att Niclas i sin intervju har en 

relativt positiv inställning till undervisningen. Han berättar, som tidigare nämnt, att det inte ges mycket 

tid åt diskussioner eller att de inte får frihet att prata om sin bakgrund eller kultur, men inte heller får de 

uttrycka sig på andra språk än svenska. Däremot så menar han i fråga 9 att det finns vissa saker han 

önskar att läraren kunde ägna sig mer åt. Han säger att han önskar att läraren lät eleverna i klassen 

jämföra mer. Han menar att det lätt uppstår förvirring när texter läses om sådant de ej pratat om på 

lektionerna. Ett exempel på detta är barn utanför äktenskap. Niclas påpekar att läraren talar om barn 

utanför äktenskap som om det vore normalt, men för Niclas är det inte det då detta aldrig förekommer i 

Syrien. Det är alltså viktigt enligt Niclas att läraren är säker på att eleverna har förstått att en sådan sak 

är normalt i Sverige. Kulturella skillnader är alltså ett ämne som Niclas önskar diskutera och jämföra 

med andra länder mer. 

      Detta svar var något skiljde sig från resterande deltagare, inklusive läraren – då alla andra som fått 

denna frågan svarade nej, men att Niclas gärna uttryckte det som han anser att han har svårt med, 

nämligen kultur och värderingar. 

      Det som alla har gemensamt är att de alla konstaterar att det enda språket som talas på lektionerna 

är svenska. Detta kan bero på att de är de enda som talar deras respektive modersmål, men att det enligt 

Susan är bra eftersom det är det dem är där för att lära sig (se bilaga 1, fråga 8). 

      Vad som är tydligt i lärarens enkätsvar är hens vilja att inkludera eleverna mer i utbildningen, och 

låta dem diskutera mer med varandra istället för att ägna lektionen åt förklaringar och genomgångar. 

Men med den lilla tid hen har så räcker inte det till för att kunna låta eleverna göra detta. Trots det höga 

antalet timmar per vecka varar kursen bara en termin jämfört med en SVA-kurs på gymnasiet som varar 

ett helt läsår. 

      Mycket av det som tagits upp hittils i diskussionen har varit mer eller mindre negativt, men Susan 

hade en viktig synpunkt i svaret på fråga 5, där hon ombads att beskriva hur hon tycker att hon får 

uttrycka sig i enlighet med sin kulturella och språkliga identitet, varpå hon svarade att man får presentera 

sig i början av terminen. Detta ger eleverna tillfälle att få berätta om sina olika bakgrunder och 

erfarenheter. Hon nämner att denna typ av uppgift liknar en presentation, så en diskussion eller 

jämförelse är det inte.  Däremot tillade hon att jämförelse mellan svenska och modersmålet görs i andra 

uppgifter under terminens gång. (se bilaga 1, fråga 5), vilket motsäger det som hennes klasskamrater 

uttrycker på den frågan. Hennes svar var inte lika negativt. 

      Jämfört med Susans, Niclas och Davids svar så har läraren en liknande syn på 

klassrumsundervisningen, men eftersom läraren utformat undervisningen så finns det med stor 

sannorlikhet ett syfte bakom. Svaret på enkätfråga 3 är särskilt intressant då det inte alls stämmer 

överrens med elevernas. Läraren menade att eleverna får jämföra bakgrunder och kulturer med den 

svenska vid flertalet tillfällen. Hen påpekade också att dessa tillfällen kunde leda till diskussioner mellan 

eleverna där de fick prata om sina kulturer (se bilaga 4, fråga 3). Detta svar skiljer sig från elevernas 

intervjusvar. En naturlig förklaring är att eleverna och läraren kommer ihåg olika saker från 

undervisningen. Detta skulle förklara varför de svarat nekande på fråga 4 och 5. Däremot så förklarade 
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både Susan, David och Niclas vad identitet innebar för dem, vilket också resulterade i att alla tre använde 

orden kultur, språk och identitet, samt en förklaring på vad de menade. Detta innebär alltså att de har en 

vetskap om vad dessa begrepp betyder mer eller mindre. 

      En möjlig förklaring till de tre elevernas och lärarens delvis motstridiga svar skulle kunna vara att 

läraren inte har förklarat vad varje övning ger när de har diskussioner i skolan. Detta är inte möjligt att 

bevisa, eftersom att inga lektionsobservationer gjorts. Det material som analyseras är endast 3 intervjuer 

samt en enkät, vilket inte visar samspelet mellan elever och lärare, utan ger ett mer snävt resultat av 

denna studie. Det är således möjligt att läraren och eleverna kommer ihåg olika saker eller att eleverna 

har missförstått vad frågan innebär. 

      En förklaring till motstridigheterna i elevernas och lärarens svar skulle kunna vara att läraren vill ge 

en något förskönad bild av den faktiska situationen. Att det alltså inte är så som hen säger, och att denna 

falska sanning kan leda till en felaktig slutsats. Enligt Codó (2009) är detta en av de svårigheter man 

kan möta när man utför en studie av denna typ (2009:162). Codó skriver: 

One of the difficulties often mentioned in connection with the use of interview data for content analysis is 
the issue of “truth.” Researchers often fear that informants’ responses may differ from their “actual” 
opinions on certain themes, because they either want to please the researcher, feel constrained by the 
interview situation from expressing their views, or aim to project a given image for themselves and their 
community. Subjects’ “untrue” responses, it is claimed, may lead researchers to draw inaccurate conclusions 
about the bilingual context or speakers investigated (2009:162). 

 

Svaret på fråga 7 kunna stärka reliabiliteten hos läraren eftersom att hen här erkänner att det finns brister 

med undervisningen. Frågan löd: Finns det något du önskar att ni kunde jobba mer med i din klass så 

att eleverna får utforska sin språkliga och kulturella identitet mer? Svaret på det var att hen önskade få 

mer lektionstid som kan ägnas åt diskussioner (se bilaga 4, fråga 7). Här visar läraren att hen har tidsbrist 

och inte har så många diskussionstillfällen som hen hade önskat, vilket kan räknas som en bristfällighet. 

      En intressant koppling mellan elevernas svar och Krulatz, Steen-Olsen och Torgersens artikel (2018) 

är att identitet är en del av en människas personlighet. Därför är det viktigt att respektera och tillåta 

elever att uttrycka sig vad gäller religion, klädsel och kultur, annars finns det en risk att de känner sig 

exkluderade. I artikeln förklaras det även varför det är så viktigt att fostra elevers identitet – det kan leda 

till ömsesidig förståelse. Detta i sin tur kan leda till ett multikulturellt och multilingvistiskt klassrum. 

Läraren uttrycker i enkätfråga 7 att hen önskar att det fanns mer tid till diskussioner, vilket kan innebära 

att läraren vill att eleverna ska få möjlighet att samtala om språklig och kulturell identitet. I övriga frågor 

har läraren dessutom uttryckt att elever har många möjligheter i undervisning där de får dela med sig av 

erfarenheter och upplevelser om de vill. Läraren påpekar tydligt att elever själva får bestämma om de 

vill dela med sig av erfarenheter, och detta kan åter kopplas till respekt av elevernas identitet.  

      Samtliga informanter har svarat att identitet är kopplat till personlighet och att identitet är 

individuellt. Informant I nämner erfarenheter och kultur; informant II nämner språk, kultur och religion; 

informant III nämner att man ska känna sig identifierad och kultur. Alla dessa uttryck som eleverna har 

listat stämmer överrens med det som Krulatz, Steen-Olsen och Torgersens (2018) beskriver. Identitet 

kan liknas med tillhörighet och det är det som både eleverna och läraren vill åstadkomma.  

      En annan parallell som skulle kunna dras är uppgifterna som eleverna får göra versus de identity 

texts som Cummins et al. (2005) nämner där elever får uttrycka vad de vill med vilken metod de vill. 

Läraren har markerat tydligt att elever får prata om erfarenheter och kulturskillnader, och eleverna har 

till viss del bekräftat detta påstående. Dessa presentationstillfällen som eleverna får göra i början av 

terminen skulle kunna klassas som Identity texts, därav har läraren gett eleverna möjlighet att uttrycka 

sig kulturellt och språkligt. 
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7. Svar på frågeställningarna i 

studien och slutsatser 

7.1 Svar på frågeställningarna i studien 

I den här studien har målet varit att ta reda på huruvida eleverna får uttrycka sin kulturella och språkliga 

identitet i klassrummet. Det finns två frågeställningar som denna studie bygger på: 

 

1. På vilket sätt får eleverna uttrycka sin kulturella och språkliga identitet på lektionerna? 

2. Vad anser eleverna om klassrumsundervisningen vad gäller kulturell och språklig identitet?   

 

Genom att utföra denna fallstudie har jag fått reda på att de tre elevernas åsikter skiljer sig från lärarens. 

Till att börja med uttrycker Susan att hon anser att de visst jobbar med jämförelse av olika kulturer och 

svenska med de modersmål som finns i klassen. Även om dessa uppgifter inte alltid är explicita och äger 

rum i klassrumsmiljö så görs de ändå enligt henne. Susan ger också exempel på sådana jämförelser – 

till exempel julen. Niclas anser att han till viss del får uttrycka sig i enlighet med hans kulturella och 

språkliga identitet. David tycker inte alls att han får det. 

      David håller inte alls med sina kurskamrater och säger emot alla ovanstående antaganden. Han 

menar att man inte alls får uttrycka sig i enlighet med sin kulturella och språkliga identitet på lektionstid. 

Däremot så var alla överens om att det gick åt lite lektionstid åt jämförelser och diskussioner kring 

kulturell och språklig identitet. 

      Lärarens svar skiljde sig åt något från elevernas. Hen anser att de visst jobbar med jämförelse av och 

diskussioner kring språklig identitet. 

Skillnaden mellan lärarens och elevernas svar kan vara att eleverna inte har tillräcklig förståelse för vad 

kulturell och språklig identitet innebär – vilket betyder att när de faktiskt jämför och diskuterar olika 

kulturer och modersmål så inser eleverna inte att det är det de gör, och kunde därför inte ge exempel på 

detta vid intervjutillfället. En annan möjlighet kan vara att eleverna inte kommer ihåg att de har gjort en 

jämförelse.  

En annan möjlig förklaring kan vara reliabiliteten i lärarens svar. Det kan vara så att hen har svarat så 

som hen vill att verkligheten ska se ut – för att måla upp en bättre bild av hen som lärare. 

      Här ser vi alltså att eleverna tycker antingen att de får uttrycka sig i enlighet med deras kulturella 

och språkliga identitet i klassrummet till viss del eller inte alls. Svaret lutar mer åt nej än åt ja ur elevernas 

perspektiv. Från lärarens perspektiv anser hen att de visst får tillfällen att göra detta, dock inte i den 

utsträckning som hen hade önskat på grund av tidsbrist. 

      De tre informanterna anser att läraren mestadels integrerar kulturell och språklig identitet i 

klassrumsundervisning. Som tidigare nämnt finns det förbättringar som kan göras från lärarens sida. Det 

kan till exempel handla om förtydling av innehållet och syftet med vissa uppgifter. I övrigt så var svaren 

bejakande och eleverna ansåg att de till viss del fick uttrycka sig i enlighet med sin språkliga och 

kulturella identitet. 
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7.2 Avslutning 

I denna uppsats har jag kommit fram till att eleverna och läraren hade delvis olika syn på huruvida 

elevers identitet integreras i klassrumsundervisningen. Enligt läraren så får eleverna uttrycka sig i 

enlighet med sina kulturella identiteter, och enligt två av tre informanter så stämmer dessa svar överrens 

till viss grad. Dock är det, som nämnt ovan, en informant som motsätter sig det och har gett ett nekande 

svar på frågorna rörande kulturell identitet. Därav kan man konstatera att två av tre informanter håller 

med om att de får uttrycka sin kulturella identitet i klassrumsundervisning.  

      Vad gäller språklig identitet så skiljde sig svaren något mer. Läraren ansåg att elever absolut fick 

tillfällen att jämföra svenska med modersmålen, medan eleverna menade att de fick det till viss del. 

Därav blir det svårt att fastställa ett faktiskt svar på den frågan. Detta kan eventuellt bero på 

kommunikationssvårigheter då en elev uttryckt att vissa elever inte kan så mycket svenska än och får 

ibland tala engelska med sina klasskamrater (se bilaga 2: fråga 7).  

      Eleverna hade blandade åsikter vad gäller uttryckandet av identitet i klassrumsundervisningen. Två 

av tre elever hade bejakande svar – de ansåg att undervisningen var eller tillviss del var anpassad till att 

låta eleverna uttrycka sig i enlighet med sin kulturella och språkliga identitet (se bilaga 1–2, frågorna 4–

7). En av tre hade svar som nekade föregående påståenden – att elever sällan eller aldrig fick möjlighet 

till att uttrycka sig i enlighet med sin kulturella och språkliga identitet (se bilaga 3, frågorna 4–7). Av 

detta kan slutsatsen dras att majoriteten av de intervjuade eleverna har en positiv inställning till 

klassrumsundervisningen vad gäller språklig och kulturell identitet.  

      Av svaren på samtliga intervjuer och enkäten kan man konstatera att läraren och majoriteten av de 

intervjuade eleverna hade liknande åsikter kring ovanstående ämne. Som nämnt innan var det en elev 

som avvek från övriga svar från de intervjuade eleverna, vilket medför att det inte går att presentera ett 

faktiskt svar på sista frågeställningen. Däremot kan det fastställas att två av tre informanters svar stämde 

överens med lärarens. 

      Ett förslag på framtida forskning kring detta ämne skulle kunna vara en jämförelse mellan andra 

Komvuxskolor för att se om liknande åsikter förekommer eller om det är stor variation. Det skulle också 

vara intressant att jämföra Komvux med gymnasieskolor och om möjligheten för elever att få uttrycka 

sig i enlighet med språklig och kulturell identitet finns samt hur det skiljer sig. Ett ytterligare förslag på 

vidare forskning skulle kunna vara en vidareutveckling av denna. Då skulle man kunna göra fler 

intervjuer samt observationer av klassrumsundervisning och jämföra intervjuerna med observationerna. 

På så sätt kan man få fram olika perspektiv och eventuellt mer mer tillförlitliga resultat och konkreta 

exempel på undervisningsmetoder hur den språkliga och kulturella identiteten kan integreras/beaktas i 

undervisningen i svenska som andraspråk. 
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9. Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vilket/vilka länder kommer du ifrån? 

Rumänien 

 

2. Vilket/vilka språk använder du med 

Mamma: _Rumänska____________ 

Pappa: _Rumänska______________ 

Syskon: _Rumänska_____________ 

Vänner: _Rumänska_____________ 

Övriga släktingar: _Rumänska_____ 

 

3. Vad tänker du när du hör ordet ”identitet”? 

 

Var person har en identitet. Alla är olika, ingen är likadan. Kulturell identitet för mig är hur man är som 

person. Alla har ett CV som beskriver vem man är. Inte ett CV för jobb, utan ett CV som visar vem man 

är, och vilka erfarenheter man har. Jag kan jämföra med mig själv: mamma från Rumänien och pappa 

från Irak, jag har alltså blandad kultur och därför blandad identitet. Vi gör saker från båda kulturerna, så 

därför har jag två. Språklig identitet betyder att alla personer pratar på sitt sätt. Man har ett sätt att prata 

på som ingen annan gör. 

 

4. Förekommer jämförelser av elevers olika kulturer och svensk kultur på lektionerna? Kan du ge något 

exempel? 

 

Ja, vi har pratat lite om julen, ifall vi gör något hemma på julen, alltså firar och så. Många av mina 

klasskamrater pratar om hur de gör när de ska fira jul i deras länder. Men annars så pratar vi inte så 

mycket om alla oss i klassen. 

 

5. Hur känner du att du får uttrycka dig i enlighet med din kultur och bakgrund på lektionerna? 

Exempelvis samtal om modersmål, hemland, familj osv. 

 

Ja, alltså i början av terminerna får vi ju presentera oss. Då berättar vi om vår bakgrund och vilka vi är, 

fast det är mer som en presentation. Annars får vi jämföra svenska språket med våra olika modersmål [i 

olika undervisningsmoment]. Det är ingenting vi gör på lektionerna [då] vår lärare spenderar tiden med 

att gå igenom uppgiften som vi ska göra eftersom att vissa i klassen kan ha svårt att förstå efter första 

genomgången. Det tar upp en del tid. Men medan vi jobbar med dessa uppgifter så får vi lära oss om 

varandra och våra kulturer. Men på lektionen så blir det mer så att vi har presentationer som vi har jobbat 

med och redovisar på plats. Till exempel så fick vi göra en presentation där vi skulle förklara ett ord från 

våra hemspråk på svenska, men vi fick inte tid att jobba med detta på lektionen eftersom att läraren 

behövde gå igenom uppgiften och förklara hur vi skulle göra. Många vet inte hur man använder power 

point till exempel, så detta behövdes förklaras flera gånger. Det är ofta så. 
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6. Hur kommer era olika kulturella bakgrunder och språk fram på lektionerna? 

 

Genom muntliga presentationer, som jag berättade om i förra frågan. Det är enda gången jag pratar 

rumänska – när jag får förklara mitt ord. 

 

7. Hur jobbar ni med ovan nämnda exempel på lektionerna? 

 

Vi jobbar på svenska. Det finns ingen i klassen utom jag som talar rumänska. Men vi jobbar inte så 

mycket på lektionerna, utan läraren förklarar mest vad vi ska göra då, så får vi jobba ensamma hemma. 

  

8. När läraren inte är är i klassrummet, vilka språk talas då? 

 

Svenska, det finns ingen annan som talar rumänska i klassen. 

 

9. Finns det någonting du vill tillägga kring dina erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisningen? 

 

Nej. 

10. Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Vilket/vilka länder kommer du ifrån? 

Syrien 

 

2. Vilket/vilka språk använder du med 

Mamma: _Arabiska____________ 

Pappa: _Arabiska______________ 

Syskon: _Arabiska_____________ 

Vänner: _Svenska, Engelska_____ 

Övriga släktingar: Tyska, franska, engelska 

 

3. Vad tänker du när du hör ordet ”identitet”? 

 

Ja det är en komplicerad fråga faktiskt. Jag tycker att identitet beskriver oss människor. Typ, vem är 

jag? Identitet är kön, vart ifrån man kommer, språk. Man kan inte döma för utseende. Identitet syns inte, 

utan det finns inom oss. Men identitet innebär också konflikter. Jag är både arab och svensk, Nu när jag 

bor i Sverige så finns det så många konflikter – typ religion, annan kultur. Jag tycker också att man har 

två identiteter. En som man är hemma och en som man är med sina vänner. Det skiftar beroende på vilka 

man umgås med. 

 

4. Förekommer jämförelser av elevers olika kulturer och svensk kultur på lektionerna? Kan du ge något 

exempel? 

 

Ja, men inte så mycket. Det är inte så stor skillnad på kulturer, den är lite likt arabiskans. Här är det 

mycket stor fokus på språket istället för kultur [och allmännbildning], det gjordes mer på svenska för 

invandrare. Men vi är ju alla nyfikna, så vi pratar mycket mellan lektioner och på raster och så med 

varandra i klassen. 
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5. Hur känner du att du får uttrycka dig i enlighet med din kultur och bakgrund på lektionerna? 

Exempelvis samtal om modersmål, hemland, familj osv. 

 

Jag känner att jag får det ibland, men inte med läraren. Som jag sa innan så pratar vi inte så mycket på 

lektioner om oss själva, eftersom att vi går en kvällskurs. Men vi [klasskompisar] pratar med varandra 

mycket. 

 

6. Hur kommer era olika kulturella bakgrunder och språk fram på lektionerna? 

 

Som sagt så pratar vi inte mycket alls om kulturskillnader [explicit] utan det är bara svenskan som gället 

på SVA II. 

 

7. Hur jobbar ni med ovan nämnda exempel på lektionerna? 

 

Ja med språk så sitter vi [läs: klasskamrater] ofta med ordböcker och med kompisar, som korrekturläser. 

Ibland får vi prata engelska eftersom att vi inte kan så mycket svenska än, och vi har inte ett gemensamt 

modersmål. Men vi jobbar sällan på lektionerna, utan det är ju hemuppgifter. Lektionerna ägnas åt 

genomgångar och förklaringar. 

 

8. När lärare inte är närvarande, vilka språk används då? 

 

Vi pratar svenska, det finns inga araber i klassrummet. Fast det gör inget, jag vill gärna lära mig svenska 

– det är ju därför jag går. Man kan inte göra så mycket här om man inte kan språket. 

 

9. Finns det någonting du vill tillägga kring dina erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisningen? 

 

Jag skulle vilja att läraren lät oss jämföra mer. Vi, iallafall jag, blir lätt förvirrade när vi läser om något 

som vi inte hört om förut. Till exempel barn innan giftemål, det händer absolut inte i Syrien – eller det 

är iallafall väldigt ovanligt och man ser inte lätt på det. Så när [lärarens namn] berättade om det som 

om det vore normalt så vart vi jätteförvånade. Läraren måste alltså vara säkra på att vi elever förstår 

vad hen pratar om, och förklara kulturella skillnader när vi börjar med något nytt. Får vi en bra 

förklaring från början så blir det lättare att acceptera och hänga med på varför ni [svenskar] gör på 

vissa sätt. 

11. Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

1. Vilket/vilka länder kommer du ifrån? 

Spanien 

 

2. Vilket/vilka språk använder du med 

Mamma: _Spanska____________ 

Pappa: _Spanska______________ 

Syskon: _Spanska_____________ 

Vänner: _Spanska_____________ 

Övriga släktingar: Spanska______ 
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3. Vad tänker du när du hör ordet ”identitet”? 

 

Det är ett djupt koncept. Det innebär att man känner sig identifierad – att man är den man ser sig själv 

som. Språklig identitet har att göra med en persons olika kulturer, hur man känner och betér sig när man 

pratar. Alltså man har olika identiteter beroende på vem man umgås med. Om man umgås med familj 

så betér man sig på ett sätt och är man med vänner så är man på ett annat sätt. Man kan prata olika språk 

och dessa tillhör ens identitet. 

 

4. Förekommer jämförelser av elevers olika kulturer och svensk kultur på lektionerna? Kan du ge något 

exempel? 

 

Nej inte så mycket. Jag kan inte ge något exempel. 

 

5. Hur känner du att du får uttrycka dig i enlighet med din kultur och bakgrund på lektionerna? 

Exempelvis samtal om modersmål, hemland, familj osv. 

 

Nej det tycker jag inte. Vi pratar inte alls mycket om sådant på lektionerna. Det är sånt vi [gör i 

individuella uppgifter som vi] jobbar med hemma.  

 

6. Hur kommer era olika kulturella bakgrunder och språk fram på lektionerna? 

 

Vi talar inte om våra bakgrunder på lektionen. Det talas bara om Sverige. 

 

7. Hur jobbar ni med ovan nämnda exempel på lektionerna? 

 

- 

 

8. När lärare inte är närvarande, vilka språk används då? 

 

Svenska, det finns inga andra i klassen som talar spanska. 

 

9. Finns det någonting du vill tillägga kring dina erfarenheter av svenska som 

andraspråksundervisningen? 

 

Nej. 

12. Bilaga 4 

 

Enkätfrågor 

1. Hur skulle du förklara begreppet ”kulturell identitet”? 

 

Egenskaper hos människor som påverkas av deras bakgrund/kultur. 

 

2. Hur skulle du förklara begreppet ”språklig identitet”? 

 

Människors egenskaper som påverkas av deras språk. 
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3. Kommer elevernas kulturella identitet till uttryck i undervisningssituationer? På vilket sätt? 

 

Under olika moment i kursen får eleverna jämföra deras bakgrunder och kulturer med den svenska  

kulturen. Det kan leda till diskussioner mellan eleverna där alla får prata om sina kulturer 

 

4. Kommer elevernas språkliga identitet till uttryck i undervisningssituationer? På vilket sätt? 

 

Ja det gör det. På SVA2 har vi en muntlig presentation där uppgiften är att jämföra svenska och 

modersmålet. 

 

5. Ge exempel på uppgifter/aktiviteter som görs under lektionerna där eleverna kan ta hjälp av sitt 

modersmål/kultur. 

 

Olika skrivuppgifter och muntliga presentationer. Elever får också läsa böcker och ta upp egna 

erfarenheter och upplevelser (om de vill såklart). 

 

6. Det är viktigt att läraren jobbar med elevers alla språkliga resurser (transspråkande) under lektionerna. 

 Håller inte alls med          1         2         3         4         5        6          Håller helt med 

 

7. Finns det något du önskar att ni kunde jobba mer med i din klass så att eleverna får utforska sin 

språkliga och kulturella identitet mer? 

 

Mer diskussioner under lektionstid. Men eftersom vi har ett begränsat antal timmar per vecka (5.5 

timmar) räcker det tyvärr inte.  

 

8. Finns det något annat kring detta ämne som du anser bör tas upp? 

 

Inte riktigt.
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