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Sammanfattning 

Frågor som rör flerspråkighet och mångkulturalism har diskuterats flitigt de senaste decennierna, såväl 

i samhället som i forskningen. Det är ett högaktuellt forskningsområde, som inte minst märks 

internationellt genom otaliga projekt och studier, men det har också mer och mer kommit till uttryck i 

svensk forskning. Däremot har jag upplevt att det har saknats tydliga elevröster, något som torde anses 

som en viktig komponent inom forskningen – för att därigenom på ett vidare sätt utveckla förståelsen 

kring helhetsfenomen som rör flerspråkighet. 

Utgångspunkten för studien är att utveckla kunskap om nyanlända och flerspråkiga barns upplevelser 

av sitt lärande i relation till frågor som rör språk och identitet. Studien syftar till att söka förstå barns 

genuina upplevelser, men också att ställa dessa i relation till aktuell forskning på området. 

Studien bygger på en fenomenologisk intervjustudie där nio högstadieelever har intervjuats. Av 

studien framgår att flerspråkighet och lärande utgör ett komplext samband som inbegriper olika 

förståelser och synsätt. Tillhörighet i alla dess former är något genomgående i elevernas berättelser, 

något som också kommer till uttryck på olika sätt beroende på vad man för stunden belyser.  
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1. Inledning 

Under våren 2007 skrev jag mitt examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid Örebro 

universitet, en studie som kom att handla om lärares pedagogiska strategier vid läs- och skrivlärande i 

en flerspråkig miljö (Ahltun 2007). Då handlade frågeställningen om hur lärare och pedagoger hittar 

framgångsrika vägar i undervisningen och att förstå deras val av lärstrategier. Frågor kring 

flerspråkighet i skolan har diskuterats och debatterats flitigt de senaste decennierna, något som också 

antyder hur viktig frågan är för våra barn och ungdomar i svensk skola av idag. Upp emot en femtedel 

av eleverna i svensk skola har någon form av invandrarbakgrund (SOU 1997:108; Gröning 2006), 

vilket aktualiserar forskningsområdet där lärande och flerspråkighet förstås och beskrivs relationellt. 

När det sedermera blev aktuellt för mig att skriva en uppsats inom pedagogik på avancerad nivå, kände 

jag det intressant och naturligt att återkoppla till mina tidigare studier, vilka lämnade efter sig en delvis 

outforskad stig vad gäller elevernas egna upplevelser av lärandet utifrån sin flerspråkiga bakgrund och 

kontext. Det är med denna nyfikenhet i ryggsäcken som jag nu valt att fortsätta utforskandet av denna 

stig i den mångkulturella skogen av lärande. 

Det finns en hel del forskning inom aktuellt forskningsområde som behandlar mångkultur och lärande 

på olika sätt – men däremot erfar jag att det finns en efterfrågan på att studera flerspråkiga 

högstadieelevers egna upplevelser av sitt lärande. Min ambition är inte primärt att utveckla nya 

kunskapsteorier men att förstärka och komplettera forskningen med vad elever själva har för kunskap 

att förmedla. Och min förhoppning är att denna studie kan bidra till att utveckla kunskap och förståelse 

för den komplexa lärandesituation som flerspråkiga elever har att hantera och förhålla sig till. 

 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Det övergripande syftet med studien är att utveckla kunskap om relationen mellan flerspråkighet och 

lärande i skolan. Utifrån detta formulerar jag forskningsfrågan enligt: Hur upplever elever som nyligen 

anlänt till Sverige och svensk skola att lära i en integrerad högstadieklass? 

 

1.2 Disposition 

Upplägget för studien präglas av relevant innehåll för den kurs som föranlett denna studie. 

Inledningsvis ges en bakgrundsbild över tidigare forskning, för att sedan presentera val av metod och 

tillvägagångssätt. Därefter följer en resultatdel med bearbetat material utifrån olika temarubriker. I den 
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avslutande delen diskuteras resultatet och metodvalet. Idéer för studiens disposition och upplägg har 

erhållits från Rienecker & Stray Jørgensen 2008. 
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2. Bakgrund 

I bakgrundsdelen identifieras aktuellt forskningsområde, samt centrala och relevanta begrepp för 

studien. Vidare presenteras uppslag av tidigare forskning som berör flerspråkighet och interaktionellt 

lärande. Kapitlet avrundas med en summering och diskussion. 

 

2.1 Centrala begrepp 

För att bättre förstå de centrala tankegångarna i studien presenteras här några utvalda ord och begrepp 

som är signifikanta för studiens innehåll. Ordförklaringarna tar sin utgångspunkt i forskares 

definitioner och förståelser av begreppen. Dessa koncisa begreppsförklaringar definierar sålunda en 

teoretisk ram inom vilken studien tar sin utgångspunkt. 

Flerspråkighet: Tove Skutnabb-Kangas (1981) är en känd språkforskare både nationellt och 

internationellt – och hon definierar flerspråkighet utifrån fyra kriterier: [1] ursprungs-, [2] kompetens-, 

[3] funktions- och [4] attitydkriteriet. Det första kriteriet handlar om att individen har tillägnat sig två 

eller flera språk redan från början – som sina modersmål. Det andra handlar om att individen behärskar 

två eller flera språk lika bra, det tredje beskriver användandet av språken i olika sammanhang där den 

som är flerspråkig använder två eller flera språk i lika hög grad. Det fjärde kriteriet ligger nära 

identitetsbegreppet, som handlar om att individen identifierar sig med två eller flera språk (Skutnabb-

Kangas 1981, Otterup 2005, Musk & Wedin 2010). 

Tore Otterup (2005) definierar och skriver om flerspråkighet i sin doktorsavhandling i svenska som 

andraspråk om ungdomars flerspråkighet, och inleder sin avhandling med att anföra att begreppet 

implicerar ett mångfasetterat och i viss mån svårdefinierat fenomen. Tvåspråkighet och flerspråkighet 

har över tid varit i blickfånget för olika beskrivningar, definitioner och tolkningar.  

Talet om människors flerspråkighet dels berör en språklig, kommunikativ förmåga, dels en individuell, 

identitetsbejakande upplevelse. Otterup (2005) nämner vidare att man i senare studier också har tittat 

på och funnit samband mellan flerspråkighet och kognitiv utveckling.  

Identitet: Patrick Stokes (2008), lektor i filosofi, skriver om identitetsbegreppet i filosofiska termer i 

sin artikel och refererar till filosofer som Locke och Kierkegaard. I sin konklusion beskriver Stokes 

vad identitet skulle kunna inrymma, då den beskrivs i termer av något som skapas och formas i 

föreningen mellan det förgångna och det framtida jaget – och som inte är känslig för förändringar över 

tid. Identiteten blir det som bär och upprätthåller jaget. I min studies kontextuella sammanhang blir 
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identitetsbegreppet centralt, eftersom det i mångt och mycket också tangerar Skutnabb-Kangas 

förståelse och kriterier för flerspråkighet. 

Marie Werndin (2010) lyfter identitetsbegreppet och beskriver det närmast som något pluralistiskt, där 

det egentligen inte är fråga om en identitet utan om flera. Hon refererar här till ett poststrukturalistiskt 

tänkande som också betonar identiteter som föränderligt, något som ständigt är under konstruktion 

utifrån olika sammanhang. Vidare betonas detta att med ett poststrukturalistiskt tänkande så är inte 

syftet ”att analysera och studera en person eller en identitet, utan att analysera själva praktiken eller 

processen där identiteter skapas” (Werndin 2010, s. 112). 

Nyanlända elever: Skolverket använder begreppet nyanlända om barn och ungdomar som börjar i 

svensk skola upp till ca 3 år efter sin ankomst till Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting 

beskriver att man är nyanländ om man inte behärskar det svenska språket och har varit i Sverige i som 

längst 4 år. Migrationsverket räknar med 2 år, motsvarande den tid de ger kommunen bidrag för de 

nyanlända. 

 

2.2 Sökningsförfarande 

I sökning efter tidigare forskning för den här studien, har sökning efter vetenskapliga artiklar utifrån 

databasen ERIC (Ebsco) varit en central utgångspunkt. Sökningarna gjordes huvudsakligen utifrån de 

presenterade nyckelorden för studien. På ett internationellt plan återkom Jim Cummins återkommande 

gånger (också genom andra forskares referenser). En del av de vetenskapliga artiklarna refererade till 

olika forskningsprojekt i främst Kanada, som handlade om hur verksamheter på olika sätt hanterade 

frågor som rör flerspråkighet, läskunnighet och lärande. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Relevant forskning för ämnet som bygger på interaktionsstudier kan följas från 1960-talet och framåt. 

Den aktuella forskningen belyser och studerar sociala interaktioner som språkbruk, 

interaktionsmönster och kommunikationsformer (Gröning 2006). Inger Gröning utvecklar tankar om 

fortsatt forskning och anför: ”Samspelet mellan elever med olika språkbakgrund innehåller […] 

fenomen som behöver uppmärksammans vidare, både av forskare och lärare, för en djupare förståelse 

av hur elever med olika språkbakgrund samspelar och lär i mångfaldens klassrum” (Gröning 2006, s. 

26). 
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Vid studier inom ramen för forskningsområdet flerspråkighet är det av betydelse att skaffa sig kunskap 

om hur dess innebörd har förändrats och formats över tid. Av Otterups avhandling framgår att 

förståelsen av flerspråkighet har haft en föränderlig syn genom åren. Han citerar en av 

tvåspråkighetsforskningens grundare Uriel Weinreich som på 1960-talet förklarade tvåspråkigheten 

som: ”the practice of alternately using two languages will be called bilingualism, and the person 

involved, bilingual” (Otterup 2005, s. 12). Han beskrev fenomenet på ett relativt förenklat sätt; att 

tvåspråkighet inte var mer komplicerat än att en person talar två språk. Synsättet uppfattas mer 

individualistiskt än pluralistiskt – vilket också förändringen av begreppet flerspråkighet ger uttryck 

för; ”Tidigare användes termen flerspråkighet för att beskriva länder och samhällen med flera språk 

inom sina gränser” (Otterup 2005, s. 12). Förståelsen av flerspråkighet ligger däri, att begreppet 

inbegriper flera infallsvinklar och sätt att förstå och tolka fenomenet, än att det enbart skulle handla 

om en individ som talar två (flera) språk, utan där man också tar hänsyn till en social och kulturell 

kontext. Detta kan sålunda jämföras med och sättas i relation till länder och samhällen. 

 

2.3.1 Flerspråkighet utifrån ett sociokulturellt och holistiskt perspektiv 

Idag tillämpar vi en liknande förståelse men också på individnivå, med stöd av ett sociokulturellt 

perspektiv som nyanserar innebörden av begreppet, där verkligheten tar sin utgångspunkt i våra 

sociala praktiker. ”Språk, normer, rutiner, institutioner och kulturer bygger vidare på dessa praktiker 

som återskapas i samspråk och samspel med andra. […] Socialkonstruktivismen ses som en 

rekonstruerande process. […] Därför har ett begrepp som flerspråkighet inte en statisk innebörd utan 

innebörden i begreppet förändras.” (Musk & Wedin 2010, s. 13). 

Claudine Kirsch (2006) definierar i sin artikel innebörden av ett sociokulturellt perspektiv utifrån en 

flerspråkig kontext, som en social praktik där språket och kommunikationen blir ett centralt fenomen 

som förekommer i en urskiljbar, situerad social miljö. ”All language learning events are socially 

organised and embedded in cultural meaning systems.” (Kirsch 2006, s. 259). Jim Cummins (2013) 

definierar också undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som en integrerad social process, 

där lärare och elever blir aktiva deltagare och där lärandet förstås som ett gemensamt arbete. På 

samma sätt betonar Pauline Gibbons (2002) utbildningens roll att tillvarata barnens förmågor att 

använda språket som det främsta verktyget för att utveckla sitt intellekt och lärande. Gibbons talar här 

om ett interaktionellt lärandet som en kollaborativ och social process. 

Förståelsen av flerspråkighet utifrån ett sociokulturellt perspektiv anknyter också till en holistisk 

vetenskapsteori som Michael Quinn Patton (2002) anför; ”a holistic approach assumes that the whole 

is understood as a complex system that is greater than the sum of its parts” (Patton 2002, s. 59). 

Flerspråkighet förstås i sin helhet utifrån en rad aspekter, däribland utifrån betydelsen av (fler)språklig 
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kommunikation, etnisk identitet (etnicitet), maktpositioner och socialisation. Otterup (2005) refererar 

till Tove Skutnabb-Kangas fyra olika typer av kriterier för karaktärisering av flerspråkighet (som 

nämndes tidigare på s. 5): ursprung, kompetens, funktion och attityder (Musk & Wedin 2010; Otterup 

2005). 

Här ser vi att förståelsen av flerspråkighet berör flera olika aspekter som tillsammans bildar en helhet. 

Patton (2002) ger en tydlig illustration av det holistiska perspektivet när han menar att ”three sticks 

that are just three sticks until one places them together to form av triangle […]. They form a new 

whole.” (Patton 2002, s. 59). Vidare talas det i Ninni Wahlströms studie (2009) om olika 

förskjutningar avseende synen på kunskap och lärande; att synen på lärande återigen över tid har 

förståtts och tolkats mer och mer holistiskt – där olika förmågor knyts ihop och vävs samman i 

lärandeprocessen, snarare än att betraktas som enskilda, isolerade förmågor. 

Här kan vi se hur vår aktuella läroplan för grundskolan (Lgr11) ger oss en mångfacetterad beskrivning 

av vad flerspråkighet och kulturell mångfald innebär:  

 

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 mångfald. Medvetenhet om det egna 

och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 

har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

arbetar där. (Lgr11 2011, s. 7). 

 

Några infallsvinklar och nyckelord som nämns i sammanhanget är medvetenhet, delaktighet och 

identitet – därtill centrala ord och begrepp inom det socialinteraktionistiska perspektivet som 

karaktäriseras av just dessa begrepp och som närmast beskrivs som socialt och situerat (Magnusson 

2004; Melander & Sahlström 2010; SOU 1997:108; Säljö 2000). 

 

2.3.2 Interaktionellt lärande – en meningsfull resurs 

I flera undersökningar som presenteras i SOU-rapporten Att lämna skolan med rak rygg (1997) visar 

det sig att i klassrum där barns språkliga, kulturella, sociala och etniska olikheter blir tillgångar som 

tas till vara snarare än problem som ska behandlas, där utvecklas och växer språk och kunskaper. 

Undersökningarna visar också att lärare i klasser där elever har goda resultat, oavsett bakgrund, har 

positiva attityder till kulturell pluralism och höga förväntningar på sina elever – lärarna etiketterar inte 

eleverna som ”children at risk” utan som ”children of promise” (SOU 1997:108, s. 71). Elisabet 
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Jernström & Henning Johansson (1997) resonerar också om förståelsen för barns kulturella bakgrund 

som en alltför outnyttjad resurs. 

Förmågan att utveckla epistemiska positioneringar avseende lärande i en flerspråkig miljö måste 

förstås som något fruktbart. Helen Melander & Fritiof Sahlström (2010) förklarar begreppet som något 

som har att göra med positioneringar som uttrycker en viss hållning – och åsyftar en medvetenhet 

kring (för)kunskaper mellan individer eller grupper av individer. Författarna utvecklar innebörden av 

begreppet till att det ska förstås som en resurs i lärandeprocessen. Det blir tydligt när vi talar om en 

sådan medvetenhet samtidigt som vi förstår innebörden av socialisation och identitetsskapande i 

samspel med andra. För elever och lärare i en flerspråkig kontext blir medvetenheten om ens egna och 

andras (för)kunskaper viktiga utgångspunkter för det gemensamma arbetet och lärandet – och för 

förståelsen av att betrakta och se varandra som betydelse- och meningsfulla resurser.  

Vidare kommer Cummins (2005) på ett liknande sätt in på talet om sådana positioneringar när han 

skriver om tre förutsättningar för ett effektivt lärande: 

 

[1] engaging prior understandings and background knowledge, [2] integrating 

factual knowledge with conceptual frameworks by encouraging deep 

understanding, [3] and supporting students in taking active control over the 

learning process. (Cummins 2005, s. 38).  

 

Den första förutsättningen talar om att anta eller erövra viktig förförståelse och bakgrundskunskaper, 

den andra om att integrera faktakunskaper med konceptuella ramar genom uppmuntrandet av 

djupförståelse, och det tredje om att supporta elever till att bli aktiva i sin lärandeprocess. När eleverna 

blir aktiva i sitt eget lärande, och när de integrerar och investerar sin fulla identitetspotential kopplad 

till sina målsättningar, kan ett aktivt och meningsfullt lärande ta form och komma till uttryck. 

Den bakomliggande innebörden i artikeln handlar om att välkomna elevers modersmål (flerspråkighet) 

i klassrummet. Cummins anför: ”It is hard to argue that we are teaching the whole child when school 

policy dictates that students leave their language and culture at the schoolhouse door” (Cummins 

2005, s. 38). Det eftersträvansvärda handlar om att integrera hela eleven i lärandeprocessen, vilket 

alltså innebär att se elevers flerspråkighet och kulturella identiteter som viktiga resurser för det 

gemensamma arbetet. ”Her home language, in which all her experience prior to immigration was 

encoded, became once again a tool for learning” (Cummins 2005, s. 40). 
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2.3.3 Interaktionellt lärande – ett deltagarperspektiv 

En annan forskningsteoretisk ansats som Melander & Sahlström (2010) anför i Lärande i interaktion 

är den samtalsanalytiska, vilken belyser och söker förklara språkets betydelse för socialisationen – och 

i förlängningen lärandeprocessen. Språkets betydelse är grundläggande i lärandeprocessen då det är 

språket som banar väg för och är en förutsättning för sociala aktiviteter. Det är också genom 

språkandet som eleverna lär och blir bedömda genom, menar Gröning (2006).  

Att betrakta ett sammanhang med frågor som rör flerspråkighet utifrån en samtalsanalytisk ansats kan 

därför vara av stort intresse, eftersom samtalsanalytiska studier handlar om att studera 

deltagandestrukturer – samt att utifrån dessa föra en diskussion om vilka möjligheter och 

begränsningar som föreligger för lärande. Här studeras vad som händer i själva processen (dvs. hur 

lärandet går till) och här med fokus på ett förändrat deltagande (Melander & Sahlström 2010). Med 

ett förändrat deltagande avser författarna det som ingår i den lärandeprocess som man studerar och 

som alltid i ett interaktionellt samspel handlar om ett givande och tagande (ömsesidighet); att lärandet 

per definition kontinuerligt omformuleras i den sociala interaktionen och sekventiella organiseringen. 

Författarna förklarar vidare att innebörden av ett interaktionistiskt perspektiv på lärande handlar om att 

studera; hur ”barnen gradvis förändrar sitt sätt att förstå och tala”; och hur ”de utvecklar en förmåga att 

resonera och diskutera” (Melander & Sahlström 2010, s. 128). 

Otterups avhandling redogör för en förståelse av flerspråkighet och identitetskonstruktion bland 

ungdomar i ett multietniskt förortsområde och menar att identitet helt och hållet utgörs av sociala 

konstruktioner. Innebörden av identitet ska därför inte heller förstås som ett tillstånd, utan något som 

kännetecknas av att vara flexibelt, situationellt och utbytbart, vilket vidare medför att identitet – och 

identitetsskapande – är under pågående konstruktion och förändring. ”Konstruktivister hävdar också 

språkets betydelse för identitetskonstruktionen[…] [och att identitet också] är något som skapas i 

mötet med andra.” (Otterup 2005, s. 28).  

Professor Jerome Bruner (1996), som också hänvisar till konstruktivismen, anför i sin essäsamling om 

utbildning: 

 

[…] that culture shapes mind, that it provides us with the toolkit by which we 

construct not only our worlds but our very conceptions of our selves and our 

powers (Bruner 1996, förord s. 10). 

 

Bruner talar om att kulturen visserligen är skapad av människan, men samtidigt är det kulturen som 

formar vårt medvetande och förser oss med den ”verktygslåda” som används när vi skapar oss en bild 

av vår omvärld och vår egen identitetsbild. Identiteten blir därför alltid situerad och bestämd i en viss 
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kulturell kontext. Vidare förklarar Bruner att det huvudsakligen är genom interaktion med andra som 

man kan lära sig något om kulturerna och vår omvärld. Bruner talar också om en ömsesidighetens 

pedagogik, som antar att alla människor drivs av idéer och tankar som av diskussion och interaktion 

kan generera en gemensam förståelse. Och med hjälp av yttre kulturella betingelser kan också vårt 

eget intellekts karaktär omdanas och utvecklas (Bruner 2006). 

Frances Giampapa (2010) refererar till Cummins när hon pläderar för ”an identity investment”, där 

identitetsskapandet får stor betydelse för och investeras i lärandeprocessen. Vidare beskriver hon 

identitetens betydelse i relation till det egna modersmålet – något som också i förlängningen belyser 

det språkligt kommunikativa som något centralt för den egna konstruktionen av identiteten: ”[A] 

student also describes the importance of his first language in the construction of his identities” 

(Giampapa 2010, s. 416). Det är av stor vikt att flerspråkiga elever får komma till uttryck genom sina 

identiteter och språkliga förmågor. En elev som deltog i The Multiliteracy Project, en treårig 

kanadensisk studie som bland annat syftade till att undersöka läskunnighet och pedagogik, och som 

Giampapa exemplifierar med i sin artikel sätter ord på innebörden av ett sådant behov: 

 

I feel that when I speak my first lanugage I will be accepted not rejected. If I 

had the permission to speak my first language, I will feel confident, free, feel 

like I can catch a dream and run with it. (Giampapa 2010, s. 417). 

 

Giampapa återkommer ofta till begrepp och förståelse för de fenomen som ryms inom ramen för 

multiliteracy, där språk och identitet på ett nära sätt knyts ihop. I artikeln lyfts talet om språk och 

identitet fram om vartannat, vilket visar på ett nära relationellt samband. Vidare utvecklar hon också 

förståelsen för identitet med utgångspunkt i olika dimensioner: ”The interplay of how we identify 

ourselves and how the world identifies us, is crucial for our own evolving identify” (Giampapa 2010, 

s. 419). Giampapa visar här på hur viktig och central interaktionen blir och hur vi tillsammans skapar 

och formar våra identiteter som i förlängningen blir vägledande för den gemensamma 

lärandeprocessen. 

Interaktionens och samspelets betydelse och roll för lärandets fulla dynamiska potential, blir 

framträdande när lärare och elever skapar och ger förutsättningar för ett sådant interaktionellt utrymme 

i klassrummet. Härmed kan de också genom sitt aktiva deltagande, i formandet och omformandet av 

olika uttryckssätt för identitetsskapande, välkomna och bejaka en variation av olika språkliga och 

kulturella identiteter. Och tack vare detta, menar Giampapa, öppnas möjligheten upp för ett 

kollaborativt engagemang i lärandet (Giampapa 2010, s. 422, 426). Detta är något som Olga Dysthe 

(1995) också belyser när hon talar om det flerstämmiga klassrummet, där alla barn i klassrummet blir 
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delaktiga i det gemensamma lärandet. Dysthe talar här om villkor för ett framgångsrikt, gemensamt 

lärande utifrån premisserna engagemang, delaktighet och förväntningar (Dysthe 1995). 

 

2.4 Summering och reflektion 

Några gemensamma beröringspunkter mellan olika forskare och behandlad litteratur är talet om den 

sociala aktivitetens betydelse för lärandeprocessen, såväl det språkligt kommunikativa som det 

kulturellt betonade identitetsskapande. Här framträder två huvudspår när det gäller möjliga 

förhållningssätt till interaktionellt lärande; dels utifrån att förstå det som en meningsfull resurs, dels 

utifrån ett deltagarperspektiv. Det ena talar om en inre drivkraft och potential, en mångfaldens skatt, 

med identiteten som en central faktor, det andra fokuserar på de sociala och språkliga faktorerna 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv – tillsammans skapas förutsättningar för lärande. Båda 

infallsvinklarna framträder som väsentliga vid studiet av lärande i en flerspråkig miljö – och är ett 

forskningsområde som bör undersökas vidare för att utveckla en bredare och större kunskapsbild och 

förståelse för våra flerspråkiga elevers interaktion och lärande. 

Samtalsanalytiska studier som Melander & Sahlström belyser skulle här kunna verka som ett exempel 

på ett relevant perspektiv och forskningsverktyg i arbetet med att söka svar på hur vi hanterar och 

agerar utifrån de språkliga möjligheter och begränsningar som kan tänkas bli aktuella för flerspråkiga 

elever – en av de utmaningar som svensk skola idag ställs inför. 

Jag kan konstatera att talet om relationen mellan flerspråkighet och lärande minst sagt är komplex och 

något som aktualiserar flera olika infallsvinklar – och som i förståelsen av varandra kastar ljus över 

och ger oss en tydligare bild av hur relationen kan se ut och ta sig uttryck, allt utifrån vilket situerat 

sammanhang som vi talar om. 
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3. Metodologi 

Inom den vetenskapliga forskningen talas det om kvantitativa respektive kvalitativa studier – och i 

följande avsnitt kommer forskningsinriktningen och metodvalet att motiveras utifrån forskares 

avhandlingar och studier. Därtill presenteras ett par olika arbetssätt och verktyg inom ramen för ett par 

metodologier. 

 

3.1 Inledning 

Ett första ställningstagande handlar om utifrån vilken forskningstradition som studien kommer att ta 

utgångspunkt i, det vill säga om den baseras på kvantitativ eller kvalitativ tradition. Andreas Fejes & 

Robert Thornberg (2009) menar, om än något förenklat, att kvantitativ forskning i första hand syftar 

till att förklara något, medan kvalitativ forskning intresserar sig för att förstå det som analyseras. 

Då forskningssyftet och forskningsfrågan handlar om att söka närma och förstå nyanlända och 

flerspråkiga barns upplevelser av sitt lärande kopplat till deras egen förståelse för sin identitet och 

flerspråkighet äntras därför det kvalitativa forskningsområdet.  

 

3.2 Metodologi och kvalitativ forskningsansats 

Då min forskningsfråga syftar till att beskriva barns upplevelser av något, ser jag att min kommande 

metodansats rimligen bör bejaka förmågan att närma sig deras livsvärld på ett fördjupat plan – för att 

därigenom kunna erhålla en heltäckande kunskapsbild. Återigen blir processen ett betydande verktyg i 

sammanhanget – och här ser jag att det induktiva förhållningssättet blir vägledande, där deras olika 

livsberättelser får forma en samstämmig helhetsbild (essens). Otterup (2005) menar i sin avhandling 

att kunskap var något som induktivt skulle växa fram under analysprocessens gång med utgångspunkt 

i det insamlade materialet (Otterup 2005). Otterups avhandling syftar till att ”belysa flerspråkighetens 

betydelse för barn och ungdomar i ett multietniskt förortsområde i Sverige” (Otterup 2005, s. 5). 

Fejes & Thornberg (2009) beskriver metodologi som ”läran om tillvägagångssätt vid genomförande av 

vetenskapliga studier” (Fejes & Thornberg 2009, s. 22), eller med andra ord uttryck hur forskaren gör 

för att formulera vetenskaplig kunskap. Författarna sätter resonemanget om och förståelsen för 

metodologi i relation till frågan om en studie är deduktiv, induktiv eller abduktiv – men också hur till 

exempel synen på kunskap (teori) får i den följande analysen. Med ett deduktivt förhållnings- och 

arbetssätt utgår man ifrån en given hypotes som verifieras eller falsifieras gentemot datan eller 
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empirin, medan induktion är teorigenererande, där empirin och inte teorin utgör utgångspunkten 

(Szklarski, Andrzej 2009). Detta betyder att olika data tillsammans bildar en kunskapshelhet och som 

därigenom formar hypotetiska analyser och slutsatser (teorigenererande). En abduktiv förståelse 

inbegriper både deduktiva och induktiva inslag där forskaren växlar mellan deduktion och induktion 

utan att i realiteten fullt ut anamma någon av dessa (Fejes & Thornberg 2009). 

Otterup (2005) anför vidare att kvalitativa forskningsmetoder ”betonar socialt liv som en dynamisk 

process […]” och generar en bild av ”social verklighet som föränderlig och socialt konstruerad” 

(Otterup 2005, s. 121). En sådan förståelse förutsätter vidare en metodologi som inbegriper en 

förståelse av kunskap och lärande som ett processande, vilket antyder att metodologin bör inkludera 

en sådan undersökningsmetod där processen blir central. Michael Quinn Patton (2002) tillskriver 

kärnan i den kvalitativa analysen och processen förmågan att skapa mening utifrån en större mängd 

data, där det handlar om att urskilja det betydelsefulla och att kunna identifiera dess mönster och 

relationer (Patton 2002, Fejes & Thornberg 2009) – att jämföra med innebörden av det för 

fenomenologin centrala essensen i kapitel 3.3. 

Kvalitativ forskning handlar om studier som undersöker kvaliteten hos någonting, det kan handla om 

en viss karaktär eller beskaffning. Intentionen är att studera fenomen och dess innebörd – för att 

därigenom skapa förståelse och utveckla ny kunskap kring det som undersöks. Den kvalitativa 

kunskapsansatsen handlar i mångt och mycket om att kunskapandet uppstår i och utgår ifrån 

interaktionen mellan människor – där också forskaren kommer att spela en mer framträdande roll (till 

skillnad från den kvantitativa forskningstraditionen där empirin uppfattas mer objektiv och forskaren 

mer distanserad). (Widerberg 2002). 

Patton (2002) anför en holistisk kunskapssyn där mötet mellan forskaren och informanten blir 

betydelsefull. Interaktionen får här en betydande roll, där forskaren ges möjlighet att i något avseende 

aktivt närvara och delta i studien. Det är i mötet mellan människor som vi också kan lära oss något om 

varandra – något som också är centralt inom det sociokulturella perspektivet, i vilket jag också tar min 

forskningsteoretiska ansats. 

 

3.3 Fenomenologi – en metodologisk överblick 

Fenomenologin grundades av Edmund Husserl runt år 1900, och utvecklades senare av bland andra 

Martin Heidegger. De begynnande filosofiska tankebanorna handlade om personers medvetande, 

upplevelse – och så småningom även hela den mänskliga livsvärlden. Fenomenologin kom också att 

beröra sociologin genom bland andra Harold Garfinkel som var verksam inom etnometodologiska 

studier (Kvale 2009). 
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I en fenomenologisk metodansats är det viktigt att forskaren genom ett induktivt förhållningssätt utgår 

från ett empiriskt material istället för en på förhand given teori. Ett återkommande, tillika centralt, 

begrepp inom fenomenologin är essensen, det vill säga den mest väsentliga innebörden av ett fenomen 

(Szklarski, Andrzej 2009). Utifrån min forskningsfråga ser jag ett fenomen som jag ämnar undersöka, 

snarare än en teori som ska prövas och utvecklas. Det centrala i min kommande studie kommer också 

vara att undersöka och titta närmare på vad vi faktiskt har kunnat lära oss och förstå utifrån de 

studerades personliga berättelser – och därmed blir själva kärnan, essensen, det betydelsefulla. Här 

talar vi om begrepp som helhetsbetydelse och meningsbärande enheter (Szklarski, Andrzej 2009). 

Vidare handlar fenomenologin om att utforska det meningsfulla i mänskliga upplevelser – något som 

förutsätter sammanhang och ett holistiskt tillvägagångssätt (jmf med Pattons holistic approach). 

Ett annat mycket centralt begrepp inom kvalitativ forskning, och inom fenomenologin i synnerhet, är 

talet om livsvärld, som kan beskrivas vara den värld eller verklighet ”som den påträffas i vardagslivet 

[därför också ibland kallad vardagsvärld, egen anm.] och upplevs direkt och omedelbart oberoende av 

och före förklaringar” (Kvale 2009, s. 44). Förståelsen av livsvärld handlar sålunda om 

intervjupersonens sammanhang (sfär) och hennes relation till den – och det är detta som är det centrala 

och intressanta studieobjektet för fenomenologiska studier. 

Viktiga kriterier för en fenomenologisk metodansats är, förutom förståelsen av att det är det väsentliga 

som ska stå i blickfånget, att det som utforskas ska vara: ”[1] ett givet fenomen, [2] ett allmänt (eller 

specifikt) intresse, [3] en viss, begränsad tid” (Szklarski, Andrzej 2009, s. 110ff). Som forskare 

handlar det alltså om att närma sig ett fenomen i ett visst ögonblick, samt att söka förstå detta utifrån 

individens uppfattningar och personliga erfarenheter och upplevelser. Det handlar om att vara 

införstådd med att det just är en ögonblicksbild och därmed inte något som är generaliserbart i 

kvantitativ bemärkelse. Martyn Denscombe (2009) tydliggör denna beskrivning genom att ange fyra 

karaktäristiska drag i relation till dess motsatser: ”Subjektivitet snarare än objektivitet; Beskrivning 

snarare än analys; Tolkning snarare än mätning; Medverkan snarare än struktur” (Denscombe 2009, s. 

109). 

Gerd Lindgren (Starrin & Svensson 2008) uttrycker behovet av, från forskarens sida, att äntra sitt 

forskningsfält genom att sätta sig själv inom parantes, när hon belyser vikten av att föra sina 

förutfattade meningar och erfarenheter åt sidan. Lindgren förklarar vidare: 

 

Men om vardagsvärlden skall kunna göras till föremål för en 

fenomenologiskt grundad undersökning så gäller det att försöka hitta på 

någon metod som ger tillgång till främlingens och kanske utomjordningens 

ögon (Starrin & Svensson 2008, s. 95). 
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I min studie ser jag den kvalitativa intervjustudien som en relevant metod för att närma mig den 

livsvärld som ska undersökas och beskrivas – och för att därigenom få tillgång till främlingens ögon. 

Det handlar om att: [1] forskaren först och främst blir medveten om sitt eget varande, [2] försöker 

skala av sina egna preferenser – men också [3] tar på sig rätt glasögon som ger en klarsynt och genuin 

bild av det som ska studeras. Fejes & Thornberg (2009) understryker också detta när de talar om 

vikten av att sätta tidigare kunskap om fenomenet i parantes, samt att förstå den utforskade 

upplevelsens egna villkor utan några förgivettaganden (Szklarski, Andrzej 2009). Det handlar 

sammantaget om att söka urskilja det studerade fenomenet så rent som möjligt, där potentiella 

”skuggor” reduceras i största möjliga utsträckning. 

Christer Bjurwill (1995) refererar till Edmund Husserl när han beskriver fenomenografins teori som 

något som utgår från människan och relationen till världen, en teori som ställer människan i centrum 

för förståelsen av hennes omvärld. Fokus flyttades i förlängningen från den yttre omvärlden till 

människans inre värld, hennes eget medvetande och som Husserl kallade för det transcendentala jaget 

(Bjurwill 1995). 

 

3.3.1 Fenomenologi i relation till forskningsfrågan 

Utifrån det forskningsfält och den forskningsfråga som jag antagit kan jag skönja flera intressanta och 

relevanta forskningsaspekter som bjuder in till att genomföra just en fenomenologisk intervjustudie 

som metodansats. Vid den första anblicken intresseras jag tydligt av fenomenologins tal om livsvärld – 

och jag finner det både aktuellt och relevant att skaffa ny kunskap och förståelse genom att lyssna till 

nyanlända, flerspråkiga elevers egna, subjektiva upplevelser av det fenomen som är i blickfånget för 

min studie. Mitt syfte är inte egentligen att testa eller pröva befintliga teorier eller tidigare forskning, 

men att utveckla en djupare förståelse för hur ett sådant komplext och mångfacetterat fenomen som 

flerspråkighet och identitet utgör för lärandeprocessen. 

Jag upplever det också oerhört meningsfullt att undersöka personers livsvärld utifrån min 

forskningsfråga. Det kan vara ett sätt att närma sig en djupare kunskap om hur vi människor upplever 

olika fenomen som annars kan vara svåra att upptäcka och förstå. Denscombe (2009) menar att 

fenomenologin bjuder in till att autentiskt redogöra för komplicerade företeelser. Genom intervjun 

som metod och med ett fenomenologiskt synsätt kan vi få en ögonblickbild över hur ett sådant 

fenomen kan komma till uttryck. Vi kan också finna och studera dess essentiella drag och 

beskaffenhet.  
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3.3.2 Den fenomenologiska trappan 

Fenomenologins arbetssätt utgörs till stor del av det som Bjurwill (1995) benämner ”den 

fenomenologiska trappan”, vilken består av olika steg. Jag väljer att här kort presentera fem av de sju 

möjliga stegen, där jag väljer att exkludera det första som mer handlar om att uppleva fenomenet, 

alltså något som egentligen sker innan själva analysarbetet, samt det sjunde som handlar om tolkning 

av fenomen och som per definition ligger närmre hermeneutiken: [2] ideaktion, [3] generalisering, [4] 

nyansering, [5] konstitution, och [6] reduktion av fenomen. Utifrån upplevelsen av fenomenet skapas 

en ideaktion där man söker skaffa sig insikt om fenomenets väsen (idé) eller dess karaktär. 

Generalisering avser här att man söker se samband mellan olika så kallade delfenomen, för att därmed 

kunna urskilja ett större övergripande helhetsfenomen (essens). Nyansering handlar i mångt och 

mycket om att söka se fenomenets olika nyanser, sidor, samt att söka betrakta det från lite olika håll 

och infallsvinklar (Bjurwill 1995). 

Vidare handlar konstitution om att se fenomenet utkristallisera sig ur nyanseringen och komma till 

uttryck genom en varseblivning av olika motsatsförhållanden som mellan det konkreta och det 

abstrakta. Det centrala blir hur fenomenet skapas och formas i forskarens eget tänkande – och därför 

blir också den egna reflektionen värdefull. Reduktion, som för övrigt kanske är det som mest utmärker 

den fenomenologiska metodologin, innebär att man som forskare genom hela forskningsprocessen 

omprövar sin uppfattning och sitt omdöme om det som studeras. Reduktionen handlar om att reducera, 

att begränsa, objektet till en föreställning och att man som forskare också blir medveten om hur denna 

föreställning skapas (Bjurwill 1995). 

Jag har här förstått att fenomenologin utgår ifrån en värdesubjektiv kunskapsansats i bemärkelsen att 

den skildrar någons upplevelse av ett visst fenomen i ett givet sammanhang. Det handlar också om att 

man som forskare blir medveten om sin egen roll och hur ny kunskap formas och utvecklas genom ett 

deduktivt eller induktivt sätt – beroende på vilken intention som forskaren har haft med sin studie 

utifrån sin forskningsfråga. 

När vi kommer till val av metod eller analysverktyg inom ramen för fenomenologi och utifrån min 

forskningsfråga, ser jag den kvalitativa intervjustudien som fruktbar. En intervjustudie som baseras på 

en fenomenologisk ansats syftar till att utforska frågor på djupet. Vanligtvis förekommer olika grad av 

ostrukturerade intervjuer – och de som blir intervjuade ges stora möjligheter att tala utifrån det som de 

själva anser som betydelsefullt. På så sätt blir intervjun formad utifrån dem själva, eftersom forskaren 

också ska försöka hålla sig tillbaka för att minimera sin egen inverkan på studien (Denscombe 2009). 
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3.4 Tillvägagångssätt och urval 

Inför min studie genomförde jag en provintervju där jag fick möjlighet att pröva olika frågeställningar 

och möjliga ingångar. Utfallet av provintervjun kom att ompröva och utveckla kriterierna för mitt 

urval; där jag lade till detta att eleverna, förutom att de var flerspråkiga, också skulle vara nyanlända. 

Anledningen till denna komplettering var att förtydliga min egentliga målgrupp, då de flerspråkiga 

elever som ingick i min provintervju var födda i Sverige. Min intention var att genom att förtydliga 

mitt urval skulle det också i förlängningen kvalitetssäkra resultatet på min studie utifrån den aktuella 

forskningsfrågan. 

 

Intervjustudien kom att genomföras på fyra olika högstadieskolor i en mellansvensk storstad. En av 

skolorna ligger i ett mångkulturellt bostadsområde där en stor majoritet av eleverna var flerspråkiga 

och med en mångkulturell bakgrund, medan de andra tre skolorna låg i mer homogena, icke-

mångkulturella, bostadsområden. 

Vid samtliga intervjuer användes en mp3-spelare för att på ett effektivt sätt bevara samtalens innebörd 

och form, samt för att möjliggöra för transkribering. Jag informerade intervjupersonerna om ändamålet 

med studien och mp3-spelarens funktion. 

Urvalet skedde genom en allmän förfrågan som jag skrev och mejlade till kommunens samtliga 

(kommunala) högstadierektorer – och jag bestämde mig för att välja dem som först svarade positivt på 

förfrågan. Därefter fick rektorerna och de aktuella arbetslagsledarna skriftligen del av informerat 

samtycke (se bilaga 1). Arbetslagsledarna valde sedan i sin tur ut de elever som skulle bli aktuella för 

studien utifrån de kriterier som jag hade informerat dem om (se bilaga 1). I slutändan kom studien att 

omfatta totalt nio intervjupersoner fördelat på fyra skolor. Varje intervjutillfälle varade omkring 30-45 

minuter. Eleverna intervjuades i par, förutom på en skola där det var en mindre grupp om tre elever, 

eftersom jag som intervjuare ville värna om deras trygghetszon med hänsyn till den annars ojämna 

maktbalansen. Det hör till en god forskningsetik att värna om informanters utsatta situation, och att i 

varje unik intervjusituation trygga deras integritet. 

På frågan om hur många elever som skulle vara lämplig för studien fick jag väga in olika faktorer som: 

underlag, tidsram (studiens omfattning), tidsåtgång etcetera. Kvale (2009) talar om antalet 

intervjupersoner utifrån vilket aktuellt behov som föreligger: ”Intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale 2009, s. 129).  Antalet bestäms till stor del av 

studiens syfte; är det att generalisera, pröva hypoteser eller beskriva ett fenomen? Kvale nämner i 

sammanhanget ett rimligt antal på 15 +/- 10 intervjupersoner för en ”vanlig intervjustudie” – till vilken 

min studie får tillräknas. 
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Idén om den fenomenologiska trappan har jag sökt applicera i rollen som forskare – och har arbetat på 

följande sätt: Ideationen kom att utvecklas inom ramen för transkriberingsprocessen som följde efter 

intervjuerna, där jag började komma till insikt om empirins beskaffenhet och väsen. I det fortsatta 

analysarbetet började jag urskilja centrala innebörder i transkriberingsmaterialet, utifrån vilka jag 

utvecklade och skapade tankekartor. Härigenom började jag kunna se olika delfenomen och 

gemensamma helhetsfenomen (beröringspunkter) – generalisering. Men hjälp av tankekartorna 

möjliggjordes nyansering av fenomenen; parallellt med att fenomen började framträda med lite olika 

nyanser och utifrån olika sätt att betrakta dem, kunde fenomenen utkristallisera sig och börja ta form 

(konstitutionering). Min roll som forskare handlade sedan om att växelvis söka reducera och 

expandera det empiriska materialet i en sovrande process. Genom denna vaskning kunde essenser i 

fenomenen bli synliga, på samma sätt som dyrbara guldkorn vaskas fram. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Kvale (2009) liknar en intervjustudie med ett ”moraliskt företag”, där de moraliska frågorna blir 

centrala i såväl medlen som målet för en sådan undersökning. Innebörden i Kvales liknelse är, enligt 

min tolkning, att intervjupersonen sätts i en utsatt och sårbar situation. Av den anledningen förutsätter 

en intervjustudie inbegripandet av etiska överväganden. 

Vidare förklarar Kvale (2009) begreppsförståelsen bakom etik och kommer ganska snart in på ord och 

begrepp som karaktär, sed och vana. En intervjustudie berör alla dessa faktorer ute på det praktiknära 

fält som forskaren valt att äntra – och därför blir det också viktigt och direkt avgörande i vilken grad 

forskaren förhåller sig till sin egen, fenomenens och respondenternas karaktärer, seder och vanor. 

Uttrycket ”att ta seden dit man kommer”, ligger därvidlag nära till hands också vid en intervjustudie. 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp viktiga etikfrågor och i synnerhet forskningsetik och forskaretik. Det 

talas om relationen mellan forskning och etik, där forskarrollen blir central för dessa frågor; dels 

handlar det om etiska krav på forskaren, dels på forskningens inriktning och hur den genomförs. 

Vidare belyser forskningsetiken de personer som på ett eller annat sätt medverkar och deltar i studien, 

om hur de får behandlas och förväntas skyddas. Under forskningsstudien ställs därför forskaren 

kontinuerligt inför viktiga etiska överväganden som han eller hon har att förhålla sig till. 

Kvale (2009) talar om tre etiska riktlinjer för den kvalitativa intervjustudien, vilka är: informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. I nästkommande avsnitt kommer jag att beröra dessa 

riktlinjer och vilka konsekvenser de skulle kunna få för min intervjustudie.  
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3.5.1 Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebär att man informerar de tilltänkta intervjupersonerna om syftet med 

studien, hur upplägget ser ut och vad ett deltagande skulle kunna innebära, vilka fördelar och risker 

som studien eventuellt skulle kunna medföra (Kvale 2009). Dokumentet syftar till att tydliggöra 

kommunikationen mellan intervjuare och deltagare, så att båda parter känner sig komfortabla vid den 

konkreta intervjusituationen och i intervjustudien i sin helhet.  

Det informerade samtycket utformades som ett informationsbrev, vilket inleddes med en beskrivning 

av forskningsområdet generellt, därefter beskrevs intervjustudien som forskningsmetod följt av 

tillvägagångssätt presenterat i sex olika steg (se bilaga 1). Dokumentet mejlades först ut till rektorer 

och sedan vidare till arbetslagsledare, som i sin tur ombads delge informationen och dokumentet till de 

tillfrågade intervjupersonerna. Det är därtill viktigt att upplysa om att intervjun äger rum på frivillig 

basis – och att den när som helst kan avbrytas, om intervjupersonen så önskar. 

 

3.5.2 Konfidentialitet 

Med konfidentialitet i forskning avses att privata data som skulle kunna identifiera deltagarna i studien 

inte kommer att röjas. Denna princip och riktlinje innefattar bland annat vikten av: att informera om i 

vilken form studien publiceras, att skydda informanternas privatliv, att informanterna först måste 

godkänna konfidentiell information vid eventuell publicering. 

 

3.5.3 Konsekvenser 

Grundläggande är att forskaren överväger möjliga konsekvenser som intervjustudien skulle kunna 

medföra för deltagarna samt vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande 

verifikation av studien. Inom ramen för detta framhålls att risken att en deltagare lider skada måste 

vara så liten som möjligt (Kvale 2009). 

Till konsekvensbeskrivningen hör också att forskaren förväntas vara alert och medveten i vad som 

sägs och vad som uppkommer vid intervjutillfället, för att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera 

eventuella överraskningar som skulle kunna uppkomma. Det kan handla om den personliga närheten 

som uppstår, vilken ställer ständiga och höga krav på forskarens känslighet, att vara lyhörd och 

professionell i sitt agerande (Kvale 2009). 
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4. Resultat 

Utifrån den konstitutionering och meningskoncentrering som gjorts av transkriberings-materialet 

presenteras resultatet indelat i temarubricerade avsnitt. Då det är de intervjuades samlade upplevelser 

som är de intressanta fenomen som studien avser, kommer de citat som presenteras att undertecknas 

med ”IP1” (intervjuperson 1), ”IP2” (intervjuperson 2) och så vidare i löpande ordning och inte med 

elevnamn även om de då skulle ha varit fiktiva. 

 

4.1 Tillhörighet 

Ett tydligt fenomen som intervjupersonerna gärna talade om var betydelsen av att socialiseras med 

andra, framför allt då med andra svenskfödda med svenskkulturell bakgrund. De kunde beskriva hur 

det sociala umgänget, delaktigheten, spelade stor roll för deras egen personliga utveckling som 

nyanländ i Sverige, men också för möjligheten att utveckla sina färdigheter i svenska språket. En elev 

beskrev det så här på frågan om hur det som nyanländ gick att lära sig svenska: 

 

Det blev enkelt eftersom man hängde mest med, alltså jag hängde med 

svenskar hela tiden, och man lärde sig bara bättre och bättre! (IP1). 

 

IP1 kom att utveckla sitt resonemang när vi på ett tydligare sätt samtalade om integrering, och menade 

att genom att ha fått vara tillsammans och blivit mer delaktig med svenskfödda så har det genererat en 

tydlig språkutveckling i svenskan: ”Alltså se på mig nu liksom hur jag pratar! Jag är själv överraskad, 

förstår du!”. Vidare ville eleven berätta att ”man ska ha möjlighet att vara med vänner som pratar 

flytande och sånt”. Samtalet om och betydelsen av integrering och tillhörighet exemplifierades när 

samma elev berättade om tillfällen då de ”var ute och chillade och spelade fotboll”, något som också 

utgör ett konkret exempel på en social aktivitet som fått stor betydelse för språkutvecklingen och 

lärandet, men också för själva integreringsprocessen i samhället i stort och den egnas förhållande till 

identitetsfrågor. 

En elev berättade om sin introduktion i svensk skola – och här börjar eleven svara nekande på frågan 

om denne var tillsammans med en grupp nyanlända innan det var läge att gå ut i vanlig klass: 
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Nej, jag var själv faktiskt i 6:an. Jag var den enda som kom ny… och jag 

hade så där speciella lärare. Jag fick sitta i ett grupprum med lärare, sen så 

fick jag vara med klassen hela tiden. Jag utvecklades snabbt (IP1). 

     

Bakgrunden till elevens introduktion kännetecknas av en tydlig strukturell integrering (organisatorisk). 

Till bakgrundsbilden hör också att dennes dåvarande skola låg i ett bostadsområde som närmast skulle 

kunna beskrivas som motsatsen till ett tydligt mångkulturellt område. Av den anledningen kanske den 

aktuella skolan inte i sin organisation var nischad eller rustad för integrering av nyanlända elever 

genom introduktionsklasser eller liknande, utan att man här sökte hitta alternativa vägar in i vanlig 

klass. Också här ser vi en elev som uttrycker en hög grad av medvetenhet vad gäller sin skolgång, sitt 

eget lärande och sin personliga utveckling, något som kommer till uttryck i frasen ”Jag utvecklades 

snabbt”. 

Utifrån ett tidsperspektiv ser vi att eleven i ett första skede tillbringade stor del av sin tid i skolan 

enskilt, men att det senare skedde en förändring; till att istället integreras i vanlig klass – och då 

uttryckte eleven att denne utvecklades snabbt. Genom delaktighet i ett större sammanhang kunde 

eleven erfara och uppleva en tydlig personlig utveckling.  

En annan elev talade också om vikten av att ha vänner omkring sig som kunde bra svenska – ”och med 

hjälp av dom så kunde jag lära mig svenska för dom lärde mig jättemycket” (IP2). Eleven berättade 

också om sitt eget engagemang och vilja att passa på att lära sig så mycket som möjligt tillsammans 

med andra: ”Alltså, jag frågade hela tiden vad det betydde och sånt. Då kunde jag lära mig snabbt” 

(IP2). Här kan vi se exempel på ett socialt sammanhang där lärande pågår, men också elevens egen 

drivkraft till att aktivt tillägna sig ny kunskap och lägga grunden för ett nytt språk. I mötet med 

intervjupersonerna kunde man uppleva att de hade just denna drivkraft gemensamt – och att också 

förstå att det sannolikt inte är något som karaktäriserar alla nyanlända barn och ungdomar. Samtidigt 

var det intressant att det ändå fanns ett sådant gemensamt karaktäristiska för dessa elever. 

Återigen till frågan som handlade om hur man lär sig svenska på bästa sätt och vad som 

intervjupersonen själv tycker är viktigt. En elev bekräftade tidigare resonemang om att lära 

tillsammans med andra med ”att man håller på med svenska kompisar” (IP3). Eleven förklarade vidare 

att detta är något som äger rum såväl på rasterna som på lektionerna, vilket tyder på att någon form av 

social integreringsprocess aktualiseras varhelst eleven själv är och bjuder in till.  

En nätbaserad social aktivitet som också nämndes var Youtube, här möjligen med mer fokus på 

kanalen som ett tillgängligt lärverktyg snarare än en renodlad social aktivitet – även om det tangerar 

båda faktorerna. En elev berättade om en tidigare vana av att titta på olika Youtube-klipp för att lära 

sig matematik, en aktivitet som vanligtvis pågick hemma och inte i skolan: 
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Så jag brukar kolla på Youtube hur dom gör. Sen jag försöker göra vad dom 

gör. Sen jag gör liksom samma sak. Det är så jag lärde mig! Jag är bra på 

matte nu! (IP4). 

     

En gemensam upplevelse som intervjupersonerna uttryckte och utvecklade, och som fått stor betydelse 

för deras lärande, är de faktiska strukturella betingelserna som sätter ramarna för utformandet av 

undervisningen och hur skolan organiseras, men som också skapar karaktär för tillhörighet. En 

framträdande bild som blev synlig var behovet av hög kompetens bland undervisande pedagoger. 

Kompetensbilden handlade dels om deras pedagogiska förmåga att kunna skapa en gynnsam grogrund 

för lärandet, dels om pedagogernas sociala, kommunikativa förmåga vad gäller ett professionellt 

bemötande och förhållningssätt. En elev betonade pedagogernas roll på ett förenklat sätt: ”Dom är 

jättesnälla. Dom är bra. Dom lär mig bra” (IP6). I svaret ryms beskrivningen av en god pedagog som 

är lyssnade och förstående för de nyanlända elevernas respektive individuella behov, samtidigt som 

pedagogen är skicklig i sitt yrke och gentemot sin nischade elevgrupp. 

Ett par elever var inne på socialiseringsprocessen och talade om hur man som nyanländ kan komma att 

förhålla sig till olika kulturer och sammanhang. Dels talade de om en vilja att integreras och anamma 

den svenska kulturen för att på sikt ”bli svensk”, som de uttryckte det, dels talade de om ett socialt 

fenomen där de anpassas efter dem som de umgås och omger sig med. I mångt och mycket handlar det 

om att vänja sig och att flera olika situationer också genererar flera identiteter: 

 

När man kommer ut till andra, man börjar bete sig som andra. Alltså man 

vänjer sig snabbt, liksom tar efter det andra gör. När jag är med släkten och 

allting då känner jag mig kongoles, men när jag är ute så känner jag mig lite 

mer så här svensk. Så jag vet inte riktigt… Det beror på vem man är med 

(IP2). 

     

Elevens sätt att uttrycka ”kommer ut till andra” och ”men när jag är ute” sätter här ord på en yttre 

identifikation, medan eleven lyfter fram sin inre identitet som kongoles i mer familjära och 

släktrelaterade sammanhang. Vidare utvecklade eleven sina reflektioner och tänkte att när man är med 

kompisar så förväntar de sig att man ska vara som dem. I talet om identitet och tillhörighet finns 

sålunda ett uns av social förväntning med, något som de tycktes vara väl medvetna om. 

Ett annat uttryck för identitet berör vilket språk som man använder när man tänker, då ens tankar 

ligger en väldigt nära. Här uppger flera elever att de har svenskan som sitt tankespråk: 

 

Intervjuare: När ni tänker, när man lär sig så tänker man ju mycket, använder 

ni fortfarande somaliskan väldigt mycket eller försöker ni tänka på svenska? 
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IP3: Tror svenska. 

Intervjuare: Tänker du på svenska? 

IP3: Ja. 

Intervjuare: I skolan? 

IP3: Ja, eftersom det är svenskan mot oss…* 

[…] 

Intervjuare: Hur är det för er, när ni tänker och ska klura på en matteuppgift? 

Försöker ni tänka och räkna på somaliska eller på svenska? 

IP7: Svenska. 

IP8: Svenska, ah. 

* Uttrycket ”mot oss” förstås här som något att förhålla sig till, gentemot, 

förf. anm. 

 

För flera av de nyanlända eleverna ligger deras religionstillhörighet väldigt nära frågan om identitet 

och kultur. Ett par av eleverna uttryckte att det sociala umgänget i den lokala moskén betydde väldigt 

mycket också när det gällde deras språkliga identitet, där det i deras fall var arabiskan som kom till 

uttryck. Utifrån deras berättelse om hur de ser på sina språk och upplevelser av olika språkliga 

praktiker betonades svenskan i hög grad i övriga sammanhang, medan det vid moskébesök 

dominerades av arabiskan. Arabiskan kom här att fylla funktionen som en förenande och social länk 

mellan flerspråkiga grupper av människor som härstammar från olika kulturella och språkliga 

bakgrunder, men som genom religionen förenades i arabiskan (som talas av de flesta muslimer och 

som är det språk Koranen läses på): 

 

IP9: I moskén dom har massa olika språk… 

IP4: Dom flesta kan arabiska, så det är därför man måste kunna lite grand. 

Det finns dom som inte kan svenska, som inte kan somaliska, så det är bättre 

om man kan arabiska. 

Intervjuare: Som alla kan lite? 

IP4: Så man kan förstå varann så… 

[…] 

IP9: Alltså, vi hälsar på varann, vår religion, då talar vi somaliska, sen vi talar 

svenska… 
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I den senare delen av konversationen avser eleven det sociala livet med sina trosfränder hemma hos 

varandra (inte i moskén), och där framträder det egna kulturella språket (somaliskan) som blir bärande 

av den gemensamma kulturella identiteten. 

 

4.2 Språket som nyckeln 

En andra framträdande essens i talet om att tillägna sig ny kunskap i lärandeprocessen hör samman 

med tillgången av att lyssna, läsa, skriva och tala på svenska. På den tidigare ställda frågan om hur 

eleven gör för att lära sig, svarade en elev: ”Jag lyssnar! […] [Lyssnar mycket på] radio, nyheter” 

(IP5). En annan elev fortsatte: 

 

Ja, jag lyssnar också, på Barnkanalen, på teve, Bolibompa, bra man lär sig! 

[…] dom pratar sakta, inte så fort (IP6). 

     

Också i ett annat samtal på frågan om hur de lär sig svenska på bästa sätt kommer ett liknande svar till 

uttryck: 

 

IP7: Att man kan titta på teven… 

Intervjuare: Brukar du göra det? 

IP7: Ja. 

Intervjuare: Vad brukar du se då? 

IP7: Bolibompa… 

Intervjuare: Känns det som att du lär dig mycket då, att du hör mycket? 

IP7: Ja. 

 

Tidigt kunde massmedias viktiga funktion för de nyanlända eleverna skönjas som lärverktyg eller 

lärkanaler – och barnprogram i synnerhet, då språket anpassas efter en yngre målgrupp som kräver ett 

enklare språkbruk, något som också tilltalade intervjupersonerna. Här kan vi också se tevens betydelse 

för och funktion som kultur- och identitetsbärare, det vill säga det är inte bara språket som förmedlas 

och kommuniceras utan även den kultur och identitetsbild som programmen i sig representerar. 

I en vidare analys uppbär detta i sin tur en grad av tillhörighet, där den som till exempel tittar på 

Barnkanalen bjuds in och inkluderas i ett större sammanhang av en sådan tillhörighetsgemenskap. 
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Vidare kan vi tala om de olika mediala verktygen som en del av en rådande och tillgänglig 

vardagskultur – vilken kommer att funktionera som en språngbräda för integreringsprocessen. 

Vardagskulturen, genom allehanda medier, inbegriper olika varianter och uttryckssätt av det svenska 

språket som är knutet till det vardagliga livet för deras åldersgrupp. 

Inom ramen för essensen ryms också bilden av att det föreligger ett stort fokus på svenska språket på 

lektionerna. Intervjupersonerna upplevde att det var en genomgående strategi på skolorna, något som 

jag ämnar återkomma till i nästkommande avsnitt och essens. Eleverna uttryckte också att de var nöjda 

och tillfreds med att det fanns stort fokus på svenska språket i skolan, eftersom det gav dem tillfällen 

att träna sina färdigheter i svenska. Samtidigt uppgav dem att de inte upplevde något egentligt primärt 

behov av att lyfta in sitt eget modersmål i sitt skolarbete, utan tvärtom, de var i hög grad medvetna om 

sina lärstrategier och talade om att de faktiskt är mitt uppe i att lära sig ett nytt språk. På en fråga om 

de alltid har använt sig av svenskan eller om de fick använda sitt modersmål ibland, svarade en elev: 

 

Nej, alltså, det har varit alltid svenska. Alltså, jag måste ju försöka skriva 

svenska, man förbättrar sig genom att skriva [på svenska] (IP1). 

     

Vidare fördes det samtal om hur ett alternativt lärande skulle kunna se ut, där man alternerade mellan 

sitt modersmål och svenskan. En elev förklarade varför det var så viktigt att fokusera på svenskan i 

första hand och inte sitt modersmål: ”…men när jag kan så kan jag uttrycka mig direkt” (IP2). Elevens 

bakomliggande förklaring handlade om förmågan att kunna uttrycka sig direkt på svenska; dels för att 

vara tidseffektiv, dels för att utmana sig själv och aktivt påskynda sin egen lärandeprocess. 

Ett annat tydligt karaktäristiska för användandet av svenskan rörde deras muntliga kommunikation. 

Där kunde de beskriva att de i skolan vanligen pratade svenska, men att de hemmavid många gånger 

istället talade sitt modersmål och då i syfte att träna sin egen men också varandras språkförmågor: 

 

Intervjuare: Är det mycket fokus på svenska på lektionerna? 

IP6: Ja. 

Intervjuare: Ni pratar svenska med varandra? 

IP6: Ja… När vi kommer till skolan, så vi pratar svenska, när vi går tillbaka 

hem, så vi pratar mitt språk. 

Intervjuare: Vad pratar ni för språk hemma då? 

IP9: Vi… för det mesta somaliska, fast med syskon så är det svenska... 

Intervjuare: Okej? Har du tänkt på varför ni gör det? 
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IP9: Bra att träna. 

Intervjuare: Träna? 

IP9: Så ska klara skolan, engelska, svenska… 

Intervjuare: Och i skolan då, pratar du mest svenska? 

IP9: Ja. 

Intervjuare: Är det likadant för dig? 

IP 4: Ah, det är klart! […] 

Intervjuare: Jag tänker, när ni träffar varandra då i skolan? Pratar ni svenska 

då också? 

IP4: Ja, det är klart! 

Intervjuare: Mm. Det är klart, det är en självklarhet eller? 

IP4: Mm. 

 

Också i det här exemplet ser vi hur nära fenomen som rör språk och fenomen som rör identitet står 

varandra. IP6 iklädde detta med orden ”…så vi pratar mitt språk”, ett uttryck som står för en djupt 

rotad språkidentitet i det egna modersmålet. Här blir det egna modersmålet en språngbräda för eleven 

mellan sin egen identitet som flerspråkig och kulturen i hemmet. Eleverna berättade vidare om deras 

upplevelser av att de får mycket hjälp med språket, och att pedagogerna ofta använder andra 

uttryckssätt än det verbala för att förklara: ”Hon förklarar på olika sätt, så tills vi förstår på riktigt” 

(IP5). Bland exemplen som nämndes var pedagogernas användning av bilder för att illustrera 

andemeningen av något. 

Intervjupersonerna kom under samtalet in på vilken betydelse deras flerspråkighet kan tänkas ha, in på 

aspekter som talade om vad olika fördelar skulle kunna innebära med att behärska två eller flera språk. 

En konkret fördel handlade om att det upplevs bli lättare att tillägna sig ett nytt språk om man redan 

kan några sedan innan. Eleverna gav exempel på att de kan känna igen grammatik eller snarlika ord 

och uttryck, som skulle kunna vara en språkfördel. En annan fördel handlade mer om en övergripande 

fördel utifrån deras egen framtida yrkeskarriär, där de upplevde en hög tilltro till att ju fler språk man 

kan, desto mer attraktiv är man på arbetsmarknaden. En intervjuperson uttryckte sig så här: 

 

Det är ju en fördel också, att ju fler språk man kan, desto lättare lär man sig 

ett nytt, eftersom man kan då flera ord som… det finns ju språk och ord som 

liknar varandra så man kan koppla ihop det. Och man lär sig mycket snabbare 

(IP1). 
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Eleven belyser att redan erhållen språkkunskap också generar ny kunskap, likt en växande 

kunskapsspiral, där graden av kunskapande samtidigt accelererar. I exemplet nämns möjligheten att 

koppla ihop kunskaper från olika språk för att därigenom utveckla nya kunskaper och färdigheter. 

En annan av eleverna uttryckte sig så här på frågan om denne upplevde någon fördel med att kunna 

växla mellan olika språk: 

 

Ja, det tror jag. Jag har tänkt så här, gymnasiet eller efter sen när jag blir stor, 

alltså, jag ska ju bli läkare och då kan det ju vara en fördel om en patient som 

söker inte kan svenska eller engelska, som kan franska, då kan jag ju prata 

med den på franska! (IP2). 

 

Elevens språkkunskaper kan här fungera mer knuten till en kontext av andra med ett annat främmande 

språk (här franska). Den flerspråkiga funktionen blir därmed som en språklig språngbräda såväl för 

eleven själv i det här fallet, som för den andra personen, med syfte att kommunicera och interagera. I 

förlängningen pekar det på att skapa förutsättningar för att frambringa känsla av tillhörighet. 

I följdfrågorna som följde i resonemanget upplevde eleven sig kunna leva sig in i framtiden och kunde 

där se sig själv som läkare. Detta är också något som kommer till uttrycket i citatet ovan, där eleven 

flitigt använde förstärkningsordet ”ju”. Eleven återkom till att denne såg språkens möjligheter i ett 

sådant yrkessammanhang.  
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5. Diskussion 

Diskussionsdelen består i huvudsak av två delar; en resultatdiskussion som uttrycks i två 

utkristalliserade essenser, som följs av en metoddiskussion om kvalitativ intervjustudie och 

fenomenologisk ansats.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Utifrån den emiriska analysen har jag kunnat utkristallisera två huvudsakliga essenser i materialet. 

Resultatdiskussionen avrundas sedan med slutsatser där en eller ett par centrala fenomen belyses. 

 

5.1.1 Tillhörighet 

Precis som det sociokulturella perspektivet utifrån lärande talar om meningsfullheter och 

sammanhang, tillskrivs tillhörighetens betydelse för lärandet i studien. Det handlar om ett unikt värde i 

samspelet som skapas mellan människor vid sociala aktiviteter. Ett konkret uttryck för detta som det 

ofta talas om i debatten är integrering – och i det här sammanhanget får det betydelse av att människor 

integrerar och interagerar (samspelar) med varandra. I resultatet uttrycktes detta bland annat när en 

elev berättade om att ”chilla” eller spela fotboll tillsammans med andra. Exemplet representerar här 

den sociala tillhörighetens betydelse, där vi både talar om att inlemmas i en social grupp men också 

genom det samspel som aktiviteten ger upphov till. Lärandet verkar därför befinna sig i processen att 

bli del i en grupp, genom vardagskulturen, och att försöka bemästra det språk som dominerar i 

gruppen. 

Vidare kan vi se att elever som snabbt socialiseras med andra också tryggar och ökar graden av 

lärande. Tillhörighetens betydelse för lärandet hänger på ett tydligt sätt ihop med frågor som rör 

identitetsbilden, eftersom det handlar om att ta till sig, tillägna sig, de yttre faktorer som gynnar såväl 

lärandet som den personliga utvecklingen. Inom ramen för tillhörigheten återfinns också ett utrymme 

för den egna personliga drivkraften av att vilja, en drivkraft som eleverna i studien hade gemensamt. I 

sammanhanget talade Jerome Bruner (1996) om kulturens betydelse för medvetandet som något som 

förser oss med en verktygslåda med olika verktyg, vilka hjälper oss att konstruera vår omvärld och oss 

själva. I relation till Bruners ömsesidighetsteori kan vi se att eleverna här uttrycker en sådan 

inneboende drivkraft av att utveckla och utbyta idéer och kunskaper med andra. Och Claudine Kirsch 

(2006) talade om socialiseringens och det kulturella meningsskapandets betydelser för ett gynnsamt 

lärandeklimat vid språkinlärning. Det framgår tydligt hur eleverna talar om sitt lärande i en situerad, 
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social miljö, där den sociala interaktionen i sitt sammanhang blir en viktig faktor och lärandefördel för 

eleverna. 

Tore Otterup (2005) talade om identitet som något som helt och hållet består av och uppbärs av sociala 

konstruktioner och vidare ett fenomen som är föränderligt till sin natur. Eleverna kunde berätta att de 

var medvetna om hur de som sociala individer anpassas efter dem som de umgås och omger sig med. I 

samtalen hörsammades uttryck som ”att vänja sig” och ”att anpassa sig”, uttryck som beskriver 

identitetsskapande i sociala sammanhang som ett föränderligt fenomen. En elev var inne på 

innebörden av att vänja sig och att anpassa sig, och beskrev hur man ibland kände sig som en 

kongones, ibland som en svensk. Eleven uttryckte att denne inte riktigt visste hur dessa identitetsbilder 

egentligen förhöll sig till varandra, mer än att de var starkt kopplade till det sammanhang som eleven 

för stunden befann sig i.  

Anpassning anger en typ av lärande och process genom att man tar till sig något rådande, snarare än att 

utveckla något nytt. Aktuella forskningsteorier talar om och vurmar för det interaktionella lärandet, 

medan vi samtidigt hör elever som utifrån sina praktiker snarare berättar om en process av anpassning. 

En möjlig förståelse kring detta är att se det som en längre process med olika faser, där en form av 

anpassningsfas först kommer till uttryck, men för att vid en upplevd grad av tillhörighet utvecklar en 

tydligare interaktionell fas, i vilken ny kunskap utvecklas och kommer till uttryck. 

I resultatet kunde vi utläsa att flera olika sociala situationer också genererar flera identiteter. Här kan 

man diskutera om det finns några påtagliga fördelar med att inneha en mångfacetterad identitetsbild 

där man ”växlar” mellan olika identiteter, eller om det snarare är något som drar och sliter? Jag 

uppfattade att intervjupersonerna kunde hantera det på ett fördelaktigt sätt – och mycket ligger 

förmodligen däri att barn och ungdomar är flexibla till sin natur. Däremot kan man ställa sig frågan om 

hur en sådan identitetsbild formar individen på lite längre sikt? 

Vidare samtalades det om förväntningar, och här kan man se att de sociala förväntningar som ställs på 

ett tydligt sätt påverkar, formar och omformar den egna identitetsbilden och identiteten. Detta fenomen 

kan ibland bli mycket påtagligt, i vissa situationer och sammanhang, och man blir då också medveten 

om detta, något som märktes i samtalen. 

Eleverna kunde peka på skolans organisation och struktur som värdefulla ramar för lärandet. Det 

viktigaste var inte primärt hur organisationen såg ut, men att den var genomtänkt och framför allt 

betonades lärarnas yrkeskompetens och deras professionella bemötande och förhållningssätt. I de fall 

där eleverna mer eller mindre omedelbart integrerades i vanlig klass förutsatte det också hjälp och 

stöttning runt omkring. Ett intressant fenomen som flera av eleverna beskrev var att de i vanlig klass 

arbetade självständigt, men att de i den mindre studiegruppen arbetade mer gemensamt och 

tillsammans. På följdfrågan om hur de upplevde de skilda arbetssätten fick jag ingen entydig bild av 
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deras egentliga upplevelse, men de svarade att de i många fall tar med sig sina arbetsuppgifter till den 

mindre studiegruppen om det blir för svårt, där de får tillgång till mer och anpassad hjälp och 

dessutom lättare kan arbeta tillsammans. 

I talet om ett interaktionellt lärande som en meningsfull resurs i klassrummet kan förståelsen kring 

integreringens betydelse lyftas fram. Tidigare har jag belyst att eleverna inte primärt ser en avgörande 

betydelse för den egna användningen av modersmålet, däremot handlar det i mångt och mycket om att 

skolans organisation och arbetssätt lyfter fram och värdesätter elevernas tillhörighet i vanlig klass. 

Precis som SOU-rapporten (1997:108) talade om ”children of promise” förutsätter ett framgångsrikt 

lärande lärare och pedagoger som ställer sig positiva till kulturell pluralism och har höga förväntningar 

på sina elever.  

En tydlig konklusion var att det framgick en bild av att de i stor utsträckning arbetade med 

självständigt arbete i vanlig klass medan arbetssättet i den mindre studiegruppen präglades av ett 

gemensamt arbete. På ett generellt plan handlar det om att söka åstadkomma integrering i vanlig klass, 

samtidigt som det tycks finnas en utmaning i att skapa en faktisk integrering vad gäller ett gemensamt 

skolarbete, avseende sådan utformning som utmärker den mindre studiegruppen.  

En annan utmaning handlar om att konstruktivt söka förhålla sig till å ena sidan de 

forskningsteoretiska ingångarna som pläderar för det interaktionella lärandet samt å andra sidan till de 

praktiknära upplevelserna av anpassning som eleverna kunde berätta. Det är möjligt att förstå det som 

att anpassning föranleder interaktionsprocessen, där anpassning och tillhörighet relaterar till varandra. 

Trygghetsvärdet blir därmed en viktig faktor för ett interaktionellt lärande. 

 

5.1.2 Språket som nyckeln 

Till att börja med kan det konstateras att det föreligger ett stort fokus på svenska språket på 

lektionerna – men inte bara där också på rasterna mellan lektionerna berättade eleverna att de oftast 

pratade svenska med varandra. Undantaget skulle vara att de som delade samma modersmål ibland 

valde detta framför svenskan som talspråk på rasterna. 

I forskningen som har behandlats och belysts talas det om modersmålets betydelse för lärandet, att se 

det som en viktig resurs för eleverna. I studien framgick modersmålets betydelse mer direkt kopplad 

till den personliga identiteten och den kulturella tillhörigheten snarare än att det var något som i större 

utsträckning brukades i skolan och på lektionerna. Det är onekligen intressant att eleverna i så stor 

utsträckning poängterar svenska språkets betydelse för deras lärande och personliga utveckling. 

Eleverna uttryckte en viss beslutsamhet kring den här frågan, i det närmaste en självklarhet, att det var 

svenska språket framför allt som gällde på lektionerna. Utifrån elevernas berättelser kan man se att 
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fenomenet i viss mening har att göra med deras medvetenhet och deras tankar om framtiden, här i 

relation till integrering och yrkeskarriär. 

Vi har också sett språket i funktion som kulturbärare, där de flerspråkiga eleverna rör sig mellan olika 

språkzoner och kulturella sfärer. En elev som behärskar flera språk bör sålunda ha lättare för sig att 

också göra sig förstådd i olika sociokulturella sammanhang. Därigenom skapas också viktiga 

meningsfullheter som också blir avgörande för den egna självbilden och drivkraften av att fortsätta 

utveckla sig själv som person och sitt eget lärande. 

Det är tydligt hur de olika essenserna också går in och berör varandra: ”Bästa sättet är att man lyssnar 

och skriver mycket”, uttrycker såväl en strategi som en hög grad av medvetenhet hos eleven. Tidigare 

i diskussionen nämndes olika fördelar med att behärska olika språk, utifrån den flerspråkiga kontexten, 

och i det här sammanhanget blir det intressant att belysa elevernas medvetenhet kring sådana fördelar.  

 

5.1.3 Slutsatser 

Till att börja med beskriver studien och dess resultat ett fåtal elevers unika berättelser och upplevelser 

av ett visst fenomen. Slutsatserna blir därför direkt kopplade till vad just dessa intervjupersoner tänker 

och tycker kring frågorna. Däremot kan vi förstå att tendenserna sannolikt förekommer i en vidare 

mening, i ett större sammanhang och att de kan ta sig olika uttryck. I förslag till fortsatt forskning 

berörs detta vidare. 

En första konklusion, också utifrån en fenomenologisk förståelse, skildrar resultatet ett 

helhetsfenomen som i olika nyanser uttrycker tillhörighet. I talet om språk vittnar eleverna om en 

tillhörighetskänsla som uppkommer i samband med att eleverna identifierar sig med sin omgivning 

och dess språkbruk. Vi kan här tala om att eleverna rör sig och växlar mellan olika språkzoner. I 

sammanhang som rör sociala aktiviteter och socialt umgänge återkommer eleverna också till en viss 

tillhörighetskänsla, här på en sociokulturell basis. Språket möjliggör kommunikation och socialt utbyte 

över språkliga gränser – och blir därmed ett viktigt verktyg för att utveckla interaktionen och den egna 

identitetsbilden. 

I klassrumssammanhang omnämns också betydelsen av tillhörighet – och syftar då på det 

gemensamma lärandet i de mindre studiegrupperna, där med fokus på deras unika situation att vara 

nyanländ och flerspråkig i svensk skola. I dessa sammanhang handlar det om att lära tillsammans, och 

tillhörigheten kommer där till uttryck i flera avseenden; däribland tillhörighet med klasskompisarna, 

men också tillhörighet i gruppen som sådan. 

Vi kan se att talet om modersmålet och dess betydelse för deras lärande tonas ned av eleverna, medan 

talet om svenska språkets betydelse återkommer regelbundet. Den forskning jag tagit del av 
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understryker det egna modersmålets betydelse och funktion i skolarbetet, bland annat återkom det i 

resonemanget kring talet om att se de flerspråkiga och nyanlända eleverna som en viktig resurs i 

klassrummet. Kärnan i just den beskrivningen kom inte eleverna riktigt in på, däremot framkom det 

tydligt att modersmålet bär på en viktig del av elevernas identitet.  

Med tanke på de flerspråkiga och nyanlända elevernas utsatta situation i skolan, är det viktigt med en 

genomtänkt organisation och struktur, och än viktigare blir det när vi också förstår hur avgörande 

känslan av tillhörighet är för eleverna. Tillhörighet blir här likaså synonymt med begrepp som tillit och 

trygghet, något som skapas i det genuina mötet mellan människor. Här har lärare och pedagoger och 

ytterst skolledning ett stort ansvar vad gäller ett professionellt bemötande och förhållningssätt i arbetet 

med eleverna. 

En slutsats avseende elevernas identitet och medvetenhet om densamma, handlar om att i mötet och 

arbetet med eleverna aktivt välja att se och respektera deras bakgrund. Därigenom skapas möjlighet att 

lyfta fram det värdefulla i det som de har med sig – och som också kan tillföra undervisningen 

ytterligare en grad av lärande. I slutändan handlar det om att se ”children of promise”. 

För att återanknyta till forskningsfrågan: ”Hur upplever elever som nyligen anlänt till Sverige och 

svensk skola att lära i en integrerad högstadieklass?”, kan vi se att det per definition egentligen inte 

föreligger något entydigt svar, eftersom vi kan betrakta olika nyanser av ett fenomen. Däremot kan vi 

konstatera att det finns en relativt djup medvetenhet kring lärande utifrån språk och identitet – och att 

modersmålet i just den relationen mellan språk och identitet blir en viktig länk när det gäller att skapa 

tillhörighet. Vi har också kunnat se tillhörigheten nära relaterad till en fas eller process av anpassning, 

som vidare utgör en viktig grogrund för ett interaktionellt lärande. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Fokus för metoddiskussionen kommer att vara dels på den kvalitativa intervjustudien som metod, dels 

på fenomenologin som metodologisk ansats. Diskussionen kommer att presenteras i två olika avsnitt 

som av sin natur delvis berör och tangerar varandra. 

 

5.2.1 Kvalitativ intervjustudie som metod 

Redan i min inledande text i metodologi-delen berör jag frågor och frågeställningar som blir relevanta 

att ställa om valet av metod utifrån forskningsfrågan. Jag konstaterar att mitt övergripande syfte, som 

ju handlar om barnens upplevelser av sitt lärande i relation till förståelsen för sin identitet och 

flerspråkighet, föranleder det kvalitativa forskningsområdet. Därtill inryms själva skildrandet av 
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upplevelser av något fenomen, som jag hade för avsikt att bejaka för att på ett tillfredsställande sätt 

närma mig deras livsvärld. 

Kvale (2009) talar om att vi i nära möten med människor också lär känna dem som individer, där vi får 

veta lite mer om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar utifrån den livsvärld som de lever och 

är verksamma i. Min övertygelse är att vi genom intervjuer också kan närma oss människornas 

livsvärld och på ett unikt sätt kunna lära oss något av deras berättelser och upplevelser. Kvale gör en 

metaforisk jämförelse mellan bland annat rollen som intervjuare och en resenär som reser till ett 

avlägset, främmande land, för att där vandra omkring tillsammans med dittills okända människor men 

för att höra om deras livsvärld. Samtalet blir därvidlag, menar Kvale, ett tillvägagångssätt i sökandet 

efter förståelse eller ny kunskap (kunskapskonstruerande) (Kvale 2009). 

Inom ramen för studiens förberedelser ingick en provintervju, där jag fick möjlighet att applicera och 

testa adekvata frågeställningar. Även om jag använde mig av en halvöppen, semistrukturerad 

intervjuform insåg jag tidigt vikten av att noga överväga och formulera frågeställningarna. 

Provintervjun kom också att pröva ingångarna vad gällde urvalet, en process i sig som kom att ringa in 

en tydligare och mer begränsad målgrupp än vad som var tänkt från början. Urvalskriterierna kom 

bland annat att inbegripa begreppet ”nyanlända”, eftersom det visade sig att många av de tilltänkta 

flerspråkiga eleverna var födda och uppvuxna i Sverige. Genom att begränsa urvalet till också 

”nyanlända” kunde studien tydligare inrikta sig mot dem som var den egentliga intressegruppen. 

Urvalsprocessen kom att uppfylla ställda förväntningar, där urvalet i stor utsträckning kom att avgöras 

av vilka rektorer som var snara på att gensvara. I en mening var urvalet från början delvis systematiskt, 

då inbjudan var riktad till ett visst antal rektorer på kommunala grundskolor i en på förhand bestämd 

kommun. Utifrån det första urvalet, fick rektorerna utifrån sin kunskap om sin verksamhet bedöma 

vilket eller vilka arbetslag som kunde vara aktuella för studien, ett så kallat subjektivt urval. Inom 

ramen för detta urval kom deras egen bedömning av lämplighet att spela en stor roll (Denscombe 

2000). Det tredje urvalet skedde, på ett liknande sätt som det andra, genom arbetslagsledares val av 

vilka elever som tillfrågades – också här utifrån egen bedömning av vilka som bäst svarade upp mot 

givna kriterier för urvalsgruppen samtidigt som de skulle matcha elevernas eget intresse för att delta i 

studien. 

Jag upplever, utifrån intervjuprocessen, att urvalet svarade väl upp mot forskningsfrågan och att 

urvalsprocessen nogsamt kunde vaska fram relevanta intervjupersoner. 

Användningen av en mp3-spelare möjliggjorde att vid transkriberingen gå tillbaka och lyssna igenom 

ytterligare en eller ett par gånger då jag varit osäker på tolkningen av ett visst yttrande. Mp3-spelaren 

har därtill varit behjälplig som stöd då jag har varit ensam intervjuare. Vidare kan jag se att den 
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avlastar intervjurollen som antecknare, och istället kan fokus i högre grad läggas på att åstadkomma en 

intervju som närmast påminner om ett förtroligt samtal.  

 

5.2.2 Fenomenologi som metodologisk ansats 

Med fenomenologins huvudsyfte i åtanke kan jag konstatera att den varit relevant för studien och i 

förlängningen det resultat som empirin sedermera utvecklades till. Huvudsyftet att studera människors 

livsvärld har varit det centrala i forskningsprocessen – och jag kan också se att det har handlat om att 

studera elevernas gemensamma beröringspunkter. Dessa har sedan tagit sig uttryck som framträdande 

essenser som har föranlett studiens slutsatser. 

Vidare kan jag konstatera att den fenomenologiska trappan kommit till användning för processen på 

ett övergripande sätt vad gäller tillämpning av angrips- och tillvägagångssätt. En återkommande 

aktivitet under arbetets gång har varit att reducera empirin, att kontinuerligt ompröva analysen av 

materialet. Då en elevs berättelse om ett fenomen av den här karaktären inbegriper en variation av 

nyanser har det varit viktigt att därmed i analysprocessen också betrakta empirin från olika håll och 

infallsvinklar. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Ambitionen med studien har varit att synliggöra en del av en komplex bild av flerspråkiga barns 

relation till sitt lärande – och med den förhoppningen att flera studier av liknande karaktär görs för att 

fånga upp och belysa barnens egna upplevelser. Genom att vi utvecklar kunskap om detta kan vi också 

få en tydligare bild av en större helhet. Det skulle därför vara intressant att vidareutveckla syftet med 

studien med en mer omfattande etnografisk studie för att också då gå in mer på djupet i 

resultatanalysen – och att där utveckla en vidare och fördjupad förståelse kring relationen mellan olika 

faser och processer som rör anpassning, integrering och interaktion. 

 

5.4 Tillkännagivanden 

Jag vill tacka de rektorer och arbetslagsledare som har lotsat mig fram till de elever som var med och 

gjorde den här studien möjlig. Ett extra stort tack till de nio eleverna för att de med stor entusiasm 

berättade om och delade med sig av sina personliga erfarenheter och upplevelser. Ett stort tack också 

till min seminarieledare Katarina Swartling-Widerström och min handledare Sam Paldanius som 

kommit med uppmuntrande ord på vägen och som på ett lukrativt sätt väglett mig under arbetets gång. 
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INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Inledande ord 

Det finns en hel del forskning inom området mångkultur och flerspråkighet, men i mindre 

omfattning berör den barnens egna perspektiv och upplevelser. I mitt tidigare examensarbete 

(2007) skrev jag min uppsats utifrån lärares pedagogiska strategier vid läs- och skrivlärande i en 

flerspråkig miljö. Förslag för vidare forskning som jag där angav handlade just om att lyssna till 

barnens egna berättelser om deras upplevelser av lärandet i relation till sin flerspråkighet. 

Syftet med denna studie handlar alltså om att studera och lyssna till barnens egna upplevelser av 

lärandet i relation till sin flerspråkiga repertoar och kulturella identitet.  

 

Intervjustudie 

Till min studie har jag valt att genomföra ett par intervjuer. Intervjuerna är tänkta att vara 

”öppna” och följer ett par frågeområden, snarare än att det är en större mängd kortsvars-frågor. 

Tanken är alltså att den intervjuade ska få mer utrymme att utveckla och forma sin egen 

berättelse, där helheten står i fokus snarare än korta svar på enskilda frågor. 

Det kommer att handla om ett intervjutillfälle om ca 30-45 minuter, där två elever intervjuas 

samtidigt (s.k. parintervju). Syftet med upplägget är att skapa en trygg och avslappnad atmosfär 

där de intervjuade ges möjlighet att komplettera varandra genom ett samtalsliknande uttryckssätt. 

Återigen; det är helheten som är det i huvudsak intressanta för min studie och inte i första hand 

vad enskilda personer tänker eller tycker. 

 

Hur läggs intervjun upp? 

1. Urvalet sker genom att jag skickar ut en inbjudan till rektorer på ett tiotal grundskolor i 

Örebro och Kumla kommuner. De som därefter är snabbast på att svara tar jag sedan 

vidare kontakt med. Urvalet av elever gör sedan ansvarig på skolan inom ramen för 

villkoren: flerspråkiga, nyanlända elever fyllda 15 år. Flerspråkig anses en elev vara som till 

vardags talar flera språk, nyanländ kan en elev betraktas vara upp till ca 3-4 år i Sverige*, 
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fyllda 15 år anges för att det då inte krävs något särskilt samtycke från vårdnadshavare 

(vilket förenklar urvalsprocessen). 

 

2. De intervjuade informeras om studien utifrån detta informerade samtycke; dels genom att 

det mejlas till ansvarig lärare, dels att det presenteras i samband med intervjutillfället. 

 

3. Intervjun äger rum vid ett bestämt tillfälle (ca 30-45 min) – och på en plats som de 

intervjuade själva får komma överens om tillsammans med ansvarig lärare. (Det är viktigt 

att det sker på en plats där de intervjuade känner sig bekväma). 

 

4. Intervjun kommer att spelas in, enbart med syfte att kvalitetssäkra det insamlade 

materialet, för att på så sätt underlätta för efterföljande analysarbete. Ljudupptagningen 

kommer endast att avlyssnas av mig som intervjuare och kommer att förstöras/raderas 

efter avslutat uppsatsarbete. 

 

5. De intervjuade får när som helst avbryta intervjun utan närmare motivering, såväl under 

själva intervjutillfället som under efterföljande analysarbete. 

 

6. Det insamlade materialet som följer efter intervjun kommer att behandlas konfidentiellt 

(avidentifieras). Materialet och undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Örebro Universitet. 

 

* Nyanländ används om barn och ungdomar som börjar i svensk skola upp till ca 3 år efter sin ankomst 
till Sverige (Skolverket). Sveriges Kommuner och Landsting beskriver att man är nyanländ om man inte 
behärskar det svenska språket och har varit i Sverige i som längst 4 år. Migrationsverket räknar med 2 år, 
motsvarande den tid de ger kommunen bidrag för de nyanlända.  

 

Avslutande ord 

Den intervjuade är alltid välkommen att höra av sig till mig personligen under arbetets gång: 

 

Ett stort tack för medverkan! Marcus Ahltun 

070-254 31 44 

marcus.ahltun@gmail.com 

Örebro den 4 april 2014 

 

Marcus Ahltun 
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INTERVJUGUIDE VID INTERVJUSTUDIE 

 

Öppningsfråga: 

> Berätta lite kort om din bakgrund, var du kommer ifrån och dina olika språk! 

Temafrågor: 

Personliga frågor kring flerspråkighet och identitet: 

> Vad betyder det för dig att du är flerspråkig? 

> Hur viktiga är dina olika språk för dig? 

> När använder du dina olika språk? (Sammanhang) 

> Hur ser relationen mellan dina språk och din identitet ut? 

 

Frågor kring flerspråkighet och lärande: 

> Hur upplever du att era olika språk och kulturer märks på lektionerna? Hur 

märks det av? 

> Hur upplever du att lärarna planerar undervisningen så att den ska passa dig? 

Berätta! 

> Hur bemöts du av dina lärare utifrån att du är flerspråkig/din identitet? 

> Hur tycker du att de språk och den bakgrund som du har med dig, används i 

undervisningen? Kan du ge något exempel? 

> Det talas om ”integrering” – vad tänker du om det? Vad betyder det för dig? 

Hur märker du av det på din skola? 

Bilaga 2 


