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Abstract  
An ability to learning languages is vital today. Due to globalization emphasis is on how teachers 
organize foreign language learning. They have to account for the students’ perception of the national 
school culture. The purpose of this study is to examine how different school cultures influence 
language learning. The study is a comparison between Swedish and Egyptian school culture. I 
organized a focus group interview with five Swedish students and five Egyptian students. Then I 
organized another deep interview with one student from each country. Interaction at school between 
the students, the teachers and the headmaster is vital to the formation of the school culture. If there 
were a unanimous view of school structure there would be effective language acquisition, at least 
according to the Egyptian pupils. Swedish students however show a less coherent picture of 
themselves and their school culture. They had neglected their mother tongue, thus they were unable 
to effectively learn their second language. 
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Abstract  
 
Förmågan att lära sig språk är en vital förmåga i dagens samhälle. På grund av globaliseringen ökar 
kraven på språkbehärskning. Skolan måste hjälpa eleverna nå språklig kompetens. Syftet med 
undersökningen är att visa hur undervisningskulturen påverkar elevernas språkinlärning. Det här är 
en jämförande studie av svensk och egyptisk undervisningskultur. Jag har utfört gruppintervjuer med 
fem elever från Sverige och fem elever från Egypten. Sedan gjorde jag en djupintervju med en elev 
från vartdera landet. Interaktionen mellan lärare, elever och skolledare är viktigt för formationen av 
en trygg undervisningskultur. Resultatet visar att skolans gemensamma mål och värderingar har en 
positiv effekt på de indier-egyptiska elevernas språkinlärning. Resultatet är mindre entydigt för de 
indier-svenska eleverna eftersom de har försummat deras modersmål och därför inte kunnat lära sig 
sitt andraspråk effektivt. 

Nyckelord: Undervisningskultur, språkinlärning, modersmål, kommunikation 
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1 INLEDNING 

Lärande uppträder i många skepnader och kunskap för en individ är något helt annat för en annan. 
Skillnaderna sträcker sig längre än bara till kulturella särdrag. Flerspråkighet är en viktig kompetens 
som allt fler individer besitter. Den kulturella bakgrunden gör att människan lär och använder många 
olika språk. Varje etnisk grupp har speciella egenskaper som ingår i kulturen. En av dessa 
egenskaper är språket. Tack vara globaliseringen är många länder idag multikulturella. Därmed 
möter människor med olika språk varandra allt oftare. Kommunikationen blir lidande om någon inte 
pratar samma språk. Språkinlärning blir en nödvändig process. Invandrarna i en ny språklig miljö 
måste lära sig mycket mer än grammatik i ett andraspråk. De måste också förstå det nya landets 
kultur och historia. Skolmiljön påverkar invandrarnas språkinlärning. Skolans problem är att finna 
metoder för att lära ut majoritetsspråket till elever med annat modersmål. Utbildningskulturen 
påverkar vilket inlärningsmönster som eleverna anammar och utvecklar till eget lärande. Därför är 
det intressant att undersöka hur olika länder organiserar språkundervisningen och hur eleverna 
upplever undervisningen.  

Kultur i sig är ett stort koncept och därför svårdefinierat. Jag har tolkat kultur som människor som 
delar värderingar, tro, intressen eller traditioner och i mötet med varandra uppstår kultur. I konceptet 
ingår undervisningskultur, dvs. sådant som är gemensamt för skolor från ett och samma land. 
Undervisningskulturen återspeglar landets kultur och samhällsliv men skapar värderingar för en 
skolmiljö, där lärande sker medvetet som sedan resulteras i formellt lärande. 

Studiens syfte fokuserar på kulturella skillnader inom undervisning, därför var det nödvändigt att 
välja deltagare som hade mycket gemensamt för att lättare kunna identifiera dessa kulturella 
skillnader. I den här studien har jag intervjuat elever som ursprungligen kommer från Gujarat i 
Indien. Deras modersmål heter gujarati. Föräldrarna har sedan flyttat till Sverige och Egypten och 
barnens andraspråk är svenska respektive arabiska. Alla elever är muslimer, födda och nu boende i 
Sverige respektive Egypten, dessa elever är alltså andra generationens svenskar och egyptier. Det är 
även viktigt att påpeka att studien fokuserar på en egyptiska skola samt en svensk skola. De elever 
som har svenska som andraspråk kommer att benämnas som indier-svenska elever och de elever som 
har arabiska som andraspråk kommer benämnas som indier-egyptiska elever i arbetet. 

Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Eftersom det finns olika sätt att undervisa och olika kulturer där denna undervisning sker är det 
intressant att veta vilken effekt dessa skilda undervisningar har. Problematiken ligger i just varför 
vissa elevgrupper lär sig språk mer effektivt än andra. Just språkinlärning känns ännu mer relevant 
eftersom språk och kultur hör ihop. Därför är syftet i mitt arbete att förstå hur undervisningskulturen 
påverkar språkinlärning. Detta är en jämförande studie mellan undervisningskulturen i Sverige och 
undervisningskulturen i Egypten. Frågor jag ämnar besvara i studien är:  

1. Hur skiljer sig undervisningskulturen i Egypten från undervisningskulturen i Sverige? 

2. Hur påverkar undervisningskulturen språkinlärning för indier-egyptiska respektive indier-svenska 
elever? 
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Avgränsning 

Min undersökning handlar om lärande och undervisning av språk. Det betyder att jag studerar 
undervisningskulturen utifrån hur eleverna beskriver den. Deras beskrivningar ger en syn på hur 
undervisningskulturen ser ut eftersom den enbart uttrycker elevernas uppfattning av hur 
undervisningskulturen påverkar språkinlärningen. Studien avser inte att beskriva organisationskultur, 
skolklimat och klassrumsinteraktion i detalj. Det är även viktigt att förstå att det är en egyptisk skola 
vars undervisningskultur undersöks samt en svensk skola vars undervisningskultur undersöks. Och 
dessa två skolors undervisningskultur kommer jag att jämföra. 

Teoretisk Bakgrund 

Inom detta kapitel kommer jag att presentera den bakomliggande teorin för undervisningskultur och 
språkinlärning. För att förstå undervisningskultur behöver läsaren även förstå effekten av olika typer 
av undervisningskultur. Inom språkinlärning, särskilt andraspråksinlärning spelar inlärning av första 
språket stor roll och därför kommer jag också förklara för teorin om hur man tillägnar sig och 
utvecklar sitt modersmål.  

Undervisningskultur 

Undervisningskultur är ett begrepp med många synonymer. Man brukar ofta relatera begreppet till 
skolkultur, skolklimat och utbildningskultur. Och därför kan man ta skolan som utgångspunkt i 
förståelse för begreppet. Thor Egerbladh (2007) menar att skolan innehåller en organisationsdel och 
en institutionsdel. Själva organisationsdelen innehåller en aktörsnivå, en samhällsnivå samt en 
organisationsnivå. Aktörsnivån består av elever, lärare och skolledare. Samhällsnivån är där formell 
styrning sker medan organisationsnivån består av ett samspel mellan aktörerna och samhället 
(Egerbladh & Tiller 2007). Berg (2003) påpekar att organisation är en sammanslutning av hur 
människor handlar och institution är etablerade anordningar som är kännetecken av traditioner. Det 
betyder att människors beteende och formella regler driver en skola. Hargreaves (1998) skiljer sig 
lite från de två andra och menar att skolkulturen består av innehåll och form. Innehåll i skolan 
betyder vilka attityder och värderingar lärare har och hur lärare tänker angående sitt arbete. Skolans 
form utgår ifrån hur alla aktörer i skolan samspelar. Sammanfattningsvis betyder undervisningskultur 
hur en skola fungerar i samspelet med elever, lärare, skolledare och beslutsfattare. 

Jag diskuterar undervisningskulturen med utgångspunkt i en skolinstitution där det finns en 
gemensam grund av värderingar, normer och traditioner (Persson 2003). Dock så är det även viktigt 
att ta till vara på olika dimensioner av undervisningskulturen. Deal (1993) beskriver den yttersta 
dimensionen av en undervisningskultur med tillhörande fysiska aspekter som språk och traditioner 
för skolan. En djupare dimension belyser symbolers innehåll, dvs. gemensam uniform eller logotyper 
och ett fast reglemente av beteende. Det djupaste lagret berör fundamentala påståenden och 
värderingar för individerna och organisationen (Deal 1993). Dessa dimensioner är viktiga att belysa 
då skolor kan finna yttre dimensionen enklare att vara eniga över än den djupaste dimensionen vilket 
i sin tur orsakar konflikter för aktörerna i skolan.  

Effekter av en viss undervisningskultur 
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En undervisningskultur påverkar direkt en skolas sociala, ekonomiska och akademiska resultat. 
Hollins (1996) menar att skolor speglar mer än styr samhällets normer och värderingar. Samhällets 
inflytande påverkar även skolans hierarki, hur kulturen inom skolan och undervisningen artar sig. 
Elever måste lyssna på lärare, lärare i sin tur lyssnar på skolledare och skolledare lyssnar vidare på 
politiker. Denna hierarki avspeglar och formar skolans undervisning precis som hos Berg (2003). 

I studier där man avser att undersöka hur politiska och sociala strukturer påverkar 
utbildningssystemet framkommer det att man i samhället och skolan har maktrelationer mellan 
majoritets- och minoritetsgrupper. Man påpekar att skolan medverkar till diskriminering i 
utbildningssystemet (Gröning 2006). Gröning (2006) skriver vidare att lärare kan peka ut elevers 
språkliga brister eller hänvisa till deras utländska bakgrund trots att det finns styrdokument som 
påpekar att man måste visa känslighet för de mångkulturella studenternas utbildningssituation. 

Hanson och Childs (1998) menar att en skolkultur som ger stöd och uppmuntrar men även prioriterar 
fysisk miljö, påverkar hur eleverna upplever skolkulturen. Peterson och Deal (1998) beskriver en 
positiv skolkultur där personal och lärare har en gemensam syn på vad de vill uppnå. Dessa mål ska 
innehålla hårt arbete men även att man deltar i traditioner som uppmuntrar elevers prestation. En 
undervisningskultur ska även innehålla en innovativ sida där man är villig att ta risker och pröva nya 
saker på sin organisation. Det finns många definitioner av utbildningskultur men i stort kan vi se 
detta begrepp som en skola där varje medlem är enig med skolans beteende och tänkande. 

Språk 

Begrepp och teorier som är relevanta för arbetet omfattar flerspråkighet eftersom eleverna är 
flerspråkiga, samt modersmål eftersom modersmålet påverkar hur andraspråksinlärning sker. Jag 
kommer även presentera Cummins (2000) teorier. De ger en djupare beskrivning av relevansen av 
modersmål och modersmålsundervisnings för elevernas andraspråksutveckling.  

Tvåspråkighet och Flerspråkighet 

I vardagliga sammanhang innebär tvåspråkighet/flerspråkighet att en person behärskar två eller fler 
språk på samma nivå som en enspråkig person behärskar sitt modersmål (Nationalencyklopedin, 
volym 18, 1995 ). Denna definition är relativt snäv och förekommer i icke-vetenskapliga 
sammanhang. Hyltenstam och Stroud (ibid.) menar att om man endast skulle lita till denna definition 
av tvåspråkighet så skulle ytterst få människor räknas som tvåspråkiga. Jag håller med då det finns 
ofantliga många sätt och situationer människor kan olika språk. Många definitioner av tvåspråkighet 
är betydligt vidare än den nyss nämnda och kan innefatta alla grader av behärskning av fler än ett 
språk. Det vanliga är istället att tvåspråkiga personer gör en viss funktionell uppdelning av språken. 
Det betyder att det ena språket är användbart i vissa sammanhang och tillsammans med vissa 
personer, till exempel i hemmet, medan det andra språket lämpligt i andra sammanhang, till exempel 
på arbetet eller i skolan. En tvåspråkig person kan behärska de båda språken olika bra beroende på i 
vilket sammanhang språken har viktigast funktion (Hyltenstam & Stroud, 1991, Arnberg, 1988).  

Modersmål  
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Modersmålet är starkt förknippat med en människas personlighet och identitet. Ett invandrarbarn, 
vars språk har lägre status i skolan än majoritetsspråket, känner sig därför ofta nedvärderad som 
person (Skutnabb-Kangas, 1981). Därför är det betydelsefullt att man i skolan uppmärksammar 
barnets modersmål, så att barnet känner att det är något som är accepterat och som man har rätt att 
vara stolt över (ibid.). Skutnabb-Kangas presenterar ett flertal definitioner om vad ett modersmål är 
för något: 

1. Modersmålet är det språk som en person lär sig att tala först. 

2. Modersmålet är det språk som en person behärskar bäst. 

3. Modersmålet är det språk som en person använder mest. 

4. Modersmålet är det språk som en person identifierar sig med. 

(Skutnabb-Kangas, 1981) 

Även för modersmål finns många definitioner och inom ramarna för arbetet identifierar jag 
modersmål med det språk som står en individ närmast, alltså det språk man identifierar sig med eller 
det språk man kan tala först. Modersmålsundervisning är undervisning som sker på modersmålet.  

Andraspråksinlärning 

Jim Cummins (2000)  har utvecklat en teori om att barn har lättare för att lära sig ett andraspråk ifall 
deras modersmål är utvecklat. Att behärska ett språk, betyder enligt Cummins att man är läs- och 
skrivkunnig. Cummins menar vidare att det är nödvändigt att barnen får blanda sina två språk, 
modersmålet och sitt andraspråk i undervisningen. 

Det blir desto svårare för andraspråkselever and förstå och följa med i en undervisning som utgår 
ifrån majoritetskulturens erfarenheter och värderingar. Cummins (2000) menar också att bristen på 
modersmålslärare för elever med annat modersmål än majoritetsspråket skapar diskriminering. 
Därför bör skolan åtgärda strukturen på undervisningen. Att försäkra sig om att ha kompetent 
personal vid skolan är nödvändigt och därför ska man anställa skolledare som har kunskap om 
flerspråkigas undervisningssituation.  

Jim Cummins (2000) menar också att när barn utvecklar flerspråkiga kunskaper under deras första år 
i förskolan, får de en djupare förståelse av hur man kan använda språk på ett effektivt sätt. Barnen 
har även fått mer erfarenhet och övning i hur man bearbetar språk. Han menar även att när barn lär 
sig sitt modersmål lär de sig begrepp och intellektuella färdigheter som är viktiga för att de ska 
fungera i majoritetsspråket. Elever som kan klockan på sitt modersmål behöver klara sig utan att lära 
sig begreppet och konceptet om tid igen. De behöver endast lära sig nya beteckningar för tid i 
majoritetsspråket. Cummins menar att ju tidigare man börjar med att lära sig sitt modersmål desto 
bättre. Cummins menar att modersmålundervisning måste bli inlärd in i en kontext som är relevant, 
som till exempel på en hemmafunktion men också på ett djupare plan så att man lär sig en variation i 
sitt språk. Hemmet är även en viktig kontext när man lär sig sitt andraspråk eftersom språken då får 
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en gemensam grund. Cummins teori är viktig inom ramen för denna studie då den belyser hur viktig 
modersmålet är för barns andraspråksinlärning. 

Cummins (1986) har vidare delat upp språkkompetensen i två delar, basala, interpersonliga, 
kommunikativa färdigheter (BCIS) och kognitiva, akademiska färdigheter (CALP). BCIS är det 
språk man behöver i vardagliga samtal med ens närmaste omgivning. CALP å andra sidan är det 
språk man behöver för att förstå speciella budskap, som man kan stöta på i skolan. Enligt Cummins 
är det viktigt att barnen blir testade för att se hur djup språkkunskapen är. Cummins (1986) menar att 
det tar två år för barn att barn som lärt sig ett andraspråk tar ungefär två år för att klara en BCIS nivå 
av språkkunskap. Därefter tar det ytterligare tre år för att barnet ska nå en CALP nivå men bara med 
rätt form av input. Denna kunskapsöverföring ska ske på modersmålet först eftersom barnet då har 
uppnått primär språkkunskap med andra ord, att man är skriv- och läskunnig. När man uppnått en 
sådan nivå kan barnet mer effektivt föra över språkkunskapen till sitt andraspråk. Utan CALP kan det 
vara lätt att tro att barnens nivå på en grundläggande grammatisk nivå är hög men barnet kan ändå ha 
svårigheter med stilistisk variation. Barnet kan sakna tillräckliga grunder för att förstå och tala om 
abstrakta saker och sådant som ligger långt tillbaka i tiden (Cummins 1986). Själv kommer jag att 
använda Cummins teorier i genom att diskutera hur det är betydelsefullt att fortsätta utveckla 
modersmålet till en djupare kompetens. Utifrån det kan man se skillnader i de indier-svenska och 
elevers språkkompetens.    

Tidigare forskning 

Två studier har varit barnbrytande inom språkinlärning och undervisningskulturer. De har i varsitt 
forskningsområde haft stor effekt på hur man ser på undervisningskultur samt andraspråksinlärning. 
Den första studien, gjord av Stigler och Hiebert (2009) visar tydligt hur kulturella skillnader påverkar 
undervisningen genom de metoder som forskarna har använd sig av. Kulturella skillnader är en viktig 
aspekt inom min undersökning så till vida att även jag undersöker kulturella skillnader inom skolan i 
olika nationer. Forskarna hittade tydliga skillnader inom olika nationers undervisning. Trueba och 
Zous (1998) studie har jag även valt att ta med eftersom den studien belyser hur viktigt det är att 
elever känner sig trygga i sin egen bakgrund Den andra barnbrytande studien undersöker Thomas 
och Collier (2002) en tvåspråkigundersökningsmodell, mycket gedigen undersökning av flerspråkiga 
elevers språkutbildning visar hur tvåspråkig undervisning förbättrar elevers akademiska prestation 
men också vilken typ av tvåspråkig undervisning som är optimal. Att flerspråkiga elevers modersmål 
ska framträda i undervisning är något som jag också kommit fram till i min studie. Margaret Hills 
(1995) studie belyser även att längden på modersmålsundervisning är viktig för utvecklingen av 
andraspråksinlärning för elever. En del av dessa studier är av en äldre litteratur därför måste jag 
påpeka att valet av dessa beror på att studien och resultatet är fortfarande relevant. 

Studier om undervisningskultur och effekten av bakgrunden  
Stigler och Hiebert (2009) har undersökt varför undervisningen i amerikanske skolor idag får sämre 
resultat än vad skolorna gjorde under 1980-talet. Stigler och Heibert jämförde undervisningen med 
andra kulturer och nationer. De valde därför att rikta sin undersökning mot matematik och lärande 
med 8: klassare. Undersökningar bestod av videoinspelningar av matematiklektioner från Tyskland, 
USA och Japan. Därefter svarade lärarna på enkäter som respons till videoinspelningarna. Resultatet 
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av studien påvisar många skillnader i hur en vanlig lektion går till mellan länderna. I Tyskland går 
man igenom tidigare material; presenterar dagens tema och problem; utvecklar ett tillvägagångssätt 
för att arbeta med problemet (eleverna deltar); samt övningar. En japansk lektion ser ut så här: Gå 
igenom tidigare lektion; Presentera dagens problem; Elever jobbar individuellt eller i grupp med att 
försöka lösa problemet; Man diskuterar eleverna svar på problemet; Läraren för en övergripande 
sammanfattning och svar till problemet. Vid amerikanska lektioner: Går man igenom tidigare 
material; Tillvägagångssätt av problemlösning; Övningar; Rättning av övningar. 

Stigler och Heibert (ibid.) menar att skillnader mellan länderna finns på grund utav att kunskap är 
kulturellt bunden, den har i sin tur gått vidare från generation till generation. Lärare har själva suttit 
vid bänken i ett antal år innan man påbörjade lärarutbildning och på så sätt har man levt sig in i den 
kulturen och har svårt att åsidosätta sin egen praktik. Japanska lärare visade sig använda de rätta 
metoderna vid undervisningen eftersom de påvisade starkast resultat. Det amerikanska sättet visade 
sig vara det minsta effektiva systemet. Stigler och Heibert (ibid.) delar upp effekten av sätten lärare 
bedriver lektioner i olika teman: 

• Hur inlärning sker: Amerikanska lärares syn på hur inlärning sker är att man lär sig stegvis och 
på ett systematiskt sätt. Elevernas förvirring och frustration ska hålla sig på en låg nivå. Däremot 
är japanska lärares syn att elever ska jobba med problemet. Förvirring och frustration ser lärare 
som en naturlig del i elevernas lärande. 

• Lärarens roll: Inom den amerikanska utbildningskulturen är tecken på förvirring och frustration 
ett resultat av misslyckande från lärarens sida därför hjälper man till väldigt snabbt som lärare. 
Lärarens roll i Japan är att man börjar med att presentera ett svårt problem för att eleverna ska 
lära sig fundera själva. 

• Individuella Skillnader: Individuella skillnader i det amerikanska synsättet tycker lärare är en 
barriär då undervisningen måste inta olika nivåer för att vara relevant för alla elever. I Japan ser 
man dessa individuella skillnader som en naturlig aspekt av gruppens sammansättning. Därför 
utgår lärarna från samma material eftersom alla elever måste ha samma möjlighet till att lära sig. 

• Heligheten med lektion: En lektion har lite sammanhang i den amerikanska undervisningen . Där 
påvisade man även resultat om störningar som externa meddelanden och budskap var närvarande 
vid 1/3 av alla inspelade lektioner. I Japan börjar eleverna lektionen med att buga till läraren och 
på detta sätt tar eleverna lektion högst seriöst. Störningar av externa meddelande fanns väldigt 
sällan vid Japanska lektioner och det finns även ett tydligt sammanhang. 

Stigler och Heibert (ibid.) menar att lärande i ett klassrum följer ett system liknande en maskin. Alla 
delar måste vara sammanförda och fungera tillsammans för att bilda en enhet, detta förstärker 
lärandet och driver det framåt. Lärande är en kulturell aktivitet och som vilken annan kulturell 
aktivitet lär man sig bäst genom informell delaktighet över en längre period. Därför är det lärarna 
men också den kultur skolan har t.ex. fysisk miljö, metoder, samhällets mål, elevernas roll som 
påverkar hur lärandet sker. 

Trueba (1998) menar att effektivt lärande av språk endast kan ske när den kulturella rollen 
uppmärksammas. Vidare så utförde just Trueba och Zou (1998) en undersökning där de utredde 
kulturella identiteter hos en etnisk minoritet i Kina som kallas Miao. Forskarna studerade dessa 
universitetsstudenter i en lärande miljö där majoritetskulturen bestod av Kineser. Undersökningen 
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visar att dessa Miao studenter trots placerade i en ny kultur med ett nytt språk hade stark motivation 
att fullfölja sina kurser och detta fick man ifrån anknytning till sin kulturella bakgrund. Dessa elever 
kände stolthet att tillhöra sin bakgrund och kunde prestera utan rädsla på grund utav det. Den här 
studien är viktig då den visar att man kan integreras i en ny miljö med ett nytt språk utan att ge upp 
sitt eget modersmål och att man kan även lära sig att dra styrka från sin bakgrund. 

Studier om tvåspråkig undervisning 
En av Thomas och Colliers (2002) studier är gjord på en “fattig” skola i nordvästra USA. Thomas 
och Collier har undersökt en tvåspråkig undervisningsmodell. Man har i skolan först börjat med att 
erbjuda modersmål för spanskspråkiga elever i en högre årskurs, allt eftersom har skolan erbjudit fler 
årskurser för att sedan adoptera en helt tvåspråkig undervisning. Denna typ av tvåspråkig 
undervisning kallar Thomas och Collier för 50-50 undervisning. Detta betyder att undervisningen i 
den här skolan fördelar undervisningstiden med spanska och engelska lika. En vecka har eleverna 
spanska som undervisningsspråk och veckan efter engelska. Detta initiativ tog man då 
spanskspråkiga elever i 4:e till 6:e klass fick oroväckande låga resultat i nationella prov. Inom några 
år av implementering av tvåspråkig undervisning kunde forskarna se drastiska skillnader i elevernas 
resultat på nationella prov. I enkätundersökning bland lärarna kom Thomas och Collier fram till att 
lärare var väldigt noga med att enbart tala ett språk till eleverna men tillät eleverna tala de språk de 
kände sig bekvämast med. Skolan höll likadan undervisning för alla elever, för de som behövde extra 
stöd i något språk fick delta i samma undervisning som resten av klassen. 

Thomas och Collier (ibid.) menar att utifrån hur elever utvecklar sitt första språk kan man förutsäga 
utvecklingen i andraspråket. Samtidigt säger författarna att andraspråksinlärning är en komplex 
process. Den är en effekt av lingvistiska, kognitiva men också kulturella faktorer. Forskare vill också 
att skolpersonalen måste ha kompetens inom andraspråksinlärning och känna igen flerspråkiga 
elevers behov och därför vara medveten om att de måste ha samma villkor till språkinlärning. 

Margaret Hill (Shön 2005) undersökte 42 17-åriga invandrar elever i sin undersökning: ´Möjligheter 
för invandrarbarn: akademisk och språklig utveckling på förskola och skola´. Syftet med Hills 
undersökning var att se förbindelsen mellan att delta i modersmålsundervisning och akademisk 
prestation. Ett antal frågor ställdes som berörde akademisk prestation i ämnen som, svenska, 
engelska och matematik, välbefinnande i skolan och problem med svenska språket bland annat. Hill 
delade in eleverna i tre grupper: 

1. Grupp 1: Fortsättning av modersmålsundervisnings (45 %) 
2. Grupp 2: Sent avhopp av modersmålsundervisnings. Endast till Årskurs 5 (29 %). 
3. Grupp 3: Tidigt avhopp från modersmålsundervisnings. Avhopp innan Årskurs 5 (26 %). 

Margaret Hill fann signifikanta skillnader mellan de olika gruppers svar. Hon fann bland annat grupp 
1 hade 1-3 tiondelar högre betyg and den genomsnittade svenska eleven. Grupp 2 hade lite lägre 
betyg än grupp 1, speciellt i svenska dock så hade man inte lägra betyg än vad de svenska eleverna 
hade i genomsnitt. Grupp 3 hade lägre betyg än både de andra grupperna speciellt i svenska. Man 
hade även lägre betyg än svenska elever. Även välbefinnande hade signifikanta skillnader där 63 % i 
grupp 1 beskrev sig som lyckliga i skolan de gick i. 50 % i grupp 2 beskrev sig som glada i skolan de 
befanns sig i 17 % funderade på att byta. I grupp 3 så var 27 % lyckliga men hela 45 % funderade på 
att byta skola. Margaret Hills undersökning visar att längden på modersmålsundervisning spelar stor 
roll i hur eleven presterar i skolan. 
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2 METOD 

Den här studien utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv. Jag förstår att man med uttrycket avser att 
försöka framställa egenskaper eller kvalititeter hos det studerade objektet. Kvalitativ forskning 
använder induktivt inriktad metod. Detta innebär att jag-forskaren drar slutsatser från det enskilda 
och specifika till det allmänna (Langemar 2005). Med andra ord, att bygga teorier utifrån faktiskt 
data (Bjereld et al. 2002). En mottsatt inriktning skulle vara deduktion vilket innebär att man utifrån 
teorin kommer fram till en testbar hypotes. Jag har därför använt mig av en induktiv metod eftersom 
jag utifrån mitt insamlade material använt teorier för att analysera betydelsen av data. En 
karaktäristisk särart hos kvalitativa studier är att forskaren studerar fenomenen i sin naturliga miljö. 
Syftet med mitt arbete är att undersöka elevernas uppfattning av undervisningskulturen och hur detta 
förhåller sig till en kvalitativ inriktning. Målet med en kvalitativ inriktning är att försöka observera 
människors förståelse av fenomen över en bred spännvidd. Det är därför viktigt att forskaren redan 
från början inser att det som en person upplever är endast en återbild av dennes erfarenheter (Cohen 
et al. 2007).  

Val av metod 

Eftersom fokus ligger på en kvalitativ ansats valde jag att samla in data med hjälp av intervjuer. 
Intervju är en metod som ger forskaren möjlighet att på nära håll lära känna sina informanter och ta 
del av mer personlig information (Kvale 2007). Detta kombinerade jag med ett allmänt samtal med 
fler informanter för att få kunskap om framgående teman som ligger i fokus för deras språkinlärning. 
På grund utav studiens karaktär, det vill säga en jämförande studie, ville jag använda mig av många 
elever för att få mer signifikant data att jämföra och därför använde jag mig av fokusgrupper. De ger 
samtalet ett bredare perspektiv och gruppens interaktion ger ett mera djup på svaren (Kvale 2007). 
Därför är gruppens dynamik i allra högsta grad viktig för hur samtalet lyder och hur interaktionen 
fungerar. I en fokusgruppsintervju ligger mycket skicklighet hos forskaren. Eftersom man leder ett 
samtal är det viktigt att man försöker leda interaktion till forskningssyfte (Kvale 2007). 

Deltagare 

Val av deltagare gjordes via bekvämlighetsurval (Cohen et al. 2007), de vill säga, att jag forskaren 
valde deltagare baserat på elever jag kände och ifall de stämde in i de kriterier jag eftersökte. De 
kriterier jag hade för deltagarna var att de skulle vara födda i respektive land de bor i, de vill säga 
indier-egyptiska elever bodda i Egypten och indier-svenska elever bodda i Sverige. Därefter var de 
även tvungna att tala samma modersmål, de vill säga Gujarati och ha tillgång till 
modersmålsundervisning av Gujarati. Det var även viktigt att modersmålsundervisning för de indier-
egyptiska respektive indier-svenska eleverna följde samma kursplan. För att försäkra mig om 
starkare homogenitet så skulle eleverna från varje land gå i samma skola. Det sista kriteriet för 
deltagande var att eleverna hade respektive lands majoritetsspråk som andraspråk, det betyder att de 
indier-egyptiska eleverna talade arabiska som andraspråk och indier-svenska eleverna talade svenska. 
Jag kontaktade rektorerna för modersmålsundervisning i Sverige och Egypten för att få lista av namn 
för elever i åldrarna 12-15 år. Därefter kontaktade jag varje elev individuellt och berättade för både 
föräldrar och elever muntligt om studiens syfte samt vad elevernas roll skulle vara i arbetet. På grund 
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utav bekvämlighetsurval samt mina egen kriterier valde jag ut 5 elever mellan åldrarna 12-15 år ifrån 
varje land. 

Två skolor, två nationer 

Eftersom fokusen på studien ligger på skillnaden mellan egyptisk och svensk undervisningskultur var 
det även viktigt att förstå att skolor inom olika undervisningskultur kan vara olika, det kan finnas 
privat respektive kommunala skolor som återspeglar väldigt olika synsätt och undervisningskulturer. 
Inom denna studie har elevers synsätt på två skolor undersökts, en i Sverige och en i Egypten. Båda 
dessa skolor ä kommunala och drivs av staten. Båda skolorna ligger i förorten till två stora städer, 
Kairo och Göteborg. Eleverna beskriver skolorna som inte alls invandrartäta, de själva är några utav 
de få invandrarna i skolan. 

Datainsamling 

Jag anordnade samtal med vardera gruppen. Eftersom jag var i Sverige under uppsatsarbetet hade jag 
videokonferens med eleverna från Egypten. Alla hade webbkameror samt mikrofon så att vi alla 
kunde höra och se varandra. Då det är svårt att anteckna ett samtal spelade jag in det från datorn. Jag 
träffade alla svenska elever på ett fik där vi i lugn och ro pratade. Min roll som forskare var att jag 
skulle aktivt delta i diskussionen och ställa frågor. Båda fokusgruppssamtalen varade i drygt en 
timma, samtalen med de indier-egyptiska eleverna var några minuter kortare Eftersom jag utifrån 
fokusgruppssamtalen skulle välja två elever att djupintervjua var det viktigt att vara medveten om att 
eleverna var passionerade och hade åsikter. Efter att ha valt ut en elev från varje grupp gjorde jag 
igen ett videosamtal via Skype med eleven från Egypten där jag bad denne att utveckla påståenden 
som kom fram under samtalen. Detta gjorde jag även med eleverna från Sverige, men detta då 
ansikte mot ansikte. Intervjuerna med den indier-egyptiska eleven samt indier-svenska eleven varade 
i cirka 40 minuter. 

Data Bearbetning 

Efter att ha både spelat in samtalen samt djupintervjuerna lyssnade jag på dem och sedan 
transkriberade jag den till text. Detta gjorde jag väldigt noggrant och därför så antecknade jag pauser, 
toner och hastighet i olika uttal. Dessa texter i sin tur analyserade jag med hjälp av tematisk 
analysmetod. Tematisk analys en bra teknik vid kvalitativ ansats då det analyserar deskriptiv data 
(Langemar 2005) vilket utgör min insamlade data. Deltagarna berättelser är deskriptiva eftersom de 
själva förklara och återger sina erfarenheter och uppfattningar om undervisningskulturen och deras 
språkinlärning. Under tiden jag läste igenom texterna antecknade jag nyckelord. Efter det läste jag 
igenom texten och sökte efter ord som förekom ofta. Relevansen av orden bestämde jag baserat på 
vilken anknytning de hade till syftets tema. Efter att ha gjort en lista över ord som förekom ofta samt 
andra nyckelord så som modersmål, kultur och skola tittade jag i vilken kontext de förekom. Jag 
gjorde även två kolumner med positiva respektive negative uttalande om språk och 
undervisningskultur som kom fram under samtalen samt intervjuerna för att lättare kunna se 
skillnaderna i undervisningskulturerna. Det visade sig att skolan, språkundervisning och 
språkkompetens var tre kontexter i vilket många ord blev upprepade. Detta i sin tur bildade tre 
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teman, läraren och skolans roll, språkkompetens och språkundervisning. Jag bestämde mig för att ta 
del av de erfarenheter jag tyckte visade sig mest relevanta till de tre teman jag valt ut, både från 
djupintervjuerna samt gruppsamtalen. 

Validitet och Reabilitet 

Validiteten avser att mäta ifall forskaren har uppnått sitt syfte. Att granska validiteten i ett kvalitativt 
arbete är svårt eftersom människors berättelser är det man utgår ifrån och detta kan variera då 
människor kan bli påverkade av ett oändligt antal faktorer (Langemar 2005). För att kunna få en 
uppfattning av studiens innehåll samt informanternas berättelse är det viktigt att granska studien 
utifrån kriterievaliditet (Cohen et al. 2007, Bjereld et al. 2005). Detta är just att forskaren beskriver 
och förklarar det olika begrepp som är centrala för arbetet samt att från datainsamlingen kunna 
formulera sammanhängande kategorier. I denna typ av validitet är det därför viktigt att beskriva på 
vilka sätt jag som forskare har använt begreppen, modersmål, undervisningskultur och andraspråk. 
Genom att använda litteratur som referens vid förklaring av begrepp kan man ge indikation på att 
man uppfyller kirterietvaliditet men även att jag som forskare specificerar vilken/vilka begrepp jag 
kommer att använda mig av (Cohen et al. 2007. Bjereld et al. 2005). Trots att dessa olika begrepp 
kan betyda lite olika för deltagarna har jag försäkrat mig om att definitionerna jag har använt mig 
utav och utgått ifrån överensstämmer så mycket som möjligt med deltagarnas egna synvinklar. 
Utöver begreppskriteriet finns ett antal kriterier för att testa validiteten som till exempel kultur 
Validitet. Med kultur Validitet menar Cohen et al. (2007) att forskaren i sin forskning måste vara 
medveten om deltagarnas olika kulturer.  

Reabilitet undersöker hur man har gått tillväga när man har mätt data (Bjereld et al. 2005). Jag har 
genom att använda mig av fokusgrupp samt djupintervju kunnat ställa data emot varandra och 
klargöra att jag har fått liknande resultat. Detta i sin tur belyser att data jag har fått har inte blivit 
påverkat av externa faktorer eftersom både fokusgrupperna samt djupintervjuerna gav liknande 
resultat. Rent praktiskt har det varit negativt att jag haft svårt att prata med de indier-egyptiska 
eleverna öga mot öga och detta kan ha påverkat reabiliteten i arbetet (Cohen et al. 2007). Trots 
teknikens under var det ett par gånger då ljudet försvann eller att någons mikrofon eller webbkamera 
gått sönder, detta försämrade självklart kommunikationen och mer tid än önskat gick åt till tekniskt 
strul. Jag måste ändå påpeka att inom en kvalitativ studie är det svårt att få samma resultat eftersom 
människors upplevelse är naturligt och något som ständigt växlar. 

Metoddiskussion 

Det är viktigt att på ett tidigt stadium synliggöra forskarens förförståelse. Det är ett stort fel att bara 
utgå ifrån sina egna erfarenheter vid tolkning av informanters berättelser. Man måste försöka göra en 
objektiv tolkning. Förförståelse inom kvalitativ forskning är något som forskaren behöver vara 
medveten om då forskaren enklare kan identifiera problem som är betydelsefullt för sin forskning 
eftersom man redan har en betydelsefull bakgrundkunskap (Langemar 2005). I den här studien ligger 
min förförståelse till grund för min tolkning men trots det har jag varit öppen för andra upplevelser 
som visat sig under studiens gång. Inledningsvis var min förförståelse ett synsätt som belyste den 
svenska undervisningskulturen med en mer kritisk blick eftersom jag själv upplevt språkinlärning i 
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den svenska undervisningskulturen. Efter att ha intervjuat alla elever har det gett mig mer kunskap 
för att inse att undervisningsskulturen, trots en reflektion av samhället är en arena där samspel sker. 
Detta samspel mellan föräldrar, deras barn och med samhället är ett komplext förhållande och därför 
är alla aspekter involverade i hur språkinlärning går till. 

I en gruppintervju är det som sagt viktigt att ha en bra dynamik i gruppen, att interaktion flyter på 
och att deltagarna sinsemellan kan föra ett samtal under forskarens guidning. En utav poängerna med 
fokusgruppssamtalen var att välja ut två av eleverna för en djupintervju och kriteriet för urvalet var 
att eleverna bör vara passionerade för språk och deras utbildningssituation. De elever som gärna ville 
prata och dela med sig gjorde sig hörda mest och deras beteende har medfört att de andra eleverna 
varken ville eller vågade påpeka något annat. Endast ett fåtal röster blev hörda. Den elev som blev 
hörd mest blev senare vald till en djupintervju. Detta kan ha medfört att bredden och djupen i svaren 
som man helst ville ha från en gruppintervju uteblev. 

Den andra aspekten att diskutera är min position som forskare. Jag har som forskare utgått ifrån min 
kunskap om ämnet, att jag själv varit i samma position, kan relatera till många av eleverna samt att 
jag tolkat deras utsagor som elevernas uppfattningar. Att tolka objektivt har varit ett viktigt moment 
redan vid gruppsamtalen samt intervjuerna. När jag deltog var jag väl medveten om att denna 
problematik var närvarande och det har varit högsta prioritering att förbli så objektiv som möjligt. 
Däremot har min kunskap kring språkinlärning engagerat och skapat funderingar hos dessa elever 
som de annars kanske varit omedvetna om. Detta är även en viktig aspekt på min granskning av en 
typ av validitet i arbetet.  

Etiskt ställningstagande har jag gjort baserat på vetenskapsrådet guidelinjer (Vetenskapsrådet 2009). 
Eftersom deltagarna i studien var minderåriga informerade jag deltagarna och deras föräldrar 
muntligt om studiens innehåll och syfte. Efter det fick föräldrar samt elever reda på att man när som 
helst kan avbryta samt ändra sitt innehåll. Att jag gav friheten till att ändra innehållet i 
datainsamlingen var att jag undersöker ett komplext fenomen. För att unga elever ska riktigt förstå 
mina frågor måste de ha lite mer ingående förklaringar, något som det fanns lite tid för. Så ifall man 
efter att ha reflekterat tyckt att man gett missledande information hade man frihet till att ändra det. 

3 RESULTAT 

Skolan och lärarens roll i egyptiska skolor 
I de lokala skolorna i Egypten finns det nästan enbart indier-egyptiska elever och därför talar de 
enbart arabiska. Eleverna känner att skolan bara till viss del uppmuntrar till språkkunskap eftersom 
skolan prioriterar annan extra undervisning än på arabiska. Eleverna uttrycker också att lärare 
förväntar sig att eleverna ska klara av materialet och övningarna på arabiska fastän eleverna precis 
börjat lära sig språket. En indier-egyptisk elev uttrycker det så här: 

Varken skolan eller läraren har eller ger extra undervisning i arabiska. Om man har svårt för 
läxan säger läraren att man ska ta hjälp av föräldern, när man svarar och säger att 
föräldrarna också har svårt med språket säger dem att man får ta hjälp av ordlista.  
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Eleverna känner att de blir likadant behandlade som de enspråkiga klasskamraterna och samtidigt 
menar de att alla elever får klara sig utan läxhjälp, även de som har det svårt för vissa ämnen. 
Eleverna känner också att skolan eller lärarna visar lika mycket engagemang för elevernas bakgrund 
eller kompetens i annat språk som man visar andra elever i skolan. Vissa elever tycker det är 
intressant med indisk mat men lärarna förväntar sig samma resultat och de undervisar på samma sätt 
som de undervisar enspråkig elev. För elever med annat modersmål än arabiska saknar skolan extra 
språkkurser eller extra hjälp. Ifall eleverna skulle få extra hjälp sker de på lärarnas egna initiativ. 

Skolan undviker att erbjuda modersmålsundervisning i ett andraspråksmiljö för eleverna med ett 
annat modersmål än arabiska. När det förekommer så sker det i form av privatundervisning som 
föräldrarna organiserar. Elevernas modersmålsundervisning följer en internationell kursplan för 
Gujarati, och därför menar eleverna att de har svårt att känna ett sammanhang mellan modersmålet 
och andraspråket i skolan. De indier-egyptiska flerspråkiga eleverna tycker att skolan har stränga 
traditioner som man måste följa. Uniform är ett måste samt samling varje morgon där man ber 
Koranens verser tillsammans. Att ha på sig uniform gör att eleverna blandar sig in med de enspråkiga 
eleverna eftersom alla ser likadana ut. 

Skolan och lärarens roll i svenska skolor 
De indier-svenska eleverna går på modersmålsundervisning i skolan en gång i veckan samt privat två 
gånger i veckan. Utöver denna extra undervisning i modersmålet så har en del av eleverna varit 
tvungna att gå på svenska som andraspråk (Sv2). Eleverna berättar att på vanliga svenska lektioner 
förväntar sig lärare och klasskamrater att man ska prestera sämre än de svenska barnen och därför 
minskar elevernas motivation att förbättra sin språkkunskap. De påpekar också att många lärare säger 
att man måste förstå att eleverna kan ha svårt att förstå vissa ordspråk . Därför blir lärarna ofta 
chockade när de inser att representerade eleverna kan svenska på samma nivå som de svenska 
eleverna. Så här säger en indier-svensk elev: 

Ibland får man kommentarer där läraren säger; Ja men vad duktigt att du kan det, det är ju 
inte lätt att veta. Detta säger hon då inte till svenskspråkiga utan till oss invandrare. Man vet 
ju att hon försöker uppmuntra men man känner sig dumförklarad. 

Eleverna påpekar att det alltid finns någon med en sådan attityd. En annan lärare har en väldigt 
positiv, till och med entusiastisk bild av elevens etniska bakgrund. Dessa extrema attityder menar 
samma elev skapar en diffus bild av hur eleven blir uppfattad. En annan elev påpekar därmed att 
denna typ av peppning att säga att man har svårt för vissa ord, motsvara i en negativ motivation till 
att lära sig eftersom man känner sig dum. 

Indier-Egyptiska elevers språkkompetens 
De indier-egyptiska eleverna har väldigt entydiga och klara uppfattningar av sin språkkompetens. 
När det gäller andraspråket menar eleverna att när man börjar skolan vid 6-7 års ålder är arabiskan 
som ämne och även att kunna kommunicera svårt.  Allt eftersom blir det lättare och nu i åldrarna 12-
15 år tycker man att man kan språket lika bra som sina enspråkiga klasskamrater. På grund utav att 
modersmålets skriftspråk är detsamma som i arabiska blir det enklare att lära sig arabiska menar 
eleverna. De är även överens om att de använder sig mest av modersmålet eftersom de umgås med 
människor från samma kultur och språkliga bakgrund. Att man har modersmålsundervisning fem 
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gånger i veckan hänger mycket ihop med att eleverna då tycker att modersmålet är det språk de kan 
bäst. En indier-egyptisk elev uttrycker det så här: 

Modersmålet, gujarati är nog språket jag kan bäst. Det beror nog på att det är de språk jag 
använder mig mest utav och att skriftspråket liknar arabiskan helt och hållet. 

En bild av bra självkänsla framträder när eleverna nästan blir häpnade över att man ens behöver 
ställa frågor angående språk och vilket språk man kan bäst. För dem är det naturligt att första språket 
är det språket de kan bäst och tycker det är normalt. Även att i början har svårt för arabiska som 
språk, för att sedan använda det hela tiden i vardagslivet tycker de är i regel och ”sånt som är bara”. 
De flesta elever påpekar att det känns naturligt att kunna sitt modersmål bäst eftersom det är deras 
ursprungsspråk och att hålla det vid liv är viktigt. Arabiskans språkliga funktion menar de är lika 
viktig men dock använder de det nästan enbart vid skolan eller när man ska gå och handla eller 
liknande. 

Indier-Svenska elevers språkkompetens 
Angående språkkompetens menar de indier-svenska eleverna att det är lite svårt att förklara hur man 
relaterar till sina språk. En elev påpekar att han är född i Sverige och har vuxit upp med det svenska 
språket hela sitt liv. Därför är svenska språket det han kan främst och förklarar att det är så på grund 
utav att man använder det som mest trots det är modersmålet Gujarati. Eleverna menar att det umgås 
mest med personer där svenskan är det gemensamma språket och att man använder språket även med 
syskon och ibland också med föräldrarna. Modersmålet tycker de att de kan men föräldrarna kan 
klaga på att eleverna saknar den kompetens som de bör ha i sitt modersmål och föräldrarna klagar 
också på att eleverna allt oftare använder det svenska språket. Det är på grund utav att elever överger 
modersmålet mer och mer då de lånar många ord från både svenska och engelska språket. Många 
elever nämner dock att ibland tänker man att det skulle vara bättre att kunna ett språk ordentligt än 
kunna många språk halvdant: 

Svenskan är det språk jag kan bäst. Det liksom flyter på bra. Fast jämförelsevis så är jag ju 
sämre på svenska än klasskamraterna. Ibland tänker man att det skulle vara lättare att kunna 
ett språk ordentligt än flera halvdant. 

Detta påpekar eleverna då de upplever frustration och förvirring och önskar att bli fortare 
accepterade. Vidare menar en annan elev att hon vill hålla kvar sitt modersmål men har svårt att 
förstå hur hon ska lära sig och tycker det är synd att hon valt att prioritera det svenska språket mer. 

Språkundervisning i egyptiska skolor 
Många av de indier-egyptiska deltagarna uttryckte att modersmålsundervisningen är det roligaste 
språkämnet och den språkundervisningen de har lättast för. Det är roligast för att de redan från början 
har haft kontroll på grundläggande kunskap påpekar en utav dem. Arabiska som språkämne var det 
tråkigaste och det höll alla elever med om. Detta på grund utav att eleverna har lärt sig lite mer 
språket när de började skolan, innan dess talade de enbart sitt modersmål. Eleven beskriver denna 
övergång så här:  

När man började skolan var det svårt med arabiskan men efter hand så kom det ikapp liksom 
och idag tycker jag att jag och de arabiska klasskamraterna håller samma nivå. 
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I högstadiet läser eleverna klassisk arabiska och litteratur som ämne vilket eleverna har svårt att 
relatera till och därför blir det ett invecklat ämne. Bland de indier-egyptiska eleverna är språkämnen 
ett av deras favoritämnen. Grammatik som man lär sig i arabiskan är mindre svårt och eleverna 
känner att de kan behärska det som sina skolkamrater. Uttal eller formulering av grammatiska 
korrekta meningar upplever de som mindre svårt. Eleverna förklarar att under en vanlig lektion så 
pratar läraren och när något är oklart räcker man upp handen och så förklarar läraren, fall det är 
olägligt att avbryta då hjälper gärna klasskamrater till. Rent allmänt så hjälper gärna folk till om man 
har svårt för språket och det märker eleverna av i klassrummet. Talspråket och det akademiska 
språket skiljer sig väldigt mycket och därför lär man sig skillnaderna skolan. En av eleverna påpekar 
att det är förbjudet att använda det språk man använder i klassrummet när man ska gå och handla till 
exempel.  

Språkundervisning i svenska skolor 
Eleverna som har gått på lektioner i svenska som andraspråk upplever resultaten som mycket negativ 
och känner att de har hjälpt dem lite. De känner sig utpekade och lärare förväntar sig att de ska 
presterar sämre inom språkämnet svenska eftersom de är invandrare. En utav de indier-svenska 
eleverna säger så här: 

Att gå på svenska som andraspråk är liksom en smäll på käften. Jag är född i Sverige och har 
pratat svenska i mitt hela liv. Visst jag vet inte vad ett durkslag är men jag KAN språket. Och 
sen bara för det inte är det första språket man lärde sig måste man gå på undervisningen som 
håller en lägre nivå, klart jag lär mig långsammare då!  

De indier-svenska eleverna med flerspråkig bakgrund ser det som positivt att modersmålsläraren 
finns i skolan och kan därför kommunicera med andra lärare eller rektorn om helgdagar och 
traditioner. Detta menar eleverna har hjälpt mycket eftersom man idag får ledigt vid särskilda 
helgdagar. Gruppen är överrens om att modersmålsundervisning är svårt och tråkigt. Det blir ännu 
jobbigare då undervisningstiden blir lagd efter skolan för då är man redan trött. Såhär beskriver en 
svensk elev det: 

Modersmålsundervisning är tråkigt och svårt, det är alltid så sent på eftermiddagarna att man 
är helt slut när man väl ska börja. Klart man tappar motivation. Förutom 
modersmålsundervisningen ser vi ju aldrig språket någonstans så det hjälper ju oss inte mycket 
i dagliga livet. 

Eleverna tycker även att svenska som “språkämne” är besvärligt och trist. Prov på ordförråd och 
ordförståelse brukar gå lite sämre tycker de och blir lite förvånade när de inser att vissa ord, som är 
vanliga för enspråkiga elever är svåra att förstå. På lektionstid brukar vissa lärare hjälpa till med 
språket och ge enklare uppgifter för att göra inlärningen lättare för elever med svårigheter. 
Grupparbete tycker eleverna är enklare då man kan få stöd av klasskamrater. Dock tycker eleverna 
att de presterar lika bra som de andra eleverna på stavning och känner därför att de ligger bra till i sin 
egen språkkunskap. Anledningen till att man presterar olika i dessa två övningar säger en elev är för 
att hon förstår teorin eller grammatiken bakom språket. Dock så blir det svårt att använda språket 
utanför skolan, speciellt för ärenden inom sjukvården till exempel. En elev hade träffat en kompis 
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farmor och tyckte det var väldigt svårt att kommunicera med henne eftersom hennes språk var så 
gammalt. Eleven menar att skolspråket skiljer sig från det man använder till vardags.  

4 TOLKNING 

Inom detta kapitel kommer jag göra en tolkning av de indier-svenska respektive indier-egyptiska 
elevers resultat. Med de tre teman som jag presenterade i resultatet, dvs. Skolan och lärarens roll, 
Språkkompetens och språkundervisning kommer en analys ske med hjälp av den teoretiska 
bakgrunden som finns i början av uppsatsen.  

Skolan och lärarens roll i egyptiska skolor 
 De indier-egyptiska eleverna menar att skolan har lite ansvar för hur de lär sig andraspråket. Den 
egyptiska skolverksamheten saknar kursplan eller styrdokument för andraspråksinlärare. Eleverna 
ska alltså lära sig andraspråket i samma takt som enspråkiga elever. Eftersom eleverna påpekar att 
läxläsning sker individuellt framstår skolans vision tydligt om att eleverna har störst ansvar för att 
lösa språkinlärningsproblem. Även att eleverna upplever en entydig bild (Peterson & Deal 1998) av 
hur lärare behandlar dem visar att den egyptiska undervisningskulturen har ett gemensamt mål där 
man förväntar sig att alla elever ska utgå ifrån samma läromaterial och få liknande resultat. Hur 
lärare reflekterar samt hur samspelet mellan lärare och elever sker har en positiv innebörd i den mån 
att det skapar tydliga förväntningar på språkinlärningen. Att skolan har stränga regler om uniform 
och traditioner är ännu en styrkande faktor att etniska skillnader blir mindre framhävande och att 
eleverna i skolan bildar en enhet. Detta i sin tur belyser att aktörerna i skolan samarbetar väl och på 
så sätt skapar en positiv undervisningskultur och ett resultat av det är att eleverna presterar bättre 
(Egerbladh 2007). 

Skolan och Lärarens roll i svenska skolor 
Skolan erbjuder modersmålsundervisning samt möjligheten att vara ledig vissa helgdagar. Detta 
resonemang visar att skolledare inför reformer för att utveckla skolverksamheten till att passa den 
mångkulturella skolan. Att skolledare och politiker väljer att införa reformer återspeglar en positiv 
undervisningskultur (Peterson & Deal 1998). En positiv undervisningskultur är en skola där dem kan 
förbättra elevprestationer samt öka effektiviteten i elevernas lärande (Hanson & Childs 1998). Trots 
det menar eleverna att undervisningen och mötet med lärare är präglat av extremt olika synsätt. Olika 
attityder som lärare demonstrerar för elever visar att skolorna saknar en gemensam syn på 
flerspråkiga elever. Undervisningskulturens form (Hargreaves 1998), alltså hur lärare tänker kring 
undervisningen, visar ett splittrat tänkande eftersom lärare förväntar sig att de svenska flerspråkiga 
eleverna ska prestera annorlunda än enspråkiga elever. Lärarna kan bete sig så för att det saknar 
tillräcklig kunskap om hur de ska hjälpa flerspråkiga elever. En del lärare tror också att de hjälper 
eleverna genom att ge enklare uppgifter bland annat. Att vårda elevers språkkompetens är en viktig 
gemensam huvudvärdering och anledning är att lärare måste bli medvetna om hur de ska undervisa 
och stödja flerspråkiga elever. Elevernas prestation blir sämre än normalt då skolans aktörer 
prioriterar huvudvärderingarna olika.  

Indier-egyptiska elevers språkkompetens 
När flerspråkiga elever fortsätter att utveckla sitt modersmål är det lättare för dem att utveckla ett 
andraspråk. Indier-egyptiska eleverna menar att modersmålet är det språk de kan bäst och styrkan i 

19 
 



 
 

ett första språk – modersmålet - stärker deras upplevelse att andraspråksinlärning är okonstlat. De 
indier-egyptiska eleverna har ett övertag i sitt modersmål. Därefter har eleverna utvecklat 
andraspråket tills de nått en nivå där de kan behärska det precis som ett första språk. En anledning till 
det är att eleverna lärt sig språket i en naturlig miljö (Cummins 2000). Eleverna har alltså blivit 
optimala användare. Att kunna vara en optimal användare av ett andra språk visar vilket 
självförtroende dessa indier-egyptiska elever har fått och att de vet hur allmänheten och 
skolomgivningen uppfattar dem. Ett övertag de indier-egyptiska eleverna har är att trots skolan är 
relativt oengagerad i modersmålsundervisningen har eleverna tillgång till skolmiljön. Eleverna kan 
överföra kunskaper från deras första språk, dels för att man konstant utvecklar det men också på 
grund utav liknelser och likheter till andraspråket, arabiskan.  

Indier-svenska elevers språkkompetens 
De indier-svenska eleverna upplever att de på grundläggande BCIS-nivå och vardagliga samtal, 
förstår svenska. Men kompetensen i svenska språket blir svårare när de kommer till CALP-nivå 
(Cummins 2000). Att modersmålet är mindre utvecklat är ett direkt resultat av hur mycket eleverna 
använder det. Trots att de svenska eleverna har modersmålsundervisning lika ofta och med samma 
kursplan som de indier-egyptiska eleverna, använder de indier-svenska eleverna modersmålet bara 
under modersmålsundervisningen. Detta i sin tur visar att eleverna håller en BCIS nivå på deras 
modersmål och har långt kvar till att utveckla en CALP nivå, vilket i sin tur påverkar hur effektivt 
överförandet till andraspråket sker.  

Språkundervisning i egyptiska skolor 
Eftersom skolans kursplan inriktar sig på att alla elever följer den vare sig man har svårigheter eller 
svårare förutsättningar i vissa språkämnen väljer skolan återigen att behandla alla elever lika. 
Eftersom denna syn finns på en organisationsnivå visar det att alla delar av skolorganisationen 
samspelar (Egerbladh & Tiller 2007). Att sedan eleverna menar att läxhjälp är svårt att få kan vara en 
antydan på att lärarna vill att elever ska ta ansvar för problem och att lärare och elev står för lika 
mycket arbete. Lärarna ser frustration som en naturlig del och vill förmå eleverna själva att försöka 
hitta lösningar på problemen (Stigler & Hiebert 2009). Detta i sin tur kan förklara varför eleverna 
känner självförtroende i sitt andraspråk och tycker att de befinner sig på samma kompetensnivå som 
enspråkiga elever. Språkundervisningen i arabiska bygger på det klassiska språket samt talspråket, 
eleverna lär sig tidigt skillnaderna mellan hur man pratar i vardagen och hur man pratar i skolan. 
Som resultat kan eleverna eventuellt använda språket naturligt och lära sig språket i olika kontexter 
(Thomas & Collier 2000). Detta hjälper dem utveckla självförtroende i användning av det. Indier-
indier-egyptiska eleverna deltar i samma undervisning med samma villkor till lärande som andra 
elever och därför finner bättre utgångspunkt för andraspråksinlärning. 

Språkundervisning i svenska skolor 
Modersmålsundervisning sker i slutet på skoldagarna. Det är varken positivt för eleverna som går på 
lektionerna eller för modersmålslärarna. Eleverna menar att de är för trötta för att ta undervisningen 
på allvar. Det blir även svårare att hänga med eftersom eleverna känner sig omotiverade att lära sig 
sitt modersmål. Detta i sin tur stärker påståendet att skolan prioriterar modersmålsundervisning 
mindre för dessa elever än vad skolan bör göra. Skolan bör egentligen prioritera 
modersmålsundervisning mycket högre och skapa de rätta förutsättningarna för att stödja 
modersmålsinlärning. Med andra ord, uttrycker skolan en syn om att modersmålsundervisning är 
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mindre viktigt än Sv2 som ämne. Eftersom politiker tar beslut på ett teoretiskt plan finner skolan det 
svårt att verkställa dessa praktiskt. På organisationsnivå blir detta problematiskt då skolledare, lärare 
och elever måste kunna samspela (Egerbladh & Tiller 2007). Att sedan själva undervisningen av 
svenska som språkämne är präglad av att lärare hjälper till för mycket eller ger enkla uppgifter tyder 
på att lärarna gör mer av inlärningsjobbet än eleverna. Detta kan återigen vara en anledning av att 
lärarna saknar kunskap om hur de kan hjälpa flerspråkiga elever. Eleverna har svårt att skilja på 
vardagsspråk och skolspråk eftersom detaljerad undervisning av dessa skillnader är något som skolan 
lägger mindre betoning på. En viktig kompetens som eleverna saknar är att använda språket naturligt 
vid olika kontexter. Stort ansvar ligger även hos lärarna som behöver ha ytterligare kompetens för att 
lära ut flerspråkiga elever (Thomas & Collier 2000).  

5 DISKUSSION 

Utifrån elevernas perspektiv kan jag se en tydlig skillnad mellan den egyptiska och svenska 
undervisningskulturen. Denna skillnad i sin tur påverkar hur eleverna upplever 
andraspråksinlärningen.  

Den främsta skillnaden i hur dessa olikheter artar sig är hur tydlig skolan är i sin vision av 
individuella invandrande elevers kompetens eller hur språkutvecklingen ser ut mer generellt för 
elever från olika minoritetsgrupper. Många lärare i den svenska skolan försöker skapa en miljö av 
förståelse för andra språk och kulturella bakgrunder. Men eleverna upplever en otydlig bild av dessa 
försök. På samhällsnivån, den nivån där beslutsfattande sker, skapar politiker reformer som sedan 
skolledare och lärare ska anpassa sig till. När lärare och elever förstår eller accepterar reformer som 
sker på samhällsnivå undviker man konflikter med sammanhållning i undervisningskulturen. Det är 
på aktörsnivån själva lärandets dynamik artar sig. Och samspelet mellan lärare och elever samt 
skolledare spelar allra högst roll i hur effektiv språkinlärningen ter sig. De indier-svenska eleverna 
upplever att undervisningskulturens otydliga bild påverkar dem negativt för att den traditionella 
bilden passiviserar dem. De utländska eleverna blir också passiviserade av undervisningskulturen. 
Dessutom blir deras självbild negativ. Att uppmärksamma denna problematik är viktigt eftersom 
utvecklingen av ett andra språk bygger på två faktorer, hur utveckling av modersmålet sker samt hur 
skolan stöder detta. De indier-svenska eleverna är förvirrade om stödet skolan ger påverkar deras 
språkinlärning i både första språket samt andra språket. När lärarna i skolan nedvärderar betydelsen 
av den språkliga bakgrunden har eleverna svårt att finna motivation till att utveckla sitt första språk. 

De indier-egyptiska eleverna upplever en undervisningskultur som nästan är raka motsatsen till den 
svenska. De indier-egyptiska eleverna tycker deras undervisning är effektiv trots att det finns lite stöd 
i andraspråket. Skillnaden är att eleverna tycker att undervisningskulturen är positiv eftersom de 
upplever tydlighet i vem man är. De har accepterat sig själv, sin bakgrund och majoritetskulturen 
som en naturlig del av sitt liv. Man kan från ett svenskt skolperspektiv argumentera för att skolor 
som behandlar elever med olika kompetenser likadant kan hamna i riskzonen att skapa en negativ 
undervisningskultur. Anledningen är att olika kompetensnivåer måste få speciell uppmärksamhet. 
Men de indier-egyptiska eleverna uppfattar att alla är lika. Det gemensamma synen skapar trygghet i 
undervisningskulturen, då samhällsnivån och aktörsnivån samspelar och strävar efter samma mål. 
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Andra frågeställningen berör hur undervisningskulturen påverkar språkinlärning. Vi kan konstatera 
att hur skolan väljer att värdera och prioritera språkundervisning påverkar andraspråkets utveckling. 
Att de indier-svenska eleverna får möjlighet till undervisning i sitt modersmål är ett budskap som 
säger att man värderar denna kompetens att man inom skolan vill utveckla den. Dock så är detta 
budskap även det otydligt. Frågan uppkommer då, varför valde skolledningen att sätta en prioriterad 
undervisning när elever har mindre motivation till att lära sig det. Igen är det viktigt att skolledare 
delar värderingar och visioner som politiker, till exempel, sätter upp. Denna rådande tvetydigheten 
påverkar eleverna till den delen att de själva har svårt att prioritera modersmålet. Eleverna märker 
från sin närmaste omgivning att det finns dubbla budskap i strävan att uppfylla eller utveckla denna 
flerspråkiga kompetens och därför överger eleverna modersmålet. Detta i sin tur gör så att eleverna 
har svårare att lära sig ett andraspråk eftersom de saknar ett djupare språk i sitt första språk. Med 
andra ord, eleverna behöver mer kunskap som större ordförråd i sitt första språk. Att eleverna själva 
menar att de själva blir chockad när de inser att språket behöver utveckling får konsekvens att 
självförtroendet får sig en törn vilket i sin tur skapar svårigheter i inlärningen av andraspråket.  

De indier-egyptiska eleverna erkänner att de upplever frustration i början av sin 
andraspråksinlärning. Frustration är en framträdande aspekt ur den egyptiska synvinkeln av 
språkinlärning också och därmed påverkar det hur effektiv språkinlärning sker. Det optimala skulle 
vara att den egyptiska skolan, för att ytterligare stärka sin undervisningskultur, våga införa reformer 
och pröva innovativa lärmetoder, som att inkorporera en tydlig vision inom hela organisationen för 
att utveckla flerspråkiga elevers språkkompetens.  

Att vara flerspråkig har stor betydelse på hur jag ser mig själv. Jag hade innerligt önskat att jag i 
skolåldern känt ett sådant självförtroende de indier-egyptiska eleverna känner idag. Detta stärker 
människor individuellt och är en viktig aspekt i ett mångkulturellt land. Därför skulle det vara 
intressant att i framtida forskning rikta en mer gedigen undersökning till alla aspekter som berör 
undervisningskulturen. Som mål med detta arbete hoppas jag att läsare med mig förstår att det är 
viktigt att tänka utanför ramarna och ta lärdom från andra kulturer och därför låta utomstående 
granska skolmiljön. 

6 SAMMANFATTNING 

Det finns stora skillnader i hur olika skolsystem väljer att prioritera språkkompetens. Just när det 
kommer till språkinlärning är andra faktorer så som, modersmål, motivation och attityd viktiga. Jag 
har i detta arbete uppmärksammat vikten av elevernas utveckling av modersmålet med hjälp av lärare 
för att mer framgångsrikt kunna lära sig ett andraspråk. Resultatet av min studie visar att skolan och 
dess ledare behöver formulera en tydligare syn om hur skolan erbjuder stöd till flerspråkiga elever. 
Det är också nödvändigt att skolorganisationen inkluderar lärare, skolledare, politiker och 
skolkamrater i detta stöd. Ifall en otydlig struktur och syn existerar får eleverna känslan av att skolan 
saknar engagemang för att stödja deras flerspråkiga kompetens. Detta i sin tur påverkar deras 
motivation till lärandet av både första och andraspråket. Undervisningskulturen så som eleverna i 
svenska skolor upplever är otydlig i sin vision om att flerspråkiga elever ska lära sig sitt modersmål. 
Eleverna undrar också ifall läraren eller de själva bär det största ansvaret för andraspråksinlärning. 
Eleverna i den egyptiska undervisningskulturen beskriver skolsystemet som raka motsatsen till den 
svenska. Egyptiska skolor är stabila och entydiga i sitt sätt att stödja flerspråkiga elever och tydliga 
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med att eleverna har det största ansvaret för andraspråksinlärningen. Samhällets ledare har som mål 
att skapa kompetenta medborgare och en viktig kompetens är just den språkliga. Därför är det 
nödvändigt att myndigheter formar en undervisning som är tydlig med sina mål men också skapar 
möjlighet för medborgare att lära sig de språk de vill på det mest effektivaste sättet. 
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Bilaga A 

Frågor till fokusgrupp 

Teman:  

• Skola 
• Lärare 
• Kultur 
• Språk 

Frågor: 

• Hur upplevs andraspråket och andraspråksinlärningen? 
• Hur hjälper skolan och lärarna i er språkundervisning? 
• Vad skulle motivera er att lära er bättre svenska och gujarati? 
• Vilka språk kan ni bäst och varför? 
• Vilken språkundervisning är tråkig respektive rolig och varför? 
• Vad är kultur för er? 
• Går skola och kultur ihop? 

Bilaga B 

Intervjufrågor 

• Varför upplever du att du är olika duktig vad det gäller språkkompetens? 
• När är du stolt över din bakgrund? 
• Hur kan skolan hjälpa dig som elev så att ni får bättre självförtroende i språkinlärning? 
• Vad är skolans och lärarnas uppgift i språkinlärning? 
• Varför är det viktigt att kunna språk? 
• Hur skiljer sig dina kunskaper i ditt andraspråk från dina enspråkiga klasskamrater? 
• Vilka umgås ni mest med och vilka språk kommunicerar ni på? 
• Vad betyder språk för dig? 
• Är det någon skillnad på hur du möts i skolan från ditt vardagsliv? 
• Upplever du att skolan ser dig som en resurs? 
• Hur skiljer sig modersmålsundervisningen från andraspråksundervisning? 
• Hur har du nytta av att kunna så många språk? 
• Hur uppfattar du det stöd skolan ger? 
• Vad tycker dina föräldrar om din språkinlärning? 
• Hur uppmuntrar lärare er i er språkinlärning? 
• Hur känns det att vara flerspråkig? 

 
Bilaga C 
 
Utdrag ur gruppsamtal med svenska elever 
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Intervjuaren (Jag): Vad skulle motivera er att lära er svenska och gujrati bättre? 
Elev 1: Ähh.. varför ska man lär sig gujarati. Prata svenska. Det funkar ju. 
Elev 3: Klart man ska lära sig! Språk är bra… men alltså jag tycker det är kul med hemspråk men det 
är så jobbigt att gå på det bara. Jag har en haltvimmas rast innan jag börjar. Och jag är typ den enda i 
min klass som har hemspråk. Då sitter jag där själv, då kan man väl lika gärna gå hem. 
Elev:1 Jag slutar klockan 13.40 på onsdagar och gissa när hemspråken börjar… KLOCKAN TRE!! 
Ähh, som om man verkligen lär sig mycket ändå 
Intervjuaren (Jag): Men om ni hade hemspråk tidigare eller på en tid som funkade bättre för er, 
skulle ni gå då? Vad tycker du Elev 2? 
Elev 2: Jo jag skulle gå, morsan klagar jämt på att jag börjar glömma gujarati. 
Elev 1: aa min me. 
Elev 5: Alltså jag kan tycke såhär, för en vecka sen hade vi presentation i klassen och man fick välja 
vilket land man ville presentera. Jag valde självklart Indien, jag tog med lite mat och lite henna och 
musik.. Lärde klassen och lärarna några ord och all tyckte det var jättekul. Jag tyckte de var också 
kul och kände mig faktiskt ganska stolt. När vi hade rast så kom kompisar o så fram och frågade 
massa saker om Indien och så. Då var det ganska kul att vara indisk och kul att lärare och kompisar 
är intresserade. Då är det klart man vill lära sig mer om sitt språk och jaa hålla kvar det. 
Intervjuaren (jag): Så ni menar att när man får komplimanger och uppskattning höjs motivationen 
till att lära sig gujarati? 
Elev 4: ja det är klart. Man vill ju kunna sitt språk bättre och vilja lära sig men det finns liksom 
aldrig tid för det, det är för jobbigt helt enkelt. Vem ska man prata med förutom mamma o pappa? 
Sen glöms det bort. 
Intervjuaren (Jag): Hur skulle ni lära er bättre svenska då? 
Elev 4: Inte med att gå på sv2 i alla fall. 
Elev 1: Jaa håller med, det är ju bara massa flyktingbarn där, klart jag kan bättre svenska. 
Elev 3: jag har aldrig behövt gå på sv2 men vanliga svenska lektioner kan vara svårt. Det är ju alltid 
många ord som bara jag inte förstår, alla andra kan juh. Det är ju bara för dem använt dem hemma. 
Intervjuaren (Jag): Hur ska man göra då för att ni ska vilja lära er svenska? 
Elev 3: hmm jag tror att det inte behöver vara så tydligt att jag är invandrare och jag kan inte prata 
svenska typ… antingen finns det någon lärare som tycker synd om en eller en annan som typ hatar en 
för att man är invandrare. Om man nu ska gå på vanliga svenska lektioner så ska man bli behandlad 
likadant också… Varför kan man inte blanda in lite annat i svenska lektioner eller typ lekar eller 
något. 
Elev 4: JA! Varför kan man inte ha sånna presentationer som jag hade i so om Indien på svenska 
lektioner, man kan ju typ istället skriva en uppsats eller något.. 
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