
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

Invandrarungdomars 

språkutveckling  
Språkflyt och integration  

 

Maria Emanuelz  

och  

Veronica Nilsson   



Maria Emanuelz 

Veronica Nilsson 

2013-06-11 

 

ii 

 

 

Abstract 

I denna forskningsstudie har vi undersökt elever med invandrarbak-

grund och deras utveckling av språkflytet. Detta har skett under arbetet 

med en teateruppsättning. Arbetet handlar om elevernas eventuella 

framsteg i språkflytet genom arbetet med drama samt de olika integra-

tionsaspekterna som ingick i gruppsammansättningen. Syftet var att 

undersöka hur språkflytet hos en grupp elever utvecklas. Vad sker i 

deras språkutveckling då de får möjlighet att integrera mellan grupper, i 

arbetet med drama? Vi valde att använda oss av aktionsforskning som 

metod i vår undersökning. I och med projektet icensattes en handling, 

där processen följdes och avslutades med reflektion över vad som skett. 

Det vi sett som fördelar av valet med aktionsforskning är bland annat 

att det har varit till personlig nytta för deltagarna, då den bidragit till 

självutveckling. Vi ser också fördelar för den aktuella skolan samt andra 

skolor då de har möjlighet att ta del av resultaten och genom det kan 

utveckla organisationen. Resultatet har visat att språkflytet har utveck-

lats. Det vi vidare sett är att de medverkande förkovrats på fler olika vis, 

inte då endast i språkflytet. 

 

 

 

 

Nyckelord: didaktik, integrering, invandrarungdomar, språkflyt 

språkutveckling, teateruppsättning 
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Inledning  

Integrationsfrågor och intresset för teaterns arbetsformer är två ting som 

engagerar och inspirerar oss.  Utifrån dessa utgångspunkter föddes idén 

till forskningsstudien.  

 

Efter kontakt med verksamma lärare på IVIK-programmet1 förstod vi 

att de studerande var inom kunskapsmässigt segregerade 

nivågrupperingar. Samt att kontakten med svenska ungdomar var näst 

intill obefintlig. Utifrån denna vetskap växte vårt engagemang för vår 

ursprungsidé som bygger på språklig utveckling genom integration.  

 

Visionen är att tillsammans med en grupp ungdomar från skilda 

kulturer och med varierande språkkunskaper, sätta upp teaterstycket 

Medea2. Under processens gång är vår avsikt att granska utvecklingen 

av språkflytet hos ungdomarna med invandrarbakgrund då de 

integreras i den sammansatta gruppen.3 Detta projekt kommer att 

resultera i två offentliga föreställningar samt två framföranden för 

skolpublik på en etablerad teaterscen. 

 

Eleverna som medverkar i projektet kommer från fjorton olika 

nationaliteter och de flesta går på förberedande gymnasieskola. I skolan 

är de indelade i fem olika nivåer, från A till E. I A kursen är eleverna 

analfabeter och när de har klarat E är de godkända i svenska som 

andraspråk i  årskurs nio. I detta projekt medverkar de som går 

kurserna B till E, samt svenska ungdomar med tidigare teatererfarenhet. 

Vår ambition var att sammaföra dessa elever vilka var segregerade 

grupper i den ordinarie skolkontexten.  

                                                 
1  Se bilaga 2  
2  Se bilaga 1  
3  Se bilaga 3 
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 Avsikten är inte att finna den ultimata pedagogiska metoden för 

språkinlärning, utan att se om det genom en integrering av valda 

grupper och svenska ungdomar sker en förändring i invandrarelevernas 

språkflyt, samt att titta på vad som faktiskt är betydelsefullt för 

utvecklingen genom arbetet med teateruppsättningen. Detta är även 

något som Carlgren tar upp, en strävan efter den optimala 

inlärningsmetoden skulle innebära en begränsning av lärandet. Istället 

menar hon att en variation av aktivitetskulturer och metoder är att 

föredra då det möjliggör olika slags lärande.4 Utmaningen blir 

framförallt för elevgruppen att på ett helt nytt sätt lära in det svenska 

språket och för oss ligger utmaningen i undersökningen av detta.   

 

Mycket förberedelsearbete har gjorts för att göra denna undersökning 

möjlig. Det har bl.a. varit nödvändigt att ansöka om bidrag från många 

olika håll för att kunna finansiera projektet. En viktig del av idén har 

varit att engagera en professionell regissör, musikproducent 

dramapedagog samt en verksam språkpedagog. Detta för att realisera 

teaterföreställningens visioner. Dock är det processen som vi vill lyfta 

fram. Att ungdomarna får arbeta med erfarna människor gör att det blir 

mer allvar. Alla medverkande har valt att vara med av eget 

engagemang. 

 

Det problemområde vi utgår ifrån är betydelsen av integration i 

skolverksamhet, en verksamhet som ofta segregerar elever med 

utgångspunkt i kunskapsmässiga nivågrupperingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Carlgren Ingrid, Miljöer för lärande (Lund 1999), 12. 
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Bakgrund 
Vi utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då vi måste se på hela 

kontexten när vi studerar utvecklingen av individernas språkflyt och 

inte enbart som en avskild företeelse. Vygotskijs utgångspunkt brukar 

kallas sociokulturell, då han ser omgivningen som avgörande för 

individens utveckling och prestation. Med utveckling menar han 

tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling. Enligt Vygotskij 

övergår utveckling från att i huvudsak bestämmas av biologiska 

faktorer till att ske inom ramen för sociokulturella förhållanden5. I det 

sociokulturella perspektivet på lärande flyttas fokus på den personlige 

elevens tänkande, lärande och strategianvändning till gruppens 

potential för gemensamt meningsskapande.6 Den sociokulturella teorin 

har fokus i det didaktiska perspektivet. Det går att hänföra det 

sociokulturella perspektivet till Olga Dysthe som anser att termen social 

har två betydelser.  

 
… å ena sidan betyder ’social’ att vi alla är förankrade i en kultur och i 

en gemenskap och att det sätt på vilket vi tänker och handlar påverkas i 

alla situationer av denna kulturförankring. Detta gäller även 

inlärningssituationer, och därför kan vi inte studera lärande som ett 

isolerat fenomen och endast som mentala aktiviteter hos individen utan vi 

måste se på hela kontexten för att förstå vad som hämmar och främjar 

lärande. Å andra sidan betyder ’social’ att ha relationer och vara i 

interaktion med andra människor.7  

 

Två nyckelbegrepp inom sociokulturell teori är situerat lärande där 

autentiska aktiviteter i skolan är eftersträvansvärda och medierat 

lärande, där tonvikten läggs på den sociala och den kulturella 

gemenskapen och inte på individen. I ett sociokulturellt perspektiv är ett 

socialt perspektiv centralt. I det sociokulturella perspektivet är historiskt 

kulturellt sammanhang samt relationen och interaktionen mellan 

människor betydelsefull8. 

 

Att vara i interaktion med andra människor samt att ha relationer, är 

något som begärs av en individ som skall integreras i samhället. 

                                                 
5 Säljö Roger, Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm 2005), 36. 
6 Tornberg Ulrika, Språkdidaktik (Falkenberg 2009), 21. 
7 Dysthe Olga, Dialog, samspel och lärande (Lund 2003), 9. 
8 Ibid. 51.  
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Sveriges befolkning kännetecknas av stor mångfald, där många olika 

kulturer möts. Åtgärder har utförts från regeringens sida inom 

integrationspolitiken9, dock finns brister som resulterar i klyftor i 

samhället mellan invandrare och infödda svenskar. Detta kan leda till 

kategorisering, segregering och utanförskap. Det finns åtskilliga 

aspekter som vi vill lyfta fram vilka har betydelse för en lyckad 

integration i det nya samhället. Detta på grund av att vi vill visa på 

vilken innebörd en gruppsammansättning kan ha samt att språket kan 

vara avgörande för en invandrad individ. Först av allt vill vi tydliggöra 

vad vi menar med integration. 

 

Vi har satt vår utgångspunkt när det gäller integration i Osman Aytars 

avhandling, där han redogör för att integrationsprocessen innefattar 

både invandrare och den infödda. Fokus har för oss under arbetet varit 

just på gruppsammansättningar och deras betydelse för 

språkutvecklingen, detta speglas tydligt i Aytars text. I sin avhandling 

urskiljer han tre dimensioner vilka behandlar integration med fokus på 

grupper. Den första dimensionen behandlar Integration mellan etniska 

svenskar och lika invandrargrupper. Den andra dimensionen hanterar 

Integration mellan olika invandrargrupper. Denna dimension belyser de 

avvikelser som finns bland olika samhällsgrupper vilka ofta betraktas 

som en grupp. Den tredje och sista dimensionen uppmärksammar 

Integration inom enskilda invandrargrupper i det nya landet. Denna 

dimension fokuserar på att skapa fördelaktigare villkor för den etniska 

och kulturella mångfalden i samhället. Vidare menar Aytar att 

integration borde äga rum på lokalt plan innefattande offentliga 

institutioner som en del av en större integrerad helhet.10  

 

                                                 
9Kamali, Masoud. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering. Statens offentliga utredningar, Stockholm, SOU 2006:73   
10 Aytar Osman, Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och interetniska 

relationer i Sverige. Stockholms universitet, Doktorsavhandling Sociologiska 

institutionen, 2007. 
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Vi har tagit fasta på dessa tre dimensioner i vår gruppsammansättning. 

Vilken grupp en inflyttad individ från ett främmande land hamnar i kan 

vara avgörande av hur hans eller hennes språk utvecklas. Dessa tre 

dimensioner vilka Aytar belyser är inte lätta att spåra i den 

undersökande skolans kontext, detta trots att i många kommuner har 

integrationspolitiken organiserats med huvudmålet att ”integrera 

invandrarna”. År 1996 då integrationspolitiken formulerades och antogs 

med bred marginal i riksdagen var dess mål att skapa ett integrerat 

samhälle genom att göra ”invandrarnas” integration i det svenska 

samhället möjlig. Mångkulturkonsulter samt mångfaldsansvariga 

anställdes och integrationsgrupper skapades för att underlätta 

invandrarnas integration. Dock har integrationspolitiken visat sig 

ineffektiv i att uppnå sitt mål då segregationens tillväxt är starkare än 

någonsin11.  

 

Ytterligare aspekter som kan vara avgörande för en lyckad integration, 

är känslan av självbestämmande, språket, gruppsammansättningar. 

Diaz tar upp att i en integrationsprocess är individens egen inställning 

och engagemang av integrationpåskyndande åtgärder en avgörande 

funktion. En tillfredställelse hos människan går hand i hand med en 

lyckad integration.12 Att känna en känsla av självbestämmande är en 

viktig del för att komma in det nya samhället, när du kommer hit som 

flykting eller inflyttad. Diaz avhandlar primär och sekundär integration. 

Det som är avklarat i anknytning med mottagningsperioden är sannolikt 

primärintegration. Primärintegration, vilken bygger på 

inlärningsprocesser och som fungerar som ett underlag för integration, 

menar Diaz är nyckeln till välfunnen sekundärintegration. Vilket 

innebär en fördjupning av integration gällande kommunikativ förmåga, 

språkkunskaper, utbildning, självförsörjning och bostad. Diaz menar att 

det är först då individen har en känsla av att han eller hon själv 

bestämmer över sitt liv som en lyckad primärintegration kan äga rum.13 

 

                                                 
11 Kamali, Masoud. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering. Statens offentliga utredningar, Stockholm, SOU 2006:73 
12 Diaz Jose Alberto. Integration och indikationer: Några teoretiska och metodologiska 

Utgångspunkter för användandet av indikationer. Integrationsverkets rapportserie. 

Örebro 2004. 
13 Diaz Jose Alberto, Primärintegration och bidragsberoende (Stockholm 1997:94),  
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Vi vill vidare lyfta fram gruppens betydelse i den mångkulturella 

debatten. Det är just gruppen som individen hamnar i som kan vara 

avgörande för dennes framtid. Man blir oupphörligen satt i olika 

gruppsammanhang vilket påverkar oss som individer. Skolan har en 

viktig del i att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden i 

samhället. Detta kan ske genom att få enskilda individer att förstå 

varandras olikheter. Man finner att läsa under skolans uppdrag i Lpo94, 

det som fokuserar på den mångkulturella mångfalden, att ett samhälle 

bör förberedas med täta kontakter över kultur -och nationsgränser. 

Detta internationella perspektiv ska även utveckla en förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet14. Det mångkulturella perspektivet 

måste intas av både lärare och elever utan att för den del särskilja 

människor i negativ bemärkelse, som ´dem´ som något sämre än ´oss´15. 

 I  

Mångkulturbegreppet som diskuteras i den svenska skolan, 

problematiserar Tesfahuney kring.  Han menar att debatterna om en 

mångkulturell skola leder in på minoriteternas behov. 
 

 ”I och med att ’den mångkulturella skolan’ görs till en fråga om 

ungdomar med ’annorlunda kultur’ så har debatten redan stigit in en 

nutida form av exkluderande rasifierad diskurs, där svenska/vita/kristna 

barn och ungdomar görs till normen för utbildningen och 

utomeuropeiska/svarta/muslimska barn och ungdomar görs till avvikare 

från denna norm.”16  

 

Här ser vi ett betydande exempel på hur viktigt det är med 

gruppsammansättningen. Den kan vara utvecklande och avgörande för 

t.ex. en individs språkframgång. Detta leder oss in på språkets betydelse 

för en människa som är inflyttad till ett nytt land. 

                                                 
14 www.skolverket , Lpo94 
15 Lorentz Hans: ”Talet om det mångkulturella” i Pedagogiska Magasinet 2008:2 s. 72. 
16 Tesfahhuney Mekonnen, Monokulturell utbildning, utbildning och demokrati. 1993:3, 73. 

http://www.skolverket/
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Språkets betydelse 
Språket har en stor betydelse för en lyckad integration i det nya 

samhället. Vi har valt den brittiske andraspråksforskaren Peter Skehans 

tre aspekter på språkfärdighet för att definiera begreppet språkflyt, 

vilka är flyt, komplexitet och korrekthet. Dessa tre är delvis oberoende 

av varandra anser han. För att göra en kontinuerlig och allsidig 

utveckling av andraspråket möjlig måste dock dessa aspekter utvecklas 

och samverka parallellt.17 Det ena utesluter inte det andra, det bör ske i 

samverkan med varandra. Det kan dock vara effektivt, för att t.ex. 

utveckla språkflytet, att göra avkall på korrektheten i orden som uttalas. 

Fortsättningsvis redogör Lindberg för Skehans aspekter angående 

språkflyt: vilket innebär att för att delta i en muntlig kommunikation 

med tämligen gott flyt är det tänkbart, att du blir tvungen att göra 

avkall på andra aspekter, som t.ex. korrekthet och precision18. 

 

Skehan tar även upp angående individers språkinlärning, att det ej är 

bundet till personliga erfarenheter. Vanligtvis är det i både kommunikativ 

utlärning samt språktillägnelsen, avgörande för inlärningen beroende vilken 

situation individen befinner sig i. 19 Återigen belyses gruppsituationens 

betydelse för språkinlärningen. Att bli medveten om den 

kommunikativa kompetensen, innebär att bli medveten om 

maktstrukturerna i samhället samt att kunna förändra dem i en 

demokratisk riktning med språkets hjälp. Med språket skall människan 

kunna befria sig själv.20  

 

Angående skolans avgörande roll då det gäller att utveckla språket hos 

barn och ungdomar, beskriver Einarsson dess betydelse: 
 

”Det är genom skolan som samhället i stor utsträckning styrs, och det är 

genom språk som skolan utövar sin makt och genomför sin uppgift så 

som den har definierats i olika styrdokument. Skolan ger möjligheter för 

barnen att gå utanför de sociala och språkliga kartor som deras olika 

ursprung har ritat upp för dem.”21  

 

                                                 
17  Lindberg Inger, Språka samman, Om samtal och samarbete i språkundervisning (Västerås 

2005), 36-37. 
18 Ibid. 37. 
19 Skehan Peter, Where does language apitude come from (Edingburgh 1986), 
20 Tornberg Ulrika, Språkdidaktik (Falkenberg 2009), 53. 
21 Einarsson Jan, ”Språksociologi och skolan” i Språksociologi (Lund 2004), 299. 
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Språket är som nämnts, en del av vad som kan påverka en individs grad 

av lyckad integration i det nya samhället. Något vi vidare vill ta upp är 

vikten av förståelsen samt samspelet mellan oss människor i samhället. 

För att samspelet mellan människor från skilda kulturer ska fungera 

krävs en interkulturell eller tvärkulturell kommunikation. Att allt fler 

människor flyttar, rörligheten över världen blir större och flyktingarna 

oupphörligt blir fler är några av skälen till de ökade interkulturella 

kontakterna. Detta leder till att samspelet mellan människor från olika 

kulturer blir vanligare både inom privatliv samt arbetsliv.22  

 

Dramats betydelse 
För att klara sig socialt i ett samhälle måste man se till vad hela 

individen kan och behöver. Att språk korsbefruktar varandra är 

språkforskare idag överens om.23 Jederlund och Claesdotter diskuterar 

att man som pedagog inte bara bör fokusera på det teoretiska utan även 

på andra uttrycksformer och språk som bildspråket, berörningsspråket 

och musikspråket.24
 

 
"Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. De tvingar oss att tänka utan kropp och 

handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, 

vetenskaperna och fantasierna, det inre och det yttre görs till varandras 

motsatser "25 

 

En del av språkinlärningen sker genom användandet av kroppen. Att 

använda sig av dramaövningar kan påverka inlärningen. Barn uppfattar 

situationer och företeelser på olika sätt och därmed lär på olika vis, Lpfö 

98 skriver angående detta: Att kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksmedel såsom rytmik, dans, rörelse och sång samt med hjälp av tal och 

skriftspråket, detta innehåll ska vara en strävan inom skolan till att gynna ett 

barns utveckling och lärande26. 

 

En kombination av inlärningssätt bör finnas till hand, för att uppnå bästa 

möjliga språkinlärning. Man finner också att läsa i Lpo 94: 

                                                 
22 Nilsson Björn och Walldemarson Anna-Karin, kommunikation, samspel mellan 

människor (Lund 1994), 128 
23 Jederlund Ulf, Musik och språk – Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling 

(Malmö 2002), 19. 
24 Claesdotter Annika och Jederlund Ulf, vägar till språket (Malmö 2005), 174. 
25 Jederlund 19. 
26 www.skolverket.se , Lpfö98 

http://www.skolverket.se/
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"Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 

uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. […] De skall få pröva 

och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall 

vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 

bildningsgång omfattar möjligheten att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskapsformer och erfarenheter. Förmågan till eget 

skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig" 27 

 

Detta är något Orlenius frågar sig, om man genom kunskap kan ändra 

samhällsstrukturer. Det är en fråga om hur kunskap lärs ut. Ett sätt är 

att debattera och problematisera om hur t.ex. olika maktkategorier 

påverkar varandra och att låta eleverna inta och gestalta olika roller, 

vilket ofta sker inom arbetet med dramaövningar. Orlenius talar om 

transition och menar: 
 

”att gå från information till kunskap handlar inte om att överföra 

information utan är i grunden en komplex process. Det handlar om 

utmaning av värderingar och en förändrad uppfattning av världen, en 

omgestaltning av världen (transition) där den yttersta konsekvensen av 

öppenhet mot ny kunskap är att vi djupast sett sätter våra egna liv på”.28  

 

Att eleverna själv får agera, läsa dramer, gå på teaterbesök kan bidra till 

att eleverna får andra perspektiv på olika situationer, vilket säkerligen 

medverkar till ökad förståelse för andra människor. Ett viktigt syfte med 

just dramatiseringar i skolan är att eleverna själva får agera. Detta kan 

leda till en känsla av deltagande och att de själva erfar något.  

 

Syfte 

Syftet med denna empiriska studie är att studera utvecklingen av en 

grupp invandrarelevers språkflyt, då de får möjlighet att integreras 

kunskapsnivåer emellan, i arbetet med drama.  

Hur kommer språkflytet utvecklas för ungdomarna med invandrarbak-

grund då de integreras?  

                                                 
27 www.skolverket.se Lpo94 
28 Orlenius Kennert, Värdegrunden finns den? (Stockholm 2001), 116. 

http://www.skolverket.se/
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Vad i arbetet med en teateruppsättning kan ha haft betydelse för 

förändringen? 
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Metod  

Vi valde att använda oss av aktionsforskning som metod i vår 

undersökning. Med aktionsforskning som metod synade vi en 

språknivåheterogen gruppering, vilken står i motsats till skolans 

traditionella språknivåhomgena indelning. Med projektet icensatte vi en 

handling, där processen följdes och avslutades med reflektion över vad 

som skett29. Genom detta hade vi som mål  att skaffa oss lärdom om hur 

förändringen går till och även följa det som sker under arbetets gång. Då 

vi observerade varje repetition och skapade oss ett nära samarbete med 

de deltagande eleverna är det troligt att båda parter genom frivilligt 

deltagande, genererade ny lärdom.  

 

Den klassiska aktionsforskningens utgångspunkt är att försöka ändra på 

den problematik man vill förstå väl. Syftet är att de som studeras samt 

de som utför studien ska komma fram till någon form av gemensam 

insikt i fråga om den gynnsammaste metoden för att uppnå eftertraktad 

förändring.30  

 

Det vi sett som fördelar av valet med aktionsforskning är bland annat 

att det har varit till personlig nytta för eleverna, då den medverkar till 

självutveckling. Vi ser också fördelar för den aktuella skolan samt andra 

skolor då de har möjlighet att ta del av resultaten och kan genom det 

förbättra organisationen.  

 

Vidare var visionen att genom detta nya sätt att lära in språket, öka 

individens lust att vilja lära mer. Aktionsforskningstanken bygger just 

på idén om att ny kunskap ökar intresset, vilket sporrar personen att 

själv lära sig mer samt viljan att utveckla och förändra en verksamhet.31 

 

Vi har valt att redovisa en del av metodavsnittet i anslutning till 

resultatpresentationen för att förtydliga vissa delar av resultatet. 

 

                                                 
29 Rönnerman Karin, aktionsforskning i praktiken. (Malmö 2004), 13. 
30 Denscombe Martyn, Forskningshandboken. (Lund 1998), 171. 
31 Ibid. 172. 
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Metoddiskussion 
Då eleverna deltagit i forskningen har en demokratisering i 

forskningsprocessen skett vilket har skapat en större uppskattning och 

respekt för deltagarnas kunskaper.32  

 

Vi vill även lyfta fram de nackdelar som uppstår i en aktionsforskning. 

De vi upptäckt är att en stor arbetsbelastning har lagts på deltagarna 

samt oss som forskare. Detta kan givetvis ha påverkat omfattningen av 

vår forskningsstudie. Risken för att vi inte varit helt opartiska i 

inställningen till forskningen är något vi har tagit i beaktande då vi 

studerat materialet och analyserat resultaten. Enligt Denscombe är 

aktionsforskaren inställd på att lösa problem i vardagliga aktiviteter 

som människor ställs inför. Detta leder till att aktionsforskaren inte är 

helt objektiv för att denne får ett slags egenintresse i resultaten. Risken 

ligger här i att man inte är helt objektiv och opartisk, kritiken blir då att 

det är svårt att förknippa detta med bilden av vad den klassiska 

vetenskapen står för.33 

 

Då aktionsforskningen är inriktad och bedrivs i en omgivning där de 

utgörande kännetecknen är givna beståndsdelar och inte faktorer vilka 

går att variera eller kontrollera, är utsikterna att få ut representativa 

data mindre god. I och med aktionsforskningens begränsning finns det 

argument för att resultaten sällan bidrar till mer generella insikter, som 

inbjuder till slutledningar med universell tillämplighet. Detta då nya 

teorier och nya sanningar sällan bygger enbart på handlingsinriktad 

forskning i lokala miljöer. Emellertid ska inte undersökningen prövas 

utifrån storlek eller syfte utan forskningen ska värderas utifrån hur den 

fullgör de bestämda vetenskapliga kraven.34  

 

                                                 
32 Martyn Denscombe, Forskningshandboken (Lund 1998), 180. 
33 Ibid. 181. 
34 Ibid. 80. 
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Observationer och intervjuer 
Under 8 veckor har vi genomfört observationer och filmat 

repetitionerna. Deltagarna har repeterat 4-5 dagar i veckan i dramasalen 

på deras skola. Vi har utfört semistrukturerade bakgrundintervjuer med 

6 medverkande och tittat på deras utveckling av språkflytet. Detta har 

inneburit att vi hade en färdigställd lista med intervjufrågor vid 

samtalets start. Vi var dock flexibla då det gäller ämnens ordningsföljd. 

Den semistrukturerade intervjumodellen tillåter även den intervjuade 

att tala mer utförligt och utveckla sina idéer kring de frågor som ställs.35 

Intervjuerna bandinspelades och pågick som regel under en timmes tid. 

Dessa utfördes mestadels utanför skolmiljön. Vi valde att följa sex 

deltagande av den orsaken att vi ansåg det tillräckligt för att besvara det 

som låg till grund för vårt undersökningssyfte. I bakgrundsintervjuerna 

har vi tittat på ungdomarnas individuella faktorer som, affektiva 

faktorer, motivation och ålder. Enligt Tornberg36 har ett barn med hög 

stress - och ångesttröskel som är analytiskt motiverat, språkbegåvat och 

utåtriktat stora möjligheter att lyckas lära sig ett främmande språk. Alla 

personer har vidoefilmats under dessa 8 veckor och i analysen av 

filmerna har vi fokuserat på några specifika scener som de medverkat i 

under denna tid. För att kunna iaktta deras språkflyt så har vi jämfört 

samma scen om och om igen under denna period, vid 9 olika tillfällen. 

Vi kommer dock i resultatdelen redovisa för fyra tillfällen, vilka är 

vecka 1, 3, 5 och 8. Vi komer att redogöra för vad vi sett för skillnader i 

antalet stakningar, det vill säga flytet. Vi har räknat antal stakningar per 

scen för att kunna påvisa att en eventuell förändring sker. Vi har även 

observerat gruppens interaktion i arbetet med teateruppsättningen samt 

vilken betydelse det har haft för deras utveckling av språket. Detta har 

framkommit i analysen av det material som filmats mellan de olika 

scenframträdanden. 

 

Vårt källmaterial är baserat på filmupptagningar, intervjuer, 

observationer samt litteratur och tidigare forskning inom ämnen som 

integration och språkutveckling. Vi har transkriberat och läst igenom 

datamaterialet ett flertal gånger för att finna skillnader, likheter och 

samband i informanternas åsikter angående deras språkutveckling samt 

upplevelsen av integrationen mellan grupperna. 

                                                 
35 Denscombe Martyn, Forskningshandboken (Lund 1998), 234-235. 
36 Tornberg Ulrika, Språkdidaktik (Malmö 2009), 22. 
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Studiens tidsmässiga avgränsning 
Eftersom vår undersökning endast sker i skolans lokaler med enkla 

medel, så är det praktiskt möjligt för verksamma lärare att genomföra 

denna typ av arbetssätt. Detta har varit en del av vårt ställningstagande 

när vi beslutade att forskningen kommer att slutföras innan hela projek-

tet är avslutat. De sista två veckorna får eleverna fortsätta repetitionerna 

på den offentliga scenen där slutresultatet skall spelas upp. Det är en 

professionell regissör, dramapedagog och en svensklärare som arbetar 

med eleverna. En anledning till att vi avslutar studien medan vi fortfa-

rande befinner oss på skolan är som ovan nämnts att pedagoger skall 

kunna känna att detta är genomförbart för dem i deras verksamhet. En 

annan del av oss hade önskat följa projektet till slutet men på grund av 

tidsbrist har vi valt att avsluta vår studie innan eleverna kommer till den 

etablerade scenen.  

Urval 

De medverkande har själva fått anmäla sig till projektet. Det hela 

började med en informationsträff, där hela femtio personer närvarade. 

Utifrån dessa femtio bildades en grupp på elva personer. Beskrivning av 

hur projektet skulle gå till väga och att de medverkande skulle bli 

tvingad att viga sin fritid till detta gjorde att många tvekade och även 

hoppade av efter några träffar. I slutändan var vi i denna grupp elva 

personer. Till kollationeringen hade även två svenska ungdomar 

anslutit sig till projektet. Efter repetitionernas start har vi stadigt varit 

denna grupp på tretton personer. 

Etiska överväganden 
Denna studie har följt Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, där fyra huvudkrav 

för individskydd i forskning finns att läsa. Dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.37 

 

Informationskravet innebär att forskaren ansvarar för att informera 

undersökningsdeltagarna om syftet bakom undersökningen samt 

upplysa angående den medverkandes funktion i undersökningen. Detta 

genomfördes innan intervjuernas start, som bandinspelades. 

                                                 
37 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Samtyckeskravet handlar om att de medverkande själva bestämmer 

över sin delaktighet, både vad gäller medgivande till undersökningen 

samt möjligheten att avbryta intervjuer. Innan undersökningen 

startades informerades deltagarna att detta sker frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet går ut på att personuppgifter och all insamlat 

material skyddas och inte synliggörs för tredje part av forskaren vilken 

har tystnadsplikt. Allt material skyddades för allmänheten och 

deltagarna informerades om deras identitetsskydd. 

 

Nyttjandekravets syfte är att insamlat material inte får användas 

för andra ändamål än till forskning. Insamlat material till denna 

studie användes endast i forskningssyfte. 
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Resultat 

Efter slutförandet av datainsamlingen hade vi ett massivt material att 

bearbeta. Vi började med att titta på och jämföra de olika scener som 

videofilmats under repetitionernas gång. Detta för att mäta antal 

stakningar hos de utvalda eleverna och se ifall språkflytet har utvecklas 

under processens gång. Vidare sammanställdes intervjuerna och det 

som erfors relevant utifrån våra frågeställningar. 

Eleverna benämns med fingerade namn. Ni kommer att få möta Anna, 

Anki, Janko, Sofi, Josef och Ante. 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för det som kommit fram 

utifrån intervjuerna, som har bandinspelats. I intervjuerna har vi utgått 

ifrån grundområdena, vilka är gruppens sammansättning med fokus på 

integration och språkutveckling. Intervjufrågorna har varit öppna och vi 

har utgått ifrån dessa kriterier: miljön utanför skolkontexten, roll i 

dramat (grad av språklig utmaning), interaktionen med svenskar, 

interaktionen med texten, motivationen att delta, feedback på språkljud 

under uppsättningen, tidsdimensioner, närvaro, aktivitets-

grad/engagemang, träning utöver repetitionerna.  

Anna är 19 år och har varit i Sverige i ett år, hon bor med mamma, 

pappa och två syskon. Hon berättar för oss att de har kommit hit på 

grund av att en av föräldrarna fick arbete här. Först var det meningen 

att de skulle till ett annat land men det blev till slut Sverige. Mamman 

arbetar och är högutbildad, pappan är också högutbildad men arbetssö-

kande för tillfället. De läser mycket böcker hemma, som de lånar på 

biblioteket samt på internet, mestadels på hemspråket. Anna bor med 

sin familj i ett invandrartätt område i en lägenhet. När det kommer till 

läxor får hon hjälp hemma samt att mamman följer upp läxarbetet. 

Familjen umgås med en svensktalande familj privat. Anna vill söka till 

nationellt program och har höga vidareutbildningsambitioner. Hon kan 

tala fyra språk flytande. Mamman talar mycket bättre svenska än Anna 

själv. Men på grund av sitt jobb kan hon inte använda enkla ord utan 

mer fackord. Pappan har svårt att lära sig språket. Annas roll i dramat 

är en av de roller som har mer text.  

Anna berättar för oss att hon blivit lite modigare att prata med vänner 

och i andra offentliga sammanhang efter att hon kommit med i Medea-
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projektet. Hon skrattar och berättar att hon använder repliker från 

Medea med sina kompisar och hemma. Hon upplever det lättare att lära 

in språket genom arbetssättet som används i projektet. Enligt Anna är 

motivationen ofantlig, hon säger - vi har en premiär att arbeta mot, det 

är på riktigt och det blir en jätte stor motivation, vi ska klara av detta. 

Anna använder internet för att översätta svenska ord som finns med i 

texten till hemspråket. Hon berättar vidare att det är lättare när man 

spelar med kroppen och nyttjar kroppsreflektion. -När jag gör en rörelse 

i samband med texten så är det lättare att komma ihåg en text. Jag 

känner igen ord som jag lärt mig genom texten och kommer att använda 

dem i min vardag. Det är så kul att bara få vara tillsammans i gruppen, 

vi blir som en stor familj, berättar Anna med ett stort leende på läppar-

na. Anna tränar inte så mycket text på fritiden, hemma har hon ett rum 

där hon brukar öva, sedan går hon ofta ut till sin mamma och repeterar 

texten. Anna skrattar mycket och hon har mycket att berätta om projek-

tet hon valt att medverka i. Vi undrar om de svenska ungdomarnas 

medverkan har någon betydelse för henne? - Ja, jag lyssnar på dem och 

tittar på hur de gör eftersom de har teatererfarenhet. Hur de spelar på 

sitt eget språk, de börjar spela på samma gång medan vi måste läsa, 

förstå och sedan spela, de förstår på en gång. Hon berättar vidare hur 

hennes skolsituation ser ut på IVIK.  

”Jag läser matte med en del svenska elever men vi umgås inte. Jag tror 

vi på IVIK har roligast i våra korridorer. Det finns en naturlig mötes-

plats på skolan och det är cafeèt men där umgås svenskar och invandra-

re för sig. Jag tycker att det är ambivalent med om vi ska ha samma 

korridorer som svenskarna, det vore på ett sätt bra men om det kommer 

någon nykomling så behöver den hjälp av oss. Eftersom vi har en 

förståelse. Man kan säga att IVIK är vårt eget land. Vi har kontakt på 

rasterna grupperna emellan både grupp A-E men det är även gruppin-

delat landsvis emellan. Jag känner att det är lite vi och dem (svenskarna) 

vi är lite isolerade.” 

Anki är 18 år och har varit i Sverige i 4 år. Hon kom till Sverige som 

flykting, pappan blev hotad och de var tvungen att fly. Hon fick lämna 

allt, hon skulle precis avsluta sin skola men var tvungen att fly innan 

hon kunde slutföra sin utbildning. Anki bor med sin mamma, pappa och 

tre bröder i en lägenhet i ett invandrartätt område. Mamman var 

hemma med barnen och pappan arbetade i en högt uppsatt position i 

deras hemland. Anki läser inga böcker eller tidningar hemma, hon tittar 
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inte på svensk tv eller lyssnar på radio. Pappan är arbetssökande här i 

Sverige. Mamman och pappan har svårt att lära in det svenska språket. 

De umgås inte med några svenska familjer. Anki pratar bara svenska i 

skolan. Mamman studerar här i Sverige, pappan är arbetssökande. 

Ibland lånar Anki böcker på biblioteket på hemspråket och svenska. 

Hon kan tala två språk. Ankis roll i dramat är en roll med relativt 

mycket text.  

Anki berättar att hennes språk har utvecklas, det har även mamma 

pappa och vänner uttryckt. Hon tycker det är roligt och lätt att lära in 

text. Vänner och lärare anser att det har gått framåt i hennes utveckling:  

”Jag har lärt nya ord under dessa veckor. Inte bara språket har blivit 

bättre utan jag har lärt mig mera ord och är modigare när jag pratar.” 

Hon berättar vidare. ”Jag tycker att det är ett bra och roligare sätt att 

lära in text på när man får spela teater.  Tycker det har varit lätt att lära 

in texten, men har haft svårt för vissa ord.”  

Anki brukar träna på sin text innan repetitionerna men inget på helger-

na.  Hon träffar inte så mycket folk över gränserna, hon menar att 

svenskar är rädda för kontakt. Emellertid upplever hon inte sig själv 

som en social person. På IVIK pratar alla med varandra på rasterna, 

klasser emellan.  

Janko är 17 år har varit i Sverige i 2 år och 5 månader. Han blev tvingad 

att lämna sitt hemland, vill inte prata om varför. Janko kom hit utan 

föräldrar och har bott i ett gruppboende, men klarar sig nu helt själv. 

Han vill söka nationellt program för vidareutbildning. När Janko 

anlände till Sverige läste han mycket svensk litteratur. Han brukade 

låna böcker på biblioteket och fick det översatt av de som befann sig på 

boendet. Nu läser han svenska tidningar på nätet och lyssnar på svensk 

radio. I sitt hemland läste Janko ingen litteratur alls, detta är något nytt 

för honom. Han talar 3 språk, har svenska vänner och då talar de bara 

svenska sinsemellan.  Jankos roll i dramat är en roll med mindre text 

”Jag har skrivit texten jag har många gånger för att på så sätt kunna 

uttala orden. Jag har hittat språkskillnader i texten Medea, till exempel 

när jag läser något så har det en annan betydelse än det själva skrivna 

ordet. Jag har fått undersöka betydelsen av vissa meningar på grund av 

att det menas något annat.” 
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Janko upplever att självförtroendet har blivit bättre i arbetet med 

Medea. Det är inte bara språkflytet som har förbättras utan han vågar 

agera och uttrycka sig mer nu. Han berättar att gruppen är tillsammans 

både på fritiden och såklart på repetitionerna. Han uppfattar också att 

han har blivit bättre på att säga till om det är något ord han inte förstår, i 

arbetet med teatern känner han att det är tillåtet. Han brukar träna på 

sin text lite då och då när han har tid över. Janko berättar vidare: 

”En vän bodde med en svensk familj och han lärde sig svenska språket 

mycket fortare än jag, som bor ensam. Han fick möjlighet att prata 

svenska och han fick ett bättre uttal, för de retade honom när han 

uttalade ord fel.”  

Vidare säger han om skolsituationen på IVIK: 

”Jag känner inte av de olika grupperingarna från A – E många av mina 

kompisar går i klass B, C eller E. Jag tycker att det är både negativt och 

positivt att vi är skilda från svenska elever, jag har blivit van att vara 

med de som pratar mitt modersmål. Jag vill inte ta kontakt med de som 

jag inte känner och inte har något att säga till. Jag tror att om det vore 

färre elever på IVIK skulle det vara lättare att integreras med svenska 

elever. Jag tycker att vi på IVIK skulle kunna få gå till exempel på en 

annan skola. När jag var representant från min klass förra året och drev 

just den frågan om varför de inte placerade ut IVIK- elever på andra 

skolor, fick jag svaret att alla lärare inte ville ta emot, och så har det med 

pengar att göra förstås.” 

Sofi är17 år gammal har varit i Sverige i 10 månader. Hon bor med sin 

mamma och bror i en lägenhet i ett invandrartätt område. Hon har tre 

bröder och en syster som är utspridda i världen. Pappan vet hon inte 

var han är. Sofi talar sex språk, varav fyra flytande. Hon läser mycket 

böcker och tidningar, lyssnar på radio och tittar på svensk tv. Familjen 

umgås med flera svenska familjer privat. Sofi vill söka till nationellt 

program för vidareutbildning. Hon får ingen hjälp med läxor hemifrån, 

men mamman kontrollerar att de är gjorda. Sofi skriver mycket på 

fritiden både på svenska samt hemspråket. Hon har i sitt hemland spelat 

teater.  Hennes bror går i skolan och mamman är arbetssökande. Sofis 

uppdrag i dramat är cirka 10-12 meningar att lära utantill samt sångin-

satser. Sofi upplever att hennes språk har utvecklats samt att hon har 

lärt sig massor med nya ord och vad de betyder. Hon har tidigare 
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teatervana och är inte nervös på scen eftersom hon har utövat teater 

tidigare, sjungit och läst dikter inför publik. Hon upplever dock att 

teater hjälper henne i hennes språkutveckling och vill gärna gå med i 

någon teatergrupp efter Medea. Hon brukar träna texten hemma men 

har ännu inte lärt sig replikerna riktigt utantill. Hon tycker det är svårt 

eftersom hon hela tiden ska hålla reda på när hon ska säga vad, hon ska 

komma ihåg vad personen innan säger. För henne handlar det hela 

tiden om att komma ihåg stickrepliker. Hon tycker de svenska ungdo-

marnas medverkan är positiv och att de är bra på att spela teater. 

Sofi berättar hur hon brukar ta kontakt med svenska ungdomar på 

skolan: 

”Jag går fram och pratar med svenska ungdomar på skolan och frågar 

dem hur det känns att gå på gymnasium eftersom jag själv vill göra det 

senare. Jag har inget problem med att gå fram och prata med svenska 

elever och de är trevliga tillbaka. Mina kompisar på IVIK tycker att jag 

är konstig som går fram till dem, men jag bryr mig inte. Vi som går på 

IVIK och är med i Medea är som en enda stor familj.” 

I detta skede av intervjuarbetet har vi blivit väldigt berörda av alla 

historier som vi har fått ta del av. Alla de intervjuade har berättat öppet 

om sina känslor och sin bakgrund för oss, något vi känner stor tacksam-

het över. Det har tagit denna studie till ett djupare plan, vi har sett 

samband och likheter genom deras historier. 

Nu ska ni få möta Josefs historia. 

Josef är 17 år har varit i Sverige i två år. Han kom hit som flykting och 

bor med sin pappa och två andra flyktingar i en tvåa i ett invandrarglest 

område. Han vet inte varför de flydde. Pappan arbetade i sitt hemland 

men är nu arbetssökande. Mamma och syster är kvar i hemlandet. Josef 

har ingen läserfarenhet hemifrån, men brukar titta på svensk tv och 

läser tidningar ibland. Han kan tala två språk flytande, samt att han 

håller på att lära sig det svenska språket bättre. Han vet inte vad han vill 

göra i framtiden. Josefs roll i dramat innehåller medelmycket text. Josef 

tycker det är svårt att uppfatta vad vi (uppsatsskrivare) säger när vi 

talar, för vi pratar så fort. Han tycker det är bättre när lärarna i klass-

rummet beskriver något, då förstår han. Han tycker att hans svenska har 

blivit lite bättre sedan han gick med i Medea projektet. Hans lärare 

uttrycker att han har blivit modigare och utvecklats i språket.   
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Josef berättar vidare att han inte tränar så ofta på texten. Han säger att 

han lärt sig texten utantill men när de ska repetera börjar han bara 

skratta då han ser sin motspelare, detta gör att han måste hålla i manu-

set ändå. Han är inte nervös inför framförandet inför publik på den 

stora scenen. Avslutningsvis berättar Josef för oss att han har mer 

kompisar i B och D grupperna, men inte i A och E.  

”Jag har inga svenska kompisar men ibland brukar jag heja på svenska 

ungdomar.” 

Ante, 17 år har bott i Sverige i ett år och tre månader och kom hit som 

flykting med sin mamma. Pappan är kvar i hemlandet. Han bor med sin 

mamma på en flyktinganläggning. Böcker finns hemma både på svenska 

samt hemspråket vilka han läser ibland.  Antes ambition är att fortsätta 

studera efter IVIK.  Han vill även börja i någon slags teatergrupp efter 

detta projekt. Antes uppdrag i pjäsen är en roll med mindre text, men 

han befinner sig mycket på scen. Han berättar för oss att han upplever 

att språket har utvecklats väldigt mycket. Han har läst mycket av texten 

och fått lära sig många nya ord genom arbetet med Medea. Under 

repetitionerna har han och vännerna pratat mycket om känslor och om 

vad vissa ord i texten betyder och hur de uttalas. Det är bättre när man 

får spela teater och sjunga svenska låtar, istället för att läsa text som i 

skolan. Det hjälper förståelsen och man känner att man får ha mer 

känslor i det man gör. Det är något som Ante trycker extra på under 

intervjun, det upplevs viktigt för hans inlärning av det svenska språket. 

Han tränar på texten varannan dag, i en och en halv timme ungefär. Då 

sitter han för sig själv. Först läser han igenom svåra ord och tittar i 

lexikon, sedan läser han sina repliker högt två till tre gånger bara för att 

minnas orden. Han har lärt sig sina repliker utantill men tycker det är 

svårt att komma ihåg och veta när han ska säga dem och att säga det 

med rätt känsla. Det är bra att det finns svenskar med i gruppen, då han 

lyssnar när de pratar med varandra. Han tycker det är kul att lyssna på 

dem då de ibland pratar de med slang. Avslutningsvis säger Ante om 

integreringen med svenskar på skolan: 
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”Jag tycker att jag är integrerad med de svenska eleverna på skolan. Jag 

har varit med under några av deras lektioner och de har visat mig hur 

det går till där. Jag tycker inte det är några problem att prata med 

svenska ungdomar. Men jag brukar inte vara vid caféet där de flesta 

svenskarna är. Grupperna på IVIK blandas ofta, vi försöker prata 

mycket med varandra och jag kan namnen på nästan alla. Eftersom vi 

känner varandra på IVIK kan vi hjälpa varandra med det svenska 

språket. Vi pratar mest svenska med varandra eftersom vi tycker det är 

viktigt att lära sig.”   

 

Vi kommer att gå djupare in i vår analys på elev Anna och Josef för att 

visa exempel på hur det har sett ut. Likväl har vi märkt att alla elever 

har följt samma utveckling dock i olika takt, i arbetet med texten. Även 

deras egen uppfattning om hur språket har utvecklas anser vi är en 

viktig del att ta upp i resultatet, vilket redovisades i intervjudelen. 

Något att poängtera är att vi under vår studie av filmerna sett en 

skillnad i de medverkande elevernas kroppsspråk, självsäkerhet samt 

interaktionen i gruppen. Vi har valt att väva in beskrivningar av detta i 

redovisningen nedan.  

Nedan följer en redovisning för två av de medverkande elevernas 

utveckling. Önskan var att återge texten som är aktuell för 

redovisningen, men av sekretessskäl har vi valt att inte skriva med den. 

Det hade dock för arbetet varit intressant för läsaren att få se den 

aktuella texten. Istället har vi valt att skriva med två olika textstycken 

från Medea för att visa på dess  uppbyggnad. 

Här nedan följer två textstycken oberoende av redogörelsen nedan. Vi 

vill exemplifiera dessa textstycken för att förtydliga i rapporten som 

följer om vad det är eleverna har lärt in. 

” Ditt kräk! Fega Kräk! Du kommer hit, du som gjort mig mer ont än 

nån. Mänsklighetens värsta sjuka är det: Skamlöshet! Jag räddade dit liv 

som alla vet. Jag övergav min far, mitt hus. Jag for med dig, så kär och 

tanklös var jag. Och efter allt det så svek du mig, ditt kräk!”38 

” Afrodite, Undvik att rikta den gyllene bågen mot mig om begäret har 

förgiftat pilen. Må gudarnas dyraste gåva – självbehärskning – skydda 

                                                 
38 Medea av: Euripides tolkning av Agneta Pleijel och Jan Stolpe 1994 
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mig. Måtte jag aldrig drivas härifrån ut i flykt och stadslöshet. Spottas 

på. Förnedras. Söka efter asyl hos de främmande folken är ett öde jag 

helst vill undgå. Hellre då dö! Av alla bördor är ingen så tung som att 

mista sitt hemland. Du som otacksamt stänger sitt sinne för vänner i nöd 

är värd hat.”39 

Nedan följer våra observationer ifrån videoinspelningarna. 

Anna  

Första repetitionstillfället, alla är samlade och stämmningen är fylld av 

förväntan. Det är Anna som har den första scenen, hon ställer sig på 

golvet med manus i hand och väntar på regisörens instuktioner. Hon 

utstrålar en viss osäkerhet och känns inte bekväm i sin roll. De andra 

eleverna är åskådare. Hon får en instruktion att röra sig upp på ett 

podium medan hon läser sin replik från manus. Stakningarna är många 

och hon vet inte än vad alla ord som uttalas betyder. Kroppen är inte 

samspelt med det Anna uttalar. Eleverna som sitter på sidan och iaktar 

är tysta och de talar inte med varandra. Pauserna som uppstår när 

regissören ger instruktioner, upplevs spända och ingen vet vad som 

komma skall. Anna fortsätter med sin scen och försöker utveckla genom 

att ta in kroppen mer, vilket är svårt för henne, hon har nog med att 

försöka uttala texten.  Antal stakningar under denna scen uppmättes till 

nitton stycken. Innan det är dags för nästa scen är det paus och alla de 

medverkande sitter och småpratar lite med varandra. De två svenska 

ungdomarna som är med sitter och pratar för sig själva, medan andra 

grupperingar emellan invandrarungdomarna sker avvaktande, de 

försöker hitta sin plats i rummet. I Annas scen medverkar en av de 

svenska ungdomarna och vi vet att Anna har de som föreblid när det 

gäller språket, det kan vi även urskilja när vi studerat filmupptagningen 

från detta tillfälle. Anna lyssnar intensivt och fokuserat när denne talar. 

Det vi kan uppfatta i interaktionen mellan gruppen under detta första 

repetitionstillfälle är att  de är väldigt avvaktande och de vågar inte 

riktigt ta kontakt med varandra. Det är en oerhörd tystnad emellan 

scenerna samt när Anna befinner sig på scenen. 

Två veckor till har nu passerat och vi har samlats för repetition igen, det 

är samma scen som i föregående stycke som ska repeteras. Vi är inne i 

                                                 
39 Medea av: Euripides tolkning av Agneta Pleijel och Jan Stolpe 1994 
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repetitionsvecka 3. Anna har nu lärt sig vad alla ord betyder som hon 

uttalar, samt att hon har lärt in en del av texten utantill. Hon upplevs nu 

säkrare i sitt kroppsspråk, hon rör sig mer och gestikulerar med armar 

och slänger med huvudet så håret flyger. Något har hänt med gruppen, 

de samtalar med varandra i ett högre tonläge samt att vi kan se att de 

börjat ta mer på varandra. Filmupptagningar har gjorts under pauserna 

mellan scenerna och det är framförallt då vi kan se den stora förändring 

som skett. De sitter och masserar varandra, kramas när de träffas, 

skrattar och stämmningen känns lättare och inte lika spänd som under 

vecka ett. De har alla fått arbeta med en dramapedagog som genomfört 

övningar, vilka har innehållit bland annat att de skall gestalta djur, 

använda kroppen släppa tankarna, bara göra. Detta har vi sett gett 

resultat för gruppen och dess sammanhållning. De vågar uttrycka sig 

mer kroppsligt. Det kan vi bli varse  när vi studerar Anna och det stycke 

hon nu framför ur Medea, hon upplevs säkrare och använder sin kropp 

på ett friare sätt. Stakningarna är dock fortfarande rätt många och 

uppmättes till fjorton stycken denna vecka. 

Repetitionsvecka fem har nu infunnit sig och vi börjar skönja en stor 

förändring, en säkerhet och ett självförtroende har infunnit sig hos 

Anna. Det vi ser är en ny blick i hennes ögon och kroppsspråket är som 

natt och dag i jämförelse med vecka ett. Hon klampar fram sina steg och 

går bestämt mot sitt mål medan hon läser texten ur manus, som hon ej 

släppt än. Stakningarna är nu nere i sju stycken. Gruppen får nu tystas 

ner, för de samtalar med varandra hela tiden, till och med när Anna är 

uppe på scen. De är som en stor klump som har roligt med varandra, 

skämtar och skrattar gemensamt. Skämten är många och de fullständigt 

spritter av energi från deras kroppar, de känns otroligt laddade. I de 

olika pauserna som sker, ser vi att en av de med svensk bakgrund sitter 

och går igenom texten med en deltagare som har det svårt med uttal, de 

stödjer varandra. En fin kontakt sker dem emellan. Det är just i 

pauserna vi ser detta. Dessa pauser filmades från en början mest på skoj, 

men har nu blivit en del av vårt projekt. Vi kan även se interaktionen 

under repetitionens gång. De hjälper varandra med översättning av 

språket. En av de medverkande förstår väldigt lite svenska och hon får 

hela tiden hjälp av de andra med att få det översatt. Anna som har 

mycket text, har övat otroligt mycket på sina uttal samt att hon har lärt 

sig vad alla ord betyder, detta har lett till att flytet i språket upplevs 

annorlunda under denna repetition. Hon talar utan att tänka lika 
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mycket, hon använder kroppen som ett hjälpmedel, den är med henne. 

Även Anna tar mycket hjälp av de svenska ungdomarna och frågar dem 

i pauserna om hur olika ord uttalas. Stakningarna har som vi nämnt 

minskat radikalt under detta repetitionstillfälle och vi kan se att arbetet 

med drama och denna gruppsammansättning har haft betydelse för 

hennes utveckling. 

Vecka åtta, den sista observerande veckan för oss. Anna har nu släppt 

manuset och lärt sig texten utantill och det är en avgörande skillnad vi 

nu ser. Alla de komplicerade och svåra ord hon lärt in flyter på som 

rinnande vatten. Kroppen sitter ihop med det  hon säger. Vi upplever att 

hon har begriper allt hon yttrar och dessutom förstår dess betydelse. 

Scenen blir mycket stark och hon uppfattas mycket självsäker. Hon 

känns trygg på skådeplatsen och stakningarna i hennes repliker är 

nästintill obefintliga. Vi kunde mäta en stakning, som absolut inte störde 

i hennes framträdande. En otrolig skillnad i Annas språkflyt har skett i 

jämförelse med vecka ett och fram till vecka åtta. För oss känns det som 

en oerhörd bekräftelse vilket gör oss mycket euforiska, att detta 

arbetssätt faktiskt kan förbättra dessa ungdomars språkflyt. Samt att de 

parallellt lär in många nya och komplicerade ord, som ofta har dubbel 

betydelse, det vet vi att ungdomarna fått arbeta med för att förstå. 

Förändringen i gruppen är likaså synlig, de upplevs nu som en hel 

grupp. De har kommit varandra närmare. De är inte rädda för att göra 

bort sig inför varandra, toleransnivån har ökat och det har byggt upp en 

självsäkerhet inom gruppen. De uppfattas som en stor familj, vilket även 

en av eleverna har uttryckt under en intervju. De olika avstånden som 

fanns dem emellan under de första veckorna känns långt borta. Vi kan 

se på Anna att hon vågar ta ut svängarna och prova nya saker när hon 

befinner sig på scenen. Kamraterna kan skratta åt hennes utspel, men 

det ser inte ut att beröra henne, hon flinar bara tillbaka. Det stora vi sett 

när Anna har fått arbeta med teateruppsättningen är att alla de olika 

delarna har haft betydelse för hennes utveckling. Det vi bildligen kan se 

på videoupptagningarna är hennes framsteg vad gäller språkflyt, 

kroppsspråk och självförtroende. Från första repetitionstillfället, då hon 

nervöst stod på scen kunde urskilja hennes rädsla inför gruppen samt 

ängslan att göra fel. Nu repetitionsvecka åtta, kan vi ej längre uppleva 

detta. Hon litar på den känsla hon får och testar om det fungerar. 

Regissören kommer med sina ideér och hon lyssnar och testar igen och 

igen. Hon har en stark vilja till att lära sig och hon kommer att klara av 
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sin uppgift. Det är en styrka i sig att Anna själv har valt att delta i 

arbetet med teateruppsättningen. Hon ger nästan hela sin fritid åt detta 

projekt.  

Nu vill vi vidare berätta om Josefs utveckling i arbetet med Medea 

Josef är oerhört begränsad i sitt språk. Han kan lite svenska, men gör sig 

ändå ganska bra förståd. Det är nu Josefs tur att äntra scenen, han har 

sin scen tillsammans med ganska många andra skådespelare. Josef råder 

över cirka 10 meningar. I jämförelse med Anna är det lite. Han står och 

stirrar ner blint i manus och försöker läsa innantill, det går men för oss i 

publiken är det mycket svårt att förstå vad han säger. Kroppen står 

blixtstilla på ett och samma ställe, han kämpar för att klara av att läsa 

den aktuella texten. Vi upplever att han inte förstår vad det är han 

säger, vilket vi senare får bekräftat, när regissören frågar honom. 

Stakningarna upmättes till femton stycken under denna repetition. Josef 

tar ingen hjälp av gruppen, han sitter för sig själv och försöker öva in sin 

text, han uppfattas koncentrerad och ser allvarlig ut. De få som är där 

under denna repetition, sitter och iaktar Josef och hans ansträngning i 

att läsa texten ur manus. Alla som befinner sig i lokalen känns 

avvaktande och förväntasfulla. En av de svenska ungdomarna är med 

under denna repetition, även denne  sitter och iaktar. Ingen direkt 

interaktion sker dem emellan, det är bara Josef och hans motspelare som 

trevande anstränger sig till att skapa någon slags kontakt. 

Under vecka tre ser vi ingen större utveckling, Josef har samma antal 

stakningar och språksvårigheter, det är mycket svårt att höra vad det är 

han säger. Josef upplevs mycket osäker men med en stark vilja  att klara 

av sin uppgift, han ger sig inte. Han artikulerar sina meningar gång på 

gång och anstränger sig för att uttala dem. Han står fortfarande stilla på 

samma ställe, kroppen är som fastnaglad i golvet. Hans motspelare rör 

sig emot honom, men han visar inga tendenser till att reagera på detta. 

Han har fullt upp med att koncentrera sig på texten, han läser ur manus. 

Det är fler av de medverkande med under detta repetitionstillfälle, vi 

kan se att fler och fler har skapat en kontakt med varandra, den tystnad 

som upplevdes under det första repetitionstillfället innfinner sig inte 

längre. Josefs scen tas om fyra gånger innan de går vidare in i nästa scen. 

Det är dags för paus innan nästa gäng skall beträda golvet, gruppen blir 

nu mer högljud och fler börjar att samtala med varandra. 
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Vi är nu inne i repetitionsvecka fem och samma stycke skall nu 

repeteras. Alla som har en uppgift på scenen ställer sig på sina tilldelade 

platser och gör sig beredd på repetitionsarbetet. Stämmningen i lokalen 

är mycket positiv och sprudlande. Innan repetitionen visade en del 

ungdomar att de gjort en egen flyers som de skulle vilja trycka, vilket vi 

genomförde. Alla medverkande visar ett stort engagemang kring 

projektet. De repeterar fyra till fem dagar i veckan och på deras fritid 

läser de in text, samt skriver texter till deras egen hemsida som de 

skapat. Vi kan se att det är en grupp som samarbetar med varandra och 

sätter igång egna projekt i projektet. På hemsidan de skapat har de 

bland annat lagt ut egenskrivna texter. De svenska ungdomarna och 

ungdomarna med invandrarbakgrund har alla skapat en tryggare 

relation med varandra. I filmandet av de övningar de genomfört med 

dramapedagogen, kan vi bli varse att de verkligen har vågat använda 

kroppen i samarbetsövningar. Gruppen upplevs som en 

inspirationskälla att hämta kraft ifrån. Det är nu Josefs tur att äntra 

scengolvet, han står och väntar på kommando från regissören att de ska 

börja. Han börjar läsa sin text, fortfarande från manus och vi hör nu att 

det hänt något med hans uttal, det  har förbättras, vi förstår vad han 

säger. Stakningarna är fortfarande många men har minskat till 8 

stycken. Vi kan se en större självsäkerhet i uttalen och han vågar släppa 

blicken från manus, han möter sin motspelares blick. Denna interaktion 

är något helt nytt för honom, han har lite svårt att hålla sig för skratt när 

han möter sin motspelares blick, men han gör det. Dessa framsteg hos 

Josef lyfter scenen han medverkar i till en annan nivå, den drar med oss 

som publik och vi vill se mer. 

Vi är nu inne på vecka åtta och Josef har lärt sig hela texten utantill i 

denna scen, en stor förändring och mognad har skett hos honom. 

Språkflytet har förändrats, stakningarna mätte vi till endast två stycken. 

Vi upplever en självsäkerhet hos Josef, som vi inte sett tidigare, han tar 

för sig på scenen och vågar agera. Han är inte heller bunden till texten, 

vilket ger honom en större frihet i sitt kroppsspråk. Möjligen är det 

dessutom arbetet med kroppsövningar hos dramapedagogen,  som har 

gjort att Josef har vågat släppa på sina hämningar och röra sig fritt på 

scenen. Dessutom har den språklärare som arbetat i projektet hjälpt 

honom med uttalet med fint resultat och även det har skapat en säkerhet 

hos honom.  För att kort jämföra vecka ett med vecka åtta, så har stora 

framsteg uppmäts. Från att helt stått still och läst ifrån manus innantill 
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med uppmätta fjorton stakningar under vecka ett vågar nu Josef under 

vecka åtta agera på scen och hans stakningar uppmättes till två. Josefs 

samspel med hela gruppen har dessutom förändras, han känns som en i 

laget, han sitter inte längre för sig själv och övar på sin text. Han tar 

hjälp av sina nyfunna kamrater. 

För oss har studiet av filmmaterialet varit en bekräftelse på att de 

medverkandes språkflyt har utvecklas under dessa åtta veckor. Vi 

kommer naturligtvis fortsätta att filma perioden ut, vi kan spekulera i 

att det kommer ske en mycket stor utveckling under dessa sista veckor. I 

skrivandets stund så vet vi att det är två och en halv vecka kvar till 

premiär och om fyra dagar kommer eleverna fortsätta repetitionerna på 

den etablerade teaterscenen med uppställd scenografi, rekvisita, 

kostym, ljud och ljus. Allt som en teateruppsättning innehåller. På 

teatern ryms det trehundraåttio personer i publiken, så en viss press 

upplever vi att elverna har känt att vilja klara av sin uppgift. Biljetter 

har börjat säljas och flera marknadsföringsuppslag är på gång. Vi hade 

velat lägga in bilagor och länkar på tidigare gjorda radiointervjuer, tv-

inslag samt artiklar i tidningar, där de själva har medverkat. Men av 

sekretesskäl så har vi valt att ej bifoga detta. Vi vill också poängtera att 

det har varit en del av tanken att avsluta vår studie under repetitionerna 

när de befinner sig i skolans dramasal.  
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Diskussion 

I vårt resulatat kan vi ta fasta på tre övergripande aspekter som har lett 

till att elevernas språkflyt har utvecklats. Dessa är inlärningsättet, 

gruppsammansättningen och miljön utanför skolkontexten.  

I undersökningen om miljön utanför skolkontexten har betydelse för 

elevernas språkutveckling utgick vi ifrån enskilda elevers tidigare 

erfarenheter, språk och sociala miljö. Med den sociala miljön syftar vi på 

familjesituationens betydelse för progressionen av språket hos de 

enskilda eleverna. Vi har under undersökningens gång frågat oss varför 

de utvalda eleverna befinner sig i så påfallande olika kunskapsnivåer. 

Detta oberoende av ålder, och med liknande vistelsetid i Sverige. 

Intervjuerna visar att de elever vilka fick betydande stöd hemifrån med 

skolarbetet, samt de som hade tillgång till svenska tidningar, böcker och 

svensk television i hemmet var de som under kortast tid lärt in de 

svenska språket under sin tid här i Sverige. Ericsson styrker detta 

genom Krashen som menar att, språkinläraren måste utsättas för 

´duschning´ av målspråket i mycket omfattande mängd, vilket innebär 

läsa mycket samt att lyssna på språket du vill lära in.40 Detta bekräftas i 

vår studie då de elever vilka läst mycket svensk litteratur och tittat på 

svensk television utvecklade sitt språkflyt i snabbare takt under detta 

projekt. Den sociala miljön har allstå betydelse, vilket också Vygotskij 

bestyrker då hans fokus på hur människan lär sig något låg just på den 

sociala miljön. Han menade att ”barnets utveckling hänger samman med 

vilken miljö det växer upp i.”  Han ansåg vidare att det inte heller går 

att särskilja barnets utveckling och dess lärande åt utan att det är i den 

kontext som människan växer upp i som hon integreras.41 

Kan man då konstatera att social miljö har betydelse för utvecklingen av 

språkflytet? Det vi kan utläsa i våra resultat ifrån intervjuer och 

bandinspelningar talar för att det underlättar språkinlärningen om 

personen omges av en upplysande och stimulerande miljö. Tillgång till 

böcker och kulturberikande erfarenheter är också av betydelse för 

inlärningsprocessen. Att just utvecklingen av språkflytet är beroende av 

den sociala miljön hos dessa utvalda elever, kan vi i denna empiriska 

studie endast spekulera i. Vi anser ändock att den sociala miljöns 

                                                 
40 Ericsson Eie, Undervisa i språk, språkdidaktik och språkmetodik (Lund 1989), 120. 
41 Claesson Silwa, Spår av teorier i praktiken, Några skolexempel (Lund 2002), 29.    
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förutsättningar kan påverka flytet i språket då en stor del av de 

nödvändiga verktyg man ofta behöver i sin vidareutveckling finns   just 

där.  

Vi kan trots allt fastställa framsteg i språkflytet hos nämnda elever i 

detta projekt även då vi inte lägger tonvikten på social miljö. Diaz tar 

upp värdet av individens egen inställning och engagemang för 

integrationspåskyndande åtgärder. Här kan vi se en förbindelse till 

berörda elevers framgång. Dessa elever vilka är involverade i projektet 

av fri vilja, och som under en begränsad period valt att arbeta med 

teateruppsättningen, är starkt motiverade att lyckas med sin uppgift. 

Vilket bland annat är som vi tidigare nämnt att läsa in svåra textstycken 

och agera. Detta gör att integrationen för dessa elever sker på ett 

positivt vis då integrering blir verklighet utifrån eget val. Vi är likväl 

medvetna om att ovanstående elever redan till viss del är integrerade i 

det svenska samhället även språkligt, genom skolan. Något som givetvis 

är till deras fördel för fortsatt språkutveckling i detta projekt. Även Diaz 

poängterar betydelsen av att komma vidare från primärintegration med 

hjälp av en god kommunikativ förmåga och bra språkkunskaper, till en 

välfunnen sekundärintegration. Det är först i den fasen man är fri att 

bestämma över sitt eget liv, betonar han.42 Detta framgår i denna studies 

intervjudel då eleverna framhåller att de har en ´känsla´ av att ha 

utvecklats som en språkligt friare individ, under arbetet med Medea. De 

bidragande orsaker vi kan konstatera har haft betydelse för denna 

´känsla´ är att vissa elever som befinner sig på primärnivå snabbare har 

tagit sig till sekundärintegrationsnivån, genom att de har utvecklats 

språkligt i arbetet med teateruppsättningen. Samt att de aktivt har gjort 

ett eget val i att vara delaktig, kan vi se är en avgörande faktor för 

motivationsgraden. 

 För att utreda om interaktion i realiteten har haft betydelse för 

språkfärdigheten och i synnerhet språkflytet hos valda elever i denna 

undersökning, bör vi dock åter titta på Skehans tre aspekter angående 

språkflyt. Enligt Skehan måste flyt, komplexitet samt korrekthet 

utvecklas och samverka parallellt för att möjliggöra en kontinuitet och 

allsidighet i utvecklingen av andraspråket.43 Vi kan utifrån våra 

                                                 
42 Diaz Jose Alberto, Primärintegration och bidragsberoende (Stockholm 1997). 
43 Lindberg Inger, Språka samman, Om samtal och samarbete i språkundervisning (Västerås 

2005), 36-37. 
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observationer fastställa att så har skett i detta projekt, eftersom de sagda 

eleverna har ett färdigt manus att utgå ifrån. Det finns inte heller 

utrymme för dem att ge avkall på aspekter som precition och språklig 

korrekthet i deras muntliga kommunikation, då de i sådant fall är 

nödgade att avvika från manus. Skehan menar att i direkt muntlig 

kommunikation med någorlunda flyt sker vanligen ett sådant slags 

avkall. Vi är dock medvetna om att han då inte talar om en 

manusbunden text. 

Det vi har sett under denna undersökning är att gruppsammansättning-

en har påverkat språkflytet. Aytar behandlar integrationsfrågan med 

fokus på grupper. Han menar att det kan vara avgörande hur ett nytt 

språk utvecklas beroende på i vilken grupp man hamnar i. Gruppsam-

mansättningen som finns i Medea är desamma som de tre dimensioner-

na som Aytar tar upp: integration mellan etniska svenskar och lika 

invandrargrupper. Integration mellan olika invandrargrupper. Integra-

tion inom enskilda invandrargrupper i det nya landet.44 Alla dessa tre 

gruppsammansättningar som Aytar redovisar för går att skönja i arbetet 

med teateruppsättningen. I denna gruppkonstellation har eleverna 

skapat en nära relation till varandra genom arbetssättet. Vilket har lett 

till ett samspel som främjar språkutvecklingen. Detta blir tydligt genom 

de filmupptagningar vi observerat där vi ser interaktionen dem emellan, 

då de stödjer varandra med uttal och översättningar. Genom att vi fått 

med dessa tre dimensioner i gruppsammansättningen, kan vi under 

intervjudelen skönja att ungdomarna med invandrarbakgrund, har 

använt de svenska ungdomarna som en slags språklig förebild.  

Det vi avsåg att undersöka var om drama som arbetssätt i språkmässigt 

nivåintegrerade grupper kunde främja elevernas språkflyt. Det vi ser, 

som Tornberg tar upp utifrån Reids lärandestilar och som används i 

arbetet med drama är de fyra lärandepreferenser som Reid kommit fram 

till.45 Genom arbetet med dessa har eleverna fått läsa texter, arbeta med 

kroppen, iaktta teaterföreställningar, utforska sin kropp genom olika 

övningar, alla dessa lärandepreferenser har varit med i arbetet med 

Medea. Under analysen av filmmaterialet kan vi se att arbetet med 

                                                 
44Aytar Osman, Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och 

interetniska relationer i Sverige. Stockholms universitet, Doktorsavhandling 

Sociologiska institutionen, 2007. 
45 Tornberg 24. 
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drama har gett våra medverkande en större självsäkerhet. Detta 

tydliggörs speciellt under vecka ett och vecka åtta då vi kan se en 

radikal förändring i kroppsspråket samt språkflytet. Josef som vi 

redovisat för tidigare är ett tydligt exempel på denna utveckling. Vi kan  

fastslå genom observationerna att han från vecka ett står på scen helt 

stilla utan att möta sin motspelares blick och har stora problem med att 

uttala replikerna från manus. Fram till vecka åtta då han stärkts till en 

språkligt friare person med större självförtroende. Man kan se 

språktillägnelse, som form av omedveten och naturlig språkinlärning 

och jämföra det med hur ett barn lär in sitt modersmål eller hur en 

vuxen lär in ett nytt språk i ett nytt land.46 Ericsson refererar till Krashen 

som menar att språktillägnelseprocessen inte kan påverkas, den följer 

sina egna lagar, den styrs av en mekanism i hjärnan.47  Språkinlärning,  

eller ”learning” som Krashen tar upp är den formella inlärningen som 

sker på ett medvetet plan, det är då vi resonerar och rättar oss själva i 

språkinlärningen. Syftet med att ta upp språktillgängelse och 

språkinlärning som vi nämnt tidigare utifrån Skehans avhandling, är 

just att arbetet med drama främjar båda dessa aspeketer. I arbetet med 

texten får eleverna resonera sig fram till specifika språkformer samt att 

de får chans att rätta sig själv, det är språkinlärning enligt Krashen48. 

Samt att genom arbetet med de olika dramaövningar och användandet 

av kroppen i samband med talet, sker en inlärning som är förenat med 

hela kroppen.  

Under projektets gång har eleverna själv fått agera, läsa drama och gå 

på teaterbesök detta kan bidra till att eleverna ökar sin förståelse för 

andra människor. Angående förståelse för andra har vi sett att eleverna 

från fjorton olika nationer har blivit tvingade till att tala svenska sins-

emellan för att förstå varandra, något de inte gjort lika mycket tidigare.   

För att knyta an till det problemområde vi utgick ifrån kan vi i vår 

studie se att integrering av kunskapsmässiga nivågrupperingar kan vara 

en bidragande faktor till deras förbättring av språkflytet. Det vi kan 

utläsa i resultatet visar tydligt att eleverna drar nytta av varandras 

kunskaper och erfarenheter i sin språkmognad. Det är genom denna 

arbetsmetod vi kan utläsa att den sammansatta gruppen i motsats till 

                                                 
46 Ericsson Eie Undervisa i språk, språkdidaktik och språkmetodik (Lund 1989), 118. 
47 Ibid(Chomsky 1965), 119. 
48 Ibid (krashen 1981), 119. 
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den nivågrupperade sammansättningen har varit avgörande för deras 

utveckling av språkflytet. 

Vi anser att vidare forskning eventuellt kan använda sig av detta 

material för ytterligare studier. En bidragande orsak till att vi fått 

igenom de medel vi anökt om och gjort projektet möjligt att genomföra 

är att det finns potential för verksamma pedagoger att använda sig av 

detta arbetssätt. Vi är oerhört tacksamma över alla som har deltagit och 

lagt ner sin själ i projektet Medea. 

Vidare forskning 

Vi ser en möjlighet till vidare forkning som bygger på drama som 

arbetssätt inom språkinlärning. 

En annan anblick till vidare forkning skulle vara att undersöka skolans 

indelning av grupper och hur de främjar/motverkar inlärning av ett nytt 

andraspråk. 

Vi anser att vidare forskning eventuellt kan använda sig av detta 

material för ytterligare studier. En bidragande orsak till att vi fått 

igenom de medel vi ansökt om och gjort projektet möjligt att genomföra 

är att det finns potential för verksamma pedagoger att använda sig av 

detta arbetssätt. Vi är oerhört tacksamma över alla som har deltagit och 

lagt ner sin själ i projektet Medea. 
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BILAGA 1: Medea 

 

 ”Euripides (484-406 f. Kr) var författare till dramat om Medea 431 f. Kr 

och en av det antika Greklands stora tragediförfattare. Han chockerade 

sin samtid med nya inslag i sin dramatik: Kvinnan som jämställd 

mannen, förödande passioner och människor med patologiska 

beteenden. Euripides flyttade dramatiken närmare den grekiska 

vardagen och debatterade aktuella frågor och ifrågasatte de gamla 

traditionerna. Han har kallats för kvinnopskykolog för sina inkännande 

porträtt av kvinnliga huvudpersoner, i dramat Hippolytos och i Medea. 

Senare versioner av berättelsen om Medea bygger för det mesta på 

Euripides drama. 

 

Medea är en av världslitteraturens mest omdiskuterade gestalter - 

modern som dödar sina egna barn för att hämnas på maken Jason. 

Historien var inte ny när Euripides gjorde dramatik av den. Den bygger 

på grekisk mytologi och på berättelsen om det gyllene skinnet.  

 

Hemma i sitt fädernesland Kolchis blir Medea förälskad i främlingen 

Jason. Hon hjälper honom att röva det gyllene skinnet från sin far, kung 

Aietes. Därmed har hon gjort det omöjligt för sig själv att stanna och 

hon flyr tillsammans med Jason för att aldrig mer kunna återvända hem. 

 

Under landsflykten föder hon Jason två gossebarn och tillsammans 

söker familjen skydd i Korinth - hos kung Kreon. Jason förälskar sig i 

kung Kreons dotter och planerar att gifta sig med henne. Det visar sig 

vara ett ödesdigert beslut som kommer att kosta både den blivande 

bruden och hans egna barn livet. Efter morden flyr Medea till Aten och 

dess kung Aigeus.”49 

 

                                                 
49 http://www.kunskap-upplevelse.se/Handledningar/medea.htm 
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Bilaga 2: IVIK-programmet 

Vid ett gymnasium finns IVIK, Individuellt program för elever med 

annat modersmål än svenska, som vänder sig till dig som behöver läsa 

svenska som andraspråk, engelska och matematik för att bli behöriga till 

nationellt program eller för vidare vuxenstudier. 

 

 

 

 

   

du själv förmår  

t att läsa A-kurs i matematik, engelska, samhällskunskap 

och naturkunskap 

    om du är behörig från grundskolan  

 studiebesök på olika nationella program  

arbetslivet  

anerar dina studier tillsammans med din mentor och utarbetar en 

individuell studie- 

    plan med tydliga utvärderingsbara mål  

 varje termin tillsammans med din mentor  

– ofta slutar kursen i samband med 

vårterminens slut. 
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Bilaga: 3 Projektbeskrivning 

Utdrag ur en del av de olika artiklarna som har skrivits, detta för att 

ge en bild av vad projektet innebär. 

Teater är världens bästa språkträning. 

Det är utgångspunkten för en uppsättning av det grekiska dramat Medea, med i 

huvudsak invandrarelever i rollerna, med premiär på en etablerad teaterscen. 

Maria Emanuelz och Veronica Nilsson, som studerar till lärare, vill sätta upp det 
klassiska grekiska dramat Medea med invandrade gymnasieelever på en skola. 
De tänker skriva C-uppsats kring vad som händer med elevernas språk, när de 
möter teaterns krav på språkkvalité och får skjuts av allt det roliga som en 
teateruppsättning för med sig. 

Teatern är levande och tar hand om just språket. Den uppskattar orden och 
man måste höras, kunna artikulera och vara begriplig. 

Det blir bra om man kastas in i elden redan från början, och här får ni ett svårt 
uppdrag. När man prövas i krävande situationer blir man mer avslappnad, mer 
sig själv, var regissörens budskap till eleverna. 

De studerar vid Ivik-programmet på ett gymnasium. Hon spelar Medea, han 
Jason; de två tunga rollerna i det mörka grekiska dramat om kvinnan som blir 
så galen av svartsjuka att hon till sist mördar sina egna barn för att skada sin 
älskade när han svikit henne. 

Även om det skrattas mycket under arbetet är det på allvar; det leds av 
professionella teaterpersoner och det gäller att lära sig långa sjok svensk text 
utantill och därtill gestalta den dramatiskt. 

Regissören, har strukit lite i texten. Men några större omarbetningar har han 
inte gjort: eleverna ville inte ha en förenklad, moderniserad text. 

Flera av eleverna har dessutom tänt till på teater och skulle kunna tänka sig att 
fortsätta med amatörteater på fritiden. Men från början kändes det svårt. Det 
var så mycket att komma ihåg, men nu känns det bara jättekul, säger några av 
eleverna. 

Idén att sätta upp en klassiker, och därigenom ge ett riktigt hårt äpple att bita i 
vad gäller språkträning, kom från Veronica Nilsson och Maria Emanuelz. De ville 
studera hur teaterns intensiva språkanvändning påverkar invandrarelevers 
svenska. 

Nu följer Maria Emanuelz och Veronica Nilsson sex elever som de videofilmar 
under repetitionerna. 



Maria Emanuelz 

Veronica Nilsson  

2013-06-11 

 

43 

 

 

Totalt är det 16 elever med 14 olika modersmål - inklusive svenska - som 
samsas; några har bara bott några månader i Sverige. 

En lärare i svenska, hjälper till med replikinövande och röstvård. En 
teaterpedagog stödjer också med teaterövningar enskilt och i grupp. När man 
kommer från olika kulturer har man också olika kroppsspråk, och sådant måste 
också harmoniseras. 

Men att teater, inte som skolövningar utan på riktigt med professionell hjälp och 
syfte att spela en pjäs offentligt, ger sällsynt god språkträning är alla 
medverkande överens om. 

Bara att tvingas lyssna koncentrerat för att höra sina stick ger träning, anser 
dramapedagogen. 

 

 

 

 

 

 

 


