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Abstrakt 

Syftet med min studie har varit att undersöka skillnader i studieresultat 

beroende på om eleven är enspråkig eller tvåspråkig. De tvåspråkiga eleverna 

har både samiska och svenska som modersmål. Skillnader mellan 

studieresultat och tvåspråkighet har jag synliggjort genom att informanter har 

fått dela med sig av sina uppfattningar genom intervjuer samt svarat på 

enkäter. Jag har använt mig av fyra skolor för enkätundersökningarna, 2 

sameskolor och 2 kommunala skolor. Det har ingått 30 elever i enkätstudien. 

Intervjuerna har jag gjort med 2 informanter som är verksamma på den 

kommunala skolan i högstadiet, dit sameskolornas elever fortsätter efter att de 

slutat årskurs 6. Dessa intervjuer är kvalitativa och har baserats på 

informantens kunskap i allmänhet angående tvåspråkiga elevers 

studieresultat, inte på eleverna i enkätundersökningen. Slutligen har jag 

intervjuat 8 elever om deras syn på skolan. Dessa 8 elever har jag delat in i 2 

grupper: enspråkiga elever och tvåspråkiga elever. Den färdiga studien visar 

att det inte är någon skillnad eller en väldigt liten skillnad när man tittar på 

studieresultaten av flera ämnen. Min studie visar även att om man tittar enbart 

på resultaten i svenska eller engelska ser man en större skillnad. Slutligen kan 

man i min studie läsa hur viktig fortsatt modersmålsundervisning är för 

tvåspråkiga elever.  

Nyckelord: Tvåspråkighet, samiska, modersmål, studieresultatsskillnad, 

sociokulturellt perspektiv. 
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Inledning 

Meningen med denna studie är att ta reda på om det finns någon synlig 

skillnad i elevers studieresultat beroende på om eleverna är tvåspråkiga 

samiska/svenska eller om eleven har endast ett modersmål som i detta fall är 

svenska. De tvåspråkiga elever som är med i enkätundersökningen har under 

sin skolgång haft undervisning i sitt modersmål i hela låg- och mellanstadiet. 

De tvåspråkiga eleverna som jag intervjuat i årskurs 9 har gått på sameskolan 

fram till årskurs 6 och sedan fortsatt på den kommunala skolan med samiska 

som modersmål. Jag undrar om modersmålsundervisningen har haft någon 

betydelse för eleverna i deras fortsatta skolgång och för studieresultaten. 

Tvåspråkighet är något som intresserar mig då jag vuxit upp med flera språk 

runt omkring mig och mina barn har gått på sameskola där de fått 

undervisning i både samiska och svenska. Det ligger även i mitt intresse att ta 

reda på om det finns skillnader i studieresultat för de elever som är 

tvåspråkiga jämfört med de som är enspråkiga eftersom jag undervisar på en 

skola där tvåspråkighet är vardagen för många elever.  Jag hoppas att denna 

studie skall kunna hjälpa mig i mitt fortsatta arbete med tvåspråkiga elever och 

vägleda mig i språkutvecklingens djungel. 

Det är med språket som med vatten. Så länge man har friska aldrig 

sinande källor att ösa ur, sätter man inte något värde på det. Men 

när källan sinar, då orden sinar och de uttryck jag använder inte 

förmår förmedla mina tankar och känslor, då upptäcker man att 

Man håller på att förlora en del av sitt jag. (Andersson, 2001:12 

Skolverket) 

Jag har valt att fördjupa mig i skillnader i studieresultat mellan elever som har 

samiska som modersmål samt svenska som andraspråk och elever som har 

bara ett modersmål, i detta fall svenska. Det är dessutom vanligt att växa upp 

som simultant flerspråkig som vi har många exempel på i vår region. I den 

norra delen av Sverige är flera språk en vardag för befolkningen. I affären hör 

man ofta samiska, meänkieli, finska och svenska talas av samma person. 

Språket växlar beroende på vem man samtalar med.  

Enligt Skolverket (2001:4) har regeringen givit Skolverket uppdraget att den 

tvåspråkiga undervisningen och modersmålsundervisningen i de nationella 

minoritetsspråken skall utredas. Denna undersökning visar att Sverige har 7 

kommuner i Norrbotten där samiskan har laglig rätt att brukas i äldreomsorg, 

barnomsorg, domstolar och hos andra förvaltningsmyndigheter.  
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Vidare kan vi läsa i Skolverkets utredning (2001:8) att i Sverige har vi ingen 

grundutbildning för modersmålslärare, däremot har Kautokeino i Norge en 

lärarutbildning på samiska. 

Undervisningen för samiska barn har under tiden 1940–1960 skett på 

nomadskolor som endast renskötande samer fick delta i. Riksdagen ändrade 

1962 namnet från nomadskola till sameskola och då fick alla som ansåg sig 

vara samer rätt att delta i undervisning. I nuläget finns det 5 sameskolor från 

norr till söder: Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. 

För elever med samiska som modersmål finnas ett bra alternativ då de har 

möjlighet att delta i den undervisning som sameskolorna erbjuder, här har 

eleverna premisser att utveckla sin kulturella identitet och sitt modersmål 

(Skolverket, 2011:4). Det negativa är att det inte finns sameskolor söder om 

Tärnaby! 
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Bakgrund 

Jag kommer att inleda bakgrunden med definitioner av modersmål, 

sociokulturellt perspektiv och interkulturellt perspektiv. Slutligen kommer jag 

att under min bakgrund att behandla språk och kultur, språkutveckling och 

typer av tvåspråkighet. 

Definitioner  

Enligt Svensson (2009:190) talas minoritetsspråk i Sverige exempelvis av 

finländare, tornedalingar, romer, samer och av invandrare. Ofta talas 

minoritetsspråket hemma med släkt och vänner. Majoritetsspråket talas av den 

resterande befolkningen och används av radio, tidningar och tv-kanaler.  

Modersmål, som även kallas för förstaspråk, är det språk barnet talar med sina 

föräldrar. Barnet kan ha två modersmål om föräldrarna talar olika språk; detta 

kallas även för simultan flerspråkighet och betyder att barnet lär sig båda 

föräldrarnas språk samtidigt. Andraspråk kallas språket man lär sig senare och 

då har barnet redan ett modersmål som tidigt blivit befäst hos individen. Både 

förstaspråk och andraspråk lär sig barnet i den kulturella miljö där språket 

talas och barnet befinner sig (Håkansson, 2003:15). 

Enligt Håkansson (2003:15) är det vanligaste orsaken till tvåspråkighet i 

Sverige att det talas ett annat språk än svenska i hemmet och att barn växer 

upp i en familj där två språk pratas.  Det är även vanligt att barn är 

flerspråkiga då familjen talar två språk och det talas svenska i skolan. Vidare 

säger Håkansson (2003) att definitionen tvåspråkig kommer av att individen 

använder mer än ett språk. Det finns flera sätt att definiera tvåspråkighet enligt 

Håkansson (2003):  

 Modersmålet är det första språk man lär sig och den som har lärt sig 

två språk i hemmet är tvåspråkig; detta kallad för ursprungskriteriet 

 Den som är tvåspråkig behärskar båda språken likvärdigt och 

modersmålet är det språk man behärskar bäst; detta kallas för 

kompetenskriteriet 

 När modersmålet används oftast och när en individ klarar av att 

använda två språk enligt sig själv och samhället kallas detta för 

funktionskriteriet 

 När man kan identifiera sig med sitt modersmål och andra anser dig 

vara tvåspråkig kallas detta för attitydkriteriet 
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Under vilket kriterium passar då mina informanter i enkätstudien och 

elevintervjuerna in? Jag anser att de tvåspråkiga eleverna i min studie passar 

in i ursprungskriteriet då de har lärt sig samiska som första språk. Eleverna 

passar även in i kompetenskriteriet då de behärskar båda språken likvärdigt 

och modersmålet behärskas bäst. Funktionskriteriet uppfylls då samhället 

anser att dessa individer klarar av att använda sig av två språk samtidigt. 

Även det sista kriteriet attitydkriteriet uppfylls då dessa elever kan identifiera 

sig med sitt förstaspråk och omgivningen ser det på samma sätt. 

Flerspråkighet är när barnet utan problem kan använda flera språk. 

Flerspråkiga individer använder ofta olika språk i hemmet och på 

skolan/arbetet. För att bli ansedd som flerspråkig är det inte tvunget att 

behärska andraspråket lika väl som om du vore född med språket. Men du 

skall kunna använda språket utan större hinder och göra dig förstådd liksom 

du förstå det mesta (Svensson, 2009:190). 

Elmeroth (2006:178) har tidigare definierat modersmålet som barnets 

förstaspråk, det språk som barnet lärt sig innan den fyllt 3 år. Tvåspråkiga 

barns modersmål är ofta minoritetsspråk i Sverige och det språk som används i 

samhället och skolan är majoritetsspråk. 

Modersmålets betydelse för skolframgång 

Tallberg Broman, Reich & Hagerström (2002:182) har i sin granskning av 

skolframgång forskat i modersmålets betydelse i undervisningen samt över 

etnicitet. För skolframgång har Tallberg Broman et al. (2002) kommit fram till 

att studietraditioner samt välutbildade föräldrar och de vårdnadshavare som 

sätter värde på utbildning får barn som har studieframgång. Här hittas inga 

skillnader mellan pojkar, flickor, svenskar eller invandrare. Tidigare studier 

visar på väldigt små eller inga skillnader alls mellan elever som är enspråkiga 

respektive tvåspråkiga i form av betyg och fortsättning till högre utbildning. 

Vidare säger Tallberg Broman et al. (2002:183) att skolframgången beror på 

elevens språkfärdighet i svenska, och även när det gäller vidare studier på 

gymnasienivå är svensk språkfärdighet mycket viktig. 

Slutligen kan man läsa i Tallberg Broman et al. (2002:184–185) att 

hemspråksundervisningen har en viss betydelse för skolframgång, där studien 

visar en koppling mellan tidig hemspråksundervisning som pågår konstant 

och bra betyg i årskurs 9. Genom att bara titta på svensk forskning är det svårt 

att ta ställning till om det finns samband mellan studieresultat och 

modersmålsundervisning.  
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För att minoritetsspråkselever skall ha skolframgång menar Axelsson 

(2004:504–508) att det finns faktorer och områden som är viktiga i 

sammanhanget: 

 Det sociopolitiska sammanhanget 

 Sociala och kulturella processer i de miljöer barnet befinner sig i 

 Förskolans och skolans organisation 

 Utformningen av undervisningen i och på andraspråket 

 Den pedagogik som bedrivs i förskolan och skolan 

 Utformningen av den bedömning av barnets utveckling som görs i 

förskolan och i skolan 

 Förskolans och skolans kontakt med föräldrar eller målsmän 

 Barnets tanketutveckling, kunskaps- och identitetsutveckling 

Vidare menar Axelsson (2004:505) att barnen förstår och lär sig bäst på sitt 

förstaspråk, och därför måste barnet då få utbildning på förstaspråket eftersom 

det är språket som de förstår bäst. Tankeutveckling och lärande går hand i 

hand. Barnet måste jämsides med förstaspråket få utbildning i andraspråket; 

då först kan eleven komma till samma språkliga nivå som övriga barn i samma 

ålder som också talar det språk som förstaspråk. Det kan ta upp till 5 år eller 

längre för ett tvåspråkigt barn att komma till samma nivå som enspråkiga barn 

i läsämne som ingår i skolans läroplan. 

Elmeroth (2006:181–185) säger i den nationella utvärderingen 2003, som är en 

studie bland elever med utländsk bakgrund, att föräldrarnas utbildning samt 

antal böcker i hemmet har en stor betydelse för skillnaderna i skolframgång. 

Elevers studieresultat kan förklaras med flera olika bakgrundsvariabler. Första 

gången man gjorde en utvärdering av svenska som andraspråk var 2003. 

Vidare skriver Elmeroth (2006:188–189) att flera tidigare undersökningar har 

kopplat studieresultatet med användning av förstaspråket och 

modersmålsundervisningens betydelse. Språkforskningen har här kommit 

fram till att en god språkutveckling och fortsatt undervisning i förstaspråket är 

angeläget beträffande begreppsutvecklingen i det andraspråk som lärs in. 

Detta var även resultatet i den nationella utvärderingen som gjordes 2003. 

Tallberg Broman, et al. (2002), Elmeroth (2006) och Axelsson (2004)  menar att 

språkfärdigheter i svenskan är en av nycklarna för elever när det gäller att 

komma vidare till högre studier samt bra studieresultat. Eleverna lär sig bäst 

på sitt förstaspråk och för att kunna utveckla begreppen inom andraspråket 

måste fortsatt undervisning ske i förstaspråket. 

Både Tallberg Broman et al. (2002) och Elmeroth (2006) anser att föräldrarnas 

bakgrund där det handlar om studietraditioner och utbildning ger nyckel till 

skolframgång för barnen. Det handlar inte om elevens kön, etnicitet eller om 

invandring. Men Tallberg Broman et al. (2002) och Elmeroth (2006) påpekar 

vikten av att de elever som har ett annat modersmål än svenska klarar sig 

bättre i skolan då de får hemspråksundervisning under hela sin skolgång.  
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Tallberg Broman et al. (2002:182) menar att i tidigare studier visar liten eller 

ingen skillnad mellan elever som är enspråkiga och tvåspråkiga, men de 

påpekar även att man inte enbart kan titta på svensk forskning för att ta 

ställning till denna fråga. 

Axelsson (2004:505) pekar mer än vad Tallberg Broman et al. (2002) och 

Elmeroth (2006) gör på vikten av förskolans och skolans organisation, 

pedagogiken i skolan, elevens tankeutveckling och det socialpolitiska 

sammanhanget för att elever skall ha skolframgång. 

Hyltenstam & Milani (2012:55–56) har i forskningsöversikten informerat oss 

om att skolorna har en skyldighet att tillhandahålla modersmålsundervisning. 

Är det färre barn än fem så kan skolan slippa denna skyldighet. Däremot gäller 

inte samma skyldighet när det handlar om ett minoritetsspråk, utan då räcker 

det med att en elev vill ha modersmålsundervisning för att skolan måste 

tillgodose detta.  

Det vanligaste i de svenska skolorna är i dag att eleverna får 

modersmålsundervisning under 60 minuter i veckan (Hyltenstam & Milani 

2012:55).  

Vidare skriver Hyltenstam & Milani (2012:59–61) att då undervisning sker på 

två språk får inte förstaspråksundervisningen om det är ett annat språk än 

svenska inte överstiga 50 % av undervisningen. Enligt den svenska språklagen 

som trädde i kraft 2009 har minoritetsspråkselever rätt att lära sig sitt språk 

från grunden. Beträffande sameskolan skriver Skolverket: 

Inför övergång till år 7 har man överlämnandekonferenser där 

sameskolans lärare redogör för hur arbetet bedrivits i sameskolan. 

Återkoppling från den kommunala skolan och sedermera gymnasiet 

visar att elever som gått i sameskola klarar sig mycket bra i jämförelse 

med övriga elever. Deras språkfärdigheter en hög kvalité. Eleverna är 

språkmedvetna och kan i allmänhet samtala på tre språk. 

(Skolverket, 2001:16) 
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Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Lindberg (2004:470–471) är det vanligt att man använder sig av det 

sociokulturella perspektivet när man studerar språkinlärning av just 

andraspråket och dess utveckling. Det är i andraspråksinlärningen viktigt att 

eleven förstår det mesta men även att det blir en utmaning för eleven för att 

inlärningen skall ge resultat.  

Dysthe (2003:42) menar att det finns 6 centrala aspekter vid en sociokulturell 

syn på lärande 

 Lärande är situerat 

 Lärande är huvudsakligen socialt 

 Lärande är distribuerat 

 Lärande är medierat 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

Individen lär sig att använda dataspel samtidigt som spelet pågår och utan 

dataspelet hade aldrig individen lärt sig detta. I denna situation är lärandet 

situerat. Det sociala sammanhanget är kulturellt och historiskt; kunskapen 

kommer inte från hjärnan utan kommer i speciella sammanhang med kultur 

och historia. Detta gör lärandet i huvudsak socialt. För att individen skall lära 

sig måste lärandet ske bland andra individer. Det sker mellan människor i 

grupper där lärandet blir distribuerat. För att lära sig behöver man artefakter i 

form av redskap och verktyg. Dessa artefakter i samspel med individer ger ett 

lärande som är medierat. För att individer skall lära sig och utvecklas behövs 

språket.  

Med hjälp av språket genom att samtal, lyssna, härma och samverka med 

andra kommer kunskaperna till användning. Språket är det grundläggande i 

lärprocessen. Genom att delta i praxisgemenskap har man inte från början en 

kunskap utan den kommer i gemenskapen, lärandet främjas av att medlemmar 

har olika förmågor och vetanden (Dysthe, 2003:41.– 49). 

Både Lindberg (2004) och Dysthe (2003) anser att när man skall lära sig språk 

och utvecklar språk använder man sig av sociokulturella strategier. Individen 

lär sig här i samspel med andra. Lärandet är något som sker tillsammans i 

kulturella sammanhang. För detta behövs även olika artefakter som är verktyg 

och redskap. Den individ som har mindre kunskap lär sig av den som har mer 

kunskap. 
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Interkulturellt perspektiv 

Lahdenperä (2004:11–14) menar att först efter 1980 har interkulturell 

pedagogik utvecklats främst genom umgänge över kulturgränser i Sverige. De 

olika termer som tillhör detta område är multikulturell, tvärkulturell, 

mångkulturell, interkulturell, tvåspråkig och internationalisering. Interkulturell 

pedagogik innehåller generellt det som är interkulturellt lärande, interkulturell 

undervisning och interkulturell pedagogisk forskning. Denna inriktning är 

viktig inom pedagogiken där genus, etnicitet, klass och andra interkulturella 

aspekter blir aktuella.  

Vidare säger Lahdenperä (2004:24) att den interkulturella läroprocessen kan 

indelas i tre olika synsätt: 

 Undervisning är erfarenhetsbaserad på elevernas upplevelser och 

kunskaper 

 Eleverna konfronteras med andra sätt att värdera och tänka, 

kulturkontrast 

 Känslomässiga bearbetningar av elevens egen uppfostran och kultur i 

samhället 

Slutligen säger Lahdenperä (2004:15) att de målsättningar man har med det 

interkulturella synsättet man lär ut till eleverna är att eleven skall få positiva 

inställningar till de etniska värden som handlar om respekt, tolerans, social 

rättvisa och jämlikhet i sina kulturmöten med andra individer från andra 

etniska bakgrunder. När eleven har kommit en bit på vägen i sitt lärande av 

interkulturella lärprocesser kan eleven inta ett ”mellanläge” där eleven kan 

betrakta sin egen och andras kulturer från håll gör att eleven får en större 

förståelse för sin egen samt andras kulturer. Eleven kan nu göra egna val som 

handlar om identitet och tillhörighet. Nu utvecklar eleven en granskande 

självkänsla.  
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Språk och kultur hör samman 

Eftersom individen lär sig språk i samband med kultur menar Ladberg 

(2000:72) att kultur och språk hör samman. Både kultur och språk är sociala 

fenomen. För att lära sig ett språk är det nödvändigt att ingå i ett kulturellt och 

socialt sammanhang. Barn lär sig redan i tidig ålder kulturella handlingar där 

vi kan ta hälsningsfraser och beteenden som exempel. Med språket lär vi oss 

sociala handlingar och kulturella regler; med språket följer kulturen hand i 

hand. 

Språkutveckling hos tvåspråkiga barn 

De strukturer som vanligtvis används i förstaspråket är svåra att använda sig 

av när man ska lära dig ett andra språk eftersom även ålder, miljö och 

motivation har stor betydelse vid inlärning. Man har hittat att vid inlärning av 

svenska som andraspråk använder sig många av kärnverb såsom; ge, gå, se, 

säga, komma. Detta är verb som har en central betydelse och används ofta vid 

andraspråksinlärning. Denna användning resulterar i problem när 

andraspråks elever skall formulera meningar. I svenskan används rak ordföljd, det 

är något som är svårt vid inlärning av ett andraspråk. Ett annat problem mellan 

språken och inlärning av andraspråket är att icke-indoeuropeiska språk inte 

har samma genusskillnad i tredje person singular när det gäller han och hon 

(Håkansson, 2003:106). 

Alla de svårigheter som nämnts ovan med kärnverb, ordföljd och 

genusskillnad i språkutvecklingen vid andraspråksinlärning av svenska 

stämmer in med de svårigheter som samisktalande elever har när de skall lära 

sig svenska som andraspråk. 

Enligt Håkansson (2003:116–117) finns fyra olika språkutvecklingsprocesser 

som individerna kan använda sig av vid tankeprocesser och växling mellan 

språken då båda språken används i tanken. Användaren använder sig av dessa 

fyra olika sätt för att kunna utrycka sig på det sätt som är bäst genom att: 

 De två språken processas separat 

 Andraspråket processas genom förstaspråket 

 Förstaspråket processas genom andraspråket 

 I processen förenas båda språken 
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Barn kan utveckla språk på olika sätt. Ett sätt är enligt Håkansson (2003) att de 

båda språken utvecklas separat, oberoende av varandra. Det andra sättet som 

nämns är att andraspråket utvecklas genom förstaspråket. Det tredje sättet som 

Håkansson (2003)  nämner är när förstaspråket utvecklas genom andraspråket. 

Det fjärde och sista sättet som Håkansson (2003) nämner är när båda språken 

utvecklas tillsammans. 

Typer av tvåspråkighet 

Additiv  

Den additiva tvåspråkigheten som Abrahamsson (2009:200) beskriver är när 

individen behärskar både första och andraspråket och fortsätter att utveckla 

dessa två. Individen måste här vara intresserad av att lära sig och bevara båda 

språken. Det är även viktigt att omgivningen är positiv till språket för att 

eleven ska få en positiv attityd gentemot språket och inlärningen går då lättare. 

Subtraktiv 

Abrahamsson (2009:200) menar att det är lätt att individen tappar intresset för 

förstaspråket och helt övergår till andraspråket. Det händer även att individen 

lägger mindre energi och arbete på förstaspråket och det resulterar då i en 

subtraktiv tvåspråkighet där kultur och språk värderas lågt. 
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Syfte och Metod 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för mitt syfte med denna studie 

samt mitt val av metoder med en beskrivning av metodsätt.  Jag kommer 

vidare att beskriva fenomenografi samt hur jag valt ut skolor, elever samt 

informanter till studien och även studiens genomförande. Slutligen kommer 

jag att redovisa för etiska överväganden, validitet och reliabilitet samt analys 

och tolkning. 

Syfte 

Syftet med min studie är att ta reda på om det finns någon skillnad i 

studieresultat mellan elever, genom att studera och jämföra 15 elever med 

svenska som modersmål och 15 elever som är tvåspråkiga med samiska som 

modersmål. Jag kommer även att intervjua 8 elever inom dessa två grupper för 

att kunna jämföra dessa med varandra. Slutligen har jag intervjuat pedagoger 

för att få deras syn på enspråkiga och tvåspråkiga elever, för att höra om det 

finns någon skillnad mellan dessa elever i deras studieresultat.  

Metod 

Jag har valt att i min studie använda mig av ett sociokulturellt förhållningssätt. 

Enligt Säljö (2010:14) är sociokulturellt lärande det sätt på vilket man lär sig sitt 

modersmål och även andraspråket med hjälp av andra genom att samspela i 

den levande kulturella miljön. Jag har även haft ett interkulturellt 

förhållningsätt i åtanke under arbetets gång (Lahdenperä, 2004:15). Båda dessa 

förhållningssätt är något jag anser att det är viktigt då individer lär sig genom 

interaktion med andra individer i sociala sammanhang och kulturer. Men den 

största tyngden lägger jag på det sociokulturella perspektivet som är min 

huvudlinje. 

I studien använder jag mig av enkäter och intervjuer. I enkäten svarar 

respondenten på frågor angående elevers studieresultat i årskurs 6. I 

intervjuerna kommer jag att fråga efter pedagogens egna erfarenheter kring 

studieresultat bland en– och tvåspråkiga elever. Jag har även gjort intervjuer 

med elever som är enspråkiga och elever som är tvåspråkiga för att få ta del av 

deras syn på om skolan är viktig för dem. 

Jag har valt att använda mig av enkäter och intervjuer i min studie. Enkäter 

använde jag mig av för att undersöka skillnader mellan elever i studieresultat i 

årskurs 6, eftersom enkäter är enkla och når mottagaren relativt fort. Jag valde 

att skicka enkäten via mejl och respondenten kunde sända den åter till mig. 

Det finns nackdelar med att använda sig av enkäter då det inte går att ställa 

fler följdfrågor som hade kommit naturligt efter en fråga. Bortfallet blir större 

när enkäter används jämfört med intervjuer med pedagogerna.  
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Detta kan undvikas till viss del genom att använda svarskuvert som är 

frankerade om svaret skall skickas med posten. Men som jag nämnt tidigare 

använde jag mig av e-post. Ett välskrivet introduktionsbrev och ett 

strukturerat påminnelsesystem då svar ej erhållits efter exempelvis 2 veckor 

kan underlätta arbetet ( Bryman, 2008:227–232). 

Jag kompletterade mina enkäter med intervjuer av pedagoger samt elever. 

Intervjuerna gjordes med frågor som var öppna och som inte kunde få svaren 

ja eller nej. Jag var här ute efter informantens egna erfarenheter och 

upplevelser. Frågorna till eleverna var även de öppna för att få ta del av 

elevens egen uppfattning. Vissa elever svarade kortfattat på frågorna men de 

flesta svarade utförligt. 

Mitt val av metod – enkät  

Jag valde att använda mig av enkät då jag med hjälp av kända 

bakgrundsfaktorer som i detta fall om eleven är enspråkig eller tvåspråkig kan 

se om det finns någon skillnad i studieresultat med hjälp av respondenterna 

som svarat på frågorna. Fördelen med en enkät är att kunna nå ut till många 

personer samtidigt då det går att använda sig av e-post (Dimesnäs, 2007:85). 

Men även om jag kunde skicka förfrågan till många samtidigt var det svårt att 

få svar. Jag skickade flera påminnelser och det gav resultat i slutänden då jag 

fick det antal svar som jag behövde.  

För att kunna sammanställa mina resultat från enkäterna som jag fått in har jag 

först gjort ett rutsystem där jag sammanställt svaren, oh då antalet enkäter inte 

var så många fungerade detta bra. Sedan valde jag att använda mig av 

programmet Excel där jag gjorde tabeller och fyllde i mina resultat. Resultaten 

redovisas även som diagram. I diagrammen går att avläsa elevernas resultat i 

flera ämnen sammanlagt samt i ämnen var för sig genom att titta på antal 

elever som har ett visst betyg eller på procentsatsen som framkommit av 

enkäten. Detta material finns under resultatdelen: redovisning av enkäter. 

Kvantitativa metoder 

Enligt Backman (2008:33) är kvantitativa metoder olika mätningar och statistik. 

Dessa mätningar kan utgöras av prov och enkäter. Genom enkäter kan 

studieresultat omvandlas till statistik genom diagram där analys av skillnader 

kan göras. För att förklara något användes ofta kvantitativa metoder. Det sätt 

man samlar in sin information på kan lätt skiljas i kvantitativa och kvalitativa 

metoder men när själva materialet skall analyseras går det nästan inte att sära 

dessa metoder åt då det i förklaringen kommer fram data som inte består av 

siffror (Dimenäs, 2007:192–199). 
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Kvantitativa metoder handlar enligt Bryman (2008) om: 

 Siffror 

 Forskarens uppfattning 

 Distans 

 Teoriprövning 

 Statistik 

 Strukturerad 

 Generalisering 

 Reliabla data 

 Makroinriktad 

 Beteende 

 Konstlade miljöer 

 

Mitt val av metod – intervju 

Jag valde att komplettera mina enkäter med intervjuer av informanter som 

spelats in. Sedan har jag i lugn och ro transkriberat dessa intervjuer. Efter att 

jag fått in svaren på enkäterna bestämde jag mig för vilka frågor som skulle 

ingå i intervjuerna. Jag valde att intervjua 2 pedagoger för att få deras syn på 

skillnader i studieresultat mellan elever som är enspråkiga och elever som är 

tvåspråkiga. Dessa informanter har arbetat en längre tid med elever inom den 

gruppen som jag valt att undersöka. Informanterna har erfarenhet av området 

som jag ville ta del av. Jag har använt mig av min frågeställning skillnader i 

studieresultat för att formulera de rätta öppna intervjufrågorna. Jag valde även 

att intervjua elever för att ta reda på om det finns en skillnad i 

studiemotivation i de båda elevgrupperna som jag undersökte. 

Enligt Dimenäs (2007:47–53) är det viktigt att ställa öppna frågor till 

informanten. Informanten skall få berätta om sin egen erfarenhet utan att bli 

påverkad av den som ställer frågorna. Även frågor som kan ge ja- eller nej- 

svar skall undvikas.  

Kvalitativa metoder 

De intervjuer jag gjort är kvalitativa. Enligt Backman (2008:33) är intervjuer 

kvalitativa mätningar då inte siffror eller tal används i intervjun. Svaren som 

informanten lämnar består av informantens egen formulering och erfarenheter 

i form av det traditionella ordet.  

Vidare säger Backman (2008) att när man intervjuar någon är det som ett 

vanligt samtal mellan två eller flera personer. Detta ses som ett helt vanligt 

samtal individer emellan men det finns en skillnad och denna skillnad är att 

samtalet har fokus på något speciellt. Intervjuaren är här ute efter att få ta del 

av informantens föreställningar och uppfattningar. Dessa frågor som ställs bör 

vara öppna. 
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Kvalitativa metoder handlar enligt Bryman (2008) om: 

 Ord 

 Deltagarnas uppfattning 

 Närhet 

 Teorigenerering 

 Processinriktad 

 Ostrukturerad 

 Kontextuell förståelse 

 Rika och fylliga data 

 Mikroinriktning 

 Mening 

 Naturliga miljöer 

Fenomenografisk forskningsansats 

Under arbetets gång har jag använt mig av en fenomenografisk 

forskningsansats i mina jämförelser av material och analyser. Denna 

kvalitativa forskningsansats har som avsikt att ta reda på individers olika 

förståelser av sin omvärld. Detta betyder att jag vill ta reda på pedagogers 

uppfattningar av studieresultats skillnader och dessa pedagoger kan ha olika 

föreställningar utan att den enes uppfattning är fel, bådas är egentligen rätt. 

Människor kan uppfatta händelser på olika sätt. Det kan här finnas en 

variation i hur vi uppfattar saker och ting. Det handlar även om pedagogers 

erfarenheter som kan var mycket olika. ( Dimenäs, 2007:157) 

Fenomenolgen betraktar mänskligt beteende… som en produkt av 

hur människor uppfattar och tolkar världen… För att kunna förstå 

innebörden i en människas beteende försöker fenomenologen se saker och 

ting utifrån den personens perspektiv. 

   (Bryman, 2008) 

Urval av skolor och informanter 

Då jag valt att undersöka om det finns skillnader i elevers studieresultat 

beroende på om eleverna är en- eller flerspråkiga faller mitt val på 

sameskolorna i min region och de kommunala skolorna. Vi har stora 

geografiska områden och avstånden mellan skolorna är långa. Jag skickade 

min enkät till de tre närmsta kommunerna där sameskolor och kommunala 

skolor finns då jag inte hade möjlighet att besöka alla på de 10 veckorna som 

examensarbetet pågår, oh då även 2 av dessa veckor var studieveckor i 

Härnösand. Jag besökte sameskolan och kommunala skolan på orten där jag 

bor, de andra har jag skickat mejl till. De informanter jag har intervjuat är 

verksamma på orten, även detta val gjordes med tanke på avstånden som t.ex. 

var 30 mil till skolan längst bort. Sedan valde jag helt enkelt de första svaren 

jag fick på enkäterna för att kunna genomföra studien inom tidsramen. Jag 

använde mig av studieresultaten för 15 elever från sameskolan och 15 elever 

från kommunala skolan för att inte göra arbetet för stort.  
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Eftersom elevantalet inte är stort i respektive skola har jag använt mig av de 

skolors elever som svarat först och fyllt på från nästa skola som svarat. 

Informanterna som intervjuades är verksamma på högstadiet i den 

Kommunala skolan och undervisar i svenska och engelska och har under 

många år undervisat elever som är enspråkiga och elever som är tvåspråkiga. 

Genomförande 

Jag kontaktade först skolornas rektorer för medgivande av utskick till 

informanter med förfrågan om dessa vill medverka. Vidare tog någon rektor 

själv kontakt med informanter som svarade på enkäten och sände svaren till 

mig. Några informanter fick jag själv ta kontakt med via mejl enligt inrådan av 

rektor. De 2 informanter som jag intervjuat tog jag först kontakt med via mejl 

och sedan via telefonsamtal för överenskommelse om tid och plats för intervju. 

Även i detta fall har rektor gett medgivande till intervju.  

I informationsbrevet som jag sände till respektive rektor presenterade jag mig 

och mitt syfte med enkäter och intervjuer. Jag förklarade även att informanter 

och elever som medverkar i studien kommer att vara anonyma och att dessa 

elever kommer att benämnas med siffror och ej vid namn efter 

vetenskapsrådets rekommendationer inom konfidentialitetskravet som jag 

förklarar under rubriken nedan, etiska överväganden.  

Efter bearbetning och sammanställning av enkäterna utformande jag de frågor 

som jag valde att ställa till informanterna. Slutligen kontaktade jag 

informanterna för tid och datum då vi kunde träffas för genomförande av 

intervjuer. Jag valde att spela in mina intervjuer för att senare lyssna igenom 

dem flera gånger och transkribera dem. Jag har läst och studerat mitt material 

ett antal gånger för att kunna göra en bra analys. Detta har inte varit ett lätt 

arbete men jag har gjort mitt yttersta för att med hjälp av informanter, enkäter 

och litteratur göra en studie som är både intressant och har en 

verklighetsförankring. 

Etiska överväganden 
Under hela arbetet med min studie har jag följt de etiska principer som 

Backman (2008:131–132) tar upp i sitt kapitel 5. Jag har informerat mina 

informanter om Vetenskapsrådets etiska principer. Jag har tagit del av 

Vetenskapsrådets etiska huvudkrav: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Med 

informationskravet menas att alla som berörs i forskningens skall upplysas om 

att det är frivilligt att delta, och man skall även redogöra för forskningens 

syfte. Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifterna skall skyddas så 

att ingen obehörig får tag på dessa eller det insamlade materialet. 

Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som kommit fram i samband med 

intervjuer och enkäter endast får användas i vetenskapliga syften. 

Samtyckeskravet betyder att den som medverkar själv får bestämma om 

han/hon vill medverka eller ej.  
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Vid universitetens och högskolornas grundutbildningar anser man att även 

examensarbeten som inte är avsedd att publiceras som vetenskaplig forskning 

skall tillämpa och följa god forskningsetik (Vetenskapsrådet.se). 

  

Jag har informerat de berörda i min studie angående syftet med min 

undersökning, informanterna har själva fått välja om de vill medverka i min 

studie, personerna som ingår i min undersökning nämns aldrig vid namn så 

konfidentialitetskravet uppfylls och de uppgifter som jag har fått ta del av 

används endast i min studie. Jag har även erbjudit deltagarna att ta del av mitt 

forskningsresultat enligt rekommendationer av vetenskapsrådet. 

Validitet och reliabilitet 

I fenomenografisk forskning är validitet och reliabilitet nyckelord. En studie 

som har god trovärdighet och tillförlitlighet har god reliabilitet. Det betyder att 

om någon skulle göra samma studie som jag gjort skulle denne person komma 

till samma slutsats som mig. Om någon annan forskare eller lärare som provar 

ens teori och kommer till samma slutsats som man själv gjort är resultaten 

tillförlitliga. För bra validitet och reliabilitet skall en annan lärare kunna göra 

en undersökning med ditt material och då skall 2/3 av den nya studien stämma 

överens med ditt resultat. En viktig del i studien är citaten från informanter, de 

skall finnas med i studien för att förstärka trovärdigheten i forskningen. Vidare 

mäts det som skall mätas i studien och inte något annat sidospår.  Det skall 

vara lätt att följa hur studien har gått tillväga, det skall vara lätt att förstå 

resultaten och lätt för en utomstående att förstå de olika informanternas 

uppfattningar. Som forskare får man inte förvränga informanternas 

information (Dimenäs, 2007:154–164). 

Inom kvalitativ forskning nämner Bryman (2008:354) att det finns fyra 

alternativa kriterier som skall uppfyllas vid bedömning av tillförlitlighet inom 

undersökningar och dessa är: 

 Trovärdighet 

 Överförbarhet 

 Pålitlighet 

 En möjlighet att styrka och konfirmera 

Beträffande trovärdigheten skall forskningen följa de regler som är uppsatta. 

När det gäller överförbarhet måste den kvalitativa forskningen vara grundlig. 

Pålitligheten betyder att det skall finnas tillgång till allt ditt material som du 

baserat din studie på för att det lätt skall gå att granska materialet. Möjlighet 

att styrka och konfirmera betyder att den som gjort forskningen inte använder 

sig av sina personliga åsikter, om det är inte heller tillåtet att försöka påverka 

informanternas åsikter så de stämmer överens med forskarens egna 

värderingar. 
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Analys och tolkning 

Jag har valt att transkribera mina intervjuer på papper med hjälp av data och 

detta har skett ordagrant. Kärnan i en kvalitativ analys är enligt Bryman 

(2008:428) att jämföra olika svar i intervjuer. Jag har jämfört och tolkat mitt 

material med hjälp av litteraturen.  

Enligt Dimenäs (2007:158) kan det finnas viss problematik med att transkribera 

intervjuer, för texten kan aldrig återge individernas sociala existens och 

samspel När man skriver ner det som sagts missar man hela kroppsspråket 

som även det säger mycket, kroppsspråket och gesterna är svåra att föra över i 

skrift. 

För att kunna synliggöra olika individers uppfattningar har jag läst igenom 

mitt material flera gånger och jag har försökt att hitta skillnader och likheter i 

pedagogernas sätt att uppfatta elevers skillnader i studieresultat samt 

skillnader i elevers egna erfarenheter av skolan och vad de upplever är svårt, 

roligt och viktigt i skolan.  

Det är viktigt att granska resultatet av enkäter och intervjuer noga för att 

kunna dra slutsatser från materialet och för att kunna synliggöra informanters 

uppfattningar och erfarenheter (Dimenäs, 2007). 
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Resultat 

Under resultatdelen kommer jag att behandla resultatet av min studie och jag 

kommer att redogöra för hur jag har tolkat det empiriska materialet med hjälp 

av Dimenäs (2007) och Bryman (2008). Jag kommer först att redogöra för 

resultaten av enkäterna med stapeldiagram och sedan kommer jag att 

redogöra för resultat av intervjuerna med elever och pedagoger. Jag har även 

bifogat resultatdiagram i bilaga 5 och 6. 

Resultat av enkät 

Jag började redan vecka 5 med att skicka ut förfrågan till rektorer angående 

tillåtelse att skicka enkäter till pedagoger. Det var inte så lätt att få svar på 

enkäterna från pedagogerna. Två pedagoger var snabba med att fylla i 

enkäterna. Resterande pedagoger tog lång tid på sig och jag var tvungen att 

skicka upp till tre påminnelser innan jag fick svar.  

Jag frågade pedagoger efter elevernas betyg i svenska, engelska, matematik 

och samhällskunskap i årskurs 6. Jag frågade inte efter det slutgiltiga betyget 

för vårterminen utan efter vilket betyg pedagogen hade gett eleven vid tillfället 

för enkätens utskick. Det kan mycket väl vara så att eleven har ett annat betyg i 

slutbetyg vid årets slut än det betyg som pedagogen redovisade för mig vid 

studietillfället eftersom detta var i mitten av terminen. 

I bilaga 5 kan man finna sammanställning av betyg för enspråkiga och 

tvåspråkiga elevers studieresultat i två olika cirkeldiagram. Där ser man hur 

många elever procentuellt som har betyg A, B, C, D, E eller F. I detta diagram 

har jag lagt ihop betygen från fyra ämnen och fått ett sammanlagt resultat. 

Slutligen i bilaga 6 finns ett stapeldiagram där man kan avläsa hur många 

elever i årskurs 6 som har betyg A, B, C, D, E, eller F. Jag har även i detta 

diagram ställt enspråkiga och tvåspråkiga elevers studieresultat mot varandra 

men här se man skillnaden i antal elever.  

Studieresultat för enspråkiga och tvåspråkiga elever 

I stapeldiagram 1, 2 och 3 har jag delat upp eleverna i två grupper, enspråkiga 

och tvåspråkiga elever. Siffrorna i tabellerna visar antal elever i procentenheter 

som har ett visst betyg. Jag har slagit samman flera ämnen för eleverna i 

årskurs 6 och jämfört dessa studieresultat mellan de två olika grupperna som 

jag studerat. Jag har även svenska i diagram 2 och engelska i diagram 3.  
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Stapeldiagram 1  

Sammanslagning av de fyra ämnena, betygen visas i procentenheter av antal 

elever. 

Stapeldiagram 1 visar hur min studie ser ut när antalet elever har gjorts om till 

procentenheter. Detta är en sammanslagning av betygen i svenska, matematik, 

engelska och samhällskunskap. Här har jag ställt enspråkiga och tvåspråkiga 

elevers studieresultat mot varandra för att lättare kunna se om det finns någon 

skillnad i resultaten procentuellet mellan dessa elever. Ungefär 3 

procentenheter fler elever i den tvåspråkiga gruppen har betyg B än i gruppen 

för enspråkiga elever. De tvåspråkiga eleverna har även 2 procentenheter fler 

C i förhållande till gruppen enspråkiga elever. Vid denna sammanslagning av 

flera ämnen ser man nästan ingen skillnad i resultaten mellan en- och 

tvåspråkiga elever. 
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Stapeldiagram 2 

Stapeldiagram visar enbart betyg i svenska i procentenheter av antal elever. 

När jag jämför resultaten i detta diagram har ingen av de enspråkiga eleverna 

betyg B i svenska men 14 procentenheter av de tvåspråkiga eleverna har betyg 

B. Av de enspråkiga eleverna har 6 procentenheter ett F i svenska och ingen av 

de tvåspråkiga eleverna har F i svenska. 

 

 

Stapeldiagram 3 

Stapeldiagram visar enbart betyg i engelska i procentenheter av antal elever. 

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E F

1-språk

2-språk

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E F

1-språk

2-språk



 

 

21 

 

När det gäller engelska har båda grupperna 14 procentenheter B i betyg. De 

enspråkiga eleverna har 14 procentenheter C och de tvåspråkiga eleverna har 

44 procentenheter C. Av de enspråkiga eleverna har 3 procentenheter F i 

engelska och 7 procentenheter av de tvåspråkiga eleverna har F i engelska. 

När jag tittar på studieresultaten i både svenska och engelska (se diagram 2 

och 3) ser jag att de tvåspråkiga eleverna har ett bättre studieresultat i språk än 

den övriga gruppen som är enspråkiga. Här ser man en större skillnad i 

studieresultaten än om man lägger samman betygen för de fyra ämnena. Ingen 

av eleverna i den enspråkiga gruppen har betyg A eller B i svenska. I gruppen 

för tvåspråkiga elever är det ingen som har betyg A. Men 14 procentenheter av 

de tvåspråkiga eleverna har betyg B i svenska. När jag jämför betygen i 

engelska ser jag att båda grupperna ligger på samma procentsats för betyget B, 

14 procentenheter. Men när man tittar på betyget C har den enspråkiga 

gruppen 14 procentenheter och den tvåspråkiga gruppen 44 procentenheter, 

här skiljer det hela 30 procentenheter i resultat.  
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Resultat av intervjuer med elever 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa intervjuer med elever samt en 

sammanfattning av vad citaten och exemplen beskriver under respektive fråga. 

Jag hade funderat över vilka frågor som skulle passa för att få relevanta svar 

av eleverna till min studie angående skillnader i studieresultat. Detta var inte 

lätt men jag bestämde mig att fråga efter vad som är roligt, tråkigt och svårt i 

skolan. Kan det vara så att det finns en skillnad i studiemotivationen?  

Jag frågade även om skolan är viktig för eleverna och varför den är viktig. Sist 

men inte minst frågade jag om eleverna tycker att det är viktigt att lära sig 

språk i skolan. Frågorna som jag ställt finns även i bilaga 3. Jag fann efter 

mycket funderande att 7 frågor skulle vara tillräckligt och tippade på att 

intervjun skulle ta mellan 10–15 minuter per elev. Då hade jag räknat 10 

minuter till själva intervjun och resterande tid till samtal före och efter 

inspelningen. Resultatet blev att intervjuerna tog mellan 2 och 7 minuter 

beroende på om eleven var pratsam eller lite blyg och inte sade så mycket. Jag 

startade med att innan varje intervju värma upp eleven med lite småprat så 

eleven skulle känna sig trygg under inspelningen och ha lättare att svara på 

frågorna som jag ställde. För de flesta elever fungerade det bra men en elev var 

väldigt kortfattad. Det var denna elev vars intervju tog under 2 minuter. 

Jag hade planerat att intervjua 5 elever som är tvåspråkiga och 5 elever som är 

enspråkiga i årskurs 9. Men efter att jag skickat ut förfrågan om medgivande 

av intervju till vårdnadshavare så fick jag tillåtelse att intervjua 4 elever som är 

tvåspråkiga och då blev det 8 elever som deltog i intervjun sammanlagt med 

de enspråkiga eleverna. Jag ställde 7 frågor till eleverna för att få ta del av 

elevernas egna upplevelser av bland annat vad de tycker är roligt/ tråkigt i 

skolan. Jag var även intresserad av om eleverna ansåg att skolan är viktig och 

om språk är viktigt för dem. Jag försökte härmed se om det fanns någon 

skillnad i synen på skolan i de två grupperna enspråkiga och tvåspråkiga 

elever. Det var mycket enklare att få till stånd intervjuer med elever än vad det 

var att få intervjuer med pedagoger. Jag hade en föreställning att det skulle 

vara svårt men kontakten med skolan fungerade mycket bra och jag fick 

snabbt tid till intervjuer. Det var inte heller något problem att låna elever från 

deras ordinarie lektioner. Jag har valt att benämna de enspråkiga eleverna A 

och de tvåspråkiga eleverna B. 

På frågan tycker du att skolan är viktig svarade elev 1A; 

Joo det tycker jag för det är inte bara det här att man kommer hit och 

har lektioner och lär sig utan när man är med klasskompisarna hela 

tiden så det gör det kul å vara här, mm det känns som att man orkar 

med å plugga å allt det där när man har kompisar å sånt som är här 

hela tiden. 

Elev 1 B svarade; 

Ja skolan är viktig man måste ju gå, för att lära sig, för att komma in 

på gymnasiet. 
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Elev 2 A svarade; 

Jo det tycker jag, det är som min framtid och det är viktigt att få träffa 

kompisarna, som en samlingspunkt. 

Citaten ovan kommer från intervjuer med elever som är både enspråkiga och 

tvåspråkiga. Alla elever var överens i denna fråga. Samtliga elever tyckte att 

skolan var viktig för framtiden och för den fortsatta utbildningen. Flera av 

eleverna nämnde även att den sociala biten i skolan är viktig då man träffar 

och umgås med kompisar. 

 

På frågan tycker du att det är viktigt att lära sig språk svarade elev 5A; 

Ja så att man kan kommunicera med andra, det är ganska viktigt de 

också, jo precis om man ska ut å resa så är det viktigt. 

Elev 6 B svarade; 

Jo jag tycker att det är ganska viktig för att om man åker någonstans 

så kan man det språket, man kan åka vartsomhelst å kunna, jag 

tycker att det är ganska bara att man kan olika språk, ja jag vet inte. 

Jag tycker alla språk är lika viktiga. 

Elev 3 A svarade; 

Jo det är klar, vad menar du med språk? Engelskan eller? Man kan 

ju åka utomlans mer å, man kan ju prata man kan ju klara sig. Nå 

Engelskan är ju viktigast, det kan ju typ alla, det klara man sig 

överallt med. 

Exemplen ovan visar på att samtliga elever anser att språk är viktigt att lära sig 

för att kunna kommunicera med folk i andra länder och resa utomlands. De 

flesta såg engelskan som viktig då det är ett språk som de många behärskar. 

 

På frågan tycker du något ämne i skolan är svårt svarade den elev 2 B; 

Engelskan. 

Elev 4 B svarade; 

Jag tycker att engelska är ganska svårt och matte, dom är ganska 

svåra tycker jag. 
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Elev 3 B svarade; 

Jag tycker engelska är svårt, jag är inte duktig på det sen ja No kan 

väl också vara ganska svårt å förstå. 

Citaten ovan visar att tre av fyra tvåspråkiga elever anser att engelskan 

är det svåraste ämnet i skolan. 

 

På samma fråga som ovan svarade en enspråkig elev 1 A på vilket 

ämne som är svårast i skolan; 

Matte och No. 

Elev 3 A svarade; 

Ja sen jag började skolan så har matte varit svårt. 

Elev 4 A svarade; 

Nej nå nog är alla hyfsat bra. 

Exemplet ovan visar på att det finns en skillnad i vad enspråkiga och 

tvåspråkiga elever anser vara svårt i skolan. De enspråkiga eleverna tycker 

oftast att matematik är ett svårt ämne men majoriteten av de tvåspråkiga 

eleverna tycker att engelskan är det svåraste. 

 

På frågan vad tycker du är roligt i skolan svarade en enspråkig 2 A elev; 

So är jätte roligt och att träffa kompisar. 

Elev 3 A svarade; 

ÖÖÖ jag tycker det roligaste är ju å vara med klasskompisar å sånt 

där men av ämnena så tycker jag att So är roligast och bild tror jag 

och engelska lektionerna tycker jag också om för jag har så lätt för 

engelska. 

Elev 4 A svarade; 

Jag tycker ju idrott är roligast, det är ju det jag gör på fritiden, nå vad 

tycker jag? Jo HK är roligt när man bakar, det är bra att lära sig när 

man flyttar till gymnasiet., sen vet jag inte. Bild är helt okej 

resterande på skolan måste jag bara gå till. Det är inte helt pest o 

pina. 

Citaten ovan från de enspråkiga eleverna visar att hälften av eleverna tycker 

att samhällskunskap är roligt men de tycker även att det är roligt att få vara 

med sina kompisar under raster och övrig skoltid.  
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På fråga vad tycker du är roligt i skolan svarade en tvåspråkig elev 1 B; 

Jaa Jag tycker att roligt det är väl engelska det är ganska roligt för jag 

tycker att det är ganska viktigt också å lära sig och sen är det ju lite 

grann vissa ämnen i No är ganska roliga. Det är ju kul o komma hit 

när man får träffa människor, ja mm det är kul. 

Elev 2 B svarade; 

Jag tycker det är roligt att vara med kompisar alltså rasterna så 

tycker jag jätte mycket om matte och bild, för att jag tycker jätte 

mycket om att rita och jag tycker om att räkna matte. 

Elev 3B svarade; 

Roligt? Man kan väl inte säga att det är någoting som är roligt, men 

det är ingenting som är så där jättetråkigt heller. Det är olika, ja vissa 

raster är jätte roliga och vissa lektioner när man får skratta med sina 

kompisar, ja.  

Exemplen ovan visar att de tvåspråkiga eleverna tycker att engelska är 

roligt även om det är ett ämne som de flesta av dessa elever har svårt för. 

Även de flesta av dessa elever anser att kompisarna på skolan är viktiga 

och att det är roligt när man får umgås med dessa under raster och även på 

lektioner. 

 

På frågan vad tycker du är tråkigt i skolan svarade en enspråkig elev 2 A; 

 
Engelska också alltså det är bara ämnen som är olika jobbiga, olika 

gånger beroende vad man jobbar med, inget annat speciellt som är 

jobbigt. 

Elev 3 A svarade; 

Jag gillar inte matte för det har jag inte så lätt för så att det blir jobbigt 

åå No tycker jag också kan vara lite tråkigt för att jag inte förstår 

allting helatiden så det blir också samma sak som matten där. 

Elev 4 A svarade; 

Ja det är när man måste göra hur mycket som helst och skriva, alltså 

skriva mycket och sen när man har tidspress på sig, som när man har 

ett datum som man måste lämna in det på, det är stressigt de sätter in 

det hur som helst. 

Citaten ovan visar inget samband med vad eleverna i den enspråkiga 

gruppens elever tycker är tråkigt i skolan utan det varierar. 
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På frågan vad tycker du är tråkigt i skolan svarade en tvåspråkig 

elev 2 A; 

Tråkigt? Engelskan kanske. Speciellt när man har engelska på måndag 

morgon det är jobbigt! Ja när man har vaknat just och på måndag 

morgon. 

Elev 3 A svarade; 

Tråkigt mm när det inte är….. ibland kan de inte finnas något att göra 

utan att man bara sitter på soffan å håller på med sin mobil, det kan 

vara tråkigt och ja… ibland kan No o So vara tråkiga men de kan 

också vara roliga ibland det beror på vilka ämnen vi läser inom, aa 

och matte kan också vara lite när man inte kanske förstår just det 

ämnet man pratar om mm. 

Elev 4 A svarade; 

Jag gillar inte matte för det har jag inte så lätt för så att det blir jobbigt 

åå No tycker jag också kan vara lite tråkigt för att jag inte förstår 

allting helatiden så det blir också samma sak som matten där. 

Citaten ovan visar inget samband med vad eleverna i den tvåspråkiga 

gruppens elever tycker är tråkigt i skolan utan det varierar mellan olika 

ämnen men när man tittar på de båda grupperna tillsammans ser man att 

hälften av eleverna tycker att mattematik är tråkigt därför att de anser att det 

är svårt. 

Resultat av intervjuer med pedagoger 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa intervjuer med pedagoger samt 

en sammanfattning av vad citaten och exemplen beskriver under respektive 

fråga. 

Jag har intervjuat två pedagoger angående enspråkiga och tvåspråkiga elevers 

studieresultat. Frågorna som jag ställt finns även i bilaga 4. Jag bestämde mig 

för att det skulle räcka med 2 pedagogintervjuer då jag även intervjuat 8 elever 

och fått svar på elevers studieresultat genom de enkäter som jag skickat ut till 

pedagoger. Det var till en början svårt att få tag på pedagoger som var 

intresserade av att ställa upp. Många tyckte att ämnet var intressant men ansåg 

sig inte ha tid till detta. Det kan ligga andra orsaker bakom varför pedagoger 

inte vill medverka som inte jag har tillgång till. När jag väl fick tag i mina 2 

pedagoger bestämde vi tid och plats för intervjuer. Jag informerade 

pedagogerna om vilka frågor jag kommer att använda mig av för att de skulle 

få lite betänketid och fundera över vad de ville lämna för svar. Jag hade tänkt 

mig att intervjun skulle ta minst 30 minuter med tiden innan och efter själva 

intervjun. Men även i detta fall hade jag fel. Själva intervjun tog under 10 

minuter och på 15 minuter hade jag börjat och avslutat intervjun.  Jag kommer 

att benämna pedagogerna P 1 och P 2 
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På frågan vilken uppfattning har du kring en och tvåspråkiga elevers 

studieresultat svarade pedagog 1; 

Jag tänker lite så här att egentligen tycker jag, att det inte är skillnad 

på en- och tvåspråkiga i första hand utan mer att dom som har det 

lättare i skolan dom har det oavsett om dom har två språk eh… eller 

inte. Men däremot är du tvåspråkig och har problem i skolan så 

kanske det ibland kan vara jobbigare. Alltså om du har svårt, om du 

är tvåspråkig och har svårt att läsa t.ex. då kan jag ibland, men det är, 

jag är inte säker på att det är så, då kan det om dom har många ord 

som fattas då är det ännu svårare för dom å läsa än en som t.ex. bara 

har svenska i det här fallet om man tänker så.  Men annars tycker jag 

inte att jag ser någon skillnad nej egentligen inte. 

Pedagog 2 svarade; 

Den uppfattning jag har kring en- och tvåspråkiga elevers 

studieresultat är det att jag inte tycker att det finns så stor skillnad i 

studieresultaten på grund av att eleverna är en eller tvåspråkiga.  Jag 

ser mer att skillnaderna kommer av andra orsaker så som om det är 

en elev som har skolsvårigheter eller inte. Har eleven problem i skolan 

så spelar det inte heller någon roll om eleven är en eller tvåspråkig det 

blir samma svårigheter vare sig eleven är en- eller tvåspråkig. […]. 

Nej jag tycker nog att det är så att en- och tvåspråkiga elever ligger 

ganska lika i resultaten, det kan nog vara så att de elever som har flera 

språk och har träffat på flera kulturer har en bättre förståelse för språk 

och folk från andra kulturer och har lättare att ta till sig nya saker. Det 

kanske inte är så främmande för dem med exempelvis nya språk. Jag 

har under min tid som pedagog sett att de elever som är två språkiga 

har lättare med exempelvis engelskan då de redan har tvåspråk sedan 

tidigare har de lättare att lära sig engelska. Många av de tvåspråkiga 

eleverna tycker att det är roligt med språk och gillar engelska språket. 

Dessa elever har nog ett annat sätt att tänka på kring språk. Det är 

svårt att förklara men jag tycker att det är så. 

Citaten ovan visar att båda pedagogerna har samma uppfattning i frågan 

angående skillnaden i studieresultat mellan enspråkiga och tvåspråkiga 

elever. De anser båda att det inte är någon skillnad mellan dessa två grupper 

eller så kan det finnas en väldigt liten skillnad där den ena pedagogen menar 

att det kan vara så att de tvåspråkiga eleverna har en fördel när det gäller 

engelskan. 
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På frågan om det är så att det finns en skillnad i studieresultaten hur ser du 

det, på vilket sätt svarade pedagog 1; 

Det är ju mycket kanske ordförrådet, det kan ju vara, man kan ju se att 

de uttrycker sig ibland på svenska så att jag ser att detta är en direkt 

översättning från samiskan eller någonting, men jag uppfattar att dom 

ändå som tar igen det, men det kan ju vara så att det finns någon som 

har ett riktigt riktigt starkt det där andraspråket och har andra 

språkliga problem då kan det ju vara, behövas mer stöd just för att då 

är det inte bara svårigheter utan på ett språk som inte är lika starkt. 

Ibland kan det vara så att man ser skillnad i sjuan det här är också helt 

ovetenskapligt, man bara som jag sett på någon att i sjuan då kan det 

kännas som att kanske ordförrådet, att ordförrådet på nått vis kan 

vara kan vara lite sämre, men dom tar igen det ganska snabbt. 

Pedagog 2 svarade; 

Jag det sätt som det kan skilja sig på när man tänker på de tvåspråkiga 

eleverna är att de kan ha lite problem med läsförståelsen och är det så 

att de har problem med läsförståelsen i svenskan så följer det ju med 

hela vägen. Om man tänker på matten så är ju problemlösningen 

läsförståelse och i många andra ämnen är du beroende av att kunna 

förstå vad du läser för att kunna lösa de uppgifter som följer med 

texterna samt om du skall kunna arbeta självständigt behöver du både 

kunna läsa och förstå vad du läser samt kunna skriva och förklara vad 

du menar. Men som sagt det kan ju även vara enspråkiga elever som 

har dessa problem.  

Exemplen ovan visar att en pedagog ser en skillnad i ordförrådet av 

majoritetsspråket (svenska) när eleverna kommer till årskurs sju men 

att dessa elever efter en stund kommer upp i samma nivå som de 

enspråkiga eleverna. Detta kan vara en orsak om det är så att någon 

tvåspråkig elev har sämre studieresultat. Den andra pedagogen är 

inne på samma linje, att det är viktigt med läsförståelse för eleverna 

eftersom du måste kunna läsa och förstå både text och instruktioner 

för att nå ett bra studieresultat. 

 

På frågan om du inte ser någon skillnad mellan enspråkiga elever och 

tvåspråkiga elever kanske du ser något annat som påverkar studieresultaten 

svarade pedagog 1; 

De kulturella skillnaderna gör ganska stor skillnad på eleverna. Om 

man säger så här dom som är duktiga dom klarar sig alltid, men dom 

som är svaga om de hemifrån tycker att skolan är viktig så betyder det 

så otroligt mycket för dom som inte har så lätt för sig i skolan. Det 

känner jag att det är lite oberoende på språk, jag tycker det är så för 

alla. Har man föräldrarna med sig och föräldrar och lärare jobbar 

tillsammans då har man dom bästa resultaten än om föräldrarna inte 

är så noga med skolan. Oavsett om man är en- eller tvåspråkig. 
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Pedagog 2 svarade; 

Skillnader i studieresultaten kan ju även komma med din uppväxt, 

vilken bakgrund du har om du har en bakgrund där böcker och 

studier hör till vardagen så blir det ju även vardag för eleven redan 

innan den kommer till skolan. Hjälpen du får hemifrån men dina 

studier har jättestor betydelse för elevens framtida studier. Det är ju 

även viktigt att skolan och föräldrarna har en bra kontakt, att 

föräldrarna tycker att skolan gör ett bra jobb. Helt enkelt att 

föräldrarna backar upp skolan och inte motarbetar den. 

Citaten ovan visar att båda pedagogerna är överens när det gäller 

åren innan skolan vad som är viktigt då för att uppnå ett bra resultat 

senare i skolan. Det är viktigt med stöd och hjälp hemifrån, 

samarbete mellan skolan och hemmet. Sist men inte minst har vi 

hemmets syn på skolan den påverkar eleverna positivt eller negativt. 
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Diskussion 

Under diskussionsdelen kommer jag att diskutera metoderna som jag har 

använt mig av under arbetets gång samt mitt tillvägagångssätt under studien. 

Sedan kommer jag att diskutera det resultat som jag fått fram genom att 

granska och analysera de enkäter och intervjuer med informanter och 

sammankoppla detta med de olika undersökningar och teorier som jag tagit 

del av och använt mig av i min bakgrund. Jag kommer att avsluta min 

diskussion med egna reflektioner och en sammanfattning. Till sist kommer jag 

att ge förslag på vidareforskning. 

Metoddiskussion 

Enkät  

Eftersom mitt syfte med denna studie var att ta reda på om det finns en 

skillnad mellan en–och tvåspråkiga elevers skolframgång valde jag att 

använda mig av enkäter där pedagogerna fick svara på elevers studieresultat i 

årskurs 6. Genom att använda sig av enkäter säger Dimenäs (2007) att man får 

ett underlag för datamaterial, och här kommer resultatet i nummer och språket 

byts från det verbala till nummer som går att jämföra med varandra. Vidare 

säger Dimenäs (2007) att det är vanligt att man använder sig av enkäter när 

man vill ta reda på viss fakta. Enkäter kan göra så att det känns som om det 

blir en större anonymitet för de inblandade och detta kan resultera i att det är 

lättare att få svar på enkäter än intervjuer. De nackdelar som finns med enkäter 

enligt Bryman (2008) är att man inte kan hjälpa respondenterna, man kan inte 

ställa uppföljningsfrågor, man kan inte ställa allt för många enligt 

respondenten oviktiga frågor, alla frågor passar inte i en enkät och det kan bli 

ett större bortfall. Dessa nackdelar som tas upp kunde jag undvika till viss del 

då jag använde mig av intervjuer för kompletterande uppgifter.  

Den största problem som jag drabbades av var att det tog väldigt lång tid för 

respondenten att svara på enkäten och jag fick skicka flera påminnelser. Det 

var flera som inte svarade överhuvudtaget eller meddelade om de hade tänkt 

svara. Detta resulterade i att det blev ont om tid då enkäterna skulle 

sammanställas och analyseras, och det tar lång tid. Detta innebar en lång 

väntan för min del där jag hann känna oro för att studien inte skulle hinna bli 

klar i tid. 

Intervju 

Jag hade aldrig gjort intervjuer eller enkäter tidigare så för mig var detta nytt 

och det kändes viktigt att ta del av materialet kring hur dessa metoder 

fungerade med förberedelse, genomförande och analys av material. Jag 

funderade ett tag på vilka personer som skulle ingå i intervjuerna och vilka 

frågor som jag skulle ställa till pedagoger och elever. Det var även svårt att 

veta vad som skulle ingå i enkäten.  
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Enligt Dimenäs (2007) är det viktigt att hitta de rätta respondenterna som har 

bäst kunskap inom det tilltänkta området för att svara på de kvalitativa 

intervjuerna. Vidare säger Dimenäs (2007) att det är viktigt att ha en bra 

planering där tekniken fungerar och intervjun får ske utan att bli avbruten av 

något. Slutligen menar Dimenäs (2007) att  det är viktigt att inte respondenten 

känner sig tvingad till att svara på frågorna utan gör det av frivilja och att det 

är gott om tid avsatt för intervjun.   

Fastän jag tyckte mig vara förberedd med mycket läst material inom området 

var det inte lätt att göra intervjuer. Så här i efterhand hade jag kunnat var ännu 

mer förberedd. Jag hade kanske då ställt lite andra frågor till pedagoger och 

elever. Jag hade kanske behövt fler följdfrågor för att få lite längre svar av 

informanterna. Först var det svårt att hitta pedagoger som ville ställa upp, 

sedan var det svårt att hitta de rätta intervjufrågorna. Slutligen var det väldigt 

nervöst att göra de första intervjuerna.  Men oron släppte efter det att den 

första intervjun var gjord.  

Jag valde att spela in mina intervjuer istället för att sitta och anteckna då det 

anses vara lättare att vid ett senare tillfälle få sitta ner i lugn och ro för att 

transkribera. Jag hade även tillfälle att sitta ner och lyssna igenom svaren flera 

gånger innan jag började skriva ner dem på dator. Jag har tagit den tid det 

behövdes för att lyssna igenom intervjuerna och transkriberat dem på bästa 

sätt inom den tidsram som gavs till mig. Ett av problemen som Bryman (2008) 

nämner är den långa tid som det tar att skriva ut intervjuer då en timmes 

intervju tar ungefär 6 timmar att transkribera.  

Jag hade med fördel använt mig av fler elever i både enkäten och intervjuerna, 

då jag anser att det hade behövts fler personer för att få ett mer tillförlitligt 

resultat. Samma sak gäller med antalet pedagoger, jag hade även här använt 

mig av fler pedagoger i min studie om det hade funnits mer tid till arbetet. Det 

hade kanske varit lättare att få tag på pedagoger som var villiga att bli 

intervjuade om tiden hade varit längre. 

Det är enligt Bryman (2008) viktigt att informera informanterna om de etiska 

riktlinjer som det etiska rådet rekommenderar att man i forskning och studier 

skall följa. Jag har informerat om dessa etiska regler både muntligt och 

skriftligt. Efter att jag påpekat detta för mina informanter kändes det som om 

det var lättare för dem att öppna sig och svara på mina frågor.  

Jag har här en fundering om jag fått helt ärliga svar av mina respondenter eller 

om de kanske har svarat lite som de tror att jag vill ha svaren, det var därför 

viktigt med enkäten där jag verkligen kunde se hur skillnaderna såg ut och om 

det egentligen fanns en skillnad. 

Resultatdiskussion 

Enkät 

Resultaten av enkäten under rubriken enkätresultat visar att när man tittar på 

en sammanställning av flera ämnen i årskurs 6 är skillnaden i studieresultat 
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väldigt liten. Det handlar här om att de tvåspråkiga eleverna har 3 procent fler 

betyg B än de enspråkiga eleverna. Det är således ingen skillnad att tala om. 

Jag har här fått in betygen av sammanlagt 30 elever. Hade jag haft fler elever i 

min undersökning hade det kanske inte funnits någon skillnad eller så hade de 

enspråkiga eleverna haft någon procent högre betyg, det får i så fall nästa 

studie utvisa.  

Skillnaden i betygsskalan kommer när jag enbart tittar på språk och betyg 

mellan de 2 grupperna i tabell 2 och 3. Jag har här jämfört elevers betyg i 

svenska och engelska. De tvåspråkiga eleverna har i svenska 14 procent B och 

ingen av de enspråkiga eleverna har betyg B i svenska. De båda grupperna 

ligger på samma procent i betyg C som är 42 procent av elevantalet. Ingen av 

de enspråkiga eleverna har ett D i betyg men 14 procent av de tvåspråkiga 

eleverna har ett D. I gruppen med enspråkiga elever hade 6 procent av 

eleverna inte blivit godkända i svenskan, de tvåspråkiga eleverna hade alla 

blivit godkända i svenska. 

I ämnet engelska ligger båda grupperna på 14 procent med betyget B. De 

enspråkiga eleverna har 14 procent C men hela 44 procent av de tvåspråkiga 

eleverna har betyget C. De enspråkiga eleverna ligger på 48 procent med 

betyget D och de tvåspråkiga eleverna ligger på 14 procent D. Av de 

tvåspråkiga eleverna hade 7 procent inte blivit godkända i engelska och 3 

procent av de enspråkiga eleverna hade inte heller blivit godkända. Det är 

intressant att tvåspråkiga elever har bättre betyg i engelskan även om det är 

dessa elever som tycker att engelskan är svår. Kanske kan man koppla ihop 

detta med att dessa tvåspråkiga elever tycker att det är roligt med engelska 

även om det är ett svårt ämne som vi kan se eftersom det är fler av de 

tvåspråkiga eleverna som ligger på ett F.  

Jag kopplar dessa resultat till det Tallberg Broman, et al. (2012) har kommit 

fram till i sin forskning där det visar sig att det inte har någon betydelse för att 

nå skolframgång vilken etnicitet du har, om du är pojke eller flicka eller om du 

är svensk eller invandrare. Tallberg Broman et al.(2012) menar att skillnader i 

studieresultat kommer av studietraditioner i familjen och vårdnadshavarnas 

utbildning. Vidare säger Tallberg Broman et al. (2012) att det är viktiga för 

elever med ett annat modersmål än svenska är att de under sin studietid får 

fortsatt undervisning i sitt modersmål för att språkfärdigheten i svenskan skall 

kunna utvecklas och ligga på samma nivå som hos de enspråkiga 

svensktalande eleverna. Slutligen säger Tallberg Broman et al.(2012) att den 

tidiga hemspråksundervisningen som fortsätter under skoltiden har ett 

samband med bra betyg i årskurs 9. Men man skall ta i beaktande att detta är 

svensk forskning och det kan vara lite svårt att ta ställning till detta utan mer 

omfattande internationella studier. 

Vidare kopplar jag de goda resultaten för de tvåspråkiga eleverna i årskurs 6 

samman med deras skolgång då de går på sameskolan. Som Axelsson (2004) 

säger så förstår och lär sig individer bäst på sitt förstaspråk. 
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Vidare säger Axelsson (2004) att förstaspråket och andraspråksinlärningen 

måste gå hand i hand för att tvåspråkiga elever skall komma till samma 

språkliga nivå som sina jämnåriga svensktalande kamrater. 

Intervju av elever 

Intervjuerna med eleverna var roliga att göra. Eleverna fick själva dela med sig 

av sina uppfattningar och det var väldigt spännande att höra vad de hade att 

säga.  

Samtliga elever som jag intervjuade ansåg att skolan var viktig för framtiden 

för att komma in på olika utbildningar. Eleverna ansåg även att den sociala 

biten i skolan är viktig då det är där man tillbringar stor del av dagen med 

kompisar, man samarbetar på lektioner och man umgås under rasterna. Någon 

elev hade tidigare tyckt att skolan inte var så viktig men hade nu i årskurs 9 

insett allvaret med skolan och betygen (se elevernas svar på intervju frågor 

under rubriken Resultat av intervjuer med elever). 

När det gäller språk ansåg även här samtliga elever att språk är viktigt. De 

flesta ansåg att engelskan var viktig då det är ett av världsspråken och om man 

vill ut i världen så måste man åtminstone kunna engelska. Någon ansåg att det 

var bra att kunna språk när man skulle söka arbete då man inom många 

arbeten är i behov av att kunna engelska.  

Vid frågan om vilket ämne som är svårt i skolan svarade tre av fyra 

tvåspråkiga elever att de tycker att engelska är svårt, dessa elever sa att de inte 

ansåg sig vara duktiga i ämnet och därför är det ett svårt ämne. I denna fråga 

var det skillnad mellan enspråkiga och tvåspråkiga elever då de enspråkiga 

eleverna ansåg matematik vara ett svårt ämne. Detta med att många av de 

tvåspråkiga eleverna ansåg engelskan som svår kan jag nu efter att jag 

analyserat allt material koppla samman med att det var flera av eleverna som 

vid studietillfället låg på betyg F. 

Det som är intressant med svaren från de tvåspråkiga eleverna är att hälften 

tycker att engelska är roligt fastän alla av de tvåspråkiga eleverna tycker att det 

är ett svårt ämne. Den andra hälften av dessa elever ansåg att det var roligast 

att umgås med kompisarna på skolan. 

  



 

 

34 

 

Intervju av pedagoger 

Även denna intervju med pedagoger anser jag har varit spännande och lärorik 

då jag fått ta del av pedagogers uppfattningar. Dessa pedagoger har arbetat 

under lång tid med elever och har en stor erfarenhet av ämnet som de har 

delat med sig av till mig. 

Ingen av pedagogerna hade den uppfattningen att det fanns en större skillnad 

i studieresultat eller någon skillnad alls mellan elever som är enspråkiga och 

elever som är tvåspråkiga. Den ena pedagogen kunde tänka sig att det kanske 

fanns en liten skillnad i resultat när det gällde engelskan. Pedagogen ansåg att 

de tvåspråkiga eleverna hade en liten fördel vid inlärning i engelskan då de 

redan är tvåspråkiga och har ett litet annat ”tänk” i hur man lär sig språk. 

Pedagogen säger att de flesta av de tvåspråkiga eleverna är positivt inställda 

till språk. Det intressanta i detta svar av pedagogen var att pedagogen anser de 

tvåspråkiga eleverna ha en fördel i engelska eftersom de är tvåspråkiga redan 

tidigare men resultaten av enkäten visar att det i engelska är fler tvåspråkiga 

elever som hade F i betyg jämfört med de enspråkiga eleverna. I denna fråga 

motsäger pedagogens svar enkäten. Det som enligt pedagogerna kan vara en 

svårighet för de tvåspråkiga eleverna i början av högstadiet är ordförrådet i 

svenska, men när eleverna kommer upp i årskurs 9 har eleverna tagit sig till 

samma nivå som de enspråkiga eleverna. Pedagogerna menar att om det skiljer 

sig i studieresultat så är det ofta de svaga eleverna som har haft problem i 

skolan hela vägen; det är de som har sämre resultat i skolan. Det är enligt 

pedagogerna viktigt med studietraditioner från hemmet. Vidare säger 

pedagogerna att stöd och hjälp hemifrån är en framgångsfaktor. En annan 

faktor är hemmets syn på skolan och att hemmet stödjer skolans pedagogik 

och praktik. 

Resultaten av pedagogintervjuerna kopplar jag till Elmeroth (2006)  som i sin 

studie menar att antal böcker i hemmet och föräldrars utbildning har en 

inverkan på studieresultaten samt skolframgång. Det har enligt Axelsson och 

Magnusson (2012) en stor betydelse hur språket används innan individen 

börjar skolan. Vidare säger Axelsson och Magnusson (2012) att det som gynnar 

skolframgång och resultat är ett tidigt skolrelaterat språkbruk som innefattar 

att få lyssna på när någon läser högt och att få delta i samtal.  

Jag anser att det inte går att jämföra invandrarelever och de elever som jag har 

gjort en studie av då tvåspråkiga eleverna i min studie har samiska som 

modersmål och gått sju år på sameskola. Under skolgången på sameskolan har 

eleverna fått undervisning i sitt modersmål samtidigt som de läst bland annat 

svenska.  

Eftersom det inte är någon nämnvärd skillnad på enspråkiga och tvåspråkiga 

elevers studieresultat kopplar jag undervisningen för eleverna som går och har 

gått på sameskolan till det sociokulturella perspektivet på lärande där Dysthe 

(2003) samt Hyltenstam & Lindberg (2004)  beskriver vikten av socialt samspel 

mellan individer, där det sociala sammanhanget som är kulturellt och 
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historiskt har betydelse för inlärningen. Jag anser att de föräldrar som har ett 

barn som är tvåspråkigt med samiska som modersmål och svenska som 

andraspråk har ett bra alternativ då det finns sameskolor där barnet kan gå 

fram till slutet av årskurs 6. 

På sameskolan har eleverna en social gemenskap och får lära sig om sin kultur 

och med hjälp av det samiska språket och dess redskap blir lärandet situerat. 

Vidare menar Hyltenstam & Lindberg (2004) att eleven behöver utmaning i det 

språk som lärs in för att inlärningen skall ge resultat. Här måste inlärningen 

anpassas så att den inte är för svår men samtidigt får den inte var för lätt. Jag 

anser att det är den utbildning som sameskolan står för i dag. 

Jag kopplar pedagogernas funderingar över att någon av de tvåspråkiga 

eleverna kan ha ett sämre ordförråd i svenska och svårigheter med ordföljden i 

hop med Håkanssons (2003) teori om språkutveckling hos tvåspråkiga barn. 

Här menar Håkansson (2003) att de strukturer som vanligtvis används i 

förstaspråket är svåra att överföra på inlärning av andraspråket. Det har stor 

betydelse vilken ålder, motivation och miljö som eleven befinner sig i. 

Slutligen säger Håkansson (2003) att när elever lär sig svenska som andraspråk 

används ofta kärnverb som; gå, ge, säga, komma och se. Detta sätt som 

kärnverben används på resulterar i problem för eleven vid formuleringar av 

meningar. Ett annat problem som elever med icke-indoeuropeiska språk har är 

att de inte har samma genus skillnad i tredje person singularis i sitt 

modersmål. 

Eftersom de samiska barnen har den samiska kulturen, och samhället de lever i 

har en annan kultur, är det lättare för dessa elever att förstå det interkulturella 

perspektivet som Lahdenperä (2004) nämner kommit till Sverige efter 1980. 

Vidare säger Lahdenperä (2004) att det interkulturella perspektivet handlar om 

att få elever positivt inställda till de etiska värden som handlar om social 

rättvisa, tolerans, respekt, och jämlikhet i sina möten med individer från andra 

etniska bakgrunder. När elever kommit så långt är det lättare att göra egna val 

som handlar om tillhörighet och identitet, eleven får en bättre självkänsla och 

får då en lättare skolgång. När elevers psykiska hälsa är bra är det även lättare 

för elever att prestera bra i skolan. 

Som Abrahamsson (2009) förklarar så finns det två typer av tvåspråkighet 

additiv och subtraktiv. Då eleverna går på sameskolan får de en chans att 

utveckla både förstaspråket och andraspråket. Enligt Abrahamsson(2009) 

behövs intresse för språket och en positiv attityd till språket för att inlärningen 

ska gå lättare och för att det skall vara en additiv tvåspråkighet som jag nämnt 

tidigare under rubriken typer av tvåspråkighet 

Jag anser att när de tvåspråkiga eleverna går på sameskolan så är de additivt 

tvåspråkiga, eftersom de får undervisning i både sitt modersmål och det andra 

språket som i detta fall är samiska. Eleverna få här vistas i en miljö som är 

positiv till modersmålet och detta med undervisning i modersmål och positiv 

miljö resulterar i en additiv tvåspråkighet. 
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Reflektion  

Denna studie har dragit åt ett annat håll än det som var mina egna tankar från 

början, jag trodde att resultatet skulle bli till fördel för de enspråkiga eleverna. 

Jag har nu genom denna studie sett vikten av modersmålsundervisning för de 

elever som har ett annat modersmål än svenska. Även om resultatet skulle se 

lite annorlunda ut vid studie av fler elever anser jag att 

modersmålsundervisning är viktig samt vikten av tiden före skolstarten då 

föräldrarnas bakgrund och studietraditioner har stor betydelse. 

Slutsats 

Jag hade en fundering över hur resultaten ser ut när man jämför enspråkiga 

och tvåspråkiga elever. Jag har nu fått svar på min fråga att dessa elever inte 

uppvisar någon större skillnad i studieresultat, men de tvåspråkiga eleverna 

ligger lite högre i betyg när man jämför betygen i svenska och engelska; detta 

kanske beror på att de tvåspråkiga eleverna har en fördel vid inlärning av 

språk. Vidare fick jag reda på att det är fler elever som ligger på icke godkänd 

nivå i engelska jämfört mot gruppen enspråkiga elever. Jag har även fått en 

överblick i hur viktigt det är med fortsatt modersmålsundervisning för elever 

med ett annat modersmå än svenska. 

Vidare forskning 

Eftersom min studie inom detta område är ganska liten och slutsatser är svåra 

att dra då det ingått relativt få skolor och tiden var kort vore det intressant 

med vidare studier inom området med mångkulturella skolor för att se vilka 

slutsatser som skulle kunna dras. Jag vill därför ge förslag på vidare forskning 

inom ämnet tvåspråkighet och studieresultat då detta är ett väldigt intressant 

område. Genom att forska vidare i ämnet kan elevers fortsatta studier 

underlättas och studieresultat förbättras med hjälp av undervisningsmetoder 

som gynnar de tvåspråkiga eleverna. Kanske borde det göras vidare studier 

hur tvåspråkiga elevers undervisning i modersmålet sker bäst samt hur fortsatt 

undervisning i modersmålet bör ske. Vi behöver mer forskning inom detta 

ämne. 
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Bilaga 1: Missiv 

 

Hej 

Mitt namn är Anna Vasara och jag skall skriva examensarbete på 

lärarhögskolan i Härnösand och undrar om jag få ställa några frågor till 

pedagogerna som ansvarar för årskurs 6. Jag hade tänkt att pedagogen svarar 

på en enkät som bifogas och returneras med mail. Jag kan skicka enkäten till 

pedagogen direkt om du mailar mig deras mailadress eller om du vill kan du 

vidarebefordra den till berörd pedagog. Jag skall undersöka om det finns en 

skillnad i studieresultatet, beroende på om eleven är simultant tvåspråkig eller 

om eleven har ett modersmål. Detta görs genom att pedagogen fyller i en enkät 

med vilket betyg de skulle ge eleven i dag i vissa ämnen (i årskurs 6). Elever 

och pedagoger nämns bara vid siffror inga namn skall finnas med.  

Frågan som ställs i enkäten är: vilket betyg skulle du ge eleven om du gav den 

betyg i dag?(Sv, Ma, Eng, No, So) 

Jag är tacksam för svar snarast om ni vill medverka då jag har ont om tid och 

skall vara klar med C-uppsatsen v.13. 

 

Tack på förhand! 

Anna Vasara, Karesuando  Handledare: Helena Andersson 

Mittuniversitetet 

E-post: acw70@spray.se 

Tfn: 0703212364 
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Bilaga 2: Enkät 

Vilket betyg hade du gett dina elever i dag i årskurs 6? 

Elev SV Ma Eng So Samiska 

som 

modersmål 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      
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Bilaga 3: Intervjufrågor elever 

 

1. Vad tycker du är roligt i skolan? 

 

 

2. Vad tycker du är tråkigt i skolan? 

 

 

3. Vad är det som är svårt i skolan? 

 

 

4. Är skolan viktig för dig? 

 

 

5. Varför är skolan viktig eller inte viktig? 

 

 

6. Är det något speciellt ämne som är viktigt för dig? 

 

 

7. Tycker du att det är viktigt att lära sig språk? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor pedagoger 

 

1. Vilken uppfattning har du kring en och tvåspråkiga elevers studieresultat? 

2. Om det är så att det finns en skillnad i studieresultaten hur ser du det? På 

vilket sätt? 

3. Ingen skillnad på ett och tvåspråkiga elevers resultat men kanske andra 

skillnader? 
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Bilaga 5: Cirkeldiagram betyg  

Visar elevers betyg i procentsats i årskurs 6 

 

 

 

  

Enspråkiga elever 

A 0%

B 12%

C 30%

D 22%

E 31%

F 5%

Tvåspråkiga elever 

A 0%

B 15%

C 32%

D 25%

E 25%

F 3%
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Bilaga 6: Stapeldiagram betyg 

Visar vilket betyg elever har i årskurs 6 
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