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Sammandrag 

 

Uppsatsens syfte var att genom en kvalitativ undersökning utröna ensamkommande barns 

förväntningar före flykten, deras tankar om språk, språkinlärning och huruvida dessa 

förväntningar uppfylls eller förändras efter permanent uppehållstillstånd i Sverige samt om 

tankarna om språk förändrats. De sex pojkar som intervjuas i studien kommer från 

Afghanistan, Somalia och Kamerun och hade olika livserfarenheter innan flykten. Uppsatsen 

visar att förväntningarna förändrades i och med det faktum att de fick lov att börja skolan när 

de kommit till Sverige något som de inte hade kunnat föreställa sig. Några informanter, vilka 

var analfabeter, har även fått en för dem helt ny identitet i den bemärkelsen att de nu mera ser 

sig själva som läsande och skrivande människor vilket de inte hade kunnat föreställa sig 

tidigare. De som inte gått i skolan tidigare i sina hemländer och inte kan något annat språk än 

sitt modersmål tycker att det är besvärligt att lära sig svenska, det känns märkligt i munnen att 

uttala ord och meningar på svenska. Den informant som hade lärt sig engelska under sin 

skolgång i hemlandet säger att det har varit väldigt lätt att lära sig det nya språket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: ensamkommande, förväntningar, språkinlärning 



 4 

Innehåll  

 

Sammandrag ............................................................................................................. 3 

Inledning .................................................................................................................. 5 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 6 

Tidigare forskning ................................................................................................ 6 

Metod ....................................................................................................................... 8 

Urval ..................................................................................................................... 8 

Bakgrund .............................................................................................................. 9 

Etiska överväganden .......................................................................................... 11 

Resultat ................................................................................................................... 12 

Diskussion och slutsatser ....................................................................................... 14 

Slutsatser ............................................................................................................ 17 

Litteratur ................................................................................................................. 18 

Referenslitteratur ................................................................................................ 18 

Bilaga 1 .............................................................................................................. 19 

Free ..................................................................................................................... 19 

Bilaga 2 .............................................................................................................. 22 

Nawroz ............................................................................................................... 22 

Bilaga 3 .............................................................................................................. 24 

Hossein ............................................................................................................... 24 

Bilaga 4 .............................................................................................................. 26 

Issa ..................................................................................................................... 26 

Bilaga 5 .............................................................................................................. 28 

John .................................................................................................................... 28 

Bilaga 6 .............................................................................................................. 30 

Mata.................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 



 5 

Inledning 

 

 

Att som ung människa tvingas lämna sin familj, sitt land och ge sig ut på en farofylld resa 

med ett okänt mål är något som de flesta människor har svårt att föreställa sig. Ändå så sker 

detta så gott som dagligen i vår värld på grund av krig, konflikter, förföljelse, fattigdom eller 

av andra orsaker. Dessa unga människor kommer till, den i deras ögon, väldigt rika 

västvärlden med drömmar och hopp om en bättre framtid. Vilka tankar och funderingar har en 

flykting om framtiden före resan och hur infrias dessa funderingar är frågor jag ställer mig 

ibland när det uppstår missförstånd eller konflikter där det visar sig att förväntningar och dess 

uppfyllelse ligger bakom. 

Jag arbetar på det som i dagligt tal kallas språkintroduktion på en gymnasieskola i en 

liten kommun. Kommunen har ett avtal sedan 2010 med migrationsverket om att ta emot 30 

ensamkommande barn.1 Detta innebär att kommunen har plats i så kallade HVB-hem för 30 

pojkar.2 När de fyller 18 år ska de bo i ett eget boende och man tar då emot en ny pojke för 

varje plats som blir ledig, vilket betyder att skolan ofta tar emot nya elever.3 I samband med 

detta började ortens gymnasieskola bygga upp sin verksamhet för att ge dessa nya elever 

möjligheter till studier i det som då kallades för IVIK.4 Under de här två åren som har gått 

sedan de första eleverna kom har skolan sammanlagt tagit emot cirka 50 pojkar. En del har 

flyttat till andra kommuner, en del har bara försvunnit och en del har flyttat till eget boende 

inom kommunen. Som lärare träffar jag de här pojkarna under hela dagen i olika situationer – 

jag är mentor, jag undervisar eller bara stöter på dem i korridoren och jag kommer eleverna 

ganska nära, vi lär känna varandra väl. Ju längre tid som gått och jag lärt känna de här 

pojkarna desto mer har jag funderat väldigt mycket på vad de förväntade sig innan de kom hit, 

vilka tankar de hade och hur har dessa tankar påverkats under tiden i Sverige. 

 

                                                 
1
 Benämning ensamkommande barn kommer av att man i Sverige betraktas som barn fram till dess man fyller 18 

år, då man betraktas som vuxen i juridisk mening. 
2
 HVB är en förkortning för Hem för vård eller boende, vilket är ett hem som på kommunens uppdrag  erbjuder 

boende för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina familjer. 
3

 Kommunen har ett så kallat mobilt team som fortsätter stötta pojkarna inom organisationen för 

ensamkommande i kommunen det betyder att pojkarna får hyra en liten lägenhet men får fortsatt stöd av 

personal. Några pojkar har valt att avbryta den s.k. vårdkedjan och bor på helt egna villkor utan annat stöd än det 

socialtjänsten erbjuder alla. 
4
 IVIK används i dagligt tal för att beskriva verksamheten inom ”introduktionsutbildning för nyanlända elever 

inom ramen för gymnasieskolans individuella program” utifrån läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här arbetet är att genom en kvalitativ undersökning utröna vilka förväntningar 

pojkarna hade innan flykten och hur dessa förväntningar har infriats samt undersöka hur de 

tänkte kring vilket språk de skulle möta och hur det skulle vara att lära sig det. Jag ska 

intervjua sex elever i olika faser av processen fram till att de accepterade den nya 

livssituationen.  

De frågor vilka även är intervjufrågor uppsatsen kommer att besvara är följande: 

 

 När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 Vilka förväntningar hade du? 

 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

Fler frågor kan tillkomma under intervjuernas gång 

 

 

Tidigare forskning  

Forskningsfältet som uppsatsen kommer att röra sig kring är spretande, det vill säga att det rör 

sig inom flera olika forskningsfält som psykologi, sociologi samt språkvetenskap. Inom ämnet 

Svenska som Andraspråk fokuserar man mest på den språkliga och pedagogiska/didaktiska 

delen av en migrants tillvaro och man bortser från de yttre och inre faktorer som har betydelse 

för språkinlärning hos ensamkommande barn och unga.  

Inom psykologin och sociologin fokuserar man på de psykologiska och sociologiska 

faktorerna. Den här uppdelningen inom forskningen blir problematisk i skolan där vi tydligt 

ser att alla delar hänger ihop. Vilken fas i asylprocessen eleven befinner sig i har betydelse för 

språkinlärningen liksom också hur väl eleven förstår det svenska systemet vad gäller både 

skola och den omvårdnad som kommunerna har att erbjuda. Resan, asylprocessen och om 
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eleven får PUT5 har också det stor betydelse för hur väl eleven finner sig till rätta i skolan och 

kan fokusera på sin inlärning.  

Monica Axelsson skriver i Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och 

samhälle (2004) om skolframgång och tvåspråkig utbildning om bland annat modersmålets 

roll för tvåspråkiga elevers skolframgång utifrån Collier och Thomas forskning i USA. 

Beroende på hur undervisningen är upplagd visar forskningen att kombinationen av 

andraspråket och modersmålet i all undervisning för invandrade elever är av godo. 

I Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie, Fridström, Camilla, Ensamkommande barn – 

en forskningsöversikt, (2011), har man undersökt vilken forskning som finns kring 

ensamkommande barn utifrån ett socialpsykologiskt och rättighetsbaserat perspektiv. I studien 

visar man på både historiska fakta samt hur mottagande av dessa barn har förändrats över tid. 

Forskningsöversikten visar att det knappt finns någon forskning kring flyktinggruppens 

förväntningar på det nya livet utan att man till största delen fokuserar på de psykologiska 

effekterna av flykten, känslan av förlust och krishantering. 

I Flyktens barn av Elmeroth, Elisabeth & Häge, Johan, (2009), beskriver författarna 

flyktingens vardag före, under och efter flykten med övertygelsen om att alla som möter den 

här gruppen människor behöver ha kunskap om vilka verkligheter som en flykting lever i. 

Genom att öka vår förståelse kan vi också bemöta flyktingen på ett mer professionellt sätt.  

Elsie C. Franzén skriver i Att bryta upp och byta land, (2005), om det som händer när 

flyktingen anlänt till Sverige, om mottagandet och om de olika faser en flykting genomgår 

innan acceptans för det nya livet kan ske. I boken behandlas allt på ett kortfattat och 

informationsrikt sätt och med flyktingars egna berättelser om de olika aspekterna på 

flyktinglivet. 

Margaretha Eriksson, och Ulrika Larsson, har i sitt examensarbete på Högskolan i 

Gävle skrivit uppsatsen Outside I´m smiling, but inside I´m crying. En kunskapsöversikt av 

faktorer som påverkar de asylsökande barnens psykosociala hälsa, (2012). Uppsatsen handlar 

om asylsökande barns psykosociala välmående och vilka positiva och negativa faktorer som 

har betydelse för psykisk hälsa hos asylsökande barn. 

Marie Hessle har i sin avhandling Ensamkommande men inte ensamma, (2009), gjort 

en tioårsuppföljning av ensamkommandes erfarenheter och beskriver allt från första stegen på 

                                                 
5
 PUT är en förkortning för permanent uppehållstillstånd och kommer genomgående att användas i uppsatsen. 

Förkortningen TUT används i asylprocessen, och står för tillfälligt uppehållstillstånd. Detta förnyas med tre 

månaders mellanrum för dem som ännu inte fått PUT. 
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resan till hur livet blev tio år senare. Hon undersöker livsvillkoren och erfarenheterna för de 

ensamkommande fram till dess att de är unga vuxna. 

Ulrika Wigg har i sin avhandling Bryta upp och börja om, (2008), gjort en tio-års 

uppföljning av ensamkommande barns upplevelser och erfarenheter utifrån ett 

beteendevetenskapligt perspektiv med syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga 

människor berättar om sina erfarenheter. Wiggs metod är livsberättelsen med tanken att låta 

flyktingen själv komma till tals. 

 

 

Metod 

Metoden är en kvalitativ undersökning där jag kommer att använda intervjuer av sex elever 

som kom till Sverige som ensamkommande barn och har permanent uppehållstillstånd i 

Sverige. Intervjuerna har skrivits ned, och informanterna har fått godkänna det jag skrivit 

innan jag satt in deras berättelser i uppsatsen. Där det behövts har jag använt skolans 

modersmålslärare som tolk.  

Urval 

Att välja ut vilka elever som skulle intervjuas för den här studien var en grannlaga uppgift 

som resulterade i att urvalet begränsades till sex pojkar, fyra från Afghanistan vilken är den 

största gruppen som finns på skolan, ca 25 elever. Informanterna representerar olika folkslag 

samt olika skolbakgrunder inom gruppen. Därefter valdes två pojkar från Afrika: Somalia och 

Kamerun, där pojken från Somalia kom under 2010 och pojken från Kamerun anlände under 

hösten 2011. De får så att säga representera en minoritet av de elever vi har eftersom båda för 

tillfället är de enda ensamkommande barnen från sina länder och därmed har en lite 

annorlunda förutsättning än de afghanska pojkarna.  

Alla pojkar har varit väldigt positiva till mina studier och har villigt ställt upp på 

intervjuerna och svarat så utförligt de har förmått. Ett bekymmer jag stötte på var att några av 

dem som varit här länge verkligen ville prata om allt som hade med deras flykt att göra. Jag 

och mina kollegor har tagit ett beslut om att aldrig pressa dem att berätta om sina resor och 

erfarenheterna från den tiden utan hållit oss strikt till skolans värld för att hålla oss själva så 

fria från deras sorg och smärta som möjligt. De berättelser som nu börjar komma är förfärliga 

och det är svårt att hålla sig neutral i förhållande till det våra elever som vi möter varje dag 

har varit med om både före och under resan till Sverige.  
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Alla namn i studien är fingerade av samma anledning som jag inte heller nämner vilken 

kommun som är aktuell för min undersökning och mitt dagliga arbete, allt för att skydda mina 

elever och det faktum att trots att de alla har PUT inte lever helt trygga liv. Av de informanter 

jag har valt bor två kvar på HVB-hem, två bor med det som kallas för mobila-teamet och två 

bor i eget boende utanför organisationen för mottagande av ensamkommande barn i den 

aktuella kommunen. 

De fyra pojkarna som kommer från Afghanistan tillhör folkgruppen hazarer som är 

en minoritet i Afghanistan, Iran och Pakistan; de är på grund av historiska händelser förföljda 

och står lägst i den sociala hierarkin inom dessa länder. De flesta är också shiamuslimer till 

skillnad från majoriteten i Afghanistan och Pakistan som är sunnimuslimer. Därför försöker 

också många fly, främst till Iran, men klimatet för flyktingar där har hårdnat under senare tid, 

varför många ensamkommande afghanska pojkar varit i Iran i flera år före flykten till Sverige. 

De flesta flyktingar från Somalia kommer från huvudstaden Mogadishu, så även min 

informant. Övriga pojkar som kommer från Afrika och andra länder i Mellanöstern som 

kommer till oss har vitt skilda bakgrunder; de kan ha tvingats fly på grund av sexuell läggning, 

hemlöshet, hederskultur eller av politiska orsaker. 

När familjen tar beslutet att sända iväg ett barn på den ofta farliga och strapatsrika 

resan mot en bättre framtid väljs oftast den äldste sonen eftersom pojkar i de flesta länder 

värderas högre än flickor och den äldste sonen värderas högre än de övriga barnen, han är den 

som ska hjälpa familjen. 

Jag har valt att inte ta med informanter som befinner sig i asylprocessen eller har 

tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, i uppsatsen på grund av den osäkerhet dessa elever lever i 

samt att de ofta mår väldigt dåligt på grund av resan, orsaken till flykten och osäkerhet inför 

framtiden. Först efter att en asylsökande har fått PUT kan denne börja planera sin framtid i 

Sverige och då infaller en lugnare fas i livet. 

Bakgrund 

När kommunen beslutade att man skulle ta emot 30 ensamkommande barn i åldern 16-18 år 

fick gymnasieskolan i uppdrag att ordna en organisation för att ta emot dessa barn inom 

ramen för det som då kallades IVIK. De tre lärarna som kom att arbeta med detta hade 

kompetenser inom svenska som andraspråk, olika samhällsorienterande ämnen och matematik. 

Skolans uppdrag var att eleverna skulle bli behöriga för gymnasieskolan i tre ämnen, 

matematik, svenska och engelska. Redan tidigt under hösten 2010 stod det klart att eleverna 

behövde åtta alternativt tolv godkända betyg för att kunna börja på gymnasiet vilket ändrade 
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förutsättningarna. Skolan valde då att ta in ett antal s.k. satellitlärare6 i engelska, idrott och 

naturorienterande ämnen vilka knöts till verksamheten. Gymnasieskolan hade sedan tidigare 

en liten klass med elever med annat modersmål än svenska om cirka 20 elever. De flesta 

ensamkommande pojkarna kommer från Afghanistan och olika länder i Afrika. De elever som 

kommer med sina familjer kommer i huvudsak från Somalia och Burma. 

Eleverna delades in i tre olika grupper efter vilken studiebakgrund de uppgett vid 

inskrivningssamtalen och tanken var att allteftersom de utvecklades språkmässigt skulle byta 

till nästa grupp där det också tillkom fler ämnen för dem att läsa.7  

 

I nedanstående tabell listas informanter och deras bakgrund. 

 

Informant Ålder Ursprungsland Ankomstår/månad Skolbakgrund/arbete Idag 

Issa 18 Afghanistan/Iran Januari 2010 9-årig grundskola, 

samt ett år på 

gymnasiet 

Går på 

Naturvetar- 

programmet 

Nawroz 18 Afghanistan Januari 2010 4 år i 

koransskola/arbetat 

bl.a. med att sy skor, 

väva mattor 

Går i gr. 2 

Hossein  17 Afghanistan September 2011 Har aldrig gått i 

skola, arbetat i 

familjens jordbruk 

samt i Iran med att 

sy kläder 

Går i gr. 1 

Mata 18 Somalia Januari 2010 Koranskola och 

vanlig skola 

Går i gr. 3 

söker till 

gymnasiet 

ht 2012 

John  17 år Kamerun September 2011 Började skolan som 

4-åring men 

tvingades sluta vid 8 

års ålder. 

Går i gr. 2 

men har fått 

godkända 

betyg i 

engelska år 

9. 

Free 18 Afghanistan Januari 2010 Har aldrig gått i 

skolan men fått lite 

sporadisk 

undervisning i 

hemmet. 

Går i gr. 3 

söker till 

gymnasiet 

ht 2012 

 

                                                 
6
 Satellitlärare kallas de lärare på min skola, som har sin huvudsakliga undervisning på gymnasiet men går in och 

arbetar med våra elever ett fåtal timmar i veckan. 
7
 För enkelhetens skull kallas grupperna 1, 2 och 3 där grupp 1 är den för dem med minst skolerfarenhet och 

grupp tre för dem som påbörjat gymnasiet i sitt hemland eller gått i förberedelseklass på kommunens grundskola. 
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Etiska överväganden 

Alla informanter har inte velat eller kunnat svara på följdfrågor av olika skäl och jag har valt 

att inte pressa fram svar med tanke på att informanterna är just ensamkommande. Att vara 

ensamkommande innebär att de i de flesta fall är ensamma i det nya främmande landet, få har 

kontakt med sin familj, flera vet inget om familjen efter flykten och flera av mina informanter 

är också föräldralösa. Även om de på ytan är glada och pigga så finns det hos var och en av 

informanterna en sorg som ligger under ytan och oroar när de är ensamma och tankarna så att 

säga får fritt spelrum. I den position jag befinner mig i förhållande till informanterna som 

deras lärare skulle det vara förödande om jag i mitt eget skolarbete bidrog till att göra deras 

vardag skörare än den redan är.  

Att använda elevernas livsberättelser som underlag för min undersökning kan vara 

problematiskt då vi inte alltid är helt sanningsenliga med oss själva, vi förskönar gärna och 

vill göra oss bättre än vi är. Men det är också en metod att låta informanterna själva berätta 

om sina erfarenheter och på det sättet få de ensamkommandes perspektiv på ämnet för 

uppsatsen. Det är även ett sätt att låta informanterna själva definiera sin bakgrund, sina 

erfarenheter och sina tankar kring förväntningar på det nya och på språkinlärning.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Wigg, Ulrika, 2008, Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. Linköping: 

Linköping University Electronic Press, s. 41. 
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Resultat 

 

 

Att lämna sitt hemland och sin familj är inget som sker frivilligt för dem som vi kallar för 

ensamkommande barn, ofta har beslutet tagits över deras huvud och skett med kort varsel.9 

Detta bekräftas av de flesta informanter i min undersökning, Nawroz säger att hans 

arbetsgivare övertalade hans mor att han skulle resa till Europa, men vad han själv ville var 

det ingen som frågade efter.10 

Det visade sig att pojkarna hade olika långa förberedelsetider innan de lämnade sina 

hemländer, en del fick bara några dagar på sig medan några kunde förbereda flykten noga. En 

pojke, Nawroz, fick mentalt förbereda sig under en så pass lång period som fyra till fem 

månader då hans arbetsgivare hjälpte honom att fly och hitta en bättre tillvaro i Europa. Av de 

pojkar som kommer från Afghanistan i studien är det endast en pojke som tidigare gått i 

skolan, de andra har arbetat sedan de var barn inom olika verksamheter, vävt mattor, sytt 

fotbollar och idrottsskor till exempel. Arbetsgivaren hade i två fall varit aktiv i beslutet om att 

fly till en bättre framtid i Europa.  Nedan följer en kortare sammanfattning av de svar som 

informanterna gett på frågorna i uppsatsen.11 

 

1. När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

För de flesta av pojkarna var målet att arbeta och sedan kanske studera, att kunna hjälpa 

familjen i hemlandet med pengar så deras tillvaro där blev bättre. Två av pojkarna hade som 

mål att studera, Issa som är uppvuxen i Iran där han gick första året på gymnasiet när det blev 

aktuellt med en flykt och Nawroz som i hela sitt liv drömt om att få gå i skolan eftersom 

koranskolan vilken han hade gått i som liten inte vara någon riktig skola enligt hans åsikt. 

Alla informanter uppger att våld, trakasserier och en dröm ett bättre liv är orsakerna bakom 

flykten 

 

                                                 
9

 Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie, Fridström, Camilla, 2011, Ensamkommande barn – en 

forskningsöversikt, Lund: Studentlitteratur, s.46.  Hessle, Marie, 2009, Ensamkommande men inte ensamma, 

http://libris.kb.se/bib/11607793,  s. 96.  
10

 Bilaga 2. Vid intervjun framgick det inte att han hade något att säga till om, men vid tidigare samtal i min roll 

som mentor har vi pratat om detta. 
11

 De fullständiga svaren på uppsatsens frågor ligger i bilagorna 1-6. 
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2. Vilka förväntningar hade du? 

 

Matas enda tanke var att få ett bättre liv, vilket han delar med alla informanter i studien, att 

kunna leva i fred och inte vara rädd för krig, svält eller trakasserier. Hossein säger att även om 

han inte aktivt ville delta i stridigheter så var det inte alltid ett val han kunde göra utan han 

kände sig tvingad att delta om han stannade kvar. Hossein vill leva i fred och på en plats där 

det var lugnt. 

 

3. Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 

Alla utom John och Issa är samstämmiga i sina svar här, de hade liten eller ingen tanke kring 

vilket språk de skulle möta och hur det skulle gå till att lära sig det nya språket. Nawroz hade 

föreställningen om att alla i Europa talade engelska; han hade också en vag uppfattning om att 

det fanns fler länder; han såg Europa som ett enda land. John och Issa visste att för dem skulle 

det bli enklare, John har engelska som modersmål och Issa hade läst engelska i skolan och 

kände sig därmed trygg. Förväntningarna på språk och språkinlärning speglar dels 

informanternas skolbakgrund men också som i fallet med John och Issa som är trygga med att 

de kan göra sig förstådda med engelska.  

 

4. Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Alla pojkar utom möjligtvis Issa säger att deras förväntningar på framtiden har förändrats 

sedan de kom till Sverige. De hade inte i sin vildaste fantasi kunna tro att de skulle få gå i 

skolan, bo på landsbygden eller bli omhändertagna på det sätt som skett. För några av dem 

blev det även konfliktfyllt när de efter att i hemlandet ansetts som vuxna nu fick en god man 

och blev barn i juridisk mening. Alla informanter ser mer positivt på framtiden idag än de 

gjorde tidigare, de tycker att de har fått väldigt stora möjligheter som de inte hade i hemlandet. 

 

5. Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 
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Issa är nog den av informanterna som har haft lättast att lära svenska.12 Medan John som har 

engelskan med sig tycker att svenska är väldigt svårt, ”det känns så konstigt i munnen”13. Alla 

säger att svenskan är svår och att de måste kämpa hårt för att få ordning på bokstäver och 

ljuden. På frågan om hur man gör när man ska lära sig språk är de eniga. Alla informanter 

säger att de måste läsa mycket, lyssna på svenska filmer och inte prata modersmål. Att inte 

prata modersmål upplever pojkarna från Afghanstan som ett stort problem, de menar att de är 

för många som inte pratar något annat än dari vilket alla är överens om hindrar dem i deras 

inlärning av svenska. Flera av informanterna från Afghanistan anser att de inte har någon 

glädje av modersmålsundervisningen eftersom de anser att de redan kan sitt eget språk och 

inte behöver kunna mer. 

 

 

Diskussion och slutsatser 

 

Att komma som ensam flykting till ett land långt borta som man inte ens kunde föreställa sig 

fanns, ett språk som känns främmande och en kultur som man inte alltid förstår är ju inte 

något en flykting väljer. Flyktingen väljer att komma bort från något snarare än att komma till 

något.14 Att lämna det kända och ge sig ut i det okända kräver mycket av varje individ och är 

ofta en väldigt dramatisk händelse.  

Min första fråga utgår från detta faktum att man väljer att fly från något men vilka 

föreställningar gör man sig då om framtiden. Vad man kan utläsa av svaren på den första 

frågan om vilka förväntningar informanterna hade vid tillfället för flykten är att det finns både 

så kallade push- och pulleffekter som orsaker bakom beslutet att lämna hemlandet. Elmeroth 

& Häge beskriver fenomenet med att pusheffekter är de faktorer som tvingar någon att lämna 

hemlandet; krig, våld, förföljelse och liknande faktorer.15 Pulleffekter är sådana faktorer som 

lockar, exempelvis utbildning, fred, och arbete. Det är komplicerade mönster och en 

blandning av push- och pulleffekter som orsakar flykten för de flesta människor på flykt. I 

informanternas svar på frågan om när de fick veta att de skulle lämna sin familj säger två av 

dem att beslutet togs över deras huvuden och att de själva inte hade något val vilket också 

                                                 
12

 Issa började hösten 2011 på det Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och det går väldigt bra för 

honom. 
13

 Bilaga 5. 
14

 Franzén, Elsie, C., 2005, Att bryta upp och byta land, Stockholm: Natur och Kultur, s. 16. 
15

 Elmeroth, Elisabeth & Häge, Johan, 2009, Flyktens barn, Lund: Studentlitteratur, s. 28-29. 
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stöds av forskningen kring ämnet.16 Free berättar om sin förtvivlan när han tre dagar före 

avresan fick veta att han var tvungen att lämna sin familj. Han kunde i den situationen inte 

föreställa sig hur hans framtid skulle bli utan det viktiga blev att klara av uppdraget han fått.17 

Det är dock fyra av informanterna i studien som avviker från det gängse om hur beslutet om 

flykt togs, John och Hossein hade ingen familj som tog beslutet åt dem, för Hosseins del var 

det hans arbetsgivare som hjälpte honom att fly. I Nawroz fall var det också där en 

arbetsgivare inblandad dock som påtryckare på modern som inte ville låta sin son fly. 

Alla informanter utom Issa, som visste att han skulle studera i något land i Europa, 

hade förväntat sig att arbeta, leva i en stor stad samt vara tvungen att klara sig själv. 

Smugglarna har inte sagt så mycket om vad de kunde förvänta sig, särskilt de som kommer 

från Afghanistan berättar att de blev avlämnade i Turkiet och därifrån fick klara sig själva.  

Under själva resan fanns det inte så mycket tid för tankar på framtiden, det handlade mest om 

att överleva nästa etapp och hitta ett tryggt ställe att sova på. Hessle skriver att själva resan är 

en fas som är utlämnande och väldigt otrygg och att barnet ständigt bär på en rädsla för vad 

som ska komma att ske.18 

Svaren på frågan om tankarna på det nya språket speglar informanternas utsatthet 

under tiden för beslutet om flykt samt hur själva resan har varit. De visste ingenting om vad 

de skulle möta, vilket språk de skulle bli tvungna att lära sig eftersom de som skickade iväg 

dem inte själva visste något om vilken framtid pojkarna gick till mötes.19 Det är John och Issa 

som känner sig ganska trygga med tanken om att det inte spelade så stor roll vilket språk de 

skulle möta i Europa eftersom de båda kunde engelska och därmed räknade med att kunna 

göra sig förstådda och förstå. Nawroz och Hosseins svar speglar vilken utsatthet de som är 

analfabeter och som aldrig gått i skolan befinner sig i. 

Svaren på fjärde frågan är intressanta ur flera perspektiv, man kan se faserna i 

etableringen i det nya landet utifrån Hessle som presenterar en norsk fasmodell för hur ett 

flyktingbarn etablerar sig i samhället.20 Den första fasen är osäkerhetsfasen vilken startar i 

hemlandet och fortsätter under en period i det nya landet, fasen präglas av uppbrott och 

separationer. Fas två kallas för trygghetsfasen, där barnen får en trygg uppväxt och stabilitet i 

livet. Den tredje fasen kallas för utvecklingsfasen där det handlar om att finna mening i det 

nya och den fjärde fasen är etableringsfasen där barnen börjar finna sig tillrätta i det nya 

                                                 
16

Brunnberg, Borg, & Fridström, 2011, s. 46. 
17

 Bilaga 1. 
18 Hessle, 2009, s. 49. 
19

 Wigg, 2008, s. 136-137. 
20

 Ibid. s 37. Hessle hänvisar till en norsk tio-års uppföljning av ensamkommande barns etableringsfaser in i det 

norska samhället av K. Eide, Barn i bevegelse, 2000. 
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landet. Den femte fasen, framtidsfasen, är den när barnet kan börja utveckla en positiv syn på 

framtiden och försoning. Informanterna i den här uppsatsen befinner sig fortfarande i 

utvecklingsfasen eller i etableringsfasen. John och Hossein befinner sig mentalt till viss del 

fortfarande på flykt trots att de har PUT medan de övriga som varit här en längre tid börjar 

kunna se en framtid i Sverige även om de ännu inte vet vilka vägar de ska gå. Att 

informanternas förväntningar förändras under den första tiden i Sverige beror till stor del på 

det svenska skolsystemet och att man i Sverige har valt att lära alla nyanlända svenska. Det 

faktum att flera av informanternas avsikt var att arbeta för att sedan kanske studera i framtiden 

gör att förväntningarna förändras när de förstår att de får gå i skolan och även får möjligheten 

att slutföra en gymnasieutbildning. 

Flera forskare visar hur viktig skolan är för unga flyktingar, skolan tillhanda håller en 

trygghet i sin till viss del inrutade struktur i fråga om lektioner, samma lärare och ämnen med 

liten variation. Skolan ger också en social trygghet, visar vilka normer och regler som gäller i 

det svenska samhället samt att skolan är väldigt förutsägbar vilket ger livet en begriplighet.21 

Informanterna är i början av sin tid i Sverige och har påbörjat sin utbildning här. Hessle visar i 

sin uppföljning tio år senare att skolans roll och enskilda lärare har varit viktiga i processen 

fram till ett bra liv i det nya landet.22 

Wigg skriver om identitet och att skolarbetet kan vara en identitetskonstruktion i 

fråga om läsande och skrivande.23 I förstone gäller detta nog elever som redan kan läsa och 

skriva på sitt modersmål och hur de kan använda skrivandet som en hjälp när de konstruerar 

sin nya identitet som nysvensk. I fallet med flera av mina informanter, vilka var analfabeter, 

har det aldrig föresvävat dem att de ska kunna lära sig att läsa och skriva även om deras 

önskan har varit att få göra detta. De har med det svenska mottagningssystemet fått 

möjligheten att byta identitet från analfabet till läsande och skrivande individer vilket ger dem 

möjligheter att känna stor glädje i livet trots de svårigheter de har gått igenom och de 

svårigheter som de har framför sig. 

Det intressanta i svaren på den femte frågan är att alla säger att det blir svårare att 

lära sig svenskan om man pratar för mycket modersmål, de vill alla undvika modersmålet. 

Detta blir ett pedagogiskt problem då all forskning visar att rätt modersmålsundervisning är av 

godo, att kunna överföra kunskaper mellan språken ger en bättre skolframgång. Axelsson 

skriver ”Från förstaspråket överförs kunskaper om språkliga djupstrukturer, läs- och 

                                                 
21

 Eriksson, Margaretha & Larsson, Ulrika, 2012 Outside I´m smiling, but inside I´m crying. En kunskapsöversikt 

av faktorer som påverkar de asylsökande barnens psykosociala hälsa, Högskolan i Gävle, s. 36 
22

 Hessle, 2009, bl. a. s. 117 
23

 Wigg, 2008, s. 31 f 
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skrivförmåga och tankeprocesser till andraspråket”.24 Informanterna är fokuserade på att lära 

sig det nya språket, samt att de inte helt litar på att skolan riktigt vet hur man lär sig ett nytt 

språk, att detta krockar i vardagen när modersmålsundervisningen kommer på tal. 

John är den av informanterna som klara sig relativt bra med engelskan eftersom vi 

svenskspråkiga gärna tar chansen att öva på vår egen engelska när vi har möjligheten. Vi 

lärare växlar väldigt snabbt över till engelska egentligen utan att tänka på vad vi gör och hans 

tankar kring sin egen språkinlärning är intressant för oss att tänka på. Det blir också en sorts 

orättvisa gentemot de övriga eleverna när vi inte kan dessas modersmål utan är hänvisade till 

svenskan i vår kommunikation med dem. Det har väldigt stor betydelse om eleven har gått i 

skola tidigare, om eleven har gått i koranskola eller i vanlig skola och från vilken kultur 

eleven kommer, för hur förväntningarna eleven hade före flykten infrias eller grusas i mötet 

med Sverige och skolan. 

 

Slutsatser 

 

Studien visar på många olika effekter och resultat inom forskningsfältet som har stor 

betydelse för skolan, synen på språkinlärning för ensamkommande flyktingbarn och 

etablering i det svenska samhället. Man kan se en kulturkrock i det faktum att förväntningarna 

på att hitta ett arbete och att försörja sig i en tillvaro utan krig, hot eller konflikter förvandlas 

till möjlighet att byta identitet i och med att några av informanterna går från illitterata till att 

bli läsande och skrivande människor vilket de inte hade kunnat föreställa sig. Informanternas 

tanke om att modersmålsundervisningen är överflödig då de själva tycker att de redan kan sitt 

modersmål tillräckligt väl blir en pedagogisk utmaning då all forskning visar att modersmålet 

och andraspråket så att säga gifter sig med varandra. 

Det finns lite forskning kring ensamkommande barns villkor och etablering i det 

svenska samhället, forskningsfältet är relativt nytt liksom fenomenet att människor i krig och 

konflikter väljer att sända ut sina barn på den farofyllda resan med hoppet om en bättre 

framtid.  

                                                 
24

 Axelsson, Monica, 2004, ”Skolframgång och tvåspråkig utbildning”. I Hyltestam & Lindberg, Svenska som 

andraspråk – i forskning, undervisning och samhäll, Lund: Studentlitteratur, s. 519. 
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Bilaga 1 

Free 

 

Free kommer från mellersta Afghanistan där familjen bodde ute på landsbygden utanför en 

lite by. Han har aldrig gått i skolan men fått lite sporadisk undervisning i sitt modersmål dari 

av en granne så han kunde skriva och läsa hjälpligt. Free fick hjälpa till med familjens 

försörjning väldigt tidigt, han vaktade familjens får i bergen flera dagar i sträck, samlade 

bränsle och tog hand om familjens duvor. När han var liten hade han också en jaktfalk. 

Familjen bestod av mor och far samt 7 barn. Han lämnade familjen och Afghanistan när han 

var femton år. Orsaken till flykten var talibanernas terrorvälde i området där han levde. Free 

har varit i Sverige sedan vintern 09/10 och bodde fram till sin 18-årsdag på ett HVB-hem i en 

liten kommun i Mellansverige. Numera har han ett eget boende och går på 

introduktionsprogrammet språkintroduktion. Hans plan är att kunna börja på ett 

yrkesförberedande program på gymnasiet höstterminen 2012. 

 

 När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

Tre dagar innan avresan skulle ske fick Free veta att han skulle lämna allt och försöka hitta ett 

bättre land att leva i och därifrån hjälpa sin familj. Just då kunde han inte tänka på framtiden 

utan bara på att han skulle lämna sin familj samt att han tvivlade på att han skulle klara av sitt 

uppdrag. Free säger att det enda som fanns i hans huvud var att han skulle hitta något som är 

bättre än hemma. Smugglarnas första mål var Turkiet, därifrån fick han se var han hamnade. 

Under den här tiden hade han inga tankar på något annat än att klara dagen och få något i 

magen och en någorlunda trygg plats att sova på. Han jobbade sig fram genom nästan hela 

resan, det vill säga att han under resans gång stannade och arbetade en kort period och sparade 

pengar på olika ställen under färden. 

 

 Vilka förväntningar hade du? 

 

Förväntningarna på framtiden var att kunna arbeta och tjäna pengar så han kunde hjälpa sin 

familj. Men han säger också att ”man tänker inte när man är på väg”. 

 



 20 

 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 

Free säger att han inte tänkte alls på språk bara att det ordnar sig när han kommer fram till en 

bra plats. Sverige visste han inte om att det fanns något som hette ännu mindre ett språk som 

svenska. Men han började fundera över de här frågorna när han var i Turkiet, eftersom han 

tyckte att turkiska lä förfärligt konstigt och svårt, och att det skulle vara svårt att lära sig prata 

så konstigt. 

 

 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Förväntningarna har inte infriats på flera sätt, dels är det problem med att hjälpa familjen 

komma till Sverige och dels det faktum att han blev barn igen när han kom till Sverige. Det 

var väldigt jobbigt, han som klarat sig själv i bergen i flera veckor fick helt plötsligt inte sova 

över hos en kompis en natt; det blev ett jobbigt omyndigförklarande från det svenska 

samhällets sida. 

Men idag är tankarna om framtiden helt annorlunda på grund av att han får gå i 

skolan. Det fanns inte med i hans världsbild att han skulle få den möjligheten. Skolan är 

jobbig men jättebra. Det var så mycket som blev nytt när han kom till Europa och Sverige, 

bland annat mobiltelefon, Internet och diskotek. Första kontakten med Internet skedde i 

Turkiet där en kompis visade honom google maps; upplevelsen var overklig och magisk. Nu 

ser han fram mot att få gå på gymnasiet och lära sig ett yrke. 

 

 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

Free tycker att det är jättesvårt med språket, han måste jobba så hårt. Han har funderat mycket 

på hur man lär sig bäst och har provat olika strategier innan han hittade det som han själv 

tycker passar honom bäst. Han anser att han lär sig av att ha kontakt med svenskar och av 

kompisar som varit i Sverige längre än han. I början skrev han ner allt på lektioner, i samtal 

med svenskar och var väldigt vetgirig. Idag har han lärt sig att memorera alla nya ord och 

upprepa dem tyst för sig själv. Han säger också att det är viktigt att använda alla nya ord 

annars glömmer han bort dem med en gång. Han har också insikten om att han behöver allt i 

språkväg för att klara sig bra i Sverige, både skolspråket som är lite krångligare och 

vardagsspråket. 
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Free har haft en fantastisk språkutveckling, hela intervjun fördes på svenska och utan tolk. 

Han frågar om han inte förstår och jag som känner honom väl vet när jag ska formulera om en 

fråga eller förklara ord som jag förstår att han inte förstår genom hans svar. Vi förhandlar för 

att komma fram till rätt ord eller förståelse. Han kommer att klara godkänt i de flesta ämnen 

som han får undervisning i för att förhoppningsvis komma in på det gymnasieprogram han 

vill gå på i höst. 
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Bilaga 2 

Nawroz 

 

Nawroz kommer från en liten by som ligger väster om Kandahar i Afghanistan. Han var 16 år 

när han lämnade sin mor och sina fyra yngre syskon. Hans far är död. Han har gått i en 

koranskola där skolspråket var arabiska och dari samt att han även har hjälpt till med 

familjens försörjning genom att knyta mattor och sy idrottsskor. Hans arbetsgivare övertalade 

modern att skicka i väg Nawroz och hjälpte även till med pengar till smugglarna. Han kom till 

Sverige i januari 2010 och till sitt HVB-hem i maj samma år. Han började skolan i augusti 

och vid inskrivningssamtalet sa Nawroz att han var analfabet och att han inte hade någon 

skolbakgrund för det var så han själv så på sig själv. Idag kan han läsa och skriva och hans 

mål är att få gå yrkesgymnasium och bli byggnadsarbetare eller bilmekaniker. Men han har 

väldigt lågt självförtroende och tycker att han inte kan så mycket svenska som han vill kunna. 

Han har också upptäckt att kamrater, vilka varit i Sverige lika länge som han men inte bor i 

samma kommun, pratar betydligt bättre svenska än vad han själv gör. När han funderat över 

detta har han kommit fram till att det är för många pojkar från Afghanistan i den kommun där 

han bor, att de pratar för mycket modersmål med varandra och har för få kamrater med annat 

modersmål. 

 

 När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

Nawroz hade lång tid på sig för att förbereda sin resa ca 4-5 månader. Vägen var mycket svår 

för honom, han tvivlade och var övertygad om att han skulle dö hela tiden. Den enda tanke 

han hade inför framtiden var att han ville studera. I Grekland fick han veta av landsmän att det 

var bra i Sverige och att han skulle åka dit och att han inte skulle stanna någonstans innan han 

var framme.  

 

 Vilka förväntningar hade du? 

 

Det enda som Nawroz ville göra var att gå i skolan och få en bra utbildning. Det har varit en 

livssorg för honom att han inte haft möjligheten att studera. 
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 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 

Han frågade människor han mötte på vägen som pratade andra språk än dari hur de hade gjort 

för att lära sig ett nytt språk men han trodde aldrig att han själv skulle klara av att lära sig ett 

nytt språk. Nawroz var också övertygad om att alla i Europa pratade engelska, han visste inte 

att det fanns fler språk. Hans tankar om hur man skulle lära sig ett nytt språk var att det nog 

skulle gå om man pratade. 

 

 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Han får studera och gå i skolan nu, Nawroz tycker att han fått allt. 

 

 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

Nawroz säger att svenska språket är svårt, han förstår språket men tycker inte att han blir 

förstådd när han talar svenska med andra svenskar än sina lärare i skolan. Han ogillar sitt eget 

uttal men är medveten om att han måste prata väldigt mycket, studerar genom att skriva, 

översätta ord han inte förstår till dari och läsa mycket. Han tycker också att man måste titta på 

teve och på olika sätt få kontakt med språket. 

Nawroz har tämligen dåligt självförtroende, han tycker inte att han kan svenska alls 

och är väldigt osäker trots att han genomför hela intervjun på svenska, han avböjde tolkning 

och han ger utförliga svar på mina frågor. Nawroz är också en av dem som gärna vill berätta 

sin livsberättelse idag. 
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Bilaga 3 

Hossein 

Hossein kommer från Afghanistan och staden Ghazni som ligger söder om Kabul. Där 

arbetade han tillsammans med familjen i jordbruket innan han lämnade Afghanistan vid 

tretton års ålder och kom då till Teheran i Iran. I Iran stannade han i tre år och arbetade med 

att sy kläder, han både arbetade och bodde på arbetsplatsen. Kriget och talibanerna var 

orsakerna till att han lämnade Ghazni. Om sin familjesituation säger han att han hade två 

bröder men han vet inget om dem idag.  

Hossein kom till Sverige och sitt HVB-hem i september 2011 och började skolan 

strax därefter. Hossein har aldrig gått i skolan och är analfabet, men han har gjort fantastiska 

framsteg med sin läsning och sitt skrivande. Han har ännu ett väldigt litet ordförråd på 

svenska men arbetar mycket flitigt i skolan. 

 

 När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

Han hade inga större tankar om framtiden bara rädda sitt liv, arbeta och hitta ett bra liv. Det 

fungerade inte så bra i Iran, hans folkgrupp är diskriminerad och lever under hårda 

omständigheter. Hans arbetsgivare uppmuntrade honom att åka till Europa för att hitta en 

bättre framtid. De vänner han reste med hade hört talas om Sverige, att Sverige var ett lugnt 

land. 

 

 Vilka förväntningar hade du? 

 

Hosseins största önskemål var att få bo och leva någonstans där det var lugnt och han inte 

blev störd av konflikter. Han menar att man var tvungen att delta i stridigheterna i 

Afghanistan fast han inte ville.  

 

 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 

Hossein visste att det skulle bli svårt med språket men han bestämde sig för att lära sig men 

reflekterade inte över hur det skulle gå till. 
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 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Han trodde att Sverige var ett stort land och att han skulle hamna i en storstad. Men blev 

väldigt förvånad när han hamnade på landsbygden i en väldigt liten kommun. Nu är skolan 

viktigast och att sedan att få arbeta. Han hade aldrig tänkt sig att han skulle få möjligheten att 

lära sig läsa och skriva men han är väldigt glad för det. Han vill arbeta som svarvare eller 

bilmekaniker idag eftersom det inte finns några klädfabriker i Sverige. 

 

 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

Man måste läsa, svarar Hossein på frågan, och titta på film, teve och så måste man prata men 

det är svårt. Att han har lärt sig läsa och skriva känns jättebra.  
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Bilaga 4 

Issa 

 

Issas familj kommer från Afghanistan, Kandahar, men tvingades lämna staden för länge sedan 

av politiska orsaker. Issa är född och uppväxt i Iran där fadern var handelsman. Issa gick tio år 

i skolan i Iran och han gick första året i gymnasiet innan han tvingades fly och skolspråket var 

farsi. Orsaken till flykten var att läget för afghaner i Iran försämrades drastiskt och familjens 

liv förändrades radikalt till det sämre. Issas mål var att studera någonstans i Europa. Issa var 

16 år när han kom till Sverige vintern 09/10, först till ett transitboende i Skåne där han också 

återförenades med sin ett år äldre bror – deras vägar hade skilts någonstans utefter vägen. 

Tillsammans flyttade de senare till ett HVB-hem i den kommun där Issa fortfarande bor. 

Brodern har valt att återvända till södra Sverige för att gå på gymnasiet och till sin flickvän 

som bor där. Eftersom Issa bodde på ett av kommunens mindre hem fick han möjligheter att 

prata mycket svenska med personalen där samt att det också fanns pojkar från andra delar av 

världen så det gemensamma språket på boendet blev svenska. 

 

 När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

Issa var optimistisk inför framtiden det skulle bli en bra framtid, det fanns bara möjligheter 

och han var övertygad om att han skulle klara sig bra i Europa. Studier till något inom 

medicin var hans första mål. I Grekland träffade han vänner till familjen som pratade mycket 

väl om Sverige som ett bra land att studera och leva i. 

 

 Vilka förväntningar hade du? 

 

De enda förväntningar som Issa hade/har är att klara sina studier på gymnasiet och därefter på 

universitetet, att läsa medicin är hans kall, säger han. 

 

 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 
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Han förväntade sig att han språkligt skulle klara sig mycket bra i Europa då han läst engelska 

både i skolan och tagit privatlektioner. Han visste inget om det svenska språket och funderade 

inte så mycket på det innan han kom till Sverige. 

 

 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Alla hans förväntningar har infriats, han är väldigt nöjd med skolan han går på, och hur man 

har byggt upp utbildningen i den kommun där han bor. Han menar att det är bättre än på 

många andra ställen, att eleverna får möjlighet att läsa 12 ämnen för att kunna få 

gymnasiebehörighet. Med emfas upprepar Issa att han är helnöjd. 

 

 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

Det har varit lätt att lära sig svenska, tycker Issa, och han tror att det beror på att han hade 

engelskan med sig i bagaget. Engelskan hjälpte honom att organisera hur man lär sig språk. 

När vi pratar om att han har lärt sig svenska på svenska och engelska på farsi och skillnaden 

mellan de olika språkinlärningsvägarna tycker han inte att det är så stor skillnad utan han 

menar att han inte använde farsi när han översatte svenska utan han använde engelskan och 

utvecklade även det språket. Han organiserade sin inlärning väldigt målmedvetet, antecknade 

allt och repeterade, allt han inte förstod noterade han och översatte, allt från vägskyltar, filmer 

och skolböcker. Han läste också mycket på svenska, lyssnade noga när människor pratade och 

härmade uttalet. Idag tänker han på svenska. 
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Bilaga 5 

John 

John kommer från Kamerun och levde i en liten stad i den nordvästra delen av landet. Han 

levde tillsammans med sin mor, som tyvärr dog när John var tio år. Han började skolan när 

han var fyra år och fick sluta när han var nästan åtta. Skolspråket var engelska vilket också är 

hans modersmål. Efter moderns död levde han hos en kamrat men han fick i stort klara sig 

själv och det var ett hårt liv. När han fick möjligheten att under sommaren 2011 lämna landet 

tog han chansen och kom till Sverige i september. 

 

 När beslutet togs om att du skull lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

När modern dog tog livet slut för John, han visste inte hur han skulle klara sig. Han ville hitta 

ett nytt liv, tjäna pengar och gå i skolan. När han var klar med det skulle han tänka på en ny 

framtid. Italien var första målet men olika omständigheter, som han inte vill prata om, ledde 

honom till Sverige. 

 

 Vilka förväntningar hade du? 

 

John hade inte så många förväntningar, han visste att han skulle möta nya människor med 

annorlunda hudfärg, andra färger på håret, möta nya maträtter, och ett nytt språk. 

 

 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 

Eftersom Johns modersmål är engelska funderade han inte så mycket över språket, han visste 

att han skulle kunna göra sig förstådd vart än han kom. 

 

 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Förväntningarna på livet har förändrats, han kunde inte föreställa sig att han skulle få gå i 

skolan gratis. Ej hade han heller kunnat tänka ut att han skulle bo på ett HVB-hem med 

människor som han inte känner samt att det är väldigt få som han kan prata med. 
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 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

John säger att han hatade att läsa och skriva när han var mindre, men det går bättre idag. Han 

visste att det skulle bli svårt. Hans tankar om hur han lär sig språk är att man behöver läsa, slå 

upp ord man inte förstår, att prata mycket och memorera ord så man kommer ihåg dem nästa 

gång. Han tycker att han har för få svensktalande runt omkring sig. Svenskarna vill gärna öva 

på sin engelska, av hans kamrater på boendet är det få som kan prata engelska. Han säger 

också att det känns konstigt i munnen när han pratar svenska, det blir svårt att forma rätt ljud. 

John påvisar ett intressant fenomen som vi lärare behöver fundera på. Vi är duktiga 

på engelska och det gör att vi väldigt lätt växlar över till engelska när vi ska förklara något, ett 

ord eller ett innehåll i en lärobokstext. När vi diskuterat detta har vi kommit fram till att vi gör 

detta utan att reflektera för att vi är glada över att ha en elev som vi kan kommunicera med, 

vilket vi inte kan med de elever som bara pratar dari eller ibo till exempel. Vår tvåspråkighet 

ger John problem. 
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Bilaga 6 

Mata 

 

Mata lämnade Somalia när han var 16 år 2009. Han levde med sin mor och sina syskon i 

Mogadishu, men pappan är död sedan många år. Han tvingades fly när situationen i Somalia 

blev ohållbar. Han gick i koranskola på förmiddagarna och i en privat skola på 

eftermiddagarna under ungefär 6 år. I koranskolan började han vid 5-6 års ålder. Skolgången 

blev sporadisk eftersom skolan stängde när det var oroligt i staden och öppnade igen så fort 

läget hade lugnat ner sig.  Han kom till Stockholm i början av januari 2010 och bodde på ett 

transitboende fram tills han fick sin kommunplacering i maj samma år. Han började på IVIK 

och fick möjlighet att läsa in tolv av grundskolans ämnen, idag läser han tillsammans med en 

naturvetarklass vissa ämnen på gymnasienivå. 

 

 När beslutet togs om att du skulle lämna ditt hem, din familj och ditt land – vad tänkte 

du då om framtiden? 

 

Mata flydde med hjälp av smugglare till Etiopien och därefter med flyg direkt till Sverige. Att 

han kom till Sverige var mer en slump, för det enda han visste var att han skulle till något land 

i Europa. De enda tankar som fanns hos Mata i samband med flykten var att få leva ett säkrare 

liv, ett bättre liv. Han skulle planera resten sedan. Han var förhållandevis väl medveten om att 

han skulle fly och hann förbereda sig mentalt för flykten. 

 

 Vilka förväntningar hade du? 

 

Före flykten och under tiden han var på flykt var enda tanken på framtiden att det skulle bli ett 

bättre liv, att han kanske skulle få studera för han visste att i Europa hade de flesta utbildning, 

men han kunde också tänka sig att arbeta med vad som helst.  

 

 Hur var dina tankar kring språk och språkinlärning, hur tänkte du kring det språk du 

skulle möta – skulle det vara lätt eller svårt att göra sig förstådd? 

 

Eftersom han inte visste vilket språk han skulle möta hade han inga särskilda tankar kring det 

men tänkte att det skulle bli svårt med det nya språket. 
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 Har dina förväntningar infriats eller har de förändrats? 

 

Mata känner att han vet mer om framtiden idag än han gjorde tidigare, för hans dröm är att 

kunna bli ingenjör av något slag, han har inte bestämt sig ännu. Det är en helt annan framtid 

än vad han hade trott, en bättre framtid med utbildning. 

 

 Hur tänker du kring språk och språkinlärning i dag? 

 

Det blev jobbigt att lära sig svenska så fort som han hade tänkt sig, det var svårt men han fick 

tips av vänner som varit här längre om hur man bäst lär sig, lyssna på nyheter och läsa allt 

som är skrivet och undvika modersmålet. Mata säger att han hade ett stort stöd av en person 

ur personalen på sitt HVB-hem som kom från Somalia och som kunde hjälpa honom förstå 

svenskan. Men det har varit svårt att undvika modersmålet så mycket som han ville. 

Mata har gjort en fantastisk språkresa, han har utnyttjat alla tillfällen att lära sig 

svenska och samtidigt lärt sig mycket i olika ämnen. Han har ett gott uttal och klarar sig 

väldigt bra i skolan med både svenska och invandrade kamrater som han pratar med.  

 

 

 

 

 


