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ABSTRAKT 

Syftet med examensarbetet har varit att få en ökad kunskap kring verksamma lärares 

tankar och arbete kring identiteten hos flerspråkiga elever.  

Metoden som använts för undersökningen är kvalitativa intervjuer med sju lärare. Med 

hjälp av fenomenografisk analys har informationen i intervjuerna sedan bearbetats för att 

nå ett sanningsenligt resultat. De forskningsetiska principerna har följts enligt Stukát 

(2005) genom informations-, samtycke- och konfidentielltkrav.  Informanterna är 

verksamma på en mångkulturell låg- och mellanstadieskola i en mindre kommun och 

samtliga har utbildning för de tjänster de är verksamma i. 

Resultatet visar att de verksamma lärarna ser på den egna skolan som mångkulturell men 

att det samtidigt finns en svensk norm som ska betonas. Begreppet identitet upplevs som 

svårdefinierat och individuellt. Informanterna väljer olika arbetssätt för att främja en 

positiv identitetsutveckling. Genom att ta in olika kulturer och traditioner i 

undervisningen skapar de ett tryggare arbetsklimat. Det krävs kunskaper och 

kompetenser hos samtliga lärare på skolan för att arbetet ska lyckas och SVA lärare 

värdesätts högt. Den goda kontakten med föräldrarna är mycket viktig men samtidigt 

inte alltid enkel att skapa. Trygghet måste pedagogerna kunna förmedla till eleverna för 

att de i sin tur ska kunna bli trygga i sig själva. Utan tryggheten kan eleverna inte heller 

ta in kunskapen. De verksamma lärarna ser sig själva som mycket viktiga men betonar 

även ansvaret som kommer med deras roll. 
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1 INTRODUKTION 

 

Under mina år på lärarutbildningen har jag haft förmånen att få genomföra samtliga 

VFU perioder på mångkulturella skolor och förskolor. Ett intresse och engagemang 

har väckts och vuxit sig starkare hos mig. Dagens Sverige består av ett samhälle 

tillhörande en mängd människor från olika delar av världen där kulturerna, med dess 

traditioner även bär på kunskap. Genom att kunna ta del av samt dela med oss av 

dessa kunskaper kan vi alla bli rikare på fler än ett plan. Mångfalden skapar även 

många frågor, inte minst för mig i min lärarroll. Hur lyckas jag som lärare inte bara 

att se alla mina elever, utan dessutom se dem för dem de är? Så att de känner sig 

uppmärksammade och viktiga, ja nödvändiga, för att en god undervisning ska kunna 

ske i mitt klassrum. Ett klassrum som speglar samhällets struktur och mångfald. En 

mångkulturell skola ställer krav på pedagogen att kunna anpassa och låta mångfalden 

få ta plats. Erfarenheterna som eleverna bär med sig ska vara en del av de viktiga 

komponenterna i undervisningen. Att kunna se möjligheterna i olikheten är en 

utmaning men ack så nödvändig.  

Identitet innebär enligt Nationalencyklopedin (1992) att vara den samme, jag är jag. 

När eleverna kommer till skolan tar de även med sig sina identiteter. Identiteter 

formade av deras uppväxt och dess miljö. Men identitetsutveckling stannar inte där, 

nej den fortsätter och kommer kanske att bli som mest aktiv under de kommande 

skolåren. Hitta en identitet att trivas med, att luta sig tillbaka mot och att bli 

accepterad för är nödvändigt och det ligger i skolans och lärarens uppdrag att detta 

sker. Att jag som pedagog kan påverka denna utveckling och bli medskapare till 

något positivt, är något som jag anser det talas ytterst lite om. Detta trots att vi vet 

sambandet mellan en positiv självbild och positiva studieresultat och att positiva 

studieresultat är något vi strävar efter och värdesätter i så väl skolan som samhället.  

För barn och ungdomar med band till fler än ett land och en kultur kan denna 

identitetsprocess bli något svårare och mer omfattande. Jag väljer att kalla dessa barn 

och ungdomar för flerspråkiga elever i min rapport av flera skäl. Eleverna talar fler 

än ett språk. De har sitt modersmål som ofta känslor och de första viktiga årens 

språkande uttryckts på. De har det nya språket som de möter och som talas i det 

offentliga rummet, ett språk som de snart får veta är det som räknas lite mer än de 

andra språken som florerar i samhället. Språket uttrycker vilka vi är och används 

även ofta för att urskilja och bedöma vilken kultur och etnisk identitet vi tillhör. 

Språket kan vara gränsdragningen som den enskilda individen gör i sin egen analys 

och sortering av svensk eller icke svensk. Men det är även en markör som det större 

samhället ständigt använder.  

Språket visar identiteten, identiteten visas i språket. Flera språk kan då ge flera 

identiteter. Fler identiteter kan vara en trygghet men det kan även skapa en förvirring 

och en inre konflikt. Det räcker helt plötsligt inte att bara vara ”jag”, för vem är jag, 

egentligen? 

Syftet med rapporten är att få utökad kunskap kring verksamma lärares tankar och 

arbete kring identitet hos flerspråkiga elever. 
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning kring identiteten och dess betydelse för 

flerspråkiga elever. Det ges även exempel på hur eleven själv kan uppleva sökandet 

och utvecklandet av identiteten samt vilka faktorer som påverkar identitetsutveckling 

på såväl positiva som negativa sätt. Samhällets och skolans roll kommer att belysas, 

bland annat genom vad som kännetecknar en monokulturell respektive interkulturell 

undervisning.  

 

2.1 Teoretisk ram 

Kunskap kring hur kultur och den sociala miljön kan påverka och forma oss är 

nödvändig i undersökningen. En närmare beskrivning av dess betydelse ges därför i 

det sociokulturella perspektivet. 

 

2.1.1 Sociokulturella perspektivet 

Utveckling sker i samspel mellan olika individer. I det sociokulturella perspektivet är 

det främst den sociala miljön och kulturen som är medskapare till utvecklingen hos 

barnet/eleven (Säljö, 2000). Barnets tänkande och språk är socialt och kulturellt 

bestämt (Vygotskij, 1934). Samtidigt betonar Hundeide (2006) att barn föds in i den 

sociala världen, en värld där kulturella processer och strukturer redan verkar. I denna 

sociala värld styr kulturen hur vi väljer att fostra och vägleda våra barn. På detta sätt 

överförs även normer och värderingar omedvetet till nästa generation (a.a). Att 

normer och värderingar har förts och förs vidare menar även Elmeroth (2008) då det 

idag fortfarande finns spår av åsikter och tankar från kolonialtiden då länder i väst 

erövrade andra delar av världen.  

I det sociokulturella perspektivet finns ett fokus på individ så väl som grupp. 

Kognitiva färdigheter, hur du uppfattar dig själv och andra, utvecklas i samspelet 

(Säljö, 2000). Enligt Hundeide (2006) kan vi befinna oss i olika tolkningspositioner 

vilket kan resultera i att vi i samspelet kan uppfatta samma sak väldigt olika. 

Förväntningar på andra personer och den sociala miljön, på oss själva och på den 

fysiska miljön, formar vår upplevelse av verkligheten (a.a). Psykologiska fenomen 

och processer går endast att förstå i sina historiska och sociala sammanhang 

(Vygotskij, 1934).  

Barn är redan då de föds sociala varelser och redan tidigt börjar de sociala 

sammanhangen spela en betydande roll då de lär av varandra och formas av den 

sociala miljön. I samspelet med andra lär de samtidigt känna sig själva (Vygotskij, 

1934). För att du ska kunna förstå ett barn, måste du vilja och kunna se vad som 

påverkat och skapat barnet dit det befinner sig idag. Det sociokulturella landskapet 

blir då betydande och bärande på många av svaren (Hundeide, 2006). Enligt 

Elmeroth (2008) kräver en interkulturell undervisning att den byggs på elevernas 

erfarenheter. Även om Hundeide (2006) menar att barn anpassar sig efter det de tror 

att mottagaren är ute efter, begränsas de även alla olika utifrån det sociokulturella 

perspektivet beroende på sin miljö och kultur (a.a).  
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I ett sociokulturellt perspektiv är inlärningen en socialprocess där dialog och mening 

är viktigt i en kunskapsprocess. Genom att låta barnet lära i en dialog där 

erfarenheterna, formade i Hundeides (2006) sociokulturella landskap, utbyts med den 

vuxne, blir det samtidigt en del av den gemensamma kulturen. Därför är kulturen 

även den social (Vygotskij, 1934).   

 

2.1.2 Etnisk identitet 

Den etniska identiteten är föränderlig beroende på sammanhanget. Traditioner är en 

viktig grundsten för identiteten. Saknaden av tradition innebär att andra grunder 

måste finnas för identitet och självreflektion (Lahdenperä, 2010). Även Ålund (1997) 

betonar vikten av kultur och tradition. Hur din identitet kommer utvecklas påverkas 

av stereotypier. Dessa stereotypier kategoriseras individer in i och etnisk tillhörighet 

är ett exempel på en sådan indelning. Kulturen tas ofta här förgiven och den spelar 

samtidigt ofta en viktig roll i identitetssökandet efter vem du är (a.a). 

 

2.1.3 Identiteten formas 

Kärnan i identiteten är att kunna, oavsett av vilken plats vi uppträder på, ha en känsla 

av att vara en och samma person. Den kan liknas vid en prisma som i olika positioner 

ger olika ljus och färger. Ljusen och positionerna representerar olika personer som vi 

möter och som då återspeglar bilden av jaget. Detta innebär att tolkningarna av jaget 

kan upplevas olika beroende på vem det är som tolkar dig. Splittrade 

upplevelser/speglingar kan skapa en osäkerhet kring vad/vem jag är (Wellros, 1998). 

Även Lahdenperä (1991) betonar att oavsett vilken kultur vi tillhör och var vi 

befinner oss har vi en egen kärna i vår identitetsutveckling. Det finns olika teorier 

som betonar miljöns eller relationernas betydelse. Den egna självuppfattningen 

formas av hur vi blir uppfattade och hur vi vill bli uppfattade (a.a). Att kunna förlita 

sig på den egna känslan och själv få välja etnisk tillhörighet underlättar 

identitetssökandet. Det handlar om att inte försöka lyssna på vad andra tycker. 

Frustration kan uppstå då barn/ungdomar tvingas på grund av omgivningens alltför 

snäva ramar som baserar sig på normer och värderingar, inta olika roller. Dessa kan 

leda till en känsla av begränsning. Det tycks inte vara genetiken som styr 

tillhörigheten utan snarare umgängeskretsen. Samhället och skolan har här 

tillsammans med familj och vänner en viktig roll som stöd i identitetssökandet 

(György-Ullholm, 2010).  

Enligt Wigg (2008) finns det olika sätt att se på identitet och dess uppkomst. Även 

hon talar om att identiteten kan ses som en kärna med medfödda uppsättningar av 

egenskaper som vi bär med oss, men även som något föränderligt, som ett resultat av 

det moderna samhället som vi lever i. Kulturen får då en märkbar betydelse då den vi 

kan ses som ett företräde in till en identitet. Risken för en känsla av uppgivenhet kan 

öka om vi upplever att vi har olika identiteter vid olika tillfällen. Detta då vi 

representerar och handlar olika. Wigg (a.a) menar dock att det är skillnad på roller 

och identitet då identiteten är meningen som skapas ur urskiljningsprocesser där vi 

reflekterar kring självet med våra erfarenheter som bakgrund. Hon väljer trygghet 

och risk som två viktiga begrepp inom vår identitet. Tryggheten bygger på en tillit 

till bland annat vardagen där det samtidigt finns risker som vi måste våga ta. Livet i 

vardagen får vi kunskap om genom att andra förmedlar sina erfarenheter till oss (a.a).   
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Relationen till människor i vår omgivning har enligt Lunneblad och Asplund-

Carlsson (2009) en central roll i skapandet av identiteten. För utvecklandet, 

förändringarna och hur identiteten befästs spelar relationen till den andre en stor roll. 

Hur identiteten sedan länkas samman bestäms av sociala processer där det inte bara 

är kulturella orsaker som Wigg (2008) nämner, utan även sociala, politiska och 

ekonomisks orsaker är av betydelse där gamla kopplingar avslutas och nya tar vid. 

Kopplingarna är alltså föränderliga (Lunneblad & Asplund – Carlsson, 2009).  

Om identitet skapas genom erkännande och icke-erkännande från andra, gör 

omgivningen ofta en bedömning där invandrare ses som en homogen grupp där de 

får ett icke-erkännande. Detta trots att den enda gemensamma nämnaren är just att de 

är invandrare (Parszyk, 2002). Även Wigg (2008) betonar att det inte bara finns ett 

sätt att se och skapa identitet hos barn som brutit upp från hemlandet och börjat om i 

Sverige. Genom att se till individen, då alla informanterna upplevt flykten och starten 

olika, kan vi ge bättre verktyg till en positiv identitetsutveckling (a.a).  

 

2.1.4 Sökandet efter identiteten 

Lahdenperä (1991) menar att invandrare ofta skaffar sig strategier mot den 

nedvärdering som de ofta möter i Sverige. I strävan efter att bli accepterad kan ett 

förnekande skapas. Ett förnekande av den ursprungliga kulturen. Detta kan visa sig 

genom att eleven vägrar ha modersmåls undervisningen. Det kan också få motsatt 

effekt och skapa en personlig isolering från andra svenskfödda. Genom att vara 

bättre än svenskfödda elever upplever några en tillfällig tillfredsställelse. 

Uppmärksamhet är mycket viktigt och även negativa beteenden kan användas för att 

få denna. Hellre värsting än ingen alls. Det kan även leda till att eleven anammar den 

negativa uppfattningen som omgivningen har, det blir en projektiv identifikation 

(a.a). Även Lorentz (2007) menar att ungdomar identifierar sig med 

minoritetsgruppen, språket och försöker dölja sin härkomst i jakten på att bli 

accepterad som svensk. Detta går att styrka i Ålunds (1997) studie då en av 

informanterna berättar om sökandet mellan de bägge kulturerna när han var yngre. 

Känslan av att vilja tillhöra en kultur fullt ut och hur det ledde till att han gick miste 

om bägge kulturerna. Kampen mot kulturen är samtidigt en kamp för identitet, där 

han känner sig svensk och vill vara svensk, men där hans kulturarv verkar förfölja 

honom, torts att han vill bli av med det (a.a). 

I Wiggs (2008) studie framgår det att identiteter skapas i relationer till familjen, 

vänner från hemlandet och relationer till svenskar. Sökandet efter identiteten kan 

vara problematisk för alla, inte endast för dem från ett annat land än Sverige. Dock 

blir processen något annorlunda för dessa individer. Det är inte bara en fråga om var 

du får höra hemma utan även en fråga om var du vill höra hemma (a.a). 

 

2.1.5 Rotlösheten och dess dilemma 

Rotlösheten beror främst på andra människors tankar och fördomar kring individer 

med multietniska identiteter. Att vara delaktig i flera olika kulturer anses avvikande. 

Om vi istället kan skapa en positiv bild kring rotlösheten, där det kan upplevas som 

en form av frihet att tillhöra olika grupper och där identiteterna kan skifta, kan 

känslan av oberoende slå rot (Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006).  
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Det fria inflytandet över den egna livsstilen kan skapa förvirring. Samtidigt menar 

Lahdenperä (2010) att ungdomar som växer upp i mångkulturella miljöer med 

ständiga interkulturella möten kan skapa ett mellanläge där de kan betrakta de olika 

kulturerna från ett utifrån perspektiv.  

Identiteten blir mer komplex och inkluderande där det finns en känsla av rotlöshet 

som upplevs positiv då den innebär en frihet och ett accepterande av olika kulturer 

och etniciteter. Det finns ett centrum kring att hitta meningen med det egna livet och 

i detta centrum finns identiteten. Flykt, migration eller att leva i mångkulturella 

miljöer innebär att tvingas ta ställning till sin egen identitet. Det är ofta under 

puberteten som unga funderar extra på det egna varandet. I en mångkulturell miljö 

kan det vara extra svårt. Detta då det vid mötet med andra som är annorlunda än en 

själv blir naturligt att fundera över den egna identiteten (Borgström & Goldstein-

Kyaga, 2008). 

Denna rotlöshet kan alltså upplevas positiv men även negativ och kräver en ständig 

reflektion kring identiteten som ofta ifrågasätts. Lyckas de skapa en medvetenhet så 

kan en styrka kring begreppet byggas upp då de själva tar besluten kring den egna 

identiteten och inte låter sig påverkas i samma höga grad av vad andra anser. 

Borgström & Goldstein-Kyaga (2006) väljer att kalla denna form av identitet för 

kosmopolitisk vilket innebär att den inte är knuten till ett visst område eller nation 

utan att istället vara en världslig medborgare.  

Ett medlemskap i flera kulturer leder till en öppenhet och en förmåga att se den egna 

verkligheten ur olika perspektiv. Skillnader blir något positivt (Borgström & 

Goldstein-Kyaga, 2008). I arbetet med identiteten ingår det att behärska de 

symboliska system som existerar i individens verklighet. Det kräver även insikt om 

den egna platsen mellan de kulturella system som finns och det kräver även ett mod 

att själv våga ta kontroll och visa på olika aspekter av den egna kulturen. Lyckas 

detta arbetet skapas och utvecklas en styrka hos individen. Men det är inte endast en 

stark identitet som motverkar en negativ känsla av rotlöshet, kulturen har också stor 

betydelse (Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006). 

 

2.1.6 En tredje identitet 

Forskningsprojektet ”Globalisering och identitet” handlar om hur de familjer som 

lever i det mångkulturella rummet identifierar sig. Många ungdomar idag rör sig över 

olika nationella gränser samt möter olika nationer i sin vardag. Många menar att den 

nationella och etniska identiteten nu börjar lösas upp. Borgström och Goldstein – 

Kyaga (2008) har dock en annan uppfattning då de menar att det snarare bidrar till en 

ny tredje identitet. Att inte tillhöra den ena eller den andra nationella gemenskapen 

och acceptera det och skapa något eget blir den tredje identiteten (a.a). Borgström 

(2006) väljer att benämna denna tredje identitet som reflexiv. Genom att utveckla en 

reflexiv identitet finns ett utrymme för ett val om vem man vill vara. Detta val visar 

sig genom de värden som de väljer ta till sig från respektive kultur. Samtidigt 

utvecklas en metakunskap då valen grundar sig bland annat på en medvetenhet om 

kulturella, sociala och språkliga koder (Borgström, 2006). 
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2.1.7 Vad säger läroplanen och barnkonventionen om identiteten 

Von Brömssen (2006) poängterar avsaknaden av en diskussion kring begreppet 

identitet i läroplanerna. Denna avsaknad förutsätter att begreppet är enkelt att tolka. 

Men så är alltså inte fallet enligt von Brömssen. Hon menar vidare att det är viktigt 

att sätta in begreppet i ett brett perspektiv. Viktiga funderingar kring identitet är hur 

vi människor blir de vi är. Vad betyder andras tankar och bemötande? Främst är det 

likheter och skillnader som vi fokuserar vid i tillhörighetsrelationer som uttrycks 

kring begreppet identitet. Detta då vi tillskriver oss egenskaper som någon annan har 

när vi får en viss identitet (a.a).  

 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (Lpo 94). 

Skolan förstätts sedan beskrivas som en viktig mötesplats för social och kulturell 

utveckling. Det finns dessutom inte bara en möjlighet utan det ligger även ett ansvar 

att samtlig personal i skolan ska kunna arbeta för att det ska verka (Lpo 94).  

 I FN:s barnkonvention går det att läsa att konventionsstaterna har en skyldighet att 

respektera och låta barn behålla sin identitet. Enligt konventionen innebär det då att 

medborgarskap, namn och släktförhållande ska få finnas kvar. Det ses alltså som en 

del av identiteten (http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-

versioner/barnkonventionen-hela-texten#atta).  

I barnkonventionen finns även tydliga riktlinjer för hur utbildningen ska se ut och 

vilka krav den ska uppfylla. Barnet har rätt att få undervisning som är anpassad så att 

personligheten och fysiska och psykiska förmågor kan utvecklas till fullo. En respekt 

för de mänskliga rättigheterna, barnets föräldrar, eget språk och egna värden. Att 

utveckla en respekt för barnets egna kulturella identitet finns även med som en punkt 

i barnkonventionen. Respekt är ett nyckelord. Men det är inte bara den egna 

kulturella identiteten som det ska värnas om. Kulturer och länder som skiljer sig från 

den egna ursprungskulturen och ursprungslandet ska respekteras enligt 

barnkonventionen (http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-

versioner/barnkonventionen-hela-texten#tjugonio). 

Läroplanen forsätter i samma anda och tar upp vikten av att kulturarvet med värden, 

traditioner, språk och kunskaper förs vidare till nästkommande generation. För att 

kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang är ett internationellt 

perspektiv viktigt. Det innebär även att utveckla en förståelse om den kulturella 

mångfald som finns i landet. Det är betydande för kontakter över kultur- och 

nationsgränser (Lpo 94). 

 

2.2 Skolan och lärarens betydelse för den flerspråkiga elevens 

identitetsutveckling 

Flertalet faktorer har en betydande roll i utvecklingen av identiteten. Några av dessa 

faktorer kan skolan och den enskilda läraren i mycket hög grad påverka. En 

beskrivning av skolan och lärarens roll samt handlingsmöjlighet, presenteras därför i 

kommande stycken. 

http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten#atta
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten#atta
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten#tjugonio
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten#tjugonio
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2.2.1 Monokulturell undervisning  

 I Parszyks (2002) undersökning där hon under tio skolår följer en grupp 

assyriska/syrianska elevers utveckling genom intervjuer, talar eleverna om en 

likgiltighet. En likgiltighet från pedagoger och elever i skolan som inte visar intresse 

för elevernas ursprung. En sådan undervisning väljer von Brömssen (2006) att 

benämna som en monokulturell undervisning. Där tas inte elevernas bakgrund och 

erfarenheter tillvara på. Dock är just bakgrund och erfarenheter viktiga i 

identitetssökandet och i en mångkulturell undervisning (a.a). 

I skolan lär sig eleverna ofta att se på sig själva genom ett så kallat kulturprisma som 

leder till att de belastar sig själva med konflikter och kulturkollisioner. Ålund (1997) 

intervjuar två ungdomar, en kille och en tjej, med utländsk bakgrund och frågar vad 

de har för tankar om kultur och identitet. De upplever att samhället ställer stora krav 

på dem. Detta hade enligt dem varit acceptabelt om samhället i sin tur varit 

tillmötesgående. Men istället finns en avsaknad från att vilja hjälpa. Detta leder till 

att de känner sig utelämnade och vilsna. En av ungdomarna berättar att de som råkar 

illa ut och får problem i samhället är de som värnar för mycket om sin egen kultur. 

Det handlar bara om att vilja vara mer svensk för att du ska bli accepterad av 

samhället (a.a). Upplevande av att befinna sig mellan två världar är inte ovanligt och 

skolan sviker som den trygga plats den kunde vara. Genom att få benämningen 

invandrare sätts också fasta identitetsramar kring dessa elever. Ett kulturellt och 

socialt försprång skapas mellan dessa ungdomar och de andra. Detta försprång blir 

mycket svårt att ta igen (Lahdenperä, 2004). 

Idag är kursplanen och läroplanen monokulturell dvs. olikheterna hos elever tas inte 

tillvara på och är inte heller i det fokus som kan önskas. De flerspråkiga barnen ses 

som en stor homogengrupp (Elmeroth, 2008).  

 

2.2.2 Interkulturell undervisning 

Identiteten är beroende av situationen och förutsättningarna som följer med den. Den 

blir därför föränderlig. I interageringen mellan människor sker samtidigt ett 

självbildsarbete och genom att uppmärksamma de olika nyanserna i samspelet kan vi 

även bli vittnen till identitetsskapandet. I skolan kan det vara de kulturella 

skillnaderna som ligger till grund, medan det på fritiden är intressen (Engblom, 

2004). 

I ett interkulturellt lärande kan eleven betrakta olika kulturer i ett utifrånperspektiv. 

Det gäller att våga och kunna sätta sig själv utanför den egna och den andres kultur. 

Först då kan vi nå ett utifrånperspektiv och samtidigt då enligt Lahdenperä (2004) 

skapa valmöjligheter kring identiteter. 

För utvecklandet kring förståelsen av elevernas ursprung och bakgrund kan 

skönlitteratur, film och resor kring ursprungsländerna tillämpas. Detta kan även 

motverka kulturkrockar kring traditioner och värderingar mellan skolan och hemmet 

(Lahdenperä, 2010). I multietniska livsmiljöer blandas olika kulturella värderingar 

och åsikter blandas och korsars. Mitt i allt detta utvecklas nya identiteter. Letandet 

efter en ”svenskidentitet” är som mest aktivt i de yngre skolåren. När barnen sedan 

blir äldre växer sig lusten allt starkare att söka sig tillbaka till rötterna. Detta för att 
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finna den naturliga tillhörigheten. Identitetsarbetet är alltså en ständig pågående 

process som vid olika livsskeden tar olika vägar. Det personliga spelar självklart en 

stor roll, men det gör även samhället. Erfarenheter från det kulturella och sociala 

samspelar i uppbyggnaden av självet då de båda påverkar hur vi uppfattar och 

uttrycker oss själva (Ålund, 1997).  

Undervisningen av flerspråkiga barn är en gemensam fråga för samtliga i arbetslaget 

där kommunens politiska åsikter och satsningar är av betydelse. Tillsammans bör vi 

skapa gemenskap utifrån olikheterna. Att inte lägga negativa stereotypa omdömen, 

utan istället lyfta fram de positiva aspekter som finns och intressera sig för sina 

elever och lära känna dem. Med ytterst fingertoppskänsla bör lärare avläsa deras 

etniska identitetsformeringar och behov.  Samtidigt har många lärare enligt 

Lahdenperä (2010) funderingar och upplever en osäkerhet, kring huruvida de borde 

eller inte borde försöka påverka vilken tillhörighet de flerspråkiga barnen bör känna. 

Samt vilka värderingar som är viktiga att sprida vidare. Den mångkulturella 

samhällsutvecklingen skapar en osäkerhet. Frågan ”Hur svenska får eleverna bli?” 

blir central (a.a).  

 

2.2.3 Monokulturellt eller mångkulturellt samhälle? 

Engblom (2004) menar att de ifrågasättningar som ungdomarna möter i hennes 

avhandling kring deras identitet, är en följd av de stereotypa bilder som vi har i 

samhället kring hur människor bör vara beroende av bland annat etnicitet och kultur. 

Miljön och deltagarna i den kan innebära vissa begränsningar för utvecklingen. I 

skolan kan pedagogerna spränga dessa begränsningar.     

I den mångkulturella samhällsutveckling som vi ser idag finns ett behov av nya 

identitetsformeringar. Skolan måste därför utveckla förståelse kring detta. Dessutom 

menar Lahdenperä (2004) att rötter i olika delar av världen skapar ett bredare 

engagemang med fokus på hela världens värden och inte bara den egna nationens. 

Behovet av att kunna arbeta samt reflektera kring identitetsformeringar hos 

ungdomar är därför stort bland pedagoger. Detta för att kunna skapa arbetsformer 

som hindrar de marginaliserade ramarna som idag finns på våra skolor, att växa sig 

starkare (Lahdenperä 2010).  

 

2.2.4 Språkets och modersmålets betydelse för identiteten 

Språket har en viktig roll i identitetsskapandet. Då eleven själv är medskapare till 

klassrumsklimatet är det viktigt att uppmärksamma de språkliga diskurser som 

tillämpas och som spelar en betydande roll i skapandet av identiteten. Skolan som 

institution kan påverka utrymmet för identiteter. Det är därför viktigt att pedagoger 

ser den egna rollen i sambandet och de processer som utspelas (Wedin, 2010). 

Samtidigt menar Özmen (1991) att identiteten kommer före språket. Ges tid och 

fokus på utvecklandet av identiteten så kommet språket kunna utvecklas enklare. 

Men om eleven känner sig otrygg och osäker i sin identitet, blir det endast ett ytligt 

språk där ordförrådet är dåligt. Redskapen för att kunna uttrycka sig nyanserat 

saknas. Özmen (1991) säger till och med att tryggheten är viktigare än 

svenskundervisningen. Kunskap kring det svenska samhället och de normer och 

värderingar som ligger till grund är centralt. Undervisningens utformning blir viktig 
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(a.a). Även förväntningar från de viktiga andra som finns i ens närhet (t.ex. familj, 

vänner, lärare) spelar en betydande roll då människan ofta lever upp till de krav som 

dessa viktiga andra har (Wedin, 2010). 

När svenska som andraspråkselever ska beskrivas är det enligt Lunneblad och 

Asplund – Carlssons (2009) studie främst brister och skolsvårigheter som lyfts. 

Kunskaperna hos eleven bedöms i relation till övriga klassen trots olika bakgrunder 

och förutsättningar. Identiteten kan då förändras och lärarens uttalande och tankar 

sätter en prägel på eleven. Vidare visar studien att frågan om invandrarbarn eller inte 

relateras till läsförståelsen och ordförrådet (a.a). Även Wigg (2008) delar denna 

uppfattning. Läsande, skrivande och berättande är en del av vår 

identitetskonstruktion. Det vi berättar för andra om oss själva i skolan, är ett sätt för 

identiteten att träda fram. Wigg (2008) menar att det finns främst två faktorer som tas 

upp i samband med problem med invandrare, kulturskillnader och bristande språklig 

förmåga. 

Wedin (2010) menar att identitet, språk och makt driver och samspelar med 

varandra. Människans identitet är föränderlig och rekonstrueras varje gång vi talar 

och handlar. Sammanhanget styr den och den är därför inte en ram som vi föds in i. 

Genom att ta ställning och en position tar vi även en identitet. Vilka positioner 

öppnar du upp till i ditt klassrum? frågar Wedin (2010). Samtidigt uppmanas lärare 

att ge utrymme för olika diskurser att utvecklas då det kan vara problematiskt att ta 

sig ur stereotypier och roller som tilldelats och som i sin tur påverkar identiteten. En 

identitet som inte alltid är representativ för den verkliga individen (a.a).  

På en del mångkulturella skolor finns förberedelseklasser. De ska hjälpa barnen att 

snabbt lära sig det svenska språket samtidigt som de möter barn i liknande situation. 

Om flyktingbarn sätts in i dessa utan att först ha fått en chans att bearbeta sina 

upplevelser löper de en stor risk att förlora sin identitet. De kan då utveckla ett 

aggressivt beteende eller bli inåtvända. Hur skolan då väljer att agera är ofta upp till 

ledningen. Kanske sätter de in extra resurser i svenska, när barnen i själva verket 

behöver få stärka sitt modersmål och sin identitet. Hägglund och Al Fakir (1991) 

berättar om deras arbete med fem barn i en sådan situation. Gemensamt för dem alla 

är att de behöver få tillgång till en känslomässig kanal där de blir bekräftade av 

vuxna och själva får bekräfta. De behöver tillhöra en grupp där de kan få en 

förståelse kring vad som händer och där de lär sig förstå sammanhang och varför 

saker händer. Att det varje dag finns en struktur i att komma till skolan och följa sitt 

schema – de vet vad som kommer hända. En yttre struktur som kan rädda ett inre 

kaos (a.a).  

Genom att bland annat använda sig av modersmålsundervisning kan skolan ge en 

signal om att fler språk och kulturer är tillåtna i den svenska skolan. Hur denna form 

av undervisning sedan placeras i form av tid och lokal kan i sin tur ge andra signaler 

(Elmeroth, 2008).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Wigg (2008) belyser i sin avhandling åtta unga människors erfarenheter kring att 

börja om med sina liv i ett nytt land under skolgången. Inte bara skolgången berörs 

utan även livet utanför, livet i stort i det nya landet Sverige och jakten på att skapa ett 

nytt liv där. Språk, skolans roll, familjen, vänskap och identiteten nämns som 

nyckelord i studien och resultatet (a.a).  
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Några av de intervjuade i Wiggs (2008) studie menar att de delar av 

identitetsskapandet som tillhör den ursprungliga kulturen, känns mer äkta och även 

då vänskapsrelationerna till de med samma bakgrund. Mötet med skolan innebar för 

många att tvingas ändra sin identitet för att passa in, i alla fall ytligt, för andra var det 

mer smärtfritt och de kände sig tillrätta direkt (a.a).  

Etniskt blandade skolor undersöks av Runfors (2009). Eleverna på skolorna sätts i 

fack baserade på språk och kön. Runfors intervjuar före detta elever på skolorna för 

att se hur dessa fack har påverkat språksynen och identitetsarbetet.  

Genom sin intervjustudie undersökte Runfors (2009) vad kulturalismen och dess 

fokus på det svenska språket betyder för bland annat identitetskonstruktioner hos den 

generationen barn vars föräldrar kom till Sverige efter andra världskriget. I sin studie 

observerade Runfors att lärarna istället för att förmedla ”kunskap och 

socialkompetens”, snarare fokuserade på ”svensk kultur och kulturkompetens” där 

även ”korrekt svenska” ingår. Avsikten var att invandrarbarnen skulle få resurser att 

nå samma möjligheter som de andra barnen. De intervjuade med utländsk bakgrund, 

upplevde att sättet de talde på där det förekom vissa avvikelser från 

modersmålssvenskan var identitetskapande. Ett identitetskapande som visar att de 

inte är svenskar (a.a).  

I György-Ullholms (2010) avhandling intervjuas familjer med utländsk bakgrund för 

att tydliggöra deras tankar kring bland annat identitet. Människan kategoriserar 

intryck och tillvaron för att undvika det kaos som skulle uppstå om vi tvingades 

analysera varje ny situation. I dessa kategorier ingår även vissa stereotyper. Utseende 

och språkbruk är två exempel på faktorer som ofta ligger till grund för 

kategoriseringen. Etnisk identitet är både en självidentifikation samt en tillskrivelse 

från andra. Likväl som vi väljer några identiteter själva, blir vi alltså tilldelade andra. 

Att självmant tillhöra en minoritet kan upplevas stärkande men att dömas utanför 

normen av andra kan upplevas negativt (a.a) 

Engblom (2004) fokuserar i sin avhandling på ungdomar i ett multikulturellt område 

i Stockholm. Hon studerar hur olika identiteter träder fram i interaktion med andra 

och i större grupper i det vardagliga livet. Identiteten speglas i dialogerna och 

används som ett verktyg för att framvisa dem själva i olika situationer (a.a).  

I sin avhandling belyser Engblom (2004) några ungdomars samtal i olika 

sammanhang. Hon väljer att se identitetsbegreppet som det synliggörs i dialogen 

vilken bygger på att vi inte existerar utan den andre. I samtalen ser Engblom en 

medvetenhet hos ungdomarna då de kan reflektera över sin egen identitet och de 

olika roller som de intar i de olika sammanhangen. De finner en gemenskap i att ha 

en utomsvensk bakgrund. En svensk tillhörighet ses ofta i samband med andra 

länder. I Sverige känner de sig alltså utländska och i utlandet svenska. De visar även 

prov på olika identiteter i olika sammanhang. Olika etniska identiteter blir en markör 

för olika relationer (a.a).  

 

2.4 Sammanfattning 

Identiteten är den du är. Den är socialt-, etniskt- och kulturellt betingad (. Forskning 

visar att flerspråkiga barn ofta får svårare att finna sig själva då det uppstår en 

osäkerhet över den egna identiteten. I skolan och hemmet möter barnen olika ramar 

och förväntningar. Då det finns ett starkt samband mellan språk och identitet samt 
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självkänsla och identitet, bör utvecklandet av identiteten vara en central fråga i 

lärarens och skolans arbete. Skapandet av den mångkulturella skolan är en aktiv 

process och en avsaknad kring detta arbete kan skapa en rotlöshet hos de flerspråkiga 

barnen (György-Ullholm, 2010). 

Vår sociokulturella bakgrund formar oss och ger oss olika erfarenheter (Säljö, 2000) 

och när vi börjar skolan möts en mängd olika kunskaper och erfarenheter. Skolan ska 

då fungera som en mötesplats där de olika erfarenheterna möts och blandas (Lpo 94). 

I mötet med erfarenheterna och andra blir människan bekräftad. Att bli sedd på olika 

sätt och kanske som olika individer, i olika sammanhang kan skapa en inre splittring 

och en kris i den egna identitetsutvecklingen (Wellros, 1998). 

En jakt på att vilja vara svensk kan skapas hos flerspråkiga barn. Detta kan leda till 

att de tappar relationen med den ursprungliga kulturen, men även den svenska. I 

stället för att vinna en har de förlorat båda. Skolan och samhället kan här göra en 

viktig skillnad. Genom att ta vara på erfarenheterna som finns i klasserna kan läraren 

skapa ett godkännande klimat där alla är lika mycket värda och välkomna, oavsett 

kultur (Ålund, 1997). Lyckas inte detta kan skolan istället bli fällande och stärka de 

roller och förutfattade meningar som existerar samt försvåra för en positiv 

identitetsutveckling (Lahdenperä, 2004).    
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

3.1 Syfte 

Under mina år på lärarutbildningen har det väckts ett intresse kring den 

mångkulturella skolan och de krav som ställs på oss lärare, i arbetet mot en skola för 

alla. Detta intresse har slutligen nått den innersta kärnan – identiteten. Då forskning 

visar att identiteten spelar en stor roll för så väl studieresultat som självkänsla, krävs 

det kunskap hos pedagogerna inom ämnet. Syftet är att få utökad kunskap kring 

verksamma lärares tankar och arbete kring identitet hos flerspråkiga elever.  

 

3.2 Frågeställningar  

 

 Hur ser de verksamma lärarna på den egna skolan? 

 Vilka tankar har verksamma lärare kring begreppet identitet? 

 Vilka arbetssätt väljer verksamma lärare för att främja en positiv 

identitetsutveckling hos flerspråkiga elever? 

 Vilken roll och betydelse har de verksamma lärarna enligt sig själva, 

för flerspråkiga elevers identitetsutveckling? 
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4 METOD 

I följande metoddel kommer en beskrivning av metoden, undersökningsmetoden, 

urvalet, de etiska värdena, genomförandet samt bearbetningen göras. Detta för att 

tydliggöra de förutsättningar och grunder som undersökningen bygger på då valen 

där formar undersökningen.  

 

4.1 Metodval 

Enligt Trost (2001) är det viktigt att klargöra om det är en kvalitativ eller kvantitativ 

studie som ska göras. Om intresset ligger i att förstå andra människors sätt att handla 

och deras tankar är en kvalitativ undersökning att önska. Att det är 

forskningsproblemet som ska ligga till grund för val av forskningsmetod menar även 

Patel & Davidsson (2003). Olika typer av kunskap skapar olika former av resultat.  I 

en kvalitativ undersökning finns det utrymme för ett fördjupat intresse och mer 

ingående svar (Stukát, 2005). En nackdel med en kvalitativ studie kan dock vara att 

det endast är ett antal få informanter. Det kan då vara svårt att få en representativ bild 

(Trost, 2001).  

Min undersökning bygger på pedagogers egna tankar och arbete. Då jag vill ta del av 

deras arbetsmetoder och sätta mig in i deras tankesätt, lämpar sig en kvalitativ studie 

bäst.  

Under själva bearbetningen kommer ytterligare en metod användas, fenomenografisk 

analys. Davidsson & Patel (2003) menar att det är viktigt att ta del av informationen 

flera gånger och att detta går att göra i en så kallade fenomenografisk analys. Detta 

för att skapa ett helhetsintryck och lära känna sin text.   

 

4.2 Undersökningsmetod 

En öppen intervju, som är kvalitativ, kan enligt Lantz (1993) öka förståelsen från 

individens perspektiv. Genom att ställa relevanta följdfrågor visas ett intresse, 

samtidigt som det ökar chansen att förstå den intervjuades svar och reflektioner (a.a).  

Att ha några grundfrågor, som ställs till samtliga respondenter, för att sedan anpassa 

följdfrågorna efter svaren, kallar Stukát (2005) för semistrukturerad intervju. Denna 

form av intervju kräver goda förkunskaper och ett aktivt lyssnande av intervjuaren. 

Samtidigt betonar Patel & Davidsson (2003) vikten av att forskaren och 

respondenten talar samma språk. Att de förstår varandra och kan ta del av de inre 

världar som kan visa sig i svaren.  

Då ämnet kan anses känsligt och svaren personliga då de delvis bygger på 

pedagogens egna tolkningar, anser jag att en intervju lämpar sig bäst. Det ger en 

möjlighet för vidareutveckling samt ingående redogörelse. Jag kan även själv 

påverka djupet och utförligheten i svaren då jag får en möjlighet att ställa följdfrågor 

samt förklara mer ingående vid en intervju. För att komma under ytan kan detta vara 

ett bra sätt. Dock menar Trost (2001) att enkäter kan lämpar sig bättre vid känsliga 

frågor då det kan finnas en risk att den tillfrågade inte är sanningsenlig vid ett 

muntligt möte. Samtidig om det skapas en positiv och trygg atmosfär vid 

intervjutillfället, blir inga frågor för personliga (a.a).   
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Den största skillnaden mellan enkät och intervju är enligt Trost (2001) att den som 

svarar på frågorna i en enkät själv antecknar svaren samt att det inte finns någon 

intervjuare vid tillfället då det görs.     

 

4.3 Urval 

Då det enligt Stukát (2005) är viktigt att olika personalgrupper speglas i urvalet har 

jag valt att ställa intervjuförfrågan till klasslärare, svenska som andraspråkslärare, 

speciallärare och fritidspedagoger. Detta för att minska risken för ett smalt resultat 

(a.a). Samtliga 27 pedagoger inom ett rektorsområde har fått förfrågan om att ingå i 

undersökningen. Av dessa 27 var det sju som visade intresse att vilja delta. Samtidigt 

menar Stukát (2005) att det inte är antalet respondenter som är viktigt i en kvalitativ 

undersökning, utan att finna olika kategorier. Det finns snarare en risk att resultatet 

blir ytligt om mycket data ska bearbetas. 

Gemensamt för de tillfrågade är att de alla arbetar på en mångkulturell grundskola i 

en mindre kommun, där barn från förskoleklass till och med årskurs sex finns 

representerade. Skolan har under många år haft profilen mångkulturell. Samtlig 

personal möter dagligen flerspråkiga barn. Skolan har ett centralt läge i kommunen 

med en stor skolgård med många grönområden.  

Av de sju intervjuade pedagogerna arbetar fyra som klasslärare, två som svenska 

som andraspråkslärare och en som fritidspedagog. De är alla kvinnor och behöriga 

för den aktuella tjänsten. En av dem har utländsk bakgrund och är tvåspråkig. De 

representerar ett ålderspann på 25 till 61 år.  

Genom att intervjua lärare från olika yrkesgrupper inom området hoppas jag få ett 

bredare utbud av information som kan verka positivt för det kommande resultatet. 

Min önskan är dock att fler pedagoger hade känt sig manade att ställa upp på en 

intervju. Ett antal av de tillfrågade ansåg sig inte ha någon tid över för att hinna ställa 

upp, speciellt inte då det närmade sig slutet av terminen.  

Det finns alltså en önskan hos mig att urvalsgruppen skulle varit större men samtidigt 

upplever jag det positivt då de som deltar gör det frivilligt och känner sig engagerade 

i arbetets syfte.  

 

4.4 Etiska värden 

Jag tog del av och följde de forskningsetiska principer som Stukát (2005) tar upp. 

Innan en undersökning görs finns det vissa etiska principer som bör ses över. Bland 

annat bör respondenterna informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt. Det 

finns ett samtyckekrav och konfidentiellt krav. Det innebär att deltagandet ska vara 

frivilligt, de ska alltså själva bestämma över sin medverkan och kunna påverka de 

villkor som finns. Det innebär även ett krav på att deltagarna ska kunna vara 

anonyma. Det ska inte för utomstående personer gå att känna igen eller lista ut vilka 

deltagarna är i undersökningen (Stukát, 2005).  

Det finns även ett nyttjandekrav som innebär att informationen endast får användas i 

ett vetenskapligt syfte (Stukát, 2005). Deltagaren kan när som helst avbryta sin 

medverkan i till exempel en intervju. Dock behöver inte data som redan framkommit 

förstöras (Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002).  



17 

Einarsson & Hammar-Chiriac (2002) diskuterar även vikten av trovärdighet i de 

resultat som presenteras. Det finns ett ansvar gentemot samhället och 

forskarsamhället och där är lögner inte acceptabla. Skulle resultatet motsäga 

eventuella tidigare syften och tankar, så måste detta alltså lyftas.   

 

4.5 Undersökningens genomförande 

Genom att göra en testintervju prövas frågorna och dess lämplighet. Det ger 

intervjuaren en chans att omformulera eller stryka vissa frågor (Stukát, 2005). Jag 

valde därför att pröva frågorna på en verksam lärare. Informationen i den intervjun 

finns inte representerad i resultatet utan användes alltså endast som ett test av 

frågornas relevans. 

En fråga av allmän karaktär kan vara en god idé att starta med då det kan leda till att 

eventuella spänningar eller nervositet hos den intervjuade släpper (Lantz, 1993). Jag 

har delvis därför valt att starta intervjun med två inledande frågor.  

Inledande frågor 

 Vilken lärarbakgrund har du? 

 Erfarenhet på skolan och ålder? 

Precisa frågeställningar är viktigt då de på en detaljerad nivå anger den inriktning 

som valts. De ska stämma överens med teorier och forskning som tagits upp i 

bakgrunden (Patel & Davidsson, 2003). Genom att fokusera på vad och hur elever lär 

sig ur ett perspektiv där lärarnas upplevelser, tankar och arbete lyfts fram, sätts en 

fenomenografisk prägel på undersökningen. Öppna, kvalitativa intervjuer är ett sätt 

att nå dit (Stukát, 2005). Vidare betonar Stukát (2005) att frågorna avgör vilken 

information som framkommer.  

Huvudfrågor 

 

 Hur skulle du vilja beskriva din skola?  
 

 Vilka är dina tankar kring begreppet identitet?  
 

 Hur går det att se en flerspråkig elevs identitetsutveckling i 

klassrummet/skolan? 

 

 Vilka arbetssätt använder du för att stärka identiteten hos de flerspråkiga 

eleverna? 

 
 

 Hur ser du på lärarens betydelse i elevernas identitetsutveckling, alltså din 

betydelse?  

 

 Vilka egenskaper/kompetenser behövs hos pedagogerna i den mångkulturella 

skolan?  
 

 När vet du att din insats som lärare har lyckats i identitetsskapandet för 

eleven? 
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Genom att ställa följdfrågor till huvudfrågorna kan en djupare nivå nås i svaren 

(Stukát, 2005). Följdfrågorna är därför inte förutbestämda utan skapas beroende på 

svaren från respondenterna.  

Såväl Trost (2001), Patel & Davidsson (2003), Stukát (2005) som Einarsson & 

Hammar-Chiriac (2002) talar kring vikten av att deltagandet är frivilligt. Detta fann 

jag vid några tillfällen som ett dilemma. Jag började med att maila en allmän 

inbjudan till samtliga lärare inom rektorsområdet där jag valt att genomföra 

intervjuerna. I denna inbjudan presenterade jag mig själv samt kortfattat beskrev 

undersölningens syfte. Min förhoppning var att detta skulle bidra till att intresserade, 

engagerade och frivilliga deltagare skulle delta. Dock blev gensvaret ytterst litet. 

Endast tre personer hörde av sig och berättade att de var intresserade av att delta. 

Vid ett besök på den berörda skolan anmälde sig ytterligare fyra till intervjuerna. 

Sammanlagt anmälde sig alltså sju verksamma lärare sig frivilligt för att delta. 

Innan intervjuernas start fick respondenterna ytterligare information kring arbetets 

syfte och frågeställningar samt vilken roll de spelade i undersökningen. Detta anser 

så väl Stukat (2005) som Einarsson & Hammar-Chiriac (2002) vara viktiga etiska 

principer. Jag var även noga med att poängtera att intervjun spelas in men att 

inspelningen endast var till för mig själv och att ingen annan kommer ta del av den. 

Varken namn eller specifik undervisningsklass kommer dokumenteras. Samtliga 

deltagare är alltså anonyma. De forskningsetiska principerna som finns presenterade 

i ”4.4 Etiska värden”, gick jag noga igenom och lät respondenten ta del av innan 

intervjuns start.  

Några av de deltagande verksamma lärarna bad om att få läsa igenom huvudfrågorna 

en liten stund innan intervjun för att kunna känna sig mer förberedda och bidra med 

fler praktiska exempel.  

Samtliga intervjuer genomfördes individuellt med endast mig och den berörda 

respondenten närvarande. Vi satt mittemot varandra vid ett bord i ett av skolans 

arbetsrum. Samtliga var bekanta med rummet. Som hjälpmedel användes ett 

anteckningsblock och penna samt ljudinspelare.  

Intervjun startade med de två inledande frågorna där deltagarna berättade allmänt om 

sig själva. Detta för att skapa en mjuk start och som eventuell hjälp för att finna 

aktuella kategorier till den kommande bearbetningen. Arbetsgången fortsatte sedan 

med huvudfrågorna, som ibland länkades in i varandra som då skapade naturliga 

övergångar. Intervjuerna varade mellan åtta och tjugofem minuter.    

 

4.6 Bearbetning av material 

Patel & Davidsson (2003) beskriver i fyra steg en så kallad fenomenografisk analys. 

Steg ett innebär att ta del av den insamlade informationen fler gånger för att kunna 

bilda ett helhetsintryck. I nästa steg, steg två, tas likheter och skillnader upp i de svar 

som respondenterna lämnat. I steg tre kategoriserar de olika uppfattningarna och i det 

fjärde steget görs slutligen en analys över hur uppfattningarna relaterar till varandra 

(a.a). Stukát (2005) nämner även transkriberingen, det vill säga renskrivningen av 

intervjuerna som en viktig del i bearbetningen.  

Ett inifrån perspektiv som innebär att forskaren använder sina erfarenheter och där 

även värderingar får komma fram, är nödvändigt för att forskaren ska kunna tolka 
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informationen hon samlat in (Patel & Davidsson, 2003). Att frångå det bokstavliga 

innehållet och fokusera på det bakomliggande budskapet är nödvändigt för att nå en 

kvalitativ nivå. Dock är denna metod tidskrävande (Stukát, 2005).  

 

4.7 Metoddiskussion  

Då undersökningen görs genom intervjuer med sju verksamma lärare vid samma 

skola, är det svårt att se resultatet som representativt och generellt. De representerar 

egentligen endast den aktuella skolan och skulle eventuellt kunna jämföras med 

skolor i liknande storlek och område. Det finns därför en viss metodkritik. Resultatet 

som framgår i studien är endast med säkerhet applicerbart på den aktuella 

undersökningsskolan. Patel & Davidsson (2003) menar att den validitet som finns i 

en kvantitativ studie i själva datainsamlingen inte existerar på samma sätt i en 

kvalitativ studie. Istället genomsyrar validiteten och kvalitet hela 

forskningsprocessen men har här en annan betydelse. Tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden och kunna beskriva uppfattningar är en viktig del av processen. 

Forskaren använder sin förförståelse i hela forskningsprocessen.    

Från början fanns en grundtanke kring att minst tio intervjuer skulle genomföras. 

Respondenterna skulle anmäla sig till mig efter en presentation av undersökningen 

via mail och besök på skolan. Det var dock väldigt svårt att få igång ett intresse. Då 

det snart närmade sig jul upplevde många pedagoger en viss stress. Mycket skulle 

hinnas med utöver den vanliga undervisningen (öva till lucia mm). Tid för andrum 

och paus upplevdes som mycket liten eller nästan obefintlig och att då finna en lucka 

för en intervju var svårt. Tre anmälde sig direkt men resterande fyra fick jag fråga 

personligen, öga mot öga.  

Lärarna som jag intervjuade upplevde frågorna som svåra och personliga. De krävde 

en eftertanke och många berättade för mig hur de diskuterade dem med kollegorna i 

fikarummet. Det startades alltså en diskussion kring begreppet identitet och dess 

betydelse för eleverna på deras skola utanför min undersökning. 
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5 RESULTAT 

 

I resultatet sammanställs informanternas svar och de fyra frågeställningarna 

besvaras. De sju lärarna som blev intervjuade benämns som Lärare1 till och med 

Lärare7, L1-L7. 

  

5.1 Lärarnas syn på den egna skolan 

Elevers olika sociala bakgrunder 

I beskrivningen av upptagningsområdet kommenterar lärarna att det finns föräldrar 

med bakgrund av att vara såväl akademiker, invandrare som analfabeter, till barnen 

på skolan. L1 problematiserar kring skolgången för de som är barn till analfabeter 

Samtidigt menar samma lärare att det finns en tacksamhet hos dessa föräldrar över 

att barnen får gå i skolan då de inte ser det som någon självklarhet. Föräldrarnas 

erfarenheter och värderingar anses av pedagogerna ha stor betydelse för elevernas 

uppfattningar och förväntningar på skolan.  

”Föräldrarna har inget att referera till, de vet inte hur det är i skolan och kan inte hjälpa till 

med läxor” (L1).  

”Dock finns stora förväntningar, föräldrarna ser det som en möjlighet och att eleverna ska 

sköta sig” (L1). 

”Ett stort upptagningsområde ger många olika språk och bakgrunder. Vissa har det väldigt 

tryggt hemma och andra väldigt otryggt. Många barn tror vi har det så bra för det så ut så på 

ytan men det kan ha det besvärligt. Så det är en skola som sätter oss på prov” (L7). 

 

En mångkulturell skola 

Fyra av sju lärare i intervjun väljer att använda ordet mångkulturell när de ska 

beskriva den egna skolan. Vidare förklarar dessa lärare att det är barn från många 

olika kulturer.  Dock nämner samtliga lärare minst en gång ordet mångkulturell i 

samband med skolan och undervisningen under intervjun. 

L3 tar upp skolans rykte och att det då inte alltid varit till deras fördel att vara 

mångkulturellt. Vidare kommenterar flertalet intervjuade att det uppstår konflikter 

och händelser som normalt sett inte inträffar på en enspråkig skola.  

”…det är en bra skola, egentligen. Vi har bara haft många svåra elever” (L3).  

”Skolan är mångkulturell, många talar ett annat språk hemma. Vi har barn från många olika 

kulturer och religioner vilket ger olika erfarenheter” (L1). 

 

Den svenska normen 

L7 har en avvikande åsikt och ett avvikande synsätt på skolan i jämförelse med de 

övriga sex lärarna. Hon anser den inte vara mångkulturell, då det finns en svensk 

norm som styr och ligger till grund för stora delar av undervisningen. En skola 

behöver enligt henne alltså inte vara mångkulturell bara för att det finns barn 

representerade från stora delar av världen.  



21 

Undervisningen har sin utgångspunkt i den svenska läroplanen och kulturen och det 

bör den enligt L5 och L7 även ha. De anser att det är viktigt att vi inte glömmer det 

svenska då det är i Sverige som de flesta av eleverna kommer bo och leva.  

”Först tänkte jag den som mångkulturell men sen tänkte jag är den verkligen det. Blir den 

mångkulturell bara för att det finns många olika kulturer och jag tycker nog inte det för det är 

den svenska kulturen som dominerar och det anser jag att den måste göra. Det är en svensk 

skola, det är en svensk läroplan, vi är i Sverige. Vi är många kulturer men om det är 

mångkulturellt, det ifrågasätter jag” (L7).  

 

Lärarnas kunskap och erfarenheter 

Flera lärare ser det som en fördel att det finns lärare som arbetat en längre tid på 

skolan. De är trygga i sitt arbetssätt och fungerar som förebilder. Erfarenheterna som 

de bär med sig anses vara viktiga för skolan. Samtidigt lyfter de även att det nu har 

börjat yngre lärare som tar med sig nya infallsvinklar och kommer med 

utvecklingsmöjligheter. 

”Det finns en stor erfarenhet kring arbete med flerspråkiga elever och det inger en trygghet” 

(L4). 

”Erfarenheten är viktig. Jag tycker det är jättebra att man förändrar sig och byter arbetsplats 

ibland. När det kommer in yngre nyutbildade så piggar det upp” (L5).   

”…skolan är olika på det sättet att det finns olika åldrar på personalen och det är givande” 

(L2). 

 

Gemensamt ansvar för samtliga elever 

Problematiken som finns på en mångkulturell skola tvingar lärarna att samarbeta. Det 

räcker inte att endast se till de eleverna som den enskilda läraren möter i sitt 

klassrum. Ett gemensamt intresse för samtliga elever och att dra nytta av de olika 

kompetenserna som finns bland personalen är nödvändig. På skolan finns en vision 

om att varje elev är skolans elev och att samtliga pedagoger har ett gemensamt 

ansvar. Detta anser många som en viktig del för att arbetet ska fungera på skolan och 

för att barn så väl som personal ska trivas.  

Detta gemensamma ansvar gör alltså att arbetet fungerar. Konflikter som annars kan 

uppstå på mångkulturella skolor, till exempel kulturkrockar, finns inte i samma 

utsträckning.   

”Varje elev är skolans elev, vi hjälps åt och det har gett ett gott arbetsklimat” (L3). 

”Det märks inte att den är mångkulturell jämfört med andra skolor, och det kan jag tycka är 

positivt” (L4).  

 

Sammanfattning 

Den egna skolan beskrivs som mångkulturell även om det finns en ifrågasättning om 

huruvida undervisningen verkligen är mångkulturell då det finns en svensk norm. 

Stora skiftningar i elevernas sociala bakgrund färgar skolan. Lärarna känner ett 

starkt gemensamt ansvar för eleverna och anser sig bära på kunskap och 

erfarenheterna som har en positiv inverkan på skolan. 
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5.2 Verksamma lärares tankar kring begreppet identitet 

Svårt att definiera begreppet identitet 

Många av lärarna hade svårt att definiera begreppet identitet och de medgav att de 

länge funderade på vad det betydde och stod för innan intervjun. Några hade lyft det 

i fikarummet för att få hjälp. L3 menade att det är ett begrepp som används flitigt i 

skolan utan att någon egentligen vet vad det står för. Det jämförs med 

värdegrundsbegreppet.  

Tanken kring att det upplevs som något individuellt skapar också en inre konflikt hos 

många av respondenterna. Om undervisningen bygger på den egna tolkningen och de 

egna tankarna om begreppets innebörd, borde även undervisningen bli individuell.  

”Jag måste säga att jag tycker det är svårt, vad är det egentligen?” (L5) 

”Jag var tvungen att slå upp det för att kunna ge en djupare innebörd av det” (L7). 

”Vad det är för mig stämmer kanske inte med andra” (L3.) 

 

Skapas i samverkan med andra   

Flertalet betonar dock att identiteten skapas i olika sammanhang samt att den visar 

vilka vi är. En av lärarna valde att slå upp ordet identitet för att försöka hitta en 

definition som kunde stämma överens med hennes egna tankar. Hon fastnade för en 

definition ur ett sociologiskt perspektiv. Identitet handlar då om att veta vilka vi är 

och vad andra tänker om oss och att dessa två bilder ska överensstämma med 

varandra. Detta skapade en personlig konflikt, hon menade att det var omöjligt att 

inneha kunskap kring hur eleven har haft det tidigare i livet, hon inte känner till dess 

kultur och bakgrund. Och hur ska hon då kunna hjälpa till med identitetsbilden.  

”Identiteten skapas i samverkan med andra. Med skolan, hem, fritids, familj och så vidare” 

(L6). 

”Men man måste vara väldigt nära dem för att förstå vilka de är” (L7). 

 

Kopplat till etnicitet och kultur  

Tre av lärarna nämner kulturen som en viktig del i identitetsutvecklingen men 

samtidigt betonar en lärare att en trygghet eller osäkerhet hos eleven inte behöver 

vara kulturellt betingat. Men kulturen som en viktig del i identitetsutvecklingen är 

alltså ingen generell uppfattning hos de intervjuade pedagogerna.  

Ytterligare en lärare upplever det problematiskt att inte veta något om hur eleverna 

har haft det innan de kom till skolan. Att inte känna till deras tidigare upplevelser och 

hur de påverkat deras identitet.  

”…etnicitet, kultur, identitet hör allt samman” (L2).  

”…mer än halva min klass kommer från andra kulturer och det har så klart betydelse för deras 

identitet” (L5).  

 

Relationen identitet och språk 

Informanterna är överens om att språket har betydelse för identiteten. Med språket 

visar eleverna vilka de är och i takt med att språket utvecklas, utvecklas även 

identiteten. En av lärarna uttrycker en önskan om att kunna komma närmare eleverna 
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och deras identitet och menar att om modersmålet hade varit känt hade det mötet 

kunnat underlättas.  

L5 berättar om en klass som hon hade där det fanns fyra barn som hade gemensamt 

modersmål. Det uppstod problem i klassrummet då dessa elever vid flertalet tillfällen 

valde att tala modersmålet istället för svenska. Då L5 är starkt övertygad om att det 

krävs en god svenska för att eleverna ska växa i sin identitet, upplevde hon detta 

alltså som ett problem. Övriga i klassen fann det även frustrerande när de inte förstod 

vad de fyra klasskompisarna sa. De förbjöds då att tala modersmålet i klassrummet. 

L5 började även tala engelska för att visa de fyra eleverna hur det känns att inte 

förstå när andra talar ett främmande språk.   

”Jag är övertygad om att det finns ett helt annat innersta ordförråd på modersmålet” (L7). 

”Det kanske är den enda svenskan de möter i skolan. På skolgården kan man ju inte styra över 

vad de talar men i klassrummet” (L5).    

 

Föräldrarnas inverkan 

Den viktiga kontakten med föräldrarna är något som samtliga respondenter tar upp. 

Den har en stor betydelse för att det ska ske en positiv identitetsutvecklingen hos 

eleven. L1 berättar även att hon sett hur föräldrarna har växt i sin identitet genom att 

våga komma till skolan, prata med henne och se den svenska skolkulturen. Samtidigt 

som föräldrarna vuxit har även deras barn utvecklat sin identitet. En trygghet från 

föräldrarna kan enligt henne underlätta och skapa trygghet hos barnen.  

Samtidigt upplever många av lärarna att det kan vara mycket svårt att få med de 

flerspråkiga barnens föräldrar, att engagera dem i skolan och gå på möten. Språket 

och en rädsla för att kanske göra bort sig inför de andra på skolan, att inte bli 

accepterad, ser några som en tänkvärd anledning till undandragandet. Pedagogerna i 

undersökningen menar att det är nödvändigt med en god kontakt och att det är ett 

nederlag när den misslyckas.  

”Identiteten påverkas av hur det går för föräldrarna. I takt med att mammorna vågar förändra 

sig och vågar prata och tar för sig och träffa människor. De utvecklas också” (L1). 

”Det krävs ett arbete kring att få föräldrarna engagerade i det vi gör här. De måste nog vara 

mottagliga för vår verksamhet om barnen ska vilja delta med engagemang” (L6).  

 

Sammanfattning 

Lärarna upplever begreppet identitet som svårt att definiera. Identiteten skapas i 

sammanhang, i samverkan med andra och är kulturellt och etniskt betingat. Det finns 

ett samband mellan identitet och språk, med språket stärks identiteten. Föräldrarna 

kan påverka identitetsutvecklingen och växa även de tillsammans med barnen.   

 

5.3 Val av arbetssätt för en positiv identitetsutveckling hos 

flerspråkiga elever 

Ta vara på erfarenheterna 

Fånga upp och väva in elevernas erfarenheter och dess kulturs historia, ser samtliga 

pedagoger som en mycket viktig del i de arbetssätt de väljer för att främja en positiv 

identitetsutveckling hos de flerspråkiga eleverna. I de mindre grupperna lyfter 
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pedagogen frågor och barnen har en chans att fråga, försvara och reda ut vad som är 

sant och varför det ser ut som det gör. Att då kunna hjälpa barnen i arbetet genom att 

själv vara påläst och intresserad är viktigt. Pedagogen bör ta ämnet till ytan i ett 

samtal och avdramatisera det för att skapa ett tillåtande klimat.  

L7 lyfter en annan aspekt som hon anser sig ha kommit fram till efter flera års 

erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn. Hon menar att det finns en risk att man 

som pedagog vill tala om för barnen vilken kultur de tillhör.  

”Bara för att deras föräldrar är födda i ett annat land behöver inte det betyda att de känner 

sig bosniska utan de kanske känner sig svenska” (L7).  

”Det kan bli enklare för mig som SVA, de frågorna vi tar upp kanske klassläraren inte har en 

aning om” (L2). 

 

Kunskaper kring elevernas ursprung 

Informanterna betonar alltså vikten av att som pedagog på en mångkulturell skola, 

ständigt arbeta för att varje elev ska förstå att han/hon är precis lika mycket värd som 

resterande barn på skolan. Förutom att visa respekt betonar pedagogerna även vikten 

av att ta in de representerade kulturerna och länderna i undervisningen. Pedagogerna 

som träffade de flerspråkiga barnen i lite mindre grupper, ansåg sig ha en fördel. Det 

var enligt dem enklare att då kunna fokusera på varje barns land. L2 tog upp 

exemplet med mat. I en klass eller grupp med barn från en mängd länder finns även 

en mängd olika matkulturer. I media, som till exempel TV, får barn idag information 

om andra länder och inte minst mat. Det kan då skapas rykten eller förutfattade 

meningar bland barnen kring vad man äter i andra länder. Mat som för ett barn från 

ett land är naturligt, kan vara helt främmande och konstigt för ett annat. De kan då 

ibland bli en tendens till att de börjar reta varandra. 

Under intervjun med L5 berättade hon om ett temaarbete som skolan hade haft för 

något år sedan. Alla de länder som fanns representerade på skolan i form av 

elevernas ursprungsland, eller deras föräldrars ursprungsland, visades upp under en 

dag. Föräldrar och släktingar till eleverna var engagerade och hjälpte till med arbetet. 

Det visades bland annat upp fakta kring länderna, några lagade typisk mat och det 

var dansuppvisningar av traditionella slag. Hon berättar vidare att det var väldigt 

lyckat och uppskattat bland såväl personal, elever som föräldrar. Det krävdes väldigt 

mycket arbete men det var värt det. Detta var enligt henne även ett sätt att visa ett 

intresse kring elevernas ursprung.  

”Det var som en stor världslig utställning” (L5).  

”De kommer med sina egna frågor, förutfattade meningar ställs mot kunskap. Och de kan säga 

att det gör man faktiskt inte, även om du har sett det på tv” (L2). 

 

Traditioner 

Andra pedagoger valde att tala om att mer allmänt ta upp kulturer och länders 

traditioner. Då det närmade sig jul vid intervjutillfällena valde många att referera till 

just julen. L1 beskrev hur hon alltid försökte jämföra olika traditioner, jämföra bibeln 

och koranen. Genom att be eleverna ta med sig föremål hemifrån som de förknippar 

med till exempel julen, som de använder när de firar, så visas olikheterna upp på ett 

positivt sätt.  
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”De skiner upp när de får berätta om något som de känner igen. Så var det där hör man ofta” 

(L1). 

”Man måste vara säker på den egna traditionen för att kunna ta till sig en annan” (L1).  

 

Allas lika värde 

Pedagogerna är i klassrummet noga med att betona och visa att alla barn på skolan 

har samma värde, oavsett var de kommer ifrån eller vilka språk de talar. Genom att 

visa barnen och deras kultur respekt, så får pedagogerna även respekt tillbaka. Det 

handlar om en allmän respekt och att lyssna på barnen. När pedagogen kan se detta 

så vet hon även att hon har lyckats. I intervjuerna tar flertalet även upp vikten av att 

få med sig samtliga barn i arbetet. Alltså alla elever i klassen och på skolan måste 

förstå och tro på att alla har lika värde oavsett utseende och ursprung.  

L3 menar att för att de andra eleverna ska kunna förstå hur utsatt man kan känna sig 

som barn från eller med anknytning till ett annat land och kultur och där man 

samtidigt kanske inte kan språket, krävs det att de andra barnen får känna på samma 

utsatthet. 

L3 betonar att hon anser det vara viktigt att plocka fram likheter mellan olika 

kulturer. Hon berättar om ett projekt som hon hade med en klass där många barn 

härstammade från Jugoslavien. De gjorde då ett studiebesök till en närliggande ort 

där ett projekt hade gjorts av historiker som visade hur vårt samhälle förändrats 

genom åren. Där jämförde de historian. Det visade sig att mycket var likt den 

svenska historian och barnen insåg att de kanske inte var så olika ändå.  

När kulturkrockar och konflikter uppstår skapar L2 diskussioner kring det. Det är 

viktigt att våga stanna upp och förstå anledningen bakom konflikten. L2 menar 

vidare att det ofta är missuppfattningar som ligger till grund för konflikterna. 

Samtliga lärares aktiva och kontinuerliga arbete kring alla elevers lika värde bli i 

situationer som dessa extra viktiga. Samtidigt måste lärarna ta sitt vuxna ansvar och 

kunna tala om att handlandet är felaktigt och ibland oacceptabelt.  

”…de växer som personer om de rätar på ryggen och tar större plats” (L7).  

”Egentligen mer att berika det som är likt än det som är olikt” (L3).  

 

Tillåtande klassrumsklimat med socialkompetens 

I ett tillåtande klassrumsklimat, där ingen skrattar om någon skulle säga fel, vågar de 

flerspråkiga eleverna framträda framför de andra, menar L3. L6 berättar hur de på 

fritids har gruppstärkande övningar när det är nya gruppkonstellationer och hur de 

aktivt försöker skapa samtal. Barnen används själva som de främsta redskapen för 

språkutveckling och därmed även för identitetsutvecklingen. Genom att utveckla 

social kompetens kan även ett tryggare klassrumsklimat nås. När barnen stärker 

varandra så hjälps de åt, istället för att utnyttja någons svaghet.  

”Man vänder sig till barnen. Ni kan lära den här eleven lika mycket som jag” (L3) 

”Vi jobbar med den sociala kompetensen där barnen ska stärka varandra” (L6).  

 

Gruppen  
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Barnen i klassen och på skolan nämns vid flertalet tillfällen som en 

nyckelkomponent i identitetsutvecklingen hos de flerspråkiga barnen. Pedagogerna 

kan påverka genom till exempel hur de väljer att göra gruppindelningar. Genom att 

skapa grupper där alla vågar framträda, där de känner sig trygga, kan barnen 

utvecklas och stärkas. Känna sina barn och gruppen blir viktigt. 

Välja mindre grupper är också en metod som anses stärkande. Barnens identiteter 

kommer fram på ett tydligare sätt och det kan göra att fler barn vågar tala och visa 

sig men även får utrymmet de behöver. 

”Jag jobbar i små grupper och tar upp deras identitet och tar upp deras vardag. Man är inte 

som alla andra och vänder det till något positivt” (L2). 

”Att göra olika grupper där barnen får komma fram på olika sätt och aldrig låta dem välja 

själva” (L4). 

 

Barnen som redskap 

L6 beskriver hur fantastiskt duktiga barnen är på att hjälpa och få igång varandra. 

Hon ger ett exempel på en flicka som nästan varken kunde eller vågade säga 

någonting. I de små rummen på fritids skapas tillfällen för samtal i leken. Hon 

mindes då särkilt hur denna flicka hade suttit i dockrummet, tyst för sig själv och hur 

de andra barnen kommit in och börjat leka. Genom att till en början kommunicera i 

stort sett uteslutande med kroppsspråk, övergick de successivt med en del ord. De 

andra barnen lät inte flickan vara utanför. De var nyfikna på henne och ville att hon 

skulle bli en del av leken.  

L6 upplever att det ibland kan vara en fördel att pedagogen avvaktar. Barnen löser 

enligt henna mycket själva, inte minst i leken. Leken och samtalen i den blir 

identitetsutvecklande och ett uppvisande av jaget.    

”De drog med henne i leken och då kom språket också. Då kunde hon börja visa vem hon var” (L6).  

”De utvecklas mer med kompisarna än med oss. Även om de inte har språket eller har lite språk så 

utvecklas det väldigt fort” (L6). 

 

Sammanfattning 

Många olika arbetssätt används för att skapa en positiv identitetsutveckling hos de 

flerspråkiga eleverna. Genom att ta vara på erfarenheterna och kunskaperna bli alla 

elever viktiga. Traditioner lyfts och jämförs. En grundattityd, där alla barn anses ha 

samma värde råder och social kompetens i ett tryggt klassrumsklimat är viktigt att 

kunna skapa. Genom att känna eleverna väl kan grupper skapas där eleverna vågar 

framträda och där de får utveckla identiteten. Barnen används medvetet för att stärka 

varandra, de är viktiga redskap. 

 

5.4 Lärarens uppfattning om sin betydelse för en positiv 

identitetsutveckling hos flerspråkiga elever 

För att lyckas med en positiv identitetsutveckling hos de flerspråkiga eleverna, krävs 

enligt respondenterna en rad egenskaper och kompetenser hos pedagogen.  
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Den viktiga läraren 

Samtliga respondenter anser sig vara viktiga för de flerspråkiga elevernas 

identitetsutveckling. L7 fortsätter betona att samtliga lärare är viktiga. De måste 

tillsammans visa att alla är välkomna och möta alla familjer med samma repsekt, 

oavsett bakgrund. Hon menar att det alltid är viktigt att bli godkänd av den stora 

majoritetsgruppen. 

”Skulle man tänka på hur viktig man var skulle man inte våga gå hit. Nej men man är ju 

väldigt viktig, speciellt för de som kommer utifrån” (L3).  

 

Kunskaper hos SVA lärare 

De lärare som har utländsk bakgrund och själva är flerspråkiga, används ofta för 

rådfrågning. Det är ett sätt att ta tillvara på de kompetenser som finns på skolan. För 

respondenterna menar att det inte bara räcker med en nyfikenhet på eleverna, utan att 

den även måste sträcka sig till arbetskamraterna. De hjälps åt och det är ett måste. 

Svenska som andraspråkslärare (SVA) anses av många ha en alldeles extra 

spetskompetens och nu används de flitigt i undervisningen. Det finns ett samarbete 

mellan dem och klasslärarna. Ibland är även SVA-lärare med i den stora gruppens 

undervisning för att ge stöd och hjälp där.  

Det nämns en upplevd saknad hos flertalet av respondenterna kring mångkulturell 

undervisning från deras ofta tidiga utbildningsår. Den aktuella kunskapen har de sökt 

på egen hand och söker den då även aktivt genom att samarbeta och dra nytta av 

SVA-lärare på skolan. SVA-lärarna själva upplever även att de bär på viktiga 

kunskaper och erfarenheter och de delar gärna med sig till övrig personal. 

”Den erfarenheten jag bär med mig, som SVA lärare och lärare med utländskbakgrund. Det 

gör inte mig bättre men man bär på olika kunskaper och man ha en annan förståelse. Jag kan 

ändå ibland stå upp och förklara varför det blir kulturkrockar när andra lärare kommer och 

klagar. Jag har en stor betydelse” (L2). 

”Det blir mycket bättre när det finns SVA lärare. Jag kan fråga dem och de hjälper barnen på 

ett annat sätt” (L1). 

 

Intresserad och nyfiken 

Att vara extra intresserad för både där eleverna är nu, men också där de har varit, ses 

som en mycket viktig egenskap. Det räcker inte med en allmän kunskap kring 

geografi, utan det krävs ett intresse att vilja förstå och söka kunskap för att kunna 

möta och lära känna eleven. Detta menar respondenterna är en egenskap som anses 

väldigt viktig hos pedagogerna i den mångkulturella skolan.  

”…att vi är nyfikna på att ta in världen” (L7).  

”Jag har gått kurser för att kunna förstå vad barnen går igenom. Så fort det finns fortbildning 

inom ämnet är det viktigt att vi går på den” (L1). 

”Jag måste veta vilka länder mina elever kommer ifrån. Att det inte är Kina utan faktiskt 

Kambodja, och vad skillnaden är” (L2). 

 

Att våga visa vem du är och att vara trygg i sig själv 

En trygghet i sig själv och veta de egna värderingarna är enligt respondenterna 

nödvändigt för att över huvudtaget kunna ge barnen trygghet. Det nämns vid olika 
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tillfällen och av olika respondenter att de möter många barn som är otrygga. 

Pedagogen spelar en viktig roll då hon måste kunna skapa en trygghet för att de ska 

kunna lära känna sig själva och även utveckla identiteten. L4 tar upp att hon upplever 

att andra generationens invandrare, alltså barn som är födda i Sverige, men som har 

föräldrar från något annat land, löper en större risk att hamna i en identitetskris. Detta 

då de själva kanske möter den svenska kulturen till störst del, då det är den som 

dominerar i samhället. Men att det i hemmet finns en annan kultur med andra ramar. 

Det är som starkast i tonåren men börjar tidigt. För att kunna ge dessa barn en 

trygghet krävs en trygghet i sig själv.  

Genom att själv vara tvåspråkig och samtidigt signalera trygghet blir du enligt L2 en 

förebild. Exempel från det egna livet, när du vågar visar vem du är skapar förtroende.  

”…utan tryggheten kan man inte ta till sig någonting” (L6).  

”Jag har själv erfarenheten då jag vuxit upp i ett annat land. Känner igen sig i de banorna och 

jag kan ta till metoder för att de ska känna igen sig” (L2). 

 

Uppmuntran till elevers fritid 

L6 upplever även att det finns ett extra ansvar i att försöka få igång elevernas fritid 

utanför skolan. Detta genom att informera föräldrar om till exempel idrottsaktiviteter. 

Hon nämner att det inte heller är helt ovanligt att hon och hennes kollegor ringer hem 

till föräldrarna och frågar om deras barn kan leka med en vän efter skolan och fritids. 

Det är ett viktigt arbete då språk och umgänge utvecklas och därmed även 

identiteten.  

Ett större engagemang läggs ner kring de flerspråkiga elevernas hemförhållande och 

föräldrakontakt då det anses viktigt för att få in barnet och dess familj i samhället. L6 

menar att hon utifrån sin erfarenhet har märkt att det finns en kulturell skillnad kring 

vilka barnen leker med. I några kulturer är det vanligt att barnen leker och umgås 

med syskon och släktingar efter skolan istället för kamrater. Ett sätt att öka 

gemenskapen hos dessa familjer och då kanske främst barnen, är just att hjälpa till 

med de sociala kontakterna som normalt sett annars skapas efter skolan. 

”Många svenskfödda har mycket aktiviteter utanför skolan och det är inte alltid fallet med de 

flerspråkiga barnen. Och då kan man hjälpa till att få igång det” (L6) 

”Och då kan vi ha den rollen att jag kan ringa till föräldrarna och fråga om det är okej och 

försöka få igång det hemma” (L6). 

”I några av de flerspråkiga familjerna leker man bara med syskonen” (L6). 

 

Samarbetsförmåga med föräldrarna 

Att pedagogerna anser att föräldrarna har en inverkan på elevernas identitet, har 

tidigare nämnts i resultatet (se Föräldrarnas inverkan). Vidare menar pedagogerna 

under intervjuerna att det krävs extra arbete med föräldrakontakten på en 

mångkulturell skola. L1 berättar exempelvis om problematiken kring att få en del av 

de flerspråkiga elevernas föräldrar att komma på föräldramöten. Språket tror hon kan 

vara en anledning till varför de undviker att dyka upp. Hon har prövat att ha 

fadderföräldrar, svenska föräldrar som tar kontakt och bjuder in och tar med sig de 

flerspråkiga barnens föräldrar till föräldramöten. Hon är den enda som tar upp 

fadderföräldrar som en arbetsmetod.  
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Tolk har använts på några av L1:s föräldramöten utan någon större framgång. 

Upplevelsen var att mötet blev stelt och opersonligt och att det fortfarande var svårt 

att kommunicera med föräldrarna.  

Det gäller även att inte dra för snabba slutsatser utan tänka efter en extra gång innan 

lärare på en mångkulturell skola bestämmer vad som är accepterat beteende och var 

gränsen går. Föräldrarna kan ha en annan uppfostringskultur än den svenska, vilken i 

sin tur har präglat eleven och kanske förklarar ett visst beteende. En god kontakt och 

ett samarbete, där föräldrarna inte känner sig överkörda av pedagogen är då 

nödvändigt. 

”Alltså det är inte så att de tar hand om dem på mötet, utan mer tar med dem så att de känner 

sig välkomna” (L1).  

”Kunskapen om barnuppfostran i andra kulturer. I vissa länder klipper man till och sen 

kramar man. Så finns det rådjursuppfostran som innebär att jag vill inte ha med dig att göra - 

att man lämnar. Den är värst för barnen tror att man försvinner för gott” (L1). 

”Det finns en kluvenhet mellan hemmet och skolan. Sedan är det inte så lätt att få deras 

föräldrar att komma men det är så viktigt” (L4). 

”Att jag möter alla föräldrar med samma respekt. Så mitt sätt att bemöta de som är omkring 

mig oavsett vilka de är oerhört vikigt, för gruppen och identitetsutvecklingen” (L7).  

 

Lärandet om svensk kultur 

Du måste kunna bjuda och länka in elevernas kultur i undervisningen i den 

mångkulturella skolan. Vilja och kunna ta till sig andra kulturer ses som en viktig 

egenskap. Samtidigt nämns gränsen mellan hur de representerade kulturerna i 

klassen och den svenska kulturen som dominerar i samhället och på skolan, huruvida 

de ska få samma tid av utrymmet eller inte, som en balansgång. L5 utvecklar genom 

att förklara att hon anser det vara viktigt att ta till sig övriga kulturer samtidigt som 

hon menar att de måste fortsätta bevara den svenska kulturen. Detta menar hon är 

viktigt för barnens identitetsutveckling. Enligt L6 har lärarna ett ansvar att lära de 

flerspråkiga barnen hur vi lever i Sverige, visa dem hur det är att vara svensk.  

”Man kan inte tvinga barnen att vara med, men jag tycker det är viktigt” (L5). 

”…det är i Sverige och de flesta kommer bo i Sverige och då behöver de veta hur det är att 

leva som svensk man och kvinna. Och det är kanske inte så många som kan hjälpa dem med 

det” (L7). 

 

Sammanfattning 

Lärarna anser sig ha en stor betydelse för elevernas identitetsutveckling. Inte minst 

SVA lärare anses ha stora kunskaper som är viktiga vilket även utnyttjas av 

kollegorna. En rad egenskaper krävs. Ett stort intresse och en nyfikenhet måste 

finnas. Du måste ha en stark trygghet i dig själv för att kunna ge den trygghet dessa 

barn behöver. Engagera sig elevernas fritid och hjälpa dem skapa sociala nätverk 

utanför skolan är viktigt för identiteten. En god samarbetsförmåga med föräldrarna 

är en annan betydande del där det är viktigt att lyckas. Kännedom om den egna 

svenska kulturen och att kunna lära ut kring den betonas som en viktig egenskap där 

det krävs ett ständigt avvägande.  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Lärarnas syn på den egna skolan 

Samtliga lärare väljer att någon gång under intervjun benämna skolan som 

mångkulturell. De hänvisar till det faktum att det finns barn från flera olika länder 

och kulturer på skolan. L7 som har en avvikande åsikt menar att det inte är antal 

elever från andra kulturer som avgör om den ska kallas mångkulturell eller inte. 

Istället menar hon att det är undervisningen och läroplanerna som sätter den prägeln. 

Då undervisningen och skolan kan benämnas som monokulturell, har den enligt von 

Brömssen (2006) inte sin utgångspunkt i elevernas bakgrund. Det visas inte heller 

något intresse från pedagogerna att lära sig mer om elevernas sociokulturella bagage 

eller att ta in deras kultur och erfarenheter i undervisningen (a.a). Jag anser inte att 

lärarnas egna beskrivningar av hur de ser på eleven och dess roll, samt arbetssätten 

de väljer, stämmer överens med von Brömssens (2006) beskrivning av en 

monokulturell undervisning och skola. Att kalla den mångkulturell känns 

överensstämmande med den bild de ger mig under intervjuerna. Även när jag 

analyserar intervjun med L7:s tankar och upplevande av den egna skolan och dess 

arbetssätt, vill jag fortfarande hävda att den är mångkulturell. Under intervjuns gång, 

med beskrivningarna av arbetssätt och samverkan påvisar hon att det är en stor del av 

hennes och kollegornas arbete att ta tillvara, använda och jämföra kulturerna i 

undervisningen. Lahdenperä (2004) beskriver ett interkulturellt lärande som när olika 

kulturer kan ses ur olika perspektiv, för att sedan vara möjliga att ta till sig. Kanske 

är det en interkulturell skola och ett interkulturellt lärande som L7 egentligen syftar 

på. Den mångkulturella existerar men hon talar om en djupare integrering, en 

interkulturell och den finns ännu inte. Samtidigt stämmer L7:s tankar överens med 

den kritik som Elmeroth (2008) ger dagens läroplan då hon menar att den är 

monokulturell och inte tar tillvara på olikheterna i den utsträckning som den borde. 

Jämförs Elmeroths (2008) kritik och L7:s åsikter, har vi alltså ingen skyldighet att 

skapa en mångkulturell undervisning. Trots detta vill jag ändå påstå att 

undervisningen är mångkulturell på respondenternas arbetsplats. Jag anser att de i 

sina exempel på identitetsstärkande och utvecklande undervisning tar tillvara på 

olikheterna i stor utsträckning och därmed kan kalla skolan och undervisningen för 

mångkulturell. 

Det gemensamma ansvaret och samarbetet som också tas upp under beskrivningen 

av den egna skolan kan vara en anledning till att skolan ändå lyckas vara 

mångkulturell. Lahdenperä (2010) betonar vikten av att hela arbetslaget är involverat 

i de flerspråkiga barnens undervisning och så upplever respondenterna att det ser ut 

på deras skola.  Även om inte arbetsätten är de samma i varje klassrum, så finns en 

gemensam syn på alla elevers lika värde som genomsyrar skolan.  

 

6.2 Verksamma lärares tankar kring begreppet identitet 

Informanterna upplevde identitetsbegreppet som svårt att definiera och som något 

väldigt personligt. Liknande tankar har von Brömssen (2006) som menar att det idag 

finns för lite kommenterat kring begreppet identitet i läroplanen. Detta upplevs som 

problematiskt och kräver att pedagogerna är väl bekanta med begreppet (a.a). 
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Samtidigt visade det sig under intervjuernas gång att personliga definitioner trädde 

fram, definitioner som flertalet av informanterna själva tidigare inte direkt reflekterat 

kring. Von Brömssens (2006) oro besannas alltså ställt mot informanternas svar.   

Identiteten upplevs vara kulturellt betingad. Det medför vissa upplevda svårigheter 

som att det till exempel blir svårare att kunna förstå var eleven befinner sig nu då 

dennes kulturella historia påverkar. En kulturell historia som för pedagogen upplevs 

vara svårare att förstå då den skiljer sig märkbart från den egna. Ålund (1997) menar 

att kulturen spelar roll och att den samtidigt ofta kan ligga till grund för 

kategoriseringar som vi gör, kategoriseringar som kan bygga på okunskap. 

Pedagogen upplever här en maktlöshet och hävdar att det är omöjligt att kunna känna 

till alla elevernas kulturella historia. Är kategoriseringar nödvändiga för att lärarna i 

den mångkulturella skolan ska kunna överleva och undvika en känsla av ett 

överväldigande ansvar att kunna varje elevs kulturella historia? Borde det inte då 

samtidigt finnas en stor risk att eleverna med liknande kulturell historia som 

pedagogens egna får en bättre anpassad undervisning för en positiv 

identitetsutveckling? Ett gemensamt ansvar från rektorer att ge tid för fortbildning 

kring ämnet samt en ökad förståelse hos pedagogerna själva, att ge eleverna kunskap 

kring olika kulturer kan vara ett sätt i strävan mot en likvärdig undervisning. 

Språkets betydelse för identiteten är stor enligt så väl forskare som informanter. 

Genom språket kan eleverna visa vilka de är, de presenterar sig själva. Problem 

uppstår när en grupp elever med samma modersmål väljer att använda modersmålet 

istället för svenskan i klassrummet. Läraren är rädd att de ska missa delar av den 

svenska språkutvecklingen, då skolan kan vara det enda forumet där de möter det 

svenska språket. Problemet löser de genom att förbjuda andra språk än svenska i 

klassrummet. Modersmålundervisning har varit ett sätt att visa att samtliga språk och 

kulturer är välkomna och accepterade i den svenska skolan (Elmeroth, 2008). Genom 

att förbjuda modersmålet menar jag att det finns en risk att den svenska normen 

istället kraftigt betonas. Övriga språk än svenska accepteras då endast på just 

modersmålstimmarna. Kanske var i detta fall de fyra elevernas konversation ett sätt 

att diskutera det som sades under lektionerna, en översättning på modersmålet. 

Metoden att tala engelska för att visa eleverna hur det känns att inte förstå ett 

främmande språk kan säkert vara effektiv, men den skulle samtidigt kunna användas 

omvänt sett. Den skulle kunna användas för att eleverna med svenska som 

modersmål ska förstå hur det känns för många av de flerspråkiga eleverna att möta 

ett nytt språk som de förväntas tala, skriva och göra till sitt, trots att det många 

gånger är okänt för dem.  

Utanför Sverige kan de flerspråkiga ungdomarna uppleva sig själva som svenska för 

att sedan i Sverige se sig som utländska (Engblom, 2004). De fyra eleverna i detta 

exempel fann språket som en gemensam nämnare. Även om de inte delade samma 

intressen så fick ursprunget dem att känna en samhörighet.  

Ett välkomnande klassrum där föräldrar känner sig manade att medverka är viktigt då 

föräldrarna spelar en stor roll för elevernas identitetsutveckling. Informanterna 

beskriver hur de sett föräldrar och elever vuxit och blivit tryggare tillsammans. En 

förälder med en trygg identitet skapar goda förutsättningar för eleverna att utveckla 

identiteten. Här vill jag hävda att samhället har ett ansvar. Engblom (2004) talar om 

de normer som finns ute i samhället och hur miljön kan vara begränsad för olika 

kulturers samspel. Skolan kan spränga dessa begränsningar (a.a). Detta kan göra 

såväl elever som föräldrar mottagligare för andra kulturer och det kan hjälpa dem att 
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växa och utveckla sin identitet. Skolan kan bli en förebild för samhället, ligga ett steg 

före och bli en trygg plats för hela familjen. Borgströms & Goldstein-Kyagas (2006) 

kosmopolitiska identitetssyn, där vi är världsliga medborgare som kan betrakta och 

plocka in delar av kulturer, en obegränsad miljö.      

  

6.3 Val av arbetssätt för en positiv identitetsutveckling hos 

flerspråkiga elever 

Eleverna anses av informanterna bära på en mängd erfarenheter och dessa 

erfarenheter försöks lyftas i undervisningen. Samtidigt krävs det kunskaper kring de 

flerspråkiga elevernas ursprung som land, kultur, tradition och religion. Kunskaper 

som enligt informanterna inte krävs i samma utsträckning hos lärare på skolor utan 

mångkulturell profil. Det som är typiskt för en monokulturell undervisning är 

avsaknaden av inslagen från elevernas erfarenheter (von Brömssen, 2006). När 

lärarna nu medvetet bland annat väljer att lyfta elevernas erfarenheter som arbetssätt 

för att skapa en positiv identitetsutveckling, rör de sig bort från det monokulturella 

och in i det mångkulturella lärandet. Ett godkännande klimat där allas lika värde 

visas och välkomnas, oavsett kultur (Ålund, 1997). 

Samtliga elever ska bemötas med samma respekt och inte bara lärare ska se samma 

värde hos samtliga elever. Eleverna ska även de bemöta varandra med respekt. 

Genom att lyfta likheter mellan olika kulturer och religioner vill en av informanterna 

minska den klyfta som kan uppstå mellan eleverna. Ett öppet och positivt 

klassrumsklimat där eleverna vågar vara sig själva skapas med hjälp av noga utvalda 

gruppkonstellationer där samtliga ska kunna framträda och utvecklas positivt. 

György-Ullholm (2010) talar om vikten av att de flerspråkiga barnen inte lyssnar på 

vad övriga tycker utan att de istället vågar gå sin väg. Skolan spelar även här en 

viktig roll och kan som tidigare nämnts, bryta snäva ramar baserade på normer i 

samhället (a.a). När eleverna vågar och får vara sig själva och söka samhörighet från 

olika håll, utan att ta på sig olika roller, har skolan lyckats med sitt stöd i deras 

identitetssökande.  

En informant väljer att använda leken som ett exempel på arbetssätt för en positiv 

identitetsutveckling då eleverna speglar sig själva i den. Leken skulle även kunna ses 

som ett tillfälle för eleverna att faktiskt få prova på roller som inte behöver ses som 

statiska. Leken nämns inte som något rekommenderat arbetsätt i den litteratur jag 

tagit del av men jag vill ändå uppmärksamma informantens kunskap och se just 

leken som ett andrum där det ges en möjlighet att utforska jaget.  

 

6.4 Lärarens betydelse för en positiv identitetsutveckling hos 

flerspråkiga elever 

SVA lärare anses ha en oerhört viktig roll för de flerspråkiga eleverna. De har 

kunskap som övriga lärare anses sig sakna och mycket ansvar flyttas över från 

klasslärarnas axlar till SVA lärarnas bord. Då flertalet av informanterna i 

undersökningen varit verksamma i många år och inte läst den utbildning som vi gör 

idag, är det mångkulturella ämnet något som de inte berörde under sin utbildning. Vi 

som utbildar oss idag har den mångkulturella skolan som ett obligatoriskt inslag i 
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lärarutbildningen och borde därför teoretiskt sätt vara bättre rustade för att kunna 

möta dessa elever.  

Skolan ska utsöndra trygghet till eleverna och föräldrarna. Skolan och verkligheten 

hemma måste därför länkas samman (Lahdenperä, 2004). Pedagogen måste vara 

trygg i sig själv för att enligt informanterna kunna hjälpa de flerspråkiga barnen till 

en positiv identitetsutveckling. Den personliga självkänslan är viktig. Denna åsikt 

delar Özmen (1991) med informanterna och han drar det till och med ytterligare ett 

steg och hävdar att tryggheten är viktigare än svenska undervisningen. Lyfter vi 

tryggheten och kontakten med föräldrarna från undersökningen och jämför dessa 

med Lahdenperäs (2004) forskning kring samspelet mellan hemmet, skolan och 

föräldrarnas roll, kan vi se att informanterna till stor del delar hennes uppfattningar.  

Vårdandet av kontakten mellan skola och föräldrar/hemmet ses som en vikig 

kompetens. För inte bara skolan och den enskilda läraren spelar en viktig roll i 

elevens identitetsutveckling, föräldrarna och hemmet har även de en viktig roll 

(György-Ullholm, 2010). Om pedagogen och föräldrarna speglar eleven/barnet på 

liknande sätt borde vi kunna motverka den identitetssplittring som Wellros (1998) 

menar kan skapa en inre oro. Samarbetet med föräldrarna är oerhört viktigt och vi 

måste kunna bjuda in dem i skolans värld. Då kanske även vi kan bli inbjudna till 

deras värld och ett samspel kan uppstå.  

Anledningarna till varför det är svårt att få föräldrarna att engagera sig kan vara 

många. Känner föräldrarna sig otillräckliga och att de har brister i det svenska 

språket så får vi pedagoger ta ett större ansvar. Skolor erbjuder idag på många håll i 

landet läxhjälp, det skulle vara ett sätt att möta föräldrarna på. Ett annat vore ett 

ytterligare samarbete med modersmålslärarna. Genom att ge ut information på fler 

språk än svenska kan även fler engagera sig. 

Lära ut om den svenska kulturen ses som en annan viktig kompetens hos den 

enskilda läraren. Ett ansvar att kunna hjälpa och guida de flerspråkiga eleverna in i 

det svenska samhället, där de kanske ska leva resten av sina liv. Samtidigt finns det 

en risk att vi istället talar om för eleverna hur de ska leva. Vi visar vad som är 

godtagbart i vårt samhälle och genom att utesluta andra kulturer har ett vi och dem 

uppstått. Runfors (2009) observerade i sin studie att lärare fokuserar på att förmedla 

svensk kultur och korrekt svenska, istället för kunskap och social kompetens. Syftet 

må vara gott, det ska hjälpa de flerspråkiga eleverna till samma förutsättningar som 

eleverna med svenska som modersmål, men istället ökar risken att skolan försöker 

”försvenska barnen”. En kosmopolitisk identitetssyn eller en tredje identitet känns då 

väldigt avlägsen.  

Den enskilda läraren har enligt så väl informanterna som forskningen en oerhört 

betydande roll. Frågan är hur medvetna vi är om den eller om vi vill vara medvetna. 

 

6.5 Sammanfattning och utvecklingsmöjligheter 

Identitet upplevs vara ett svårtolkat begrepp där personliga erfarenheter spelar en 

betydande roll. En problematik finns då det i dagens läroplan (Lpo94) nämns ytterst 

lite vilket ger en avsaknad av direkta riktlinjer. Informanterna använder sig av 

arbetssätt där olika kunskaper lyfts fram och presenteras kring de olika kulturerna. 

Genom att först själv som pedagog inskaffa kunskap förmedlas denna sedan till 

eleverna för att eleverna själva ska kunna få en positiv identitetsutveckling. Ett 

kunskapsansvar ligger alltså hos pedagogen i den mångkulturella skolan.  
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Ansvaret över att kunna ge de flerspråkiga eleverna en svensk trygghet, anses av 

informanterna vara mycket stort. Det är skolans roll att förmedla det svenska 

budskapet och den svenska normen. Genom en god föräldrakontakt hoppas de även 

kunna ge föräldrarna trygghet. De ska känna sig välkomnade till skolan och deras 

identitet kan utvecklas positivt tillsammans med elevernas. 

Lärarna upplever sig ha ett stort individuellt ansvar i de flerspråkiga elevernas 

identitetsutveckling. De är viktiga och de kan spela en avgörande roll. 

Under arbetets gång har nya frågor och funderingar skapats och tankar kring 

utvecklingsmöjligheter har väckts. Föräldrarna nämns på flera ställen som en viktig 

länk. Deras perspektiv hade varit ytterst intressant. Upplever de någon skillnad på 

sina barn i hemmet och skolan? Hur anser de att samarbetet fungerar? Vill de att 

deras barn ska lära sig så mycket som möjligt om den svenska kulturen? 

Informanterna anser det vara svårt att engagera de flerspråkiga elevernas föräldrar i 

undervisningen, vilka är anledningarna till detta? Frågorna är många och att ställa 

resultatet från föräldrarnas svar mot denna undersöknings resultat hade varit ytterst 

intressant.  

Identitetens roll i den nya läroplanen som ska träda i kraft 2011 hade jag gärna 

undersökt närmare. Blir identiteten och arbetet kring den viktigare eller tar vi istället 

så som jag skulle se det, ett steg bakåt från elevernas erfarenheter till lärarens 

centrum. Hur kommer det i så fall då gå för de flerspråkiga eleverna? 
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BILAGA 1 

Hej! 

Jag heter Anna Åkesson och läser sista terminen på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet. Under de sista veckorna på utbildningen skriver jag 

examensarbete. Då det under mina år på utbildningen väckts ett intresse och 

engagemang kring arbetet på mångkulturella skolor, har jag i mitt examensarbete valt 

att beröra följande ämne: 

  

Verksamma lärares tankar och arbete kring identitet hos flerspråkiga elever 
  

Då er skola länge haft en mångkulturell profil, bär ni lärare på en mängd kunskaper 

och erfarenheter inom ämnet. Dessa kunskaper skulle jag vilja ta del av i form av 

enskilda intervjuer. Den enda som kommer lyssna på dessa intervjuer är jag och i 

examensarbetet är alla intervjuade anonyma. Alltså varken namn eller arbetsplats 

kommer vara synligt. 

  

Sammanlagt är det åtta frågor. Jag är medveten om att det är mycket som ska ordnas 

i skolan de sista veckorna innan jul men jag är oerhört tacksam om Du kan avsätta en 

tid för en intervju med mig. Dina kunskaper och erfarenheter behövs. 

  

Maila eller ring om en tid och dag som passar dig. 

  

Tack på förhand! 

  

Hälsningar Anna 
  

 

 

 


