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ABSTRAKT 
 

I dagens samhälle finns det många ungdomar med utländsk bakgrund vilket leder till 

att utländska elever utgör en stor del av skolan, därav begreppet en mångkulturell 

skola. Detta ämne är aktuellt och för att kunna skapa oss en bild av hur elever och 

lärare känner för mångkulturell skola, samverkan och gemenskap. Detta arbete ger 

även en inblick på hur främlingsfientlighet tar sig uttryck i skolan. För att genomföra 

detta arbete har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer. 10 elever och 4 

lärare har intervjuats som underlag för resultatet. Dessa intervjuer hölls individuellt 

samt i grupp. Resultatet visar att lärare har en medvetenhet om vad det innebär att 

undervisa elever med utländsk bakgrund. Eleverna lyfter fram vikten av att lära sig 

svenska i skolan, och de lyfter även fram att det finns antaganden som grundar sig på 

att de är invandrare.  
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1 INTRODUKTION 
 

Det mångkulturella Sverige förekommer i dagens politiska debatt där stort fokus 

läggs på integrering av människor med invandrarbakgrund. Integrering är ett begrepp 

som ofta används inom politiken när man hänvisar till människor som anses stå 

utanför den svenska kulturen. Begreppet är vilseledande eftersom det ger sken av att 

målet är att skapa identiska kopior av varandra och att det endast skulle finnas en 

accepterad kultur. Kulturmöten mellan vuxna individer sker inte sporadiskt i 

vardagen. Särskilt inte om man jämför med skolan. Skolan fungerar som ett nav i 

dagens Sverige där möjligheter till kulturmöten ständigt äger rum. Forskning idag 

visar att elever i dagens skola ofta är flerspråkiga (Torpsten, 2008). Den 

flerspråkighet som finns reflekterar den rika kulturskatt som finns i skolorna idag. 

Den ökade mängden med flerspråkiga elever leder också till en ökad grupp av elever 

i behov av extra stöd i svenska för att kunna delta i undervisningen.  

I dagens skola, samt dagens lärarutbildning, läggs stort fokus på individen och att 

denne ska känna sig delaktig i skolan. Att skapa förståelse för elever är temat för 

denna undersökning. Vi har valt att undersöka elever med utländsk bakgrund som 

läser svenska som andraspråk i förberedelseklass och elever som läser nationella 

program. Våra erfarenheter är att dessa elever lätt hamnar i en egen grupp och ibland 

kan ha det svårt att på ett naturligt sätt vara med de klasser som de egentligen tillhör. 

Med tanke på det uppdrag som vi har som lärare (Utbildningsdepartementet, 2011) är 

det viktigt att undersöka hur skolsituationen ser ut för dessa elever. Elever med 

utländsk bakgrund bor oftast i områden där det finns mycket invandrare. Detta 

avspeglas på skolorna eftersom eleverna går i en skola nära sitt hem. Detta medför 

ökningen av skolsegregation, etniska och socioekonomiska grunder som påverkar 

likvärdigheten i skolan (Skolverket, 2005). 

Man talar ofta om den mångkulturella skolan men det antyder ett statiskt förhållande. 

Mångkulturalitet innebär enligt Lahdenperä (2008) att det på en given plats finns 

individer med olika kulturella bakgrunder men det innebär inte att det finns ett 

givande och tagande från olika kulturer. Det är ett begrepp för en given situation men 

inte för en handling. När det på en plats på ett positivt sätt finns kulturella utbyten 

kan man därför inte endast kalla det för mångkulturalitet utan för interkulturalitet 

(a.a)  

Det är viktigt att skapa en förståelse för dessa elevers situation. Denna information 

kan ses som allmännyttig på grund av områdets storlek och relevans. Elever ger en 

värdefull inblick in i verksamheten genom dagliga iakttagelser och upplevelser vilket 

gör dem till en ovärderlig resurs. Lärare med hjälp av sin pedagogiska utbildning ger 

en överblick och en kontrast till elevernas perspektiv. Genom att väva samman dessa 

två gruppers upplevelser är syftet att skapa en förståelse gemenskap och samverkan.  
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel ger vi en överblick på vår bakgrund kring arbetets område. Rubrikerna 

består av Mångkulturellt samhälle, definitioner av nyckelbegrepp, skolans uppdrag, 

flerspråkighet samt teoretiskt perspektiv.  

2.1 Mångkulturellt samhälle 

Enligt Ljungberg (2005) blir det mångkulturella begreppet ofta förknippat med 

”invandrare” och med de delar, eller platser i samhället som domineras av 

”invandrare”. Enligt nationalencyklopedin betyder ordet mångkulturalism 

”förekomst av många olika kulturer och kulturyttringars samverkan”. Det handlar om 

flera kulturer som samexisterar inom ett avgränsat område i ett samhälle eller i ett 

land (Nationalencyklopedin, 2012).   

Calderon (2004) förklarar att det mångkulturella samhället växer både nationellt och 

internationellt. På grund av mångfalden skapas goda förutsättningar för både 

utveckling och nätverkande mellan olika människor och kulturer. Men mångfalden 

kan även ses som en utmaning och väldigt främmande. Calderon (a.a) poängterar det 

faktum att i dagens samhälle har mer än 25 % av barnen i svensk skola utländsk 

bakgrund. Skolan blir för dessa nya elever det första mötet med det svenska språket 

och samhälle. Rosado (1997) skriver följande: 

Multiculturalism is a system of beliefs and behaviors that recognizes and respects the 

presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their 

socio-cultural differences, and encourages and enables their continued contribution within an 

inclusive cultural context which empowers all within the organization or society (Rosado, 

1997:8) 

Rosado (a.a) hävdar att mångkultur ses som ett system av övertygelser och beteenden 

som erkänner och respekterar närvaron av olika nationaliteter i samhället. 

Mångkultur är när man värdesätter någons sociokulturella skillnader och uppmuntrar 

alla att leva tillsammans.  

2.2 Definition av nyckelbegrepp  

När det talas om ett mångkulturellt samhälle används ett antal olika begrepp för att 

precisera vad som menas. I detta arbete kommer begreppet invandrare att användas 

flitigt, samt modersmål, interkulturell och begreppet svenska elever. Dessa olika 

begrepp är öppna för olika tolkningar, vilket i sin tur gör att det krävs en redovisning 

av hur vi använder och tolkar begreppen. 

Begreppet invandrare är enligt nationalencyklopedin en person som flyttar från ett 

land till ett annat för att bosätta sig. Det finns fyra kategorier invandrare. Enligt 

Guardado (2010) så är den förstagenerationens invandrare den generation som 

föddes och växte upp i ett annat land än i det land som de förflyttat sig till. 

Fredriksson & Taube (2003) nämner andra generationens invandrare. Andra 

generations invandrare är de som är födda i Sverige, men har minst en förälder som 

invandrat till Sverige tidigare. Enligt Guardado (2010) så finns det ytterligare två 

generation, och det är tredjegenerationens invandrare eller Third culture kids. Här är 

det individer som växer upp med starka influenser från två olika kulturer vilket 

resulterar i att de kan liknas med att vara en egen kultur, en tredje kultur. Guardado 
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uppmärksammar även den grupp som definieras som generation 1.5 som är den 

grupp av människor som har migrerat från ett land medan de fortfarande var barn och 

därför influeras starkt av det nya landet. Dessa barn är även så pass gamla att de har 

minnen och erfarenheter från hemlandet som präglar deras identitet. 

I denna studie förekommer begreppet svenska elever ofta. I denna studie definieras  

svenska elever de som som har svenska som modersmål samt är födda i Sverige. 

Begreppet modersmål är enligt Ladberg (2003) det språk som en person har hört 

redan i moderlivet. Nationalencyklopedin beskriver begreppet modersmål som det 

språk som barn lär sig först, förstaspråket. I arbetet kommer begreppet att tolkas som 

det språk barnet lär sig först och känner sig mest familjärt med. 

Begreppet interkulturell beskrivs som det positiva utbytet mellan kulturer. Enligt 

Lahdenperä (2008) syftar interkulturlitet på strävan att försöka få två olika kulturer 

att samarbeta och fungera parallellt. En viktig aspekt för detta begrepp är att det 

syftar till ett aktivt samarbete och inte endast ett tillstånd. Just denna aspekt är vad 

som skiljer detta begrepp från mångkulturalism som syftar till ett statiskt förhållande 

(a.a).  

2.3 Skolans uppdrag 

I läroplanen står det tydligt i avsnittet om skolans värdegrund att undervisningen ska 

genomsyras av att skapa en förtrogenhet för den svenska kulturen och språket. 

Samtidigt ska skolan sträva efter att ge eleverna en chans att bygga sig en trygg 

identitet genom att ha kunskap om sitt eget kulturarv samt det gemensamma för att 

därefter kunna stärka elevernas förmåga att leva sig in i andras situationer och 

livsvillkor (Utbildningsdepartementet, 2011).  Eleverna ska även utveckla en 

förmåga att kunna samspela i möten med människor från andra kulturer. Detta kan 

kopplas till ett interkulturellt synsätt där utbytet mellan kulturer är i fokus 

(Lahdenperä, 2008). 

Skolan ska även sträva efter att erbjuda en likvärdig utbildning som inte ska 

förväxlas med att den ska vara likadan för alla. Särskild hänsyn ska ges till de elever 

i behov av särskilda resurser för att de på bästa sätt ska nå målen 

(Utbildningsdepartementet, 2011).  

2.3.1 Ledare i skolan 

Fredriksson & Walhström (1997) skriver att en del av pedagogers viktiga uppdrag är 

att fostra sina elever till demokratiska medborgare. Att vara en demokratisk 

medborgare innebär att ta hänsyn och ha en förståelse för varandras olikheter. 

Lärarna ska förankra grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. 

Undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att eleverna lär sig att förstå olika 

kulturer samt traditioner för att skapa en förståelse för andra människor.  

Ljungberg (2005) får genom sina intervjuer med rektorer ett annorlunda perspektiv. 

En rektor får tillfälle att beskriva att denne anser att en mångkulturell skola är: 

Det är en mötesplats – det är en mötesplats för många olika nationaliteter, där jag tycker 

värdegrundsfrågor och språket sätts i fokus på många olika sätt. 

(Ljungberg, 2005, s. 117) 
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Ljungberg för resonemanget att det ofta förekommer att en mångkulturell skola 

måste ha elever med invandrarbakgrund. 

Lahdenperä (2008) utvecklar detta vidare genom att beskriva mångfald som mer än 

bara nationalitet och istället räkna in ålder, funktionshinder, religion, sexuell 

läggning värderingar med flera. Rektorer, som även Lahdenperä (a.a) intervjuar, ser 

inte mångfalden som problematiskt när det gäller elevsammansättningen utan flera 

hävdade att problemet var segregation i bostadsområdet. Rektorerna fick även 

handskas med negativa attityder från lärare på skolan. Flera av dessa ledare upplevde 

att de fick ta i med eftertryck för att genomföra attitydförändringar. (a.a). 

Rektorer påpekade också att det fanns de lärare, särskilt yngre, som medvetet sökte 

sig till segregerade skolor för att de upplevde att de gjorde en samhällsinsats vilket 

rektorn såg som ett problem. Dessa lärare förväxlade därmed sin lärarroll med en 

socialarbetares. Detta ledde i sin tur till att lärarna brände ut sig genom att bli allt för 

involverade i elevernas situation (Lahdenperä, 2008).  

2.3.2 Främlingsfientlighet i skola och samhälle 

Enligt Lärarförbundets (2006) rapport Att motarbeta nazism och rasism i skolan, så 

finns det främlingsfientliga attityder i svenska skolor. Det är vanligt att ungdomar 

nås och påverkas av främlingsfientlig propaganda genom internet. Lärare och 

skolledare har ett tydligt ansvar att agera när elever ger uttryck för nazistiska och 

rasistiska värderingar.  

Lärarförbundet (2006) refererar till Brottsbalken I6 kap, 8§ står det om hets mot 

folkgrupp: 

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för 

folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet 

eller etnisk ursprung, eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp (Brottsbalken, s.8)  

Utbildningsdepartementet (2011:5) syftar till att skolan som enhet har en skyldighet 

att bemöta främlingsfientlighet och intolerans. Alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor ska tas 

hänsyn till. Skolan ska främja förståelse för andra människor och ingen i skolan ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön eller etnisk tillhörighet.  

2.3.3 Elever i en mångkulturell skola 

Holland (2012) observerar i sin studie en skola i North County California i syfte att 

undersöka hur elever och lärare ser på den segregering som observerats där. Skolan 

ingår i ett projekt där elever som nödvändigtvis inte bor i närheten blir transporterade 

dit för att kunna vara i just den skolan. Dessa elever, rapporterar Holland, är 

afroamerikaner, asiater, latinos med flera och utgör ungefär 7 procent av skolans 

elever. Holland beskriver hur segregering ofta uppstår och att det lätt blir tydligt på 

platser som till exempel i kafeterian. De elever som ingår i projektet tar ofta upp 

ämnet även under informella samtal medan övriga elever ofta endast tar upp frågan 

om de blir tillfrågade. Lärare på skolan uttrycker också en oro över den obalans som 

finns bland elevernas akademiska meriter. Elever som tillhörde en av 

minoritetsgrupperna upplevde att skolan var bra men att det hela tiden fanns en 

känsla av olust och att denne allra helst ville gå på en skola närmare sitt hem. Detta 

berodde ofta på att de upplevde rasism och att andra hade den uppfattningen att de 

inte skulle göra bra ifrån sig akademiskt. Flickor som blev intervjuade uppgav att 
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deras resultat reflekterade gruppen de tillhörde och att de inte sågs som självständiga 

individer vilket var en bidragande faktor till att de hellre ville vara i en skola där de 

inte var en minoritet. Den uppfattning andra elever hade om dem gjorde även att 

flera av dessa flickor inte hade nära vänner bland den andra gruppen av elever på 

skolan. I klasser där det inte fanns andra elever från projektet skedde det ett socialt 

utbyte men ofta föredrogs det att umgås med elever från projektet. En viktig skillnad 

på denna skola och de upplevelser som fanns bland de ungdomar som deltog i 

projektet var att pojkarna hade en betydligt mer positiv bild av skolan i jämförelse 

med flickorna. Flickorna kände en lättnad att få åka hem på eftermiddagen medan 

pojkarna upplevde en lättnad att få åka dit varje morgon. En pojke upplevde att han 

på skolan fick tillfälle att uttrycka sin individualitet utan att behöva se sig om, vilket 

betydde väldigt mycket för honom. Han upplevde inga förväntningar på sig vilket 

flickorna uttryckte att de ständigt kände. Deltagandet i sporter och den kamratskap 

som uppstår där verkar vara en bidragande faktor till att pojkarna i större 

utsträckning lyckades knyta sociala kontakter med övriga elever på skolan.  

I studien redogör Holland (2012) för de metoder eleverna använde för att komma 

närmare de andra eleverna. Flera elever uttryckte att pojkarna ofta förstärkte de 

stereotyper som förväntades av dem för att det skulle göra dem coolare. Pojkarna 

skaffade sig en viss form av popularitet genom att omfamna rapparstilen. En sådan 

teknik kopplar Holland (a.a) till status. Den andra punkten som tas upp är hur 

tillgängliga dessa elever gör sig. Pojkarna upplevdes genomgå den största 

förändringen från hur de betedde sig i hemområdet i jämförelse med hur de betedde 

sig på skolan. I intervjuerna kom det fram att en stor orsak till den förändring i tal 

och beteende var att inte förstärka stereotyper som att de skulle vara mindre 

intelligenta och vara våldsamma och aggressiva. Flickorna upplevde själva att de inte 

genomgick någon förändring när de kom till skolan vilket var något pojkarna höll 

med om. Pojkarna upplevde att flickornas beteende var onödigt och att de förde med 

sig en "ghetto-mentalitet" vilket gjorde att andra elever på skolan såg dem som 

otillgängliga och en ogenomtränglig grupp. Men även om flickorna inte genomgick 

en förändring när det åkte till skolan genomgick de en förändring när de kom hem då 

inte gärna visade sin väska med böcker eller berättade att de gjorde läxorna.  

2.4 Flerspråkighet 

Många barn i världen växer upp i en omgivning där det talas flera språk samtidigt. 

Fredriksson & Taube (2003) menar att enspråkighet har setts som en norm, men 

fokus bör också ligga på flerspråkighet som idag är ett faktum. Sverige som land har 

upplevt invandring under många decennier. Barn som enligt Yazici, Genc och 

Glover (2010) blivit uppväxta i en tvåspråkig och mångkulturell miljö upplever två 

olika typer av språkinlärning: förstaspråkinlärning och andraspråksinlärning. Första 

kontakten med språket äger rum från födseln med föräldrar och nära anhöriga, detta 

kallas för modersmålslärande processen. Processen för andraspråksinlärning skiljer 

sig från att lära sig modersmålet eftersom andraspråksinlärning förekommer i 

situationer som barnet upplever utanför hemmet. Användning av två språk för att 

kommunicera ses som tvåspråkighet (a.a).  

Enligt Ladberg (2000) är det naturligt att växa upp som flerspråkig. Alla har en 

språkbas, och barn kan tillägna sig fler än ett språk. Detta är relativt oberoende av 

begåvning; även i mycket enkla språkliga miljöer tillägnar sig barn den språkliga 

basen, på ett eller flera språk. Det är barnets behov av språken som avgör hur många 
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det blir. Ladberg (a.a) menar att om ett barn kan lära sig ett språk, kan det lära sig på 

flera. Ett barn kan lära sig flera språk till den nivå som de kan lära sig ett. Det finns 

ingen automatik i språkinlärning, man lär sig inte ett språk enbart för att det talas i 

närheten. Ladberg menar att språket måste vara relevant, frågan hur och varför ett 

visst språk kommer in i en människas liv är alltså mycket betydelsefullt. Språket 

måste bli känslomässigt betydelsefullt för att inlärningen ska vara effektiv. Behovet 

av att vara självständig och oberoende kan vara ett motiv för språkinlärning 

(Ladberg, 2000). Arnqvist (1993) konstaterar att språkets primära roll är att förmedla 

budskap. Barn använder språket för att förmedla sina behov, känslor och attityder till 

omvärlden. Även Yazici, Genc och Glover (2010) menar att barn använder språket 

för att uttrycka sina känslor under social kontakt och under kommunikation med 

andra. Via språket förmedlas sociala regler och kulturella värden. För att beskriva 

kommunikationen mellan individer finns det lika modeller. Arnqvist (1993) menar 

att kommunikation kräver att det finns en sändare, en talare, och en mottagare, en 

lyssnare, samt att sändaren har ett meddelande som han/hon vill överföra till 

mottagaren.  

Ladberg (2003) menar att språklig kompetens har en rad beståndsdelar: uttal, 

grammatik, automatiserat språk, ordförråd samt pragmatisk funktion. Samtliga delar 

av språklig kompetens lärs in på delvis olika sätt och det behövs olika erfarenheter 

för att de ska utvecklas. Under de första åren i livet menar Ladberg (a.a) att barn 

tillägnar sig automatiserat språk, uttal och grammatik parallellt i sitt modersmål. När 

barn börjar skolan brukar den processen vara klar. Barnet är då redan fullärt, det har 

inte mer att lära. Den utvecklingen som sker av modersmålet under det återstående 

livet handlar om andra språkliga förmågor.  

Alla mänskliga kulturer använder språk för att förmedla värden. Ladberg (2003) 

hävdar att kulturella vanor, traditioner, värderingar och sociala normer förs vidare 

från generation till generation med språket som medel. När en kultur förändras, 

förändras också det språk som bär kulturen. Språk och kultur är förenade med 

varandra. Kultur uttrycks genom språk. Kultur är inbäddad i språk. Enligt Ladberg 

(a.a) lär sig inte ett barn ett språk utan att samtidigt lära sig något av den kultur som 

språket bär. Kumar m.fl (2008) visar i deras resultat att frågor kopplade till hinduiska 

traditioner ställda på engelska generade svar hos andragenerationens indier som ofta 

följde kulturella värden. Det visade sig senare att om frågan ställdes på hindi bröt de 

från tradition vilket de ansåg visa på att modersmålet inte var en given koppling till 

kultur 

2.4.1 Språk och identitet 

Enligt Ladberg (2003) så kommunicerar människor med hjälp av språket och 

samtidigt uttrycks människors identitet. Genom kommunikation och sätt att uttrycka 

sig, visar människan vem den är. 

 Identiteten har två sidor, ett jag och ett vi. Jag uttrycker ett vi, en samhörighet med den 

grupp eller de personer jag känner mig höra ihop med- eller jag uttrycker avstånd, vi och de. 

Jag – det handlar om vem jag vill vara, om att synas, att bli sedd och bekräftad. (Ladberg, 

2003, s. 102)  

Yazici, Genc och Glover (2010) hävdar att självkänsla är särskilt viktigt för 

tvåspråkiga barn i och mångkulturella samhällen eftersom det bidrar till respekt och 

hänsyn till både hem och det mottagande samhället. Självkänsla och kultur hjälper 

barn att utveckla självförtroende och känslor av delaktighet i det mottagande 
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samhället. Barn som inte känner sig helt eller som en del av sin kultur kan uppleva 

personlighets- eller identitetsproblem som förhindrar kommunikation och 

gemenskap.  

Ladberg (2003) påstår att människor behöver språk för att möta varandra, för att 

förstå och bli förstådda. Om man fråntas möjligheten att göra sig förstådd via språket 

så blir man ensam, därför sker det automatiskt och omedvetet att man alltid anpassar 

sitt sätt att prata efter de människor man möter och talar med. Människor lär sig 

också olika sätt att tala beroende på vilka grupper de umgås med. Olika grupper har 

sina ”språk” inom språket. Religiösa och kulturella grupper har ett språkbruk som är 

kopplat till respektive religion kultur. Att tala gruppens ”språk” blir ett sätt att visa 

att man hör dit (Ladberg, a,a). 

Varje individ är unik och i skolans uppdrag ingår det att se till varje individ. Vad det 

är som utgör denna individ är högst intressant. Identiteten och vad som kan anses 

vara viktigt för den enskilda individen diskuteras av bland annat Ladberg (2003). 

Kumar m.fl (2008) påvisar i sitt resultat att språket är viktigt för att andra 

generationens invandrare ska känna en koppling till sin kultur. Ladberg (2003) tar 

upp problemet med att vissa språk är svåra att tillgå under vardagen vilket leder till 

att en förlust av kulturtillhörighet. Fredriksson och Wahlström (1997) betonar den 

kommunikativa aspekten av att kunna modersmålet då de kan samtala med släkt från 

föräldrarnas hemland. Språket visar sig ofta vara en nyckel till att etablera en 

identitet som de vid äldre ålder uppskattar högt. Vuxna som ser tillbaka på sin 

barndom kände inte själva på den tiden att de fick ut mycket av att lära sig sitt 

modersmål och upplevde det ofta som irriterande och jobbigt. De som vid ung ålder 

inte fick lära sig sitt modersmål upplevde vid vuxen ålder en känsla av förlust (Shin, 

2010). Avsaknad av modersmål visade sig skapa ett tomrum hos vissa deltagare som 

de senare kände fick fylla med annat. Detta kan liknas med att vilja tillhöra en 

stereotyp. En av deltagarna kände detta så pass starkt att hon valde att lära sig 

italienska för att få utlopp för det behov av någon form av annan kulturell koppling 

som inte tillhörde den kultur hon fått när hon var yngre (Shin, 1010). 

2.4.2 Svenska som andraspråk 

När det pratas om utländska elever, används ofta termen ”invandrarelever”. När 

denna term används bör man ha det klart för sig att bakgrunden kan skilja sig, då 

språksituationen i hemmet ser annorlunda ut för varje elev. De flesta elever med 

invandrarbakgrund kommer från hem där föräldrarna talar ett annat språk än svenska. 

Det finns även de elever som har en förälder som har svenska som sitt modersmål 

(Fredriksson & Taube, 2003). Elever som inte har svenska som modersmål behöver 

undervisning i svenska som är anpassad för dem. Ladberg (2003) menar att eleverna 

behöver få undervisning i sådant som hör till den språkliga basen. I svenska som 

andraspråk kan den lärare som är utbildad i sitt ämne fokusera på språkliga drag som 

är speciella för svenska språket, och på vad som brukar skapa svårigheter för elever 

oavsett deras eget modersmål. Om läraren samarbetar med modersmålslärare kan 

man även anpassa uppgifterna efter varje elevs språkliga och kulturella bakgrund för 

att på så vis effektivisera undervisningen.  

Enligt Ladberg (2003) kan eleverna behöva bli medvetna om skillnader mellan sitt 

språk och svenska språket. Det bästa är om läraren, enligt Ladberg, kan jämföra 

svenska med barnets eget språk. Eleverna blir då medvetna om likheter och 

skillnader, exempelvis i de grammatiska strukturerna. Den språkliga medvetenheten 
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underlättar inlärningen av mer avancerad svenska. Allra effektivast är troligen 

svenska som andraspråk, särskilt i högre årskurser om undervisningen integreras med 

ämnesundervisning. Eleverna ser en större mening med svenska undervisningen när 

den samtidigt ger dem hjälp att förstå innehållet i de andra ämnena, Ladberg (a.a). 

Skolan har inte kommit till för att lära eleverna ett samtalsspråk utan för att ge 

eleverna undervisning. Traditionellt bygger skolundervisningen på att eleverna från 

början har en fungerande bas. Klassrummet är begränsat som språkmiljö också på ett 

annat sätt. När ett barn lär sig språk i naturligt umgänge med kamrater och vuxna är 

det barnets eget behov av språket som styr. I skolan handlar det inte på samma sätt 

om barnets egna behov. Det är inte barnets känsla och spontana kommunikation som 

avgör vad det lär in. Därmed försvinner en stor del av motorn i språkinlärningen 

(Ladberg, 2003). Fredriksson & Taube (2003) nämner att när elever med 

invandrarbakgrund börjar skolan hamnar de i en miljö där svenska språket dominerar 

till fullo. I skolan ska de använda språket mer aktivt, både som ett instrument för 

lärande och som ett särskilt område för lärande. Läsning är en stor del av 

invandrarelevers anpassning till svenska skolväsendet och det svenska samhället. 

Förmågan att läsa och förstå text är avgörande för att kunna inhämta kunskaper i 

skolan och därmed också för elevers allmänna anpassning, framtida utbildning och 

yrkesliv.  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

 

Arbeten av den här naturen ska genomsyras av teoretiskt perspektiv. Utifrån valda 

teman och frågeställningar gjordes valet att nyttja det interkulturella perspektivet. 

2.5.1  Interkulturella perspektiv  

Interkulturalitet misstas enligt Lahdenperä (2008) ofta för mångkulturalitet när det 

egentligen har en distinkt skillnad. Mångkulturalism beskriver ett tillstånd inom ett 

givet område. Det vill säga att det inom till exempel en skola finns en rik variation av 

kulturer. Interkulturalitet beskriver förvisso också att det inom ett givet område finns 

en rik blandning av kulturer men att det även sker ett positivt utbyte mellan dessa. 

Detta innebär att interkulturalitet beskriver en handling och inte endast ett 

förhållande.  

Moya (2002) presenterar olika tillvägagångssätt för att skapa ett positivt kulturutbyte 

genom att väva in detta tankesätt i läroplanen.  

Contributions approach: Här menar Moya att man i läroplanen ska lyfta fram och 

erkänna kända människor, stor helger och kulturella händelser kopplade till etniska 

och kulturella grupper som tidigare inte blivit uppmärksammade i skolan samt 

läroplanen. Detta tillvägagångssätt, menar författaren, har sina problem då det lätt 

leder till att dessa grupper blir uppmärksammade för skillnader som av andra kan 

uppfattas som annorlunda och konstigt. Det positiva Moya (a.a) vill lyfta fram här är 

att denna metod, i jämförelse med övriga, är lätt att inkorporera in i en existerande 

läroplan utan att behöva göra extensiva ändringar.  

Additive approach: Syftet med denna metod är att inkorporera teman och koncept 

med koppling till minoritetsgrupper. Dessa koncept presenteras och lyfts fram som 

unik för just de grupperna. Allt detta genomförs genom att detta leder till att man 
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lägger till litteratur eller en kurs för att lyfta fram dessa grupper. Moya (a.a) ser dock 

en stor nackdel med denna är att det inte leder till några egentliga tillägg eller 

ändringar i läroplanen. Detta leder till att valet av material och syftet ofta kopplas till 

ett eurocentriskt perspektiv. Detta leder i sin tur till att materialet och de områden 

som presenteras inte har en kringliggande kontext vilket leder till missförstånd och 

feltolkningar.  

Moya (a.a) diskuterar även Transformations approach: En stor skillnad för denna 

metod är att den leder till extensiva förändringar för läroplanen. Den bakomliggande 

orsaken för denna metod är att dagens samhälle bygger på ständiga kulturella 

utbyten. Denna metod presenterar teman och koncept som är kopplad till den 

dominanta gruppen med flera perspektiv samt teman och koncept från 

minoritetsgrupper. Den nya läroplanen ska innehålla material, perspektiv och synsätt 

från flera grupper. 

Slutligen nämner Moya (a.a) Decision-making and social action approach: Målet 

med detta är att skapa för framtiden. Genom den föregående metoden vill man 

uppmuntra elever till att skapa en bättre framtid där de ska ifrågasätta och förändra 

existerande värderingarna som kan finns i samhället (Moya, 2002).   

2.6 Sammanfattning 

Skolans uppdrag är många. Ett av dessa uppdrag är att på bästa sätt låta elever med 

utländsk bakgrund få kunskap om sitt kulturella arv. Elever ska i samspel med andra 

kunna lära sig flera kulturer (utbildningsdepartementet, 2011). Fredriksson & 

Wahlström påpekar att pedagogernas uppdrag är att förmedla de grundläggande 

värden som vårt samhälle grundar sig på (1997). Lahdenperä beskriver att lärare som 

känner att de kan göra en skillnad på skolan vilket kan leda till något negativt då de 

misstolkar sin lärarroll till den av en socialarbetares (2008). Rasism i svenska skolar. 

Lärarförbundet skriver att elever nås av rasistiska av budskap på internet (2006). 

Enligt utbildningsdepartementet är det en del a skolans ansvar att bemöta 

främlingsfientlighet (2011). Av Hollands studie kan man utläsa att det finns en 

medvetenhet bland olika kulturella grupper i en skola om att det finns vissa barriärer. 

Elever tillhörande en minoritetsgrupp uppfattar ofta att lärare har låga förväntningar 

av hur väl de kommer att prestera (2012). 

Fredriksson och Taube säger att man bör lägga fokus på flerspråkighet då antalet 

svenska medborgare med någon av annan kulturell koppling ökar. Ladberg (2000) 

skriver att det är naturligt att växa upp flerspråkig och att man kan tillägna sig mer än 

ett språk och alla har en språkbas. Mänskliga och kulturella värdena förmedlas 

genom språk. Språk fungerar som ett utryck för identitet (Ladberg, 2003). Yazici, 

Genc och Glover skriver att om man inte lär sig språket förhindrar det 

kommunikation vilket leder till identitetsproblem (2010). Utveckling av svenska som 

andraspråk styrs delvis av behovet att lära sig språket. Barn i samspel med andra 

barn har ofta ett stort behov av att kunna kommunicera vilket gör att de ofta lär sig 

ett nytt språk mycket fortare än vuxna. I skolan visar detta sig när elever omges av 

elever som endast talar svenska vilket gör att motivationen är mycket hög 

(Fredriksson & Taube, 2003).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares och elevers uppfattning 

kring samarbete och gemenskap för elever med invandrarbakgrund. Genom 

kvalitativa intervjuer undersöks huruvida de ser på sitt språk, sin kultur och känslan 

av tillhörighet. Genom intervjuer med lärare och elever är syftet att undersöka hur de 

ser på en mångkulturell skola och sin egen roll i skolan.  

 

3.1 Frågeställningar 

 

Lärare:  

 Vad betyder en mångkulturell skola för lärare? 

 

 Hur ser lärare på ämnet svenska som andraspråk?  

 

 Hur arbetar lärare med att stärka invandrarelevers känsla av tillhörighet i 

skolan? 

 

 Vad har lärare för erfarenheter av främlingsfientlighet i skolan?  

 

Elever: 

 

 Vilka hinder och möjligheter upplevs finnas för mötet med svenska elever?  

 

 Hur använder elever med invandrarbakgrund det svenska språket och sitt 

modersmål i skolan? 

 

 Vad har elever med invandrarbakgrund för erfarenheter av 

främlingsfientlighet i skolan? 

 

 

 

 



16 

 

4 METOD 

 

Metodkapitel är uppdelat i rubriker som avser att avspegla relevant information för 

forskningsmetod samt de avväganden som fick göras. Följande rubriker ingår i detta 

avsnitt: Undersökningsmetod, Urval, Etiskt förhållningsätt, Validitet, Reliabilitet, 

Databearbetning samt Avgränsningar. 

4.1 Undersökningsmetod 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi i denna studie använt oss av ett 

kvalitativ arbetssätt. Enligt Hartman (2004) så står kvalitativ för intresset av hur 

processen hur något är beskaffat, det vill säga vilken natur eller egenskaper något 

har. Inom en kvalitativ undersökning menar Hartman (a.a) att man försöker få en 

förståelse för den livsvärld människor har, sin egen självbild och på sin relation till 

omgivningen. En kvalitativ metod ger forskaren mer precisa regler för hur en 

kvalitativ undersökning skall gå till.  

När det gäller intervjuerna nämner Hartman (2004) standardisering och strukturering. 

Med hög grad av standardisering menas att frågorna och den ordningen de ställs är 

bestämt från början, och att alla som blir intervjuade intervjuas på samma sätt. Med 

en hög grad av strukturering menas att svarsalternativen är givna. Under våra 

intervjuer har vi använt oss av vad Hartman (a.a) kallar en ostrukturerad och ej 

standardiserad intervju. Denna intervjumetod innebär att man inte riktigt har klara 

och tydlig frågor från början, utan man bestämmer själv vad som ska diskuteras. 

Denna sorts intervju sker alltid på ett personligt och ett informellt sätt. Även Patel 

och Davidson (2003) nämner att under en kvalitativ intervju så behövs inte en 

strukturerad form när man ställer sina frågor till respondenterna. Detta innebär att 

respondenterna får ett stort utrymme för att svara. Hela intervjun bygger på hur man 

ställer frågorna, man kan använda sig av frågor som gör att respondenterna kan 

diskutera öppet om sina tankar, detta i sin tur gör att intervjun flyter på mer naturligt. 

Det var informanterna som inledde diskussionen, som stöd använde vi oss av en 

guide, se bilaga 1, som ligger till grund för vårt ämnesområde. Guiden användes som 

stöd till intervjuerna för att föra samtalen på ett naturligt sätt. Frågorna användes 

inledningsvis för att leda till ämnet samt för att respondenterna skulle känna sig 

avslappnade. Efter den initiala frågan lämnades guiden och respondenterna fick 

möjlighet att leda samtalet. Denna intervjuguide hjälpte till att styra diskussionen i 

rätt riktning, så vi fick svar på våra frågeställningar. Under dessa intervjutillfällen var 

endast en informant närvarande.  

Innan vi besökte vår utvalda verksamhet så hade vi sedan tidigare formulerat 

riktlinjer för oss att följa. Vi visste vad vi ville ha svar på och vad vi ville undersöka 

närmre. När vi formulerade våra frågor samt riktlinjer så hade vi eleverna i åtanke, 

det var viktigt att eleverna skulle förstå frågorna, därför var det viktigt att frågorna 

formulerades på ett språk eleverna inte skulle ha några problem att svara. Vår 

intention var att eleverna samt lärare skulle känna sig trygga med våra frågor. En risk 

med alltför formellt formulerade frågor var att eleverna kunde uppleva en olust och 

få svårt att slappna av. Precis som Trost (2005) ansåg vi att det var viktigt att 

informera respondenterna från början om vad vår studie handlar om, vad vi ville ha 

reda på och varför de är deltagare.  Innan själva intervjun genomfördes, så gjordes en 
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pilotstudie. En pilotstudie är enligt Patel & Davidson (2003) en teknik som utförs för 

att samla information eller pröva en viss uppläggning. En pilotstudie genomförs först 

på en annan grupp, detta ser man som en testgrupp för att se hur frågorna mottags 

och besvaras. Kvale (1996) menar att en pilotstudie även har som fördel att den låter 

intervjuaren träna på att hålla intervjuer och att skapa en stämning som underlättar 

för respondenterna. I detta fall genomfördes en pilotstudie för att se hur den mottogs. 

Eftersom frågorna endast fungerande som utgångspunkter för diskussionen var 

pilotstudien viktig i att bekräfta informanternas förmåga att utan strikta frågor leda 

diskussionen till områden som gav information som kunde användas i resultatet. 

Pilotstudien visade att detta var möjligt vilket ledde till att inga förändringar gjordes. 

Vi har spelat in våra intervjuer med hjälp av digital teknik. De inspelade 

konversationerna har sedan transkriberats för att kunna presenteras i denna studie. 

4.2 Urval 

Enligt Trost (2005) ska man vid kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt 

och inte ett antal likartade. Urvalet ska vara heterogent och därmed erbjuda en 

variation bland deltagarna men inte på ett sådant sätt att mer än endast några enstaka 

individer är extrema eller avvikande. Något mer att ta hänsyn till är att urvalet ska 

vara heterogent inom den givna homogeniteten, det vill säga homogeniteten i vårt 

fall avspeglar elever och lärarna medan individerna i sig själva är heterogena.  

När valet av kvalitativ metod har gjorts, så måste man strukturera upp ett sorts 

schema. Det gäller att vara ute i god tid med att hitta verksamheter man kan besöka 

och elever som är villiga att ställa upp på intervju. Redan från första start så 

kontaktades fem skolor i den valda kommunen, både högstadieskolor och 

gymnasieskolor. Att få respons från samtliga skolor tog mer tid än väntat, men till 

slut så blev vi kontaktade av en skola för de senare åren. Sen är det viktigt att tänka 

på hur man vill lägga upp själva intervjuerna. Precis som Trost (2005) nämner är det 

viktigt att vid kvalitativa studier måste man tänka på urvalet, eftersom man måste 

tänka på tiden och kostnadsaspekter.  

Vår målsättning var från början att intervjua tre grupper med tre elever vardera från 

olika årskurser på gymnasiet, samt två svenska som andraspråks lärare. Dock på 

grund av tidsbrist och komplikationer gjordes två stora gruppintervjuer samt tio 

enskilda intervjuer med elever. Hälften av eleverna som intervjuades går i ett 

gymnasieförberedande program. Den andra hälften av eleverna går olika nationella 

program Dessa elever tillhör den generation som kallas generation 1.5. Från början 

ställde två svenska som andraspråkslärare upp från samma skola, och senare ställde 

ytterligare två lärare upp från två andra skolor. En mer utförlig dokumentation av 

deltagarna presenteras på sid.22. Trost (2005) hävdar att man ska begränsa sina 

intervjuer, hellre att man intervjuar ett fåtal intervjuer än ett tiotal. Man bör lägga 

fokus på fem eller åtta, med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske 

för utspritt. Dessa elever tillhör den generation som kallas generation 1.5. Trost (a.a) 

hävdar vidare att man ska lägga fokus på bra och få intervjuer, ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Fokus ska läggas på 

kvaliteten, oavsett om man skriver en kvalitativ eller kvantitativ studie. När det 

kommer till val av kandidater som intervjuvas så följer vi Hartmans (2004) råd om 

ett slumpmässigt urval. Med detta menas det att man slumpmässigt väljer ur personer 

i gruppen, i vårt fall; klassen. Det slumpmässiga urvalet menar Hartman (a.a) ger en 
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mycket god representativitet, mycket bättre än att använda sig av 

bekvämlighetsurvalet, eftersom man får en bättre spridning av information.  

4.3 Etiskt förhållningsätt 

Forskarens eget etiska ansvar är grunden för all forskning. De etiska principerna 

hanterar både forskningsprocessen och skyddet av enskilda deltagare. När det gäller 

skydd av deltagaren, är denna princip uppdelad i fyra delar: information, samtycke, 

konfidentialitet och användning. Ett antal specificerade regler inom dessa begrepp 

innebär deltagarnas rätt till information om den forskningen syftar och deras 

deltagande i forskningen, att besluta om sitt deltagande, och för att kunna dra sig ur 

forskningen när som helst och om de väljer att göra så utan att det är tryck eller 

konsekvenser. I Sverige finns inga särskilda regler när det gäller forskning med barn, 

bortsett från principen om informerat samtycke, som anger att föräldrar till barn 

under 15 år har rätt att ge sitt informerade samtycke för sina barn (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Hur mycket information som ska ges till respondenter är något som det tvistas om 

(Trost, 2005). Trost pratar om vikten av att informera och att få samtycke från 

respondenter eller de som har ansvar för respondenten. Trost (a.a) beskriver vidare 

hur vissa inte endast nöjer sig med ett muntligt godkännande utan även kräver ett 

skriftligt godkännande och samtycke att delta i studien. Med detta i åtanke ombads 

undervisande lärare att informera eleverna om vårt besök. Vid dagen för 

intervjutillfället informerade vi om vad som skulle diskuteras och syftet med arbetet 

för att därefter ge deltagarna chansen att ej ge sitt samtycke till studien. För att 

säkerställa att eleverna kände sig bekväma gavs de även tillfälle att efter 

gruppintervjun tacka nej till den enskilda intervjun. Ingen av de närvarande 

deltagarna avbröt sin medverkan.  

Kvale (1996) hävdar att i informationen som ges till respondenter bör eventuella 

fördelar och nackdelar redovisas. Detta är något Trost (2005) inte håller med om då 

informanten troligtvis inte har vetskap om vilka fördelar intervjun kan leda till och 

bör då därför inte uppvisa fördelar som inte är garanterade. Det samma gäller för de 

nackdelar som kan uppstå som följd av intervjun. Om frågor av en känslig karaktär 

ställs bör man även formulera på det viset. Man bör inte skrämma respondenten och 

man ska inte heller anta att personen kommer att reagera på ett visst sätt. Då denna 

undersökning i sig inte innehåller känslig information som rimligtvis inte skulle leda 

till någon skada till eleverna gavs endast de övergripande syftena till studien. 

De deltagare som finns i detta arbete har samtliga blivit informerade kring syftet med 

intervjun och godkänt sitt deltagande i studien. Utöver elevernas godkännande fick vi 

även klartecken från ansvariga lärare som även de gav sitt godkännande av 

intervjuerna. Då samtliga elever var över femton vände vi oss inte till föräldrar för att 

få deras godkännande.  

Många gånger kan det vara så att man måste fingera uppgifter kring en deltagare i en 

studie. Trost (2005) är tveksam till denna metod då man löper risken av att genom 

fingerade uppgifter identifiera en person som inte har med studien att göra och man 

bör därför vara vaksam med de detaljerna ges. Med detta i åtanke valde författarna 

att ge de enskilda deltagarna en bokstav som symbolisera talaren för att därigenom 

undvika att identifiera en person som inte deltagit studien.    
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I denna studie jobbar vi utefter de etiska riktlinjer som finns tillhands. Med den 

information som presenterats valde författarna att fingera namn men att utöver det 

vara sparsam med information med den information som presenterades för läsarna.  

4.4 Validitet 

Kvale (1996) bearbetar detta område genom att relatera detta till de sju steg som han 

har delat upp intervjumetoden i. Han inleder med att säga ”The validity of an 

investigation rests on the soundness of the theoretical presuppositions of a study and 

on the logic of the derevations from theory to the research questions of the study”(a.a 

s. 237) vilket kopplas till vikten av syftet med studien. I denna studie var det därför 

viktigt att bakgrunden skulle reflekteras i frågeställningarna. 

Varje steg i forskningsprocessen ska färgas av att sikta mot en hög validitet. Till 

skillnad mot kvantitativa studier där det ofta endast finns ett fåtal svarsalternativ har 

kvalitativa intervjuer den fördel att man får mer nyanserade svar som kan leda fram 

till upptäckten av orsaker och fenomen som är svåra att komma åt genom en 

kvantitativ studie. Trots detta har kvalitativa studier i form av intervjuer en låg 

validitet. Detta beror på att en viktig aspekt av validitet är förmågan att kunna 

replikera studien vilket kan vara problematiskt med intervjuer. Intervjuer har flera 

faktorer som kan göra varje intervjutillfälle unikt. Informanter har olika förmågor att 

skapa en öppen stämning för att ge respondenten chansen att få tala ut. Vilka frågor 

som ställs, hur de ställs och vilka följdfrågor som ställs är även de viktiga aspekter 

att ta hänsyn till. Informanterna höll innan intervjutillfällen en pilotstudie för att 

försöka skapa en konstans i frågorna för att öka validiteten.  Själva transkriberingen 

är även det ett moment som kan stärka eller minska validiteten (Kvale, 1996). Kvale 

använder sig av uttrycket "Translators are traitors" (a.a, s. 166). Transkribering är en 

form av översättning vilket i sig är ett sätt att omvandla texten vilket onekligen 

sänker validiteten. Bland eleverna har samtliga invandrarbakgrund och har ett annat 

modersmål än svenska. Eftersom de fortfarande lär sig språket har de en del 

grammatiska fel. Beslutet togs därför att till viss del redigera talet för att underlätta 

läsning och tolkning. Endast minimala justeringar gjordes för lärarnas 

transkriberingar samt att pauser inte markerades.  

4.5 Reliabilitet 

Trost (2005) menar att reliabilitet stärks när respondenterna har ställts samma frågor 

som övriga deltagare samt att situationen är likadan för alla. Reliabilitet ska vara som 

sådan att man vid en annan tidpunkt skulle kunna göra samma undersökning och få 

samma eller liknande resultat. Detta är ett problem då intervjuer sällan erbjuder detta 

statiska resultat som till exempel sifferundersökningar erbjuder (a,a). Genom att ha 

frågor som underlag och utgångspunkt är detta lättare att vid ett snare tillfälle göra 

liknande intervjuer.  

Intervjuer har mer eller mindre svårigheter med att uppfylla de krav som finns för att 

de ska ha en hög reliabilitet. Trost (2005) ser problem med att vara alltför fokuserade 

på konstans och att man ska få samma svar av olika individer då de på ett sätt 

spolierar syftet med en kvalitativ undersökning. Att tolka individer under en intervju 

är även det problematiskt då människan inte är statisk utan i svaren finns en mängd 

intryck som bidrar till svaret. Det kan vara hur personen sitter, hur långa pauser 

personen använder och mycket mer (a.a). Under intervjutillfället deltog individer 

med liknande bakgrund som emellanåt gav skiftande svar. Deras liknande situation 
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ger trots detta en ökad grad av reliabilitet. Precis som Trost (2005) påpekar är man 

inte i intervjuer ute efter att kunna leda fram till samma svar vid ett senare tillfälle 

utan att kunna redogöra för situationen vid det givna tillfället.   

4.6 Databearbetning 

Enligt Hartman (2004) ska man vänta med att analysera sitt datamaterial tills man 

samlat in all data. Börjar man analysera för tidigt, finns risken att man påverkas av 

svaren och ändrar sitt synsätt. Hartman (a.a) tar upp två steg som man bör tänka på 

när man granskar sitt data. Det första steget är att reducera datamaterialet genom att 

kategorisera det. Detta kallas för kodning; man organisera och strukturerar upp det 

funna materialet. Det andra steget kallas för tolkning; detta innebär att man söker 

efter något specifikt i materialet. Tolkning är slutpunkten för undersökningen.  

Vi har transkriberat våra intervjuer, dock har vi haft i åtanke att svenska inte är deras 

modersmål. Därför är inte intervjuerna transkriberade ordagrant. Vi valde endast ut 

citat som vi fann relevanta för vårt resultat och frågeställningar. Intervjuerna varade 

mellan 15-30 minuter vardera. Det transkriberade materialet lästes ett flertal gånger 

innan vi kodade och analyserade materialet.  

4.7 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka elever som har och är i behov av 

svenska som andraspråksundervisning.. Detta arbete kommer att utgå från både 

elevens perspektiv och lärarens perspektiv. Vi valde att intervjua lärarna som fanns 

på skolan där eleverna studerar. Inga direkta krav på att lärarna skulle vara behöriga 

eller ha lång arbetslivserfarenhet, kön, ålder och bakgrund fanns och har betraktats 

som icke relevant för denna studie.  

Vad gäller litteratur kommer inte en genusperspektiv användas då detta inte är 

aktuellt för vår studie.  
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5 RESULTAT 
I följande kapitel kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Resultaten 

kommer att presenteras tematiskt som presenterats från citaten hämtade från 

transkriberingen. Kapitlet är uppdelat för att redovisa elever och lärare för sig. 

Lärarnas perspektiv är den första rubriken som följs av följande teman: Lärarnas syn 

på en mångkulturell skola, Reaktioner till ämnet svenska som andraspråk, 

Gemenskap i skolan samt Främlingsfientlighet i den svenska skolan. Det andra 

avsnittet riktar sig till elevernas perspektiv där följande rubriker ingår: Mötet i 

skolan, Tankar, funderingar och reaktioner till språk samt Eleverna i mötet med 

rasism. 

5.1 Deltagarna 

Här följer en kort översikt över de intervjuade elevernas ålder, kön och modersmål. 

Av etiska skäl som presenterats tidigare ges inte ens fingerande namn. Varje 

respondent har tilldelats en bokstav.  

 

Lärare W: En nyutexaminerad ung kvinna som undervisar som andraspråkslärare. 

Hon har själv utländsk härkomst. Den här läraren arbetar inte på samma skola som 

Lärare X , Y  och Z.  

Lärare X: En medelålders kvinna som undervisat med svenska som 

andraspråkselever under en längre tid.  

 

 

Elevbeteckning Ålder Kön Antal år i skola 
utomlands 

Antal år i skola i Sverige Modersmål 

A 19 Kille 0 3 Dari, persiska 

B 18 Kille 8 4 Dari, persiska 

C 17 Kille 9 1.5 Polska 

D 17 Kille 5 3 Arabiska 

E 17 Kille 7 3 Arabiska 

F 19 Tjej 9 3 Spanska 

G 17 Tjej 5 6 Vietnamesiska 

H 18 Tjej 8 3 Ukrainska, 
ryska 

I  19 Tjej 0 7 Somaliska 

J 18 Tjej 3 6 Kurdiska 
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Lärare Y: En medelålders kvinna som undervisat som speciallärare men som för fyra 

år sedan började undervisa som svenska som andraspråkslärare. 

Lärare Z: En medelålders kvinna som undervisat som lärare sedan 2003. Hon har 

undervisat som speciallärare samt arbetat som svenskalärare. Hon har under sina år 

kommit i kontakt med en mängd typ av elever. Denna lärare arbetar inte på samma 

skola som någon av de övriga deltagarna.  

5.2 Lärarnas perspektiv 

Nedan följer resultat som är centrerat kring hur lärarna svarade på ett antal frågor och 

vilka teman man kan utläsa från dessa svar. De teman som finns är Lärarnas syn på 

en mångkulturell skola, reaktioner till ämnet svenska som andraspråk, gemenskap i 

skolan och främlingsfientlighet i den svenska skolan. 

5.2.1 Lärarnas syn på en mångkulturell skola 

När lärare X får tillfälle att reflektera över sin egen roll i skolan går hon tillbaka till 

sina år som studerande då hon själv läste till mellanstadielärare och fick möjligheten 

att specialisera sig inom svenska som andraspråk. Hon tycker att det är oerhört 

givande och gör ständiga jämförelser med hur hon själv skulle reagera om hon 

befann sig i samma sits som eleverna. Genom de två frågorna nedan besvarar de 

intervjuade lärarna hur de upplever och tolkar en mångkulturell skola. 

 

Vad betyder en mångkulturell skola för dig? 

Som det låter, att det finns många kulturer och att man uppmärksammar alla kulturer och inte 

bara en kultur utan att alla kulturer är lika viktiga. Att man tar vara på det, att det är en 

rikedom för skolan. (Lärare X) 

När samma fråga ställdes till lärare Y blev svaret 

En mångkulturell skola betyder nog att man arbetar med elever från olika nationaliteter och 

att man ska jobba med eleverna demokratiskt och jämställt. Alltså man ser vinsterna med det 

mångkulturella och att det inte bara finns olika kulturer och traditioner och språk. Plocka upp 

vinsterna och utnyttja dom på ett positivt sätt. Jag skulle vilja att man delger erfarenheter och 

olika lands historia och kulturen, maträtter, reseskildringar och även språkligt, det som är 

positivt. (Lärare Y)  

Samma fråga ställdes även till lärare Z: 

Mångkulturell skola låter ju väldigt fint va, men jag tycker för mycket invandrare på samma 

ställe är inte bra. Man bor i Sverige för att man ska bo här och samla alla på samma ställe är 

ingen lösning på problemen. Om du har en invandrarfamilj som bor på en liten ort och lär 

känna alla svenskar så kan man behålla sin kultur och man kan vara stolt över vem man är, 

men man kommer ju inte snabbare in i samhället, har du en mångkulturell skola kommer 

ingen in i samhället så snabbt. (Lärare Z) 

Genom detta visar lärare X sin tolkning om vad hon anser att mångkulturalism är. 

Hon visar att hon anser att alla kulturer är lika viktiga. Hon säger att hon gärna velat 

se en mer förenad skola med ett större kulturellt utbyte, men att tiden inte räcker till. 

Som nämnt ovan så tycker lärare X att man ska sätta sig in elevernas position. 

Däremot är lärare Ys tolkning mer specifik men på det stora hela är de ense om vad 

de anser att en mångkulturell skola är. Båda anser att det är viktigt att det ska ses som 

en rikedom för skolan. Lärare Z däremot, yttrar sig annorlunda. Hon menar att det 
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inte får bli för mycket invandrare på samma ställe, eftersom detta inte gynnar 

eleverna för att komma in i samhället snabbare.  

 

Hur viktig anser du att koppling till kultur är? 

Målet med denna fråga var att få en inblick på hur lärarna värdesätter elevernas 

koppling till sin kultur. Lärare X svarade följande: 

Det är viktigt att man kan se till sig själv om man skulle flytta någon annanstans och skulle 

bli påtvingad att göra som alla andra och bara släppa allt det gamla, så är det självklart 

jätteviktigt att man får behålla sin kultur, för det är någonting man fick med sig när man var 

liten och man kan inte bara ta bort det, måste få finnas med. (Lärare X) 

Samma fråga ställdes även till lärare Y som gav följande svar 

Jag vet att den är jätteviktig och tittar man på de elever från andra nationaliteter så finns det 

ju både positivt och negativt med det här med kultur och religion och det vävs ihop rätt så 

starkt in i varandra och det är ju det här med krav hemifrån och heder som bygger upp 

kulturen och allt, det är lika viktigt att se till att allt inte är accepterat i det svenska samhälle 

som att vissa saker måste vi acceptera att det är så. (Lärare Y)  

Lärare Y till skillnad från lärare X uppmärksammar den kontrast som kan uppstå 

med den svenska kulturen och att det är viktigt att det poängteras att vissa saker inte 

är accepterat i det svenska samhället. Hon vill se ett accepterande från båda sidorna. 

Lärare X däremot ser det som oerhört viktigt att man får behålla sin kultur då det är 

en viktig del av ens uppväxt och identitet. 

5.2.2 Reaktioner till ämnet svenska som andraspråk 

Lärare X och Y jobbar båda med svenska som andraspråk och har under många år 

mött nya elever med olika bakgrund och olika språkliga bakgrund. Lärare X vars 

verksamhet har genomgått en stor förändring upplever att hennes läraruppdrag 

uppmärksammats. Hon upplever att hon med den grupp lärare hon arbetar med får de 

resurser de behöver och får gehör för de önskemål de kan ha när det till exempel 

gäller klasstorlek. Lärare Y säger även hon att deras arbete blir uppmärksammat och 

att det med tiden har blivit alltmer uppskattat och att deras insats värdesätts högt. 

Frågan nedan besvarar vilken uppfattning lärare kring svenska som andraspråk har. 

Tycker ni att svenska som andraspråk har en negativ stämpel? Varför? 

Lärare X svarar följande: 

Ja det finns det, redan från grundskolan säger man till eleverna att de ska läsa svenska som 

andraspråk vi förklarar att svenska som andraspråk är precis som vanligt betyg i svenska. 

Många elever vill inte gå i svenska som andraspråk och väljer att läsa svenska, men efter 

några veckor kommer de och läser hos oss (Lärare X). 

Lärare Y svarar följande: 

De tror att man inte lär sig lika mycket och att betyget inte är lika mycket värt så är det 

många som inte har läst som inte har läst i en speciell grupp som svenska som andraspråk 

men läst i helklass men ändå fått betyg i svenska som andraspråk så det tror jag, ja, det har 

fått en negativ stämpel (Lärare Y). 
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Båda lärarna synliggör den attityd som finns hos eleverna. Elever de möter har ofta 

en negativ bild av svenska som andraspråk. Efter att ha informerat elever visade det 

sig att de som känt sig osäkra själva kommer till klassen efter en tid. Det båda lärarna 

visar är att ledningen på skolan samt den övriga personalen är positiva och stöttande 

till verksamheten medan det negativa återfinns hos eleverna.  

När denna fråga ställdes till en nyexaminerad lärare gavs följande svar: 

Jag är svenska som andraspråkslärare och har mött många som är väldigt negativt inställda 

till svenska som andraspråk. I skolan används ämnet som ett stödämne och inte ett ämne som 

alla andra trots att det står i läroplan att svenska som andraspråk är ett eget ämne med egen 

läroplan. Andraspråkselever vill inte gå på svenska som andraspråk om inte de blir tillsagda 

och det blir de när skolan känner att eleven är i behov av särskilt stöd. Många vet inte ens 

vad svenska som andraspråk innebär. Ett problem som ämnet hela tiden kämpar med är att 

det finns flest obehöriga lärare i svenska som andraspråk. Därför är det inte konstigt att 

information om ämnet är dåligt och att det finns en negativ stämpel på svenska som 

andraspråk. Undervisningen bedrivs på konstiga tider dvs. på eftermiddagar när både lärare 

och elever är mycket trötta. Lokaler finns mestadels i källaren och detta säger mycket vad 

man tycker om själva ämnet. (Lärare W) 

Samtliga lärare tycker att svenska som andraspråk har en negativ stämpel på grund 

av att elever tror att man inte lär sig samma saker som på ordinarie svenska lektioner. 

Dock så upplever lärare W att det som ligger till grund för den attityd eleverna har är 

att lokaler är felplacerade samt lektionstillfällena är lagda på sena eftermiddagar, 

vilket ofta får en negativ effekt. Lärare W lägger också stor fokus på att det finns 

alldeles för många lärare som undervisar ämnet trots att de saknar behörighet.  

5.2.3 Gemenskap i skolan 

Meningen med gemenskap i skolan är att skapa trygghet och en bra arbetsmiljö för 

eleverna. Viljan att samarbeta med svenska elever är stor, detta samarbete är något 

som skulle gynna både elevernas språkliga förmåga samt öka det sociala nätverket. 

Följande fråga besvarar hur lärare arbetar med att stärka elevers känsla av tillhörighet 

i skolan. 

 

Vad skulle ni vilja göra för att stärka elevers känsla av gemenskap? 

Lärare X svarade följande 

Det vore fantastiskt om man kunde ha något samarbete med någon klass så att man gjorde 

något med en klass någon gång i veckan, en idrottsturnering, föreläsning eller bara samtal. 

Att de kanske kunde få någon fadder eller så i någon svensk klass. De känner så få svenskar, 

de håller sig för sig själva, de vill ha svenska vänner. Jag tror dels att alla måste få var sig 

själva. Man är från en annan kultur och det måste man få vara. Men samtidigt så tror jag att 

ungdomarna måste få känna båda. (Lärare X) 

Lärare Y svarade följande 

Jag och några lärare har just en tanke på att kanske göra ett större projekt där man blandar 

framför allt dom mångkulturella klasserna med mer svenska klasser och då kanske ha ett 

utbyte sinsemellan och då med fokus på både pojkar och flickor. (Vad ser du för vinst med 

det?) De svenska eleverna ser jag en vinst för att de får se andra sätt att leva än man gör i 

Sverige. Invandrare får chansen att lära sig mer svenska. (Lärare Y) 
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Lärare Z fick samma fråga:  

Man ska ju inte blanda för mycket. Här bor vi i Sverige och då kanske majoriteten ska vara 

svenskar och så ska man ha en till tre utländska elever i samma klass, man kan liksom inte ha 

fjorton stycken och två svenskar. Det blir inte bra för de utländska eleverna då blir det inte 

lika stort utbyte (Lärare Z) 

Lärare X uttrycker tydligt önskan att samarbeta med andra klasser som består av 

svenska elever. Även önskan om socialt utbyte mellan alla elever nämns, hon ger 

även förslag på gemensamma aktiviteter som skulle kunna göras för att stärka 

gemenskapen på skolan. Däremot så uttrycker lärare Y att det redan finns 

framtidsplaner för ett utbyte mellan de olika klasserna. Bägge lärarna ser en stor 

vinst för bägge parterna. Lärare Z kommer inte med några direkta förslag om hur den 

gemenskapen kan stärkas. Dock påpekar hon vikten av klassuppdelningen, hon 

menar att om majoriteten i klassen är invandrare och resterande är ett fåtal svenskar, 

så finns det inget direkt språkligt utbyte.  

5.2.4 Främlingsfientlighet i den svenska skolan 

I en mångkulturell skola där det finns så stor blandning av nationaliteter finns risken 

att eleverna kommer på kant med varandra. Det uppstår lätt spänningar och 

konflikter, men skolan är tydlig med att främlingsfientlighet inte får förekomma. 

Lärarna återberättar händelser som förekommit under åren. Främlingsfientliga 

händelser förekommer inte enbart mellan invandrarelever och svenska elever utan 

även mellan invandrareleverna själva. Frågan nedan ger ett svar till vilka erfarenheter 

lärare har av främlingsfientlighet i skolan. 

 

Har du upplevt att det förekommit rasism på skolan? 

Ja det finns ju rasism bland invandrare också. Lägst stående är man om man är väldigt 

mörkhyad. Det har varit några elever från Guinea här för några år sedan, de blev illa 

behandlade av några arabiska elever. (Lärare X) 

När samma fråga ställdes till lärare Z och W så gavs följande svar.:  

Svenskar tror ju att invandrare är invandrare, men så enkelt är det inte, det finns ju en sorts 

hierarki bland invandrare också som man glömmer bort. (Lärare Z) 

Rasism förekommer i stor omfattning i skolorna och detta kan bero på att skolan inte har 

gjort en stor insats för att förebygga det.  Jag har flera gånger fått höra att man kallat 

andraspråkselever för blattar och att de inte ska bete sig som svenskar då de inte är det. 

(Lärare W) 

Lärare X ger ytterligare ett exempel, fast i detta fall var det en provocerande incident 

som inte mynnade ut i en konfrontation, så vitt hon visste. Det handlade om en öppen 

provokation i form av klädesplagg som var dekorerade med sydstatsflaggor. Lärare 

Y tar åter igen upp skolans policy om liknande incidenterna, elever uppmanas att 

kontakta lärarna under sådana omständigheter. Lärare Z precis som lärare X, berättar 

om att invandrare delas upp bland varandra på olika nivåer. Det finns en hierarki. 

Lärare W känner att skolan inte gör mycket för att förhindra denna 

främlingsfientlighet som uppstår. Lärare W talar även om att elever med 

invandrarbakgrund får höra rasistiska kommentarer i skolan av andra elever. I samma 

resonemang hävdar lärare W att även lärare emellan åt uttrycker rasistiska tankar mot 
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eleverna, hon anser att detta kan vara omedvetet men samtidigt så anser hon att det är 

medvetet val att vara främlingsfientlig.  

5.3 Elevernas perspektiv 

I detta avsnitt kommer elevernas svar att presenteras tematiskt under rubrikerna 

vikten av mötet, tankar, funderingar och reaktioner till språk, eleverna i mötet med 

rasism och negativa attityder från lärare. 

5.3.1 Vikten av mötet 

Värdet av mötet mellan eleverna på skolan är viktig för att stärka känslan av 

gemenskap på skolan. Dessa möten kan dock mötas av olika hinder som visar sig 

från elevernas uttalande under intervjuerna. Följande fråga besvarar vilka hinder 

eleverna upplevs finnas för mötet med svenska elever. 

 

Vad har ni för tankar kring mötet med svenska elever? 

Mötet mellan svenska elever och med elever med invandrarbakgrund  

Så här är det om man går i en förberedelseklass eller en annan klass där man ska läsa svenska 

som andraspråk, så finns det självklart inga svenskar där. Så man träffar inte dom och 

snackar inte med dom så ofta. Kanske bara ute när man träffar dom ute, men då händer det 

inte så mycket, man säger bara hej hur mår du. Men om man går i samma klass som svenska 

elever, så blir det att man lär känna alla. (Gruppintervju) 

Eleverna uppgav under gruppintervjun att en stor anledning till att de inte umgicks 

med svenska elever på skolan var att de inte hade några gemensamma lektioner eller 

aktiviteter med dessa just för att de gick ett gymnasieförberedande program som var 

riktat till elever som inte har svenska som sitt modersmål. Utöver avsaknaden av 

gemensam tid finns det också en språklig barriär som skapade en osäkerhet hos 

eleverna. Under intervjun framkom också att eleverna upplevde att de svenska 

eleverna från de nationella programmen inte kände dem och gjorde det än svårare att 

skapa en kontakt.  

Under de enskilda intervjuerna svarade elev A och B följande: 

Vi gör inte något med andra elever, vi är bara i den här gruppen. Om det vore möjligt skulle 

jag vilja göra något med de andra svenska eleverna också. (Elev A) 

Jag har några kompisar här, jag har inte så många kompisar på skola. Man kan inte bara gå 

fram till någon och bara säga ”hej, jag vill prata med er”. Om jag hade haft några svenska 

kompisar så hade jag varit bättre på språket, självklart vill man ha många kompisar. (Elev B) 

Under de individuella intervjuerna framkom det att elever känner en önskan om att 

umgås med de svenska eleverna dock påpekar dessa elever precis som under 

gruppintervjun att det finns en språklig aspekt att ta hänsyn till som försvårar mötet. 

Det är inte lätt att spontant gå fram till en annan elev och börja samtala. Eleverna 

själva ser stora språkliga vinster med att ha fler svenska vänner.  

Även elev H uttryckte svårigheter med att umgås med svenska elever under sin 

skoltid och räknar det till en upplevd språklig barriär. Utöver den språkliga barriären 

nämner elev H att hon under tiden i grundskolan hade svårt att vara en del av klassen 

på grund av att grupper redan bildats i klassen när hon fick lämna 

förberedelseklassen.   
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5.3.2 Tankar, funderingar och reaktioner till språk 

I en skola med elever från flera olika nationaliteter blir det en naturlig följd att det 

finns en stor mångfald av språk. Med hjälp av intervjuerna var förhoppningen att 

synliggöra de tankar och funderingar kring språk som elever med invandrarbakgrund 

har. Följande fråga ger svar till frågan om hur elever använder det svenska språket 

och sitt modersmål i skolan. 

 

Hur använder ni det svenska språket och ert modersmål? 

Samtliga elever från det gymnasieförberedande programmet kände att de borde tala 

mer svenska i skolan för att det skulle stärka deras språkliga utveckling i svenska. 

Elever som läste på de nationella programmen uppgav att de var sparsamma med att 

tala sitt modersmål i skolan. Elev C var ensam om att i den gymnasieförberedande 

klassen inte ha någon annan att tala sitt modersmål med vilket han tyckte var mycket 

tråkigt och saknade det mycket. Dock uppgav elever som läste på de nationella 

programmen att de inte kände någon saknad av att inte kunna tala sitt modersmål i 

skolan. Exempel på hur eleverna resonerade kan ses i följade citat:  

Vi brukar prata mycket dari på skoltiden, egentligen borde vi bara prata svenska på skoltiden 

men vi är många som pratar dari. (Elev B) 

Det är ganska viktigt för mig i alla fall för man utvecklas. Det är vissa saker som man inte 

visste innan. (Elev F) 

Elevernas berättelser visar att de är medvetna om att de måste tala mycket svenska 

för att utvecklas men samtidigt utnyttjar de tillfällen där de får möjlighet att samtala 

med andra med samma modersmål. De upplever att de kan uttrycka sig i tal mycket 

mer nyanserat på sitt modersmål vilket är en befrielse nu när de ännu inte bemästrar 

det svenska språket till en sådan nivå. 

5.3.3 Eleverna i mötet med rasism 

Elever med invandrarbakgrund på en skola där det finns en heterogen 

elevsammansättning kan råka ut för verbal diskriminering. De två frågorna nedan ger 

svar på vilka erfarenheter elever har av främlingsfientlighet. 

 

Har du upplevt att någon sagt något nedvärderande till dig för att du har en utländsk 

bakgrund? 

Jag hörde en gång. Jag gick förbi här i korridoren och det var en svensk elev som talade med 

en tjej och sa ”jag tycker inte om invandrare” så jag vänder mig om och jag kände inte 

igenom honom jag försökte känna igen honom men jag kunde inte. Jag gick till läraren. (Elev 

A) 

Det var en tjej för två veckor sen som går på den här skolan. Jag var på väg till stan med 

mina kompisar och hon bad mig köpa cigg till henne, men det gjorde jag inte, hon blev sur 

och kallade mig ”jävla kinesapa”, sånt händer. (Elev B) 

Både elev A och B har råkat ut för främlingsfientliga kommentarer i skolan. Elev A 

upplevde rasismen indirekt, medan elev B fick höra det riktat mot sig själv. Bägge 

uttalanden visar att rasism faktiskt förekommer indirekt och direkt på skolan. 

Ytterligare tre elever uppgav att de varit utsatta för liknade uttalanden både i skolan 
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och utanför. Elev G berättade att hon av en annan elev med invandrarbakgrund sagt 

otrevliga saker, bland annat ”jävla asiat, stick hem till ditt hemland”, detta gjorde 

elev G väldigt ledsen. Även elev F har råkat ut för likande situationer, dock har hon 

upplevt att människor runt omkring henne antar att hon är muslim och inte äter 

griskött. Detta ses som fördomar och antaganden som grundats på hennes utländska 

utseende.  

 

Negativa attityder från lärare  

Rasistiska kommentarer kommer inte endas från elever, utan invandrarelever 

upplever att de även blir dömda av sina lärare på grund av deras härkomst. Nedan 

citeras utdrag av vad eleverna upplevt under sin skolgång.  

 

Har du upplevt att lärare sagt något omlämpligt som grundar sig på att du har 

utländsk bakgrund? 

Jag gjorde ett prov här i ettan i ett ämne och jag fick inte så högt betyg. Men du kan inte få 

mer än det här för att du kommer från ett annat land, du tänker inte lika bra. Du tänker inte 

som svenskarna så därför får du inte högre betyg. (Elev H) 

Elev H upplevde att hon blev orättvist bedömd, och detta endast för att hon har 

utländskt påbrå. Hon bedömdes utifrån sin utländska härkomst och inte för hennes 

produktion. Detta såg elev H som väldigt kränkande, och att det resonemanget inte 

var lämpligt som betygsgrundande. Ytterligare två elever har upplevt att lärare 

behandlat dem illa på grund av att de kommer från ett annat land. Elev I, upplevde att 

läraren gjorde antaganden om att elever med utländsk bakgrund som inte hade 

möjlighet att delta på en exkursion, gjorde detta på grund av sin invandrarbakgrund 

och att familjen satte stopp för deltagande. Hon uppfattade detta som kränkande, då 

det många gånger inte var på det viset och att lärare bortsåg från andra orsaker. Alla 

familjer blir dragna under samma kam. Elev F är en av många elever som känner att 

lärare inte tror på deras förmåga att prestera bra i skolan. Hon känner att lärare 

förväntar sig misslyckande. Detta skapar en oro och prestationsångest hos eleven.  
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6 DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion av resultatavsnittet. Detta avsnitt är uppdelat i följande 

rubriker: Metoddiskussion, En mångkulturell skola, Svenska som andraspråk, Lärare 

och elevers väg till gemenskap, Rasism i skolan, Slutsats samt Förslag till framtida 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie används lärare och elever som informanter. Största delen av 

informanterna kommer från samma skola, dock så finns det även två utomstående 

lärare som bidrar till att ge en större inblick över hur attityderna är på skolan. En av 

dessa utomstående lärare undervisar i svenska som andraspråk, medan den andra 

undervisar i svenska samt spanska. Att ha fyra lärare med olika arbetserfarenheter i 

denna studie ger en bredare bild av hur situationen i skolan verkligen är i dagens 

mångkulturella samhälle. Något som har varit mindre bra under denna process var att 

det var väldigt svårt att få kontakt med dessa lärare och att skapa tillfälle för möte på 

grund av lärarnas arbetssituation. Problemet med att välja elever med utländsk 

härkomst är att risken finns att språket ibland inte är tillräckligt starkt för att kunna 

föra en konversation på ett sätt som är rättvist för att beskriva deras tankar och 

känslor kring detta område. Det positiva var att eleverna var oerhört glada att 

engagera sig och delta med sina erfarenheter.  

I studien använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod. Denna metod valdes för att 

generera en bredare bild i studien som hade varit svårt att uppnå genom en 

enkätstudie. Genom att förbereda respondenterna inför vårt besök var de mentalt 

förberedda på vad som skulle diskuteras. Under intervjun nyttjades en intervjuguide 

som hjälpe till att strukturera samtalet. En hel intervjuprocess är svår att förbereda 

sig på. Vart intervjun leder till är svårt att förbereda då respondenten kan ge svar på 

en fråga som inte fanns med i intervjuguiden men som kan visa sig vara mycket 

värdefull. Genom att spela in samtliga intervjuer fanns det möjlighet att under 

intervjutillfället att fokusera på samtalet och inte spendera tid med att skriva ner vad 

som sägs samt att etablera en kontakt med respondenten genom att kunna behålla 

ögonkontakt. Beslutet att inte föra anteckningar under intervjutillfällen kan ha lett till 

att kommentarer som yttrades av respondenterna glömdes bort tills det att nästa 

person skulle intervjuas då inget tillfälle gavs till att lyssna på intervjun innan nästa 

ägde rum. Detta kan ha lett till att kommentarer inte följdes upp vid nästa intervju. 

En fördel med inspelningarna var att man efteråt kunde lyssna på svaren ytterligare 

gånger och därmed minska risken för misstolkning. Valet av att inte föra 

anteckningar under intervjun kan bidra till att minska risken för personliga tolkningar 

som skulle kunna skada studiens reliabilitet. Motiveringen till detta är att det kan 

upplevas som distraherande för våra respondenter samt skapa distans till dem. 

Elevernas emellanåt bristande språk var ytterligare ett skäl till att inte föra 

anteckningar då informanterna inte ville ge intrycket av att kommentera deras 

språkliga bruk. Ett problem som emellanåt upplevdes under intervjuerna var att det 

fanns en tidsbrist. Detta märktes speciellt under intervjuer med lärare som många 

gånger hade ett schema som inte lämnade en längre tid över för samtal som dessa.  
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6.2 En mångkulturell skola 

Begreppet mångkulturalism innebär att det inom ett område finns flera kulturer som 

samexisterar (Ljungberg, 2005). Enligt Rosando (1997) bör man se mångkulturalitet 

som ett system där man respekterar och tar tillvara på varandras kulturer.  

Lahdenperä (2008) menar att det mångkulturella ofta förväxlas med det 

interkulturella. Ett mångkulturellt samhälle är bara en beskrivning av att det finns en 

sammansättning av kulturer i ett område. Lahdenperä förklarar att ett interkulturellt 

samhälle syftar till ett positivt utbyte mellan dessa kulturer. Utifrån intervjuerna med 

lärarna kan man observera en misstolkning hos lärarna. Lärarna som intervjuats säger 

alla att en mångkulturell skola innebär att det finns många olika kulturer på en skola. 

Det är enligt Ljungberg (2005) och Lahdenperä (2008) en korrekt beskrivning av en 

mångkulturell skola. Flera av lärarna går dock steget längre och beskriver utbytet 

mellan kulturer vilket syftar till en handling vilket innebär att de förklarar en 

interkulturell skola. Ett exempel på hur en lärare förklarar begreppet mångkulturalitet 

på ett sätt som ligger nära en beskrivning av interkulturalitet är följande lärare: 

En mångkulturell skola betyder nog att man arbetar med elever från olika nationaliteter och 

att man ska jobba med eleverna demokratiskt och jämställt. Alltså man ser vinsterna med det 

mångkulturella och att det inte bara finns olika kulturer och traditioner och språk. Plocka upp 

vinsterna och utnyttja dom på ett positivt sätt. Jag skulle vilja att man delger erfarenheter och 

olika lands historia och kulturen, maträtter, reseskildringar och även språkligt, det som är 

positivt. (Lärare Y, s. 23)  

Hon syftar genom hela sitt resonemang till handlingar och utbyten mellan kulturer 

vilket Lahdenperä (2008) uttrycker är ett interkulturellt tänkande. Även om lärarnas 

missupfattning existerar behöver inte det ha en negativ konsekvens för skolan och 

dess undervisning. Deras målsättning är trots allt att skapa en öppen skola där alla 

ska känna sig välkomma.   

6.3 Svenska som andraspråk  

Fredriksson & Taube (2003) skriver att det i dagens Sverige är vanligt att elever har 

fler än ett språk. Ladberg (2003) skriver vidare att språket är mycket viktigt för 

skapandet av en identitet. Elever som intervjuats tyckte många gånger att de borde 

tala mer svenska i skolan för att på så sätt lära sig svenska snabbare. De elever som 

läste på de nationella programmen talade mest svenska i skolan och upplevde inte att 

de saknade att kunna tala sitt modersmål särkilt ofta. Enligt Ladberg använder man 

modersmålet för att kunna uttrycka tankar och känslor (2003). Detta kan vara en 

förklaring till varför just de elever som läser nationellt program och därmed har en 

förmåga att tala svenska utan att det hindrar dem från att uttrycka tankar och känslor. 

Elever som går det gymnasieförberedande programmet upplevde att de talade sitt 

modersmål mer än vad de borde. Den elev som intervjuades och inte hade en annan 

elev på skolan att tala polska med visade starkt på att han saknade någon att tala 

polska med. Samtliga elever läste ämnet som svenska som andraspråk och hade 

positiva saker att säga om ämnet. Ladberg (2003) påstår att människor behöver språk 

för att möta och förstå varandra. För att mötet med svenska elever ska vara givande 

är det nödvändigt att elever med annat modersmål kan tala svenska på en sådan nivå 

att de kan göra sig förstådda. Dessa tankar fanns även hos eleverna som uttryckte att 

det största hindret för mötet med svenska elever grundade sig i språkbarriären. 
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Lärarna på skolan upplevde att det från ledningen samt övriga lärare fanns ett stöd 

för deras verksamhet. Dock upplevde samtliga lärare att det fanns en negativ stämpel 

till ämnet svenska som andraspråk.  

Ett problem som ämnet hela tiden kämpar med är att det finns flest obehöriga lärare i svenska 

som andraspråk. Därför är det inte konstigt att information om ämnet är dåligt och att det 

finns en negativ stämpel på svenska som andraspråk. Undervisningen bedrivs på konstiga 

tider dvs. på eftermiddagar när både lärare och elever är mycket trötta. Lokaler finns 

mestadels i källaren och detta säger mycket vad man tycker om själva ämnet. (Lärare W, s. 

25) 

Denna lärare visar på att attityden inte endast kommer från elever som övriga lärare 

uttryckte men att det även från ledningen kan finnas tendenser till negativa attityder. 

Lärare Y menar att tankar och värderingar kring ämnet visar sig i form av 

schemaläggning som inte är till deras fördel samt att lokalerna placeras i källaren. 

Rektorer i Lahdenperäs studie (2008) visar att rektorer fick kämpa för att skolorna 

skulle genomgå attitydförändringar och upplevde att det fanns smygrasism. Moya 

(2002) menar att förändringar ska avspeglas även i läroplanen. Hennes förslag 

innebär varierande grader av förändring i läroplanen vars syfte och mål är att skapa 

förändringar i samhället. Genom att lyfta fram minoriteterna i läroplanen underlättar 

det vägen till acceptans och förståelse för andra kulturer. Det interkulturella syftar till 

ett utbyte mellan kulturer vilket är vad Moya vill få fram med sina förändringar i 

läroplanen.   

6.4 Lärare och elevers väg till gemenskap 

Holland (2012) intervjuar elever som deltagit i projektet att i en skola ha elever som 

kommer från en annan del av staden som har det mindre välställt. Intervjuerna och 

observationer visar att det i klassrummet lätt förekom att om det fanns flera elever 

från projektet i klassrummet blev det så att de satt för sig själva. Lärare Z lyfter fram 

att det inte skulle vara bra att ha en fördelning av elever i klassen där majoriteten är 

elever med annan etnisk bakgrund. Det både Holland och lärare Z lyfter fram är att 

konsekvensen blir att det inte sker ett interkulturellt utbyte.  

Både lärare X och Y talar om önskemål och visioner för projekt vars mål är att skapa 

tillfällen för de svenska eleverna att umgås med elever med utländsk bakgrund. 

Lärare Y har vid intervjutillfället påpekat att det finns ett projekt på gång. Lärare X 

hade vid tillfället för intervjun inga projekt som planerades men hon presenterade 

önskemål om att kunna ha gemensamma föreläsningar och/eller faddrar till de 

eleverna med utländsk bakgrund.  

Eleverna som läser gymnasieförberedande programmet med fokus att utveckla det 

svenska språket, lyfte fram att mötet med svenska elever inte sker i vardagen. Detta 

beror på att det spontana mötet inte sker för att de inte har gemensamma ämnen. 

Även här brister språkkunskaperna, när språket inte finns där så uppstår det lätt en 

känsla av utanförskap i klassrummet, vilket försvårar utbytet mellan svenska elever 

och invandrarelever. Eleverna som läser nationella program har en annan upplevelse 

och har en annan utgångspunkt än de andra utländska eleverna. Deras språkliga 

kompetens gör att den språkliga barriären inte orsakar missförstånd, det sker ett 

utbyte.  

Jag har några kompisar här, jag har inte så många kompisar på skola. Man kan inte bara gå 

fram till någon och bara säga ”hej, jag vill prata med er”. Om jag hade haft några svenska 

kompisar så hade jag varit bättre på språket, självklart vill man ha många kompisar. (Elev B. 

s. 27 ) 
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Det går att dra paralleller med det Ladberg (2003) skriver om vikten av att ha språket 

vid mötet med varandra. Det interkulturella perspektivet grundar sig på att det ska 

ske ett utbyte med varandra och då krävs det faktiskt möjlighet för eleverna att ha 

gemensamma möten och kontakt med varandra i skolan. Precis som det står i 

läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011) påpekar, ska eleverna kunna ha en 

förmåga att samspela i möten med andra människor från andra kulturer.  

6.5 Rasism i skolan 

Orättvis och kränkande behandling förekommer i dagens samhälle. Ett av de teman 

som nämns av lärare och elever är just rasism i skolan. Lärare rapporterade att de sett 

förekomsten av främlingsfientlighet i skolan. Lärare W hävdar att det på skolan 

förekommer rasism och att en bidragande faktor till att det fortfarande förekommer 

är att skolan inte har gjort en tillräcklig insats för att förhindra en sådan kränkande 

behandling. Läroplanen förespråkar alla människors lika värde och att skolan är 

skyldig att bemöta främlingsfientlighet och intolerans (Utbildningsdepartementet 

2011). Även lärarförbundet (2006) förespråkar att lärare skall agera när rasism 

uppstår bland elever. Lärare X har som rutin att om sådant skulle förekomma så görs 

en omedelbar konflikthantering. Eleverna uppmanas att alltid kontakta lärare om de 

upplevt eller hört något med främlingsfientliga undertoner. Elev A beskriver en 

händelse där han känt att han behövt kontakta en lärare om just denna händelse vilket 

visar att det på skolan förekommer rasism samt att skolan försöker ingripa för att 

förhindra det. Av de som intervjuats var det cirka hälften som blivit utsatta eller hört 

andra människor uttrycka främlingsfientliga åsikter.  

Jag gjorde ett prov här i ettan i ett ämne och jag fick inte så högt betyg. Men du kan inte få 

mer än det här för att du kommer från ett annat land, du tänker inte lika bra. Du tänker inte 

som svenskarna så därför får du inte högre betyg. (Elev H, s.29) 

Denna elev upplevde, som hon anser, en felaktig bedömning där hon känner att hon 

blivit bedömd på grund av hennes utländska bakgrund och inte vad hon producerat. 

Denna händelse är oacceptabel inom skolan för om man följer läroplanen så ska 

skolan sträva efter at erbjuda en likvärdig utbildning och särskilda hänsyn ska ges till 

de eleverna för att de på bästa sätt ska nå målen (utbildningsdepartementet, 2011). 

Det ska dock anmärkas att läraren i fråga har varken kontaktas då eleven önskade 

hålla denna lärare anonym. Ett problem med en som historia som denna är att man 

behöver höra båda parter för att kunna skapa sig en helhetsbild av händelsen.  

Holland (2012) visar att elever känner olust att gå i en mångkulturell skola där 

majoriteten av eleverna är vita och har det bättre ställt ekonomiskt. De hade känslan 

av att andra förväntade sig att de skulle misslyckas. Precis som i Hollands studie har 

författarna till denna studie kunnat observera att elev F upplevt att lärare hade låga 

förväntningar på eleverna i skolan. I Hollands studie fanns det en elev som uttryckte 

en känsla av orättvisa då hennes prestation och insats inte var hennes egen utan att 

alla elever från projektet blev samlade i ett fack som ofta inte var positivt. I denna 

studie upplevde elev I att det från lärares sida fanns förutfattade meningar kring 

orsaker till varför elever med invandrarbakgrund inte kunde delta. Hon upplevde att 

alla familjer blev dragna under en kam och uppfattade detta som kränkande.  

6.6 Slutsats 

Målet med denna studie var att få en inblick i den mångkulturella skolans miljö och 

hur elever samt lärare uppfattar den mångkulturella skolan. Fokuset låg på elevernas 
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perspektiv men även lärarnas perspektiv bidrog till en helhetsbild över det 

undersökta området. Svenska som andraspråk är den centrala faktorn i detta arbete då 

samtliga elever studerade detta ämne. Stor vikt lades även på hur eleverna kände 

inför främlingsfientlighet. Alla dessa små moment som undersöktes i detta arbete är 

pusselbitar som ingår i ramen för en mångkulturell skola. Respondenterna som 

intervjuats bidrog med riklig information kring ämnet. Det som har visats genom 

intervjuerna är att området kräver fortsatt forskning.  

En mångkulturell skola för lärare visade sig vara problematiskt för lärare då de inte 

utan att själva inse det gav beskrivningen av en interkulturell skola. Detta har inga 

direkta konsekvenser då de avser en handling. Lärarna hade en delad syn på ämnet 

svenska som andraspråk. Två lärare upplevde att de fick stöd från ledning och att alla 

deras önskemål uppfylldes och respekterades. En annan lärare upplevde att ämnet 

blev särbehandlat på ett negativt sätt då schemaläggning och klassrum ofta var sämre 

placerat än andra. Lärare hade flera idéer om hur de skulle jobba för att stärka 

gemenskapen mellan eleverna. En lärare hade redan planer på sådana projekt. Vid 

upprepande tillfällen har lärare bevittnat olika sorters av främlingsfientlighet. De 

jobbar för att sådant inte ska ske.  

Eleverna uttrycker att de inte har möjlighet att umgås med svenska elever vilket är en 

stor anledning till att det inte sker ett möte. Detta styrks av de elever som går i 

klasser där svenska deltar då de inte upplever hinder för möten. Vidare tolkar 

författarna att genom respondenternas svar att språkliga osäkerheter som senare leder 

till en språklig barriär. Elever som läser de nationella programmen och läser med 

svenska elever upplever inte ett behov av att tala sitt modersmål i skolan då deras 

svenska kompetens är så pass hög. Detta står i kontrast med de elever som läser det 

studieförberedande programmet som ännu inte är tillräckligt bekväma i sitt 

användandet av det svenska språket och därmed gärna talar sitt modersmål. Eleverna 

har kommit i kontakt med rasism från elever men även från lärare. 

6.7 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att föra en studie över en längre tid för att från 

en bred studie kunna skapa en djup studie. Eleverna i denna studie intervjuades vid 

ett tillfälle och som gav en mängd information som inte kunde utvecklas vidare på 

grund av tidsbrist. Att kunna följa en grupp ungdomar från det att de blir elever i en 

svenska skola till dess att de avslutar sin skolgång skulle generera en rik studie. 

Genom att följa dessa elever ges det möjlighet att se hur den språkliga aspekten 

påverkar elevernas känsla av delaktighet. Genom kontinuerliga intervjuer och 

kontakt blir informationen aktuell och mer pålitlig. 
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Bilagor 

Underlag för ämnesområdet – lärare  

 Vad var det som intresserade dig att arbeta som svenska som 

andraspråkslärare?  

 Vad betyder en mångkulturell skola för dig? 

 Vad har ni för attityder gentemot en mångkulturell skola? 

 Vad tror/anser lärare är viktigt för att eleven ska känna en koppling till sin 

kultur? 

 Hur viktigt är det att känna den kopplingen?  

 Känner ni att det läggs tillräckligt med resurser på svenska som andraspråk? 

 Hur upplever/värdesätts dem i skolan? 

 Har ni lika mycket utrymme att uppmärksammas i verksamheten som övriga 

lärare? 

 Känner ni er som en del av skolan eller som en separat del? 

 Tycker ni att svenska som andraspråk har en negativ stämpel? Varför? 

 Hur arbetar ni med att stärka elevernas känsla att tillhöra/känna sig som en 

del av skolan? 

 Sker det utbyte av kulturella erfarenheter under lektionerna? 

 Hur upplever ni att era elever fungerar på rasterna?  

 Umgås de med varandra eller med övriga elever i ordinarie klass? 

 Vad skulle ni vilja göra föra att främja elevernas känsla av gemenskap som 

inte görs idag? 

Elever  

 Vad tycker ni om att gå i förberedelseklass/svenska som andraspråk? 

 Vad tycker ni om svenska språket? 

 Vad tycker ni om att göra på rasterna? 

 Vilka umgås ni helt med i klassen? 

 Är det svårt att hänga med på ordinarie lektioner? Är språket svårt att förstå? 

 Känner ni er som en del av klassen? 

 Tycker ni att det är bra att läsa svenska som andraspråk? Varför? 

 Är svenska som andraspråk en trygghet för er? 

 Brukar ni prata om varandras kulturer? 

 Vad gör ni på fritiden? Umgås ni med några klasskramrater? 

 När ni är i ordinarie klass, känner ni er trygga med era kamrater? 

 Får ni prata ert modermål i skolan? – vad tycker ni om det? 

 Hur känner ni att lärarna bemöter er? – är de snälla? 

 Känner ni att ni kan prata med alla lärare på skolan? 

 Hur behandlas ni av era skolkamrater? 

 Vad tycker ni om skolan? 

 Vad är det som är roligt med skolan/mindre roligt? 


