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Flerspråkighet är inget modernt ord, det är ett faktum i vårt samhälle att vi lever i en 
mångkulturell miljö. Många barn kommer hit från andra länder och placeras in i vår 
svenska skola med kort varsel, där de förväntas anpassa sig efter alla främmande 
företeelser och kulturella skillnader som finns. Vi ville se hur man som pedagog 
utifrån detta planerade och genomförde undervisning som var anpassad till en 
mångkulturell skola. Därför valde vi att genomföra intervjuer med vissa pedagoger, 
som är de flerspråkiga barnens närmsta länk i skolan. Genom dem fick vi veta hur 
komplext pedagogernas arbete är, hur frustrerande det kan vara när språket blir till 
en barriär för kommunikationen. Hur viktigt det är att barnen får stöd i alla sina 
språk, för att det lägger grunden för deras framtid och förutsättningar. För att detta 
ska kunna förverkligas måste pedagoger förstå att deras inställning till flerspråkighet 
och mångkultur återspeglas i barnen, deras attityder formas utifrån det.  
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1. Inledning  
Flerspråkighet är något som ligger oss båda varmt om hjärtat. En av oss är flerspråkig 
och har erfarenhet av att komma till skolan utan att kunna tala det svenska språket. 
Den andra har haft sin verksamhetsförlagda utbildning på en skola som är 
mångkulturell och har därför fått upp ögonen för fördelarna och nackdelarna med att 
arbeta i en flerspråkig miljö. 
 
Språk kan liknas vid en färskvara; om det ej används kommer det sakta men säkert 
att glömmas bort. Därför är det viktigt för oss pedagoger och vuxna att uppmana 
barnen att tala sitt modersmål och se deras flerspråkighet som en tillgång, något som 
enligt Ladberg (2003) berikar både dem men också människor i deras närhet. De 
barn som går i en mångkulturell skola får en mer realistisk syn av verkligheten 
eftersom Sverige är ett mångkulturellt land. De får lära sig att vi är ett land där det 
bor många nationaliteter och det handlar om att de mångkulturella skolorna ska 
acceptera detta och se det som en fördel istället för en nackdel. Alla har vi utbyte av 
varandra.  
 
Enligt vår erfarenhet är det många i dagens samhälle som har en negativ inställning 
till mångkulturella skolor och tror att undervisningen är av en sämre kvalitet på dessa 
skolor. Det tas för givet att de mångkulturella skolorna presterar sämre, detta beror 
dock på att förutsättningarna för dessa skolor ser lite annorlunda ut, än för de 
homogena skolorna. Det är många krockar som finns runt varje hörn på en 
mångkulturell skola, så som kulturella skillnader, syn på uppfostran och utbildning. 
Just på grund av detta måste det finnas pedagoger som klarar av det lilla extra, vars 
själar brinner lite extra, som ser utmaningen i att undervisa på en mångkulturell 
skola som något givande och värdefullt. Enligt våra respondenter är det just dessa 
som behövs när det kommer människor med utländsk bakgrund till Sverige som 
skjutsas direkt in i de svenska skolorna, som inte kan ett ord på svenska. Men dessa 
barn ska ändå uppnå de mål som finns i läroplanen, och detta är just där utmaningen 
ligger. Att undervisa barn trots språkliga barriärer, att få dem att nå målen, trots 
dubbelt arbete och ibland halvspråkiga barn. 
 
Vår studie har tagit plats på en mångkulturell grundskola i Mellansverige. 
Studien sträcker sig från förskoleklassen upp till år 9, detta för att vi ville få en 
så bred syn som möjligt om hur en mångkulturell skola fungerar.   
 
Lpo 94 skriver om hur vi pedagoger bör förhålla oss till en mångkulturell skola: 
 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 
samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet. (Skolverket, 2006, s.6) 

 
I kursplanen för modersmål står det att: 
 

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven 
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– tillägnar sig kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra jämförelser 
mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin 
tvåspråkighet,  
 
– stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet 

 
– lär sig att använda sitt modersmål som medel för sin kunskapsutveckling och på så 
sätt tillägnar sig ett ord- och begreppsförråd inom olika områden.  (Skolverket, 
2000.) 

 
 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven 
 
– tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av grundläggande 
mönster och grammatiska strukturer i det svenska språket samt utvecklar sin 
förmåga att tillämpa skriftspråkets normer  
 
– lär sig hur det egna lärandet på ett andraspråk går till och lär sig att använda sina 
erfarenheter, sitt tänkande och sina språkliga färdigheter för att inhämta och befästa 
kunskaper. (Skolverket, 2000.)  

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa hur några pedagoger beskriver hur de arbetar i 
en mångkulturell skola för att främja alla elevers språkliga och sociala utveckling. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 Hur anser några pedagoger på en mångkulturell skola att man bör arbeta för 

att främja alla elever? 
 

 Hur upplever pedagoger att de själva samt barnen påverkas av 
flerspråkligheten på en mångkulturell skola? 

 

 Vad anser pedagogerna att modersmålslärarens kunskaper bidrar till, med 
förmån för både pedagoger samt elever? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Definitionerna av dessa begrepp kommer från Ladberg (2003) samt Otterup (2005). 
Flerspråkighet: innebär att en individ talar mer än ett språk som den använder aktivt. 
Halvspråkighet: Många barn med utländsk bakgrund kommer till Sverige utan riktiga 
baskunskaper i sitt modersmål. När ett barn inte har en bas i ett språk så är det 
mycket svårt att lära sig ett till nytt språk. Barnet blir inte bra på något språk och 
räknas då som ”halvspråkigt”.  
Inkludering: Alla ska få vara delaktiga i verksamheten utifrån deras förutsättningar. 
Modersmål: Det språket som är barnets förstaspråk, barnet känslospråk. 
Modersmålslärare: En pedagog som undervisar barn i deras modersmål, ett annat 
språk än svenska.  
Mångfald: En mångfald innebär att det finns fler än ett land eller språk representerat 
i en grupp av människor.  
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Pedagog: Begreppet pedagog innebär i vår uppsats: klasslärare, förskoleklasslärare, 
modersmålslärare, SvA – lärare och fritidspedagog.    
SvA-lärare: En pedagog som undervisar elever som behöver extra svenska. Denna 
pedagog går igenom allt mer noga och sakta, dock sätts det betyg på eleverna på 
samma sätt som de som har ”vanlig” svenskundervisning.  
Utländsk bakgrund: Människor med annat modersmål än svenska som antingen 
själva är födda utanför Sverige eller har föräldrar som är födda utomlands. I 
resultatdelen används uttrycket ”invandrare” då detta är citat från respondenterna.  
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Teori 
Säljö (2000) skriver om att Vygotskys syn på barn och deras lärande kan 
sammanfattas med att barn är intelligenta, nyfikna och vill utvecklas språkligt. 
Vygotsky menar vidare att det är genom sociala interaktioner som barnen uppnår 
klimax gällande deras lärande och utveckling, den så kallade proximala 
utvecklingszonen. Denna innebär att ett barn i samspel med någon mer kunnig än sig 
själv når mycket längre i sin kunskapsutveckling än vad barnet hade gjort på egen 
hand. Det är genom kommunikation med omvärlden som barnet bygger upp en 
förståelse för sin omgivning. 
 
Säljö (2000) skriver vidare om att Vygotsky var medveten om att utveckling och 
lärande inte ser ut på samma sätt i olika miljöer. Det är skillnader så som fysisk miljö, 
religion, sociala perspektiv och världsbild som bidrar till att uppfostran och 
utbildningen ser annorlunda ut i andra länder och kulturer. Ett barn som kommer 
från en annan kultur måste få chansen att ta seden dit han eller hon kommer, det kan 
inte ställas krav på att barnet ska kunna de kulturella ”reglerna” innan. Vygotsky talar 
om att barnet lär sig för livet, att barnet aldrig kommer att bli fullärd. Detta eftersom 
omvärlden hela tiden förändras och barnet med den, det är det som är att växa menar 
Lundgren (1996). Vygotsky menar vidare att man som pedagog inte bör se barnen 
som tomma blad som ska fyllas med information som barnen sedan ska kunna 
utantill. Vi som pedagoger sitter inte inne med all kunskap som barnen behöver/vill 
lära sig, då måste vilja upptäcka nya kunskaper själva.  
 

2.2 Vem är flerspråkig? 
Håkansson (2003) hänvisar i sin bok till en definition av flerspråkighet inom ramen 
av modersmål, som är baserad på fyra delar. Den första är ursprung som innebär att 
modersmålet är det man lär sig först samt att man är flerspråkig när man har lärt sig 
alla språken från första början av sitt liv. Den andra delen är behärskning vilket 
innebär att modersmålet (oavsett antalet modersmål) är det språk man behärskar 
bäst. Denna del är svårare att använda sig av eller att mäta eftersom personen kanske 
använder de olika språken i olika situationer. Den tredje delen behandlar funktionen 
av språket, alltså det språket man använder mest. Som flerspråkig innebär det att 
man använder alla språk lika mycket. Den sista delen handlar om personens attityd 
till språket, hur denne identifierar sig med språket samt hur andra personer 
identifierar en. 
 

2.3 Social påverkan 
2.3.1 Föräldrarnas syn på och engagemang i barnens utbildning samt 
deras egen utbildning 
Arnqvist (1993) menar på att flerspråkiga föräldrarna har ett stort ansvar gällande 
barnens språkliga förmågor. Vill föräldrarna att barnet ska behålla sitt modersmål 
måste de se till att stimulera barnet på detta språk. Detta innebär med andra ord att 
föräldrarna kommer att uppfostra barnet till att bli tvåspråkigt. Det krävs då att 
föräldrarna har en positiv attityd till tvåspråkighet samt att man prioriterar 
språkinlärningen.  
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Föräldrarnas egen utbildning har en påverkan på deras barns skolframgång, anser 
Ladberg (2003). Detta gäller även deras inställning till barnens skolgång. 
Framgången är en tredje aspekt som spelar in, har föräldrarna höga krav på sitt barn 
och att barnet ska klara sig bra, så är chanserna högre att barnet faktiskt gör det. 
 
2.3.2 Föräldrarnas språkliga kunskaper i svenska och modersmål 
Ladberg (2003) skriver om föräldrarnas roll i barnens språkutveckling. Barnen kan 
se ner på sina föräldrar och skämmas för dem för att de inte tar till sig det svenska 
språket lika bra och snabbt som barnen. Ladberg menar att barnen måste få känna 
att deras föräldrar är mer kompetenta, vilket de kan vara om föräldrarna håller sig 
kvar vid sitt modersmål istället för att förlita sig på sina vaga kunskaper i svenskan. 
Genom modersmålet får barnen en möjlighet att se sina föräldrar som förebilder och 
genom detta få en trygghet i sitt användande av modersmålet. 
 
Ofta lär sig föräldrarna det nya språket genom sina barn. Detta menar Ladberg 
(2003) kan bli till en belastning för barnen då det kan bli till ett stort ansvar. 
Samtidigt är det viktigt att föräldrarna anstränger sig för att lära sig svenskan så bra 
som möjligt samt att de försöker att förstå den svenska kulturen och dess traditioner. 
Ottenberg (1996) har skrivit ett reportage där han pratar om att barnet ibland blir 
den enda länken mellan föräldrarna och skolan, i de fall då föräldern inte kan ett ord 
svenska. 
 
Ladberg (2003) menar att vi som pedagoger måste få en förståelse för att föräldrarna 
uppfostrar barn i en kultur som de själva inte är vana vid eller uppvuxna med, på ett 
nytt språk dessutom. Genom detta blir föräldrarna bra förebilder eftersom de visar 
barnen att de är villiga att ta seden dit de kommer och har en vilja att vara delaktiga i 
den värld deras barn och familj nu lever i. Om ett barn har svårigheter med att lära 
sig ett lands språk så kan det bottna i föräldrarnas inställning till det nya landet och 
språket. Denna påverkan kan ske omedvetet både för föräldrarna men också för 
barnet. När barnen ser att föräldrarna har tänkt stanna i Sverige och skapa sig en 
framtid här bidrar det automatisk till att barnen känner sig tryggare och klarar sig då 
bättre i skolan.   
 
2.3.3 Barnens umgänge på fritiden och med kamrater 
Håkansson (2003) skriver om en undersökning som är gjord av Namei (1993) där det 
framkom att flerspråkiga barn ofta blandar sitt modersmål och det nya språket när de 
talar med sina föräldrar, medan barnen nästan helt övervägande talar svenska med 
syskon och kamrater. Författaren menar att detta beror på ålder och miljön, ju äldre 
personen är som barnet tilltalar är, desto mer använder barnet modersmålet. 
Befinner barnet sig i en miljö där alla talar svenska med varandra, exempelvis i en 
lekpark så kommer barnet att anpassa sitt språk till detta och tala svenska själv. Detta 
har visat sig stämma in på barn som både är ganska nyanlända i Sverige samt på barn 
som är födda här men ändå har ett annat modersmål. Vistelsetiden i Sverige har 
alltså ingen betydelse för hur barnen växlar mellan språken, det är situation och 
person som avgör detta. Även Arnqvist (1993) skriver om detta med anpassning av 
språket. Han menar att barnet gärna associerar ett språk med en person eller ett kön, 
för att lättare kunna skilja språken åt. Wiklund (2002) i Håkansson (2003) hävdar att 
det är flera aspekter som spelar roll för barnens språkutveckling än bara kompisars 
påverkan, så som i vilket område barnet bor i, vilken miljö denne vistas i, vistelsetid i 
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Sverige samt vad barnet och dennes familj har för planer för barnets framtid. Till sist 
skriver även Rontu (2005) om kodväxling och förklarar att när ett barn kan välja att 
växla mellan olika språk så får det barnet en språklig dominans i relation till den 
enspråkiga individ den tilltalar. Den har ett större utbud att välja mellan och göra sig 
förstådd på, vilket vidgar barnets språkliga medvetenhet. 
 

2.4 Pedagogens roll 
2.4.1 Pedagogens syn på undervisning för flerspråkiga barn 
Ladberg (2003)  skriver om samlingens betydelse som undervisningsform för 
flerspråkiga barn. Hon menar att denna undervisningsform inte är den optimala för 
barn med ett annat modersmål eftersom samlingen ger barnen litet talutrymme samt 
att det är svårt att lyssna och uppfatta i en sådan stor grupp. Även Loken och 
Melkeraaen (1996) menar att samlingen är en svår undervisningsform för 
flerspråkiga barn, eftersom detta oftast kräver mer av barnen än vad de klarar av. 
Författarna menar att man i mindre grupper lättare ser om man behöver förklara 
något mer tydligt, upprepa något eller förenkla något man sagt, detta är mer svårt att 
läsa av barnen i en stor samlingsgrupp. 
 
Håkansson (2003) skriver om halvspråkighet och pedagogers attityder till detta. 
Författaren menar att som pedagog gärna skyller på det extra språket, modersmålet, 
när man inte riktigt vet varför barnets språkkunskaper i svenskan inte utvecklas 
enligt ”normen”. Men Håkansson menar att det inte finns några bevis för att 
inlärningen av ett språk skulle påverka ens andra språk på ett negativt eller störande 
sätt.  
 
2.4.2 Engagemang 
Det gäller enligt Ladberg (2003) att pedagogerna talar med barnen om sådant de 
tycker är intressant, eftersom detta då bidrar till att de blir nyfikna och engagerar sig i 
samtalet. Om ett barn tycker att något är spännande kommer barnet lättare ihåg det 
denne har lärt sig. Barnet kommer att vilja återberätta det spännande som har hänt, 
trots språkliga barriärer. Det gäller att pedagogerna hela tiden lyssna till det barnen 
tycker är viktigt och utforma undervisningen därefter. På det sättet hör engagemang 
och motivation ihop, genom att vi motiverar barnen med det som intresserar dem så 
kommer de att vilja engagera sig mer. Fredriksson och Taube i Bjar och Liberg (2003) 
menar att pedagogen måste ha för ögonen att varje barns bakgrund är unika och 
olika, därför ska pedagogen vara lyhörd och utforma undervisningen anpassad efter 
dessa behov. Dock ligger det lika mycket ansvar på föräldrarna som det gör på 
pedagogen gällande barnets framgång i sina språk. Därför är råd från pedagog till 
föräldrar, om tillexempel läsning tillsammans med barnet samt uppmaning om att 
tala det nya språket hemma, ett hjälpmedel för att barnet ska nå goda resultat i det 
svenska språket. Om stimulans och träning av det nya språket skriver även Kotsinas 
(2005) om, där hon menar att detta spelar stor roll för barnets språkinlärning.  
 

2.4.3 Motivation 
Som pedagog måste man motivera barnens språkutveckling, i alla språk barnet kan, 
menar Ladberg (2003). Detta för att barnen ska känna att alla språk är lika viktiga för 
både dem själva men också för pedagogen. Om ett barn tänker bäst på ett annat 
språk, så bör pedagogen inse att barnet kanske får en större förståelse om den får 
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tänka på sitt ”tanke- och känslospråk”. Sedan är det enklare för barnet att översätta 
kunskapen på sitt modersmål till svenska. Det är viktigt att som pedagog se till att ett 
barn inte skäms för sitt språk, för när ett barn förknippar sitt modersmål med något 
negativt så kan det sluta med att barnet inte vill fortsätta att tala det språket. För att 
ett barn ska våga visa upp sig och sitt bagage med erfarenheter och kunskaper krävs 
det att det får ett gott mottagande med en positiv laddning, därigenom får barnet 
bättre självförtroende. Fredriksson och Taube i Bjar och Liberg (2003) skriver om 
skolprestationer och de krav som ställs på elever med utländskbakgrund. Författarna 
menar att det stadiet när eleverna med utländsk bakgrund ska lära sig att läsa och 
skriva, är den mest avgörande för hur deras självbild kommer att bli. Misslyckas 
eleverna eller stöter på hinder under vägens gång, är det lätt att de får en negativ 
självbild som sedan håller i sig och som oftast sprider sig till alla delar som berör 
skolan och dess ämnen. Det kan gå så långt att denna negativa känsla påverkar 
elevernas hela framtida yrkesliv.  
 
2.4.4 Förebilder 
Ladberg (2003) skriver om att pedagogen är barnens förebilder gällande vilken 
attityd de har till språkinlärning och flerspråkighet. Vuxnas bemötande av 
flerspråkiga barn avspeglas i hur de barn med svenska som förstaspråk sedan 
kommer att bemöta flerspråkiga barn. Vid ett samtalstillfälle med ett barn ligger inte 
fokus på att vi måste förstå, det viktiga är att vi försöker att förstå. Vi vuxna måste 
vara bra förebilder för barnen och visa andra vuxna att det finns positiva egenskaper 
med att vara flerspråkig. Vuxna och pedagoger måste hela tiden motarbeta fördomar 
och försöka att lyfta statusen på flerspråkighet. Därför skriver Ottenberg (1996) i ett 
reportage att kontakten med föräldrar är av största vikt när det gäller barn med 
utländsk bakgrund. 
 

2.5 Yttre påverkan 
2.5.1 Miljön i kassrummet 
Enligt Ladberg (2003) tar det mycket längre tid för barnen att lära sig ett språk i en 
miljö som de inte är vana med, så som förskolan. Hemma har de saker omkring sig 
som de kan benämna, som de är vana att använda i sin vardag. På en förskola som 
har en helt annan miljö, krävs det att barnet måste undersöka och ta in alla intryck 
innan den vågar sig på att uttrycka sig. Fredriksson och Taube i Bjar och Liberg 
(2003) skriver att statusen på böcker och den litterära traditionen inom ett annat 
land har en inverkan på barnens läsinlärning i det svenska språket. Tillgången av 
böcker samt hur läskunnighet värderas inom ett annat land är också faktorer som 
påverkar barnen. Ytterligare en sak som påverkar barnens språkutveckling markant 
är stress, så som Ladberg skriver; ”stress är anti-språkligt” (2003, s. 149).  
 
2.5.2 Skolans syn på undervisning 
Förskolans uppgift är att befästa ordet flerspråkighet i barnen eftersom detta kan 
bidra till att det öppnar sinnet hos de enspråkiga och får dem att se det naturliga i att 
tala flera språk, Anser Ladberg (2003). Anledningen till att detta bör göras redan i 
förskolan är för att barnen är mer öppensinnade och lättare tar till sig nya ord. Det är 
vi vuxna som ger barnen språket dock utvecklas och befästs språket som mest i 
interaktion med andra barn, speciellt i leken. Just i förskolan är det viktigt för 
barnens språkutveckling att höra de vuxna berätta, istället för att de själva ska 
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försöka när de inte ännu har orden till att själva berätta. Misslyckandet och den 
dåliga självkänslan kan lätt infinna sig när barnet inte har tillräckligt många ord att 
uttrycka sig på och inte kan göra sig förstådd. 
 
En flerspråkig elev har det dubbelt så svårt i skolan, då det ska lära sig det nya 
språket och stoffet samtidigt, detta menar Ladberg (2003). Därför är inlärningen av 
språket mer krävande för flerspråkiga barn och tar ofta längre tid. Genom att ett barn 
inte har automatiserad språkförståelse måste han eller hon hela tiden tänka och 
förstå meningen med det andra säger. Det krävs därför mycket mer koncentration 
från de flerspråkiga barnen och när de tappar orken till detta är det lätt att tro att 
barnet har koncentrationssvårigheter när det egentligen handlar om de språkliga 
barriärerna. Det är fel att bedöma ett barns kognitiva kunskaper enbart efter dennes 
språkliga färdigheter, ibland kan barn inte uttrycka sina kunskaper muntligt. Ladberg 
hävdar att: 

 
Barnet talar och lyssnar, inte för att lära sig språk, utan för att kommunicera – då lär 
det sig språk. (2003, s. 186). 

 
Det är viktigt att modersmålsläraren finns i skolan eftersom detta visar att skolan 
tycker att elevernas minoritetsspråk ses som viktiga och betydelsefulla, menar 
Ladberg (2003)  
 

2.5.3 Samhällets syn på flerspråkighet 
Ladberg (2003) talar om språkets status i ett samhälle. Att människor slutar tala ett 
språk som förnedras och som ger sämre status i ekonomiska och sociala förhållanden. 
Ladberg (2003) skriver att här i Sverige ses det som naturligt att tala endast ett språk, 
vi ser inte oss själva som tvåspråkiga. Barn som kommer från andra länder har oftast 
mer än ett språk i bagaget, vilket vi genast ser som ”problematiskt”, men för dem är 
det en självklarhet eftersom det talades flera modersmål i deras land. Håkansson 
(2003) skriver i sin tur att enspråkighet i ett land ses som en myt i många andra 
länder, just för att så många andra länder lever med en flerspråkig kultur.  
 

2.6 Språkets komplexitet 
2.6.1 Bas och utbyggnad 
Enligt Ladberg (2003) tror många att det är problematiskt att vara flerspråkig, ur den 
synpunkten att man måste hålla isär språken och dess ”regler”. Men det är snarare 
tvärtom. Har man den språkliga basen som behövs för att klara sig i ett språk, så är 
det lätt att ta till sig nya språk. Dock menar Einarsson (2004) att en bas i ett språk är 
nödvändigt för att kunna utveckla en bas i ett nytt och ytterligare språk än det man 
redan kan. Har man inte dessa baskunskaper i ett språk har barnet inget språk att 
luta sig tillbaka mot och utgå ifrån i sin språkinlärning. Författaren menar att det 
oftast inte är tvåspråkigheten i sig som skapar problem i situationer, utan det är 
samhället och dess kulturella attityder som orsakar detta. Loken och Melkeraaen 
(1996) nämner även dem att ett välutvecklat modersmål är den bästa förutsättningen 
för barnet att lära sig ett nytt språk.  
 
2.6.2 Förmågor 
Hjärnans förmåga att handskas med språk är mycket större än vad man tror, hjärnan 
används sällan till sin maximala kapacitet. Det finns nämligen ingen gräns för hur 
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många språk man kan lära sig. Detta förutsatt att barnet anser att det är viktigt för 
denne att lära sig detta språk, barnet kommer inte att lära sig språket bara för att han 
eller hon hör det. Ju fler språk ett barn tillägnar sig desto lättare har de att lära sig 
ytterligare nya språk, detta beror på att barnet lär sig hur de olika språksystem 
fungerar och kan där igenom ”översätta” ett språk till de referensramar han eller hon 
redan har. Arnqvist (1993) skriver om undersökningar som har gjorts på en- och 
flerspråkiga barn, där det har visat sig att de flerspråkiga barnen har presterat bättre 
än de enspråkiga på flera punkter, så som kunskaper gällande begreppsbildning, 
analysering samt språklig medvetenhet. Även Axelsson i Bjar och Liberg (2003) 
skriver om att andraspråksinlärare har en bättre omvärldskunskap, är mer kognitivt 
utvecklad och har en större metaspråklig medvetenhet.  
 
Dina förväntningar som pedagog speglar barnens framgång i att lära sig flera språk 
samtidigt, anser Ladberg (2003). Om pedagogen har en negativ inställning så 
kommer barnets möjligheter till att lyckas radikalt att minska. Ofta har man en ovana 
att fokusera på det ett flerspråkigt barn inte kan i stället för att se det barnet faktiskt 
kan. 
 
2.6.3 Kodväxling 
Ladberg (2003) skriver om växlingar i språket, när ett barn använder sig av flera 
språk i ett och samma sammanhang. Hon menar på att många anser och tror att detta 
är något negativt för barnet, hon hävdar dock att detta är ett sätt för barnen att inte 
haka sig i det de vill uttrycka, de använder sig av de ord de kan oberoende av vilket 
språk det är på. Författaren skriver även att barn växlar mellan språken beroende av 
vilken situation de befinner sig i samt vem de talar med. Som vuxen bör man ej se 
barnens språkväxling som något negativt och rätta det, det man i stället bör göra är 
att ge barnet det ordet han/hon saknar. På så sätt får barnet hela tiden höra det 
”rätta” ordet och tillslut kommer barnet att förstå att orden har samma innebörd fast 
på olika språk. Håkansson (2003) skriver om att kodväxling snarare är en regel för 
flerspråkiga barn än ett undantag. Han menar vidare att växling mellan olika språk 
visar på att personen har en avancerat, systematisk och god språkförmåga eftersom 
personen klarar av att hantera flera språk samtidigt. Även Arnqvist (1993) berör detta 
med kodväxling, han skriver om en undersökning som menar att tvåspråkiga barn 
har ett lika stort ordförråd på sina två språk sammanlagt som enspråkiga barn har på 
sitt ”enda” språk. Arnqvist (1993) skriver vidare att Tingbjörn (1986) menar att 
förutsättningen för att det ska finnas en jämn balans mellan minoritets- och 
majoritetsspråket är att båda språken får lika stort talutrymme. Arnqvist menar att 
man måste ge flerspråkiga barn möjligheter att praktisera båda sina språk.  

 
2.7 Diagnostiska Svårigheter 
Lahdenperä (1997) skriver om tre faktorer kring språksvårigheter; egenskaper, 
utveckling samt kontext. Med egenskaper menar författaren funktionsnedsättning, 
olika testresultat, medicinska antaganden. Utveckling syftar till de olika stadier som 
finns i ett barns utveckling. Faller dessa utanför ramarna för ”normen” bör det 
undersökas. Även barnets behov och uppväxt har här en avgörande roll för hur 
barnets utveckling kommer att te sig. Kontexten i sin tur syftar till miljön, 
omgivningen, interaktion med andra människor samt de sociala kontakter barnet 
har. Det är dessa faktorer som man bör ta hänsyn till när man märker att ett barns 
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språkutveckling har avstannat och ej utvecklas, det då viktigt att upprätta ett 
åtgärdsprogram så snabbt som möjligt enligt författaren.  
 
Ladberg (2003) menar att ett barn som har diagnoser ofta har svårigheter med 
sociala signaler, detta betyder dock inte att svårigheterna blir större bara för att det 
rör sig om flera språk. Barnet kommer att ha likadana sociala problem på alla språk, 
men svårigheterna att tala flera språk kommer ej att öka.  
 
Vid svårigheter gällande språkinlärningen kan man använda sig av det som Ladberg 
(2003) skriver om; estetiska uttryckssätt. Det är inte enbart ord vi använder oss av 
när vi kommunicerar, mimik och kroppsspråk är en minst lika stor del av det vi 
uttrycker. Författaren menar att barn som inte kan uttrycka sig med hjälp av ord kan 
använda kroppen som ett hjälpmedel, så som att dansa, sjunga, spela teater samt bild 
och form. Det viktiga för oss människor är nämligen att bli förstådda samt förstå 
själva, det är kommunikationen som ligger i fokus, inte vilket språk vi talar. Språket 
är bara medlet i vår kommunikation, inte målet. Om detta skriver även Lokek och 
Melkeraaen (1996) som menar att man måste få chansen att uttrycka sig även om 
man inte kan göra det på ett verbalt plan, där fokus inte ligger på orden utan det 
kroppen vill uttrycka med olika hjälpmedel.  
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3. Metod 
För att kunna undersöka en mångkulturell skola och se hur pedagogerna arbetar 
måste man föra diskussion med de pedagoger som är insatta i skolans verksamhet. Vi 
valde därför att utföra intervjuer med de verksamma pedagoger som finns inom ett 
spår på skolan. Dessa pedagoger är barnens närmaste länk i deras språkliga lärande. 
Det är de som upptäcker svårigheter, kommer på lösningar och lyckas tillsammans 
med barnen.  
 

 3.1 Forskningsstrategi 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsform, detta berodde på flera aspekter. Vi insåg 
att en enkät lämpad för barn i förskoleklass eventuellt inte skulle ge oss tillräckligt 
djupa svar på våra forskningsfrågor. Därför lämpade sig en intervju med pedagoger 
och verksamma inom skolan bättre. Vi visste att det fanns många eldsjälar till 
pedagoger som mer än gärna ville svara på frågor som berörde deras dagliga arbete 
med lärande barn i en mångkulturell miljö. Vi valde att ej utföra enkäter på 
pedagogerna eftersom vi förutspådde att svaren inte skulle bli lika utförliga då. 
Genom intervju behöver pedagogerna inte tänka igenom det de svarar på samma sätt 
som i en enkät, de får vara mer frispråkiga genom den ”diskussion” som uppstår 
under en intervju.  
 

3.2 Intervju som datainsamlingsmetod  
En av anledningarna till att vi valde intervju som datainsamlingsmetod är för att 
Denscombe (2000) menar att man får en djupare insikt i en människas värderingar 
genom intervjuer. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform, 
detta eftersom vi ville få fram områdesspecifika svar från respondenten för att uppnå 
ett resultat som går att jämföra och dra slutsatser kring. Denscombe (2000) skriver 
om semistrukturerad intervjuform och menar att man under en sådan intervju 
använder sig av en frågelista med frågor som ska behandlas, man är som intervjuare 
dock flexibel och behöver därför inte ställa dessa frågor i en strikt ordning. Detta ger 
då respondenten möjligheten att utveckla sina svar och åsikter på ett djupare plan 
och respondenten kan även komma med egna infallsvinklar, samt ge mer öppna svar 
på de angivna intervjufrågorna. Vi hade givna frågor i våra intervjuer men vi ville 
samtidigt ge respondenterna fritt talutrymme samt att vi eventuellt ville ställa viktiga 
följdfrågor som inte förekom i den förutbestämda intervjuordningen. Vi tror att detta 
medförde att alla respondenter kände sig mer avslappnade och bekväma i 
intervjusituationerna.  
 
Vi har intervjuat nio pedagoger med olika erfarenhet av mångkulturella skolor. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av elektronisk utrustning, vilket stärker 
validiteten på arbetet eftersom all data på så sätt fanns lagrad. En av oss hade 
huvudansvaret för att ställa intervjufrågorna, den andra finns där som ett stöd men 
var också den som förde anteckningar över sådant som inte framkom under 
inspelningarna (exempelvis mimik och kroppsspråk). Intervjuerna (Bilaga 1) utfördes 
under fem dagar, med ungefär två intervjuer per dag. De genomfördes i små 
grupprum på respondenternas arbetsplats. Vid vissa tillfällen blev intervjuerna 
avbrutna för att barn eller kolleger till respondenterna kom in i grupprummen och 
skulle hämta eller lämna saker. Dock genomfördes alla intervjuerna till fullo, tills 
respondenten och vi kände oss nöjda med svaren och de data som insamlats. 
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Intervjuerna varade mellan allt från 26 till 45 minuter, detta beroende på hur mycket 
respondenten hade att dela med sig av.  
 
Vi ville intervjua lärarna enskilt, då vi tror att de annars kunde ha påverkat varandras 
svar samt att de kanske hade förskönat svaren för att en kollega var närvarande. Vi 
tog kontakt med de utvalda respondenterna genom att prata med dem personligen 
vid ett besökstillfälle på skolan. Alla tillfrågade ville ställa upp i intervjuerna och detta 
med stort intresse och nyfikenhet. Frågorna som vi ställde byggde på våra egna 
erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen samt relevant litteratur.  
 

3.3 Urval 
Valet av respondenter är aldrig slumpmässigt eller omedvetet, detta menar 
Denscombe (2000). Man har alltid en tanke bakom de respondenter man väljer ut, 
för att göra undersökningen favör. Respondenterna bidrar med någonting som gör 
undersökningen bättre. Oftast handlar det enligt Denscombe om en speciell position, 
specialisering som respondenten har. 
 
Vi har intervjuat nio respondenter, varav dess yrkestitlar ingick: modersmålslärare, 
två SvA-lärare, förskolklasslärare, fritidspedagog, tre klasslärare från år 1-3 samt en 
lärare som arbetar med barn som behöver extra stöd i sin språkliga utveckling, i en så 
kallad studieverkstad (då med äldre elever, från år 4-9). Vi valde medvetet denna 
spridning av yrkena på respondenterna, för att få en djupare syn på undersökningen. 
Eftersom de alla arbetade med olika grupper av barn, fick vi ta del av både 
förskoleklass och lågstadiet inom den mångkulturella skolan. Vi ville vidare intervjua 
respondenter som hade olika lång erfarenhet av att arbeta både med barn med 
utländsk bakgrund men också i en mångkulturell skola.  
 
Respondenterna bestod av åtta kvinnliga pedagoger och en manlig pedagog. Det var 
ej ett medvetet val att endast ha en manlig respondent, vi valde inte respondenterna 
efter kön eftersom detta inte var relevant för datainsamlingen. 
 
Respondenterna hade alla olika utbildningar, allt från gymnasial utbildning till 
högskoleutbildning med specialiseringar. Åldern på respondenterna var varierande, 
detta är dock något som vi valde att ej fokusera på i undersökningens syfte. 
 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Ljudinspelningarna med respondenterna transkriberades en och en åt gången. Detta 
för att inte förlora fokus eller blanda ihop intervjuerna. Efter denna sammanställning 
plockades vissa delar ur från varje enskild intervju och sattes in i dessa nio 
underrubriker, som vi skapade utifrån intervjufrågorna: 
 

 Påverkan av att gå i en mångkulturell skola 

 Organisering av undervisningen 

 Fördelar och nackdelar med den mångkulturella skolan 

 Modersmålslärarens betydelse 

 Svårigheter 

 Inkludering/exkludering 

 Barns erfarenheter 
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 Lärarnas erfarenheter 

 Utbyte för lärarna 
 
Vi försökte att genom dessa rubriker belysa det respondenterna hade delat med sig av 
under intervjuerna. Det finns en sammanfattande text under varje rubrik som i 
korthet beskriver vad de flesta respondenter har sagt om just det ämnet, som sedan 
stärkts med citat från respondenterna. Intervjuerna har reviderats med minsta 
möjliga marginal, dock har ändringarna inte haft någon påverkan på resultatet. I 
resultatanalysen har vi sedan bildat nya underrubriker, utifrån det vi har tyckt varit 
viktigt att koppla samman med litteraturen. Sist valde vi att använda våra 
forskningsfrågor som rubriker, för att förtydliga svaren på forskningsfrågorna.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och  
metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra. 
(Denscombe, 2000, s. 283) 
 

Vårt syfte har varit att återge respondenternas svar så sanningsenligt som möjligt, 
dock har allt som respondenterna sagt tolkats av oss och därmed kan resultatet bli 
lite styrt till vår favör. Valet av plats, tid samt olika avbrott har förmodligen haft en 
påverkan på respondenternas svar. Denscombe (2000) skriver om att reliabilitet 
mäter hur pålitliga datainsamlingen är och om resultaten blir likvärdiga om 
undersökningen skulle utföras igen. Vi anser att beskrivningen av insamlingsmetoder 
och frågebilagan till intervjuerna styrker att en ny undersökning skulle kunna 
genomföras. Problemet kan uppstå i och med att alla respondenters svar var 
situationsbundna och individuellt färgade och därigenom kan man kanske inte få 
fram ett resultat som är identiskt en annan undersökningsdag. 
 
Respondenterna har innan intervjuerna fått se våra frågeställningar till denna 
uppsats samt vårt syfte med undersökningen och uppsatsen. Även detta kan ha 
format deras svar på våra intervjufrågor. Våra intervjufrågor, resultat samt litteratur 
håller en likvärdig standard och struktur och därför stärks validiteten. 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Informationskravet innebär att alla deltagare i undersökningen har informerats om 
arbetets syfte samt att allt deltagande är frivilligt och får avbrytas på respondentens 
villkor. Vi talade om för alla respondenter att deltagandet var helt frivilligt samt att 
respondenterna fick avsluta eller lämna intervjun när som helst. Vi fick tillåtelse att 
intervjua alla vi tillfrågade och det var ingen som ville lämna intervjutillfället. Vi 
informerade om vårt syfte med intervjun innan vi ställde frågorna, detta för att under 
intervjuns gång undvika missförstånd. Detta är något som Vetenskapsrådet (2002) 
förespråkar, att denna information kan göra respondenten mer insatt och bekväm 
med situationen.   
 
Samtyckeskravet innebär att alla respondenter har medgivit att de vill deltaga i 
undersökningen, vilket vi tillfrågade varje respondent enskilt om och fick muntlig 
bekräftelse på. Hit hör även det kravet att respondentens styr över sitt eget 
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deltagande i undersökningen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall man som forskare 
informera sina respondenter om allt som har med deras deltagande att göra, detta för 
att undvika att någon blir illa berörd eller sårad. Det är av stor vikt att man talar om 
vilka som kommer att behandla insamlad data samt vilka som får tillgång till det 
färdiga resultatet och var detta kommer att publiceras. Vetenskapsrådet (2002) 
rekommenderar att man delger sin forskning till respondenterna när den är färdig, då 
många är nyfikna på resultatet. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att all data som kommer in ska bearbetas och 
behandlas med så stor anonymitet som möjligt och endast av oss skribenter samt 
handledare. Inga uppgifter kommer att komma ut till orätta händer, dessutom 
används inga autentiska namn. Något som respondenterna anser vara viktigt är deras 
anonymitet, att namn och annan personlig information inte kommer ut till 
utomstående. Därför försäkrade vi respondenterna att deras namn, ålder och kön ej 
kommer att användas i forskningen då det inte är relevant för resultatet. Det är enligt 
Vetenskapsrådet (2002) viktigt att övertyga respondenterna om att man har 
tystnadsplikt kring allt det man har upplevt under intervjutillfället samt all data man 
har samlat in. Vidare skriver Vetenskapsrådet att man bör nämna att utomstående ej 
kommer att kunna identifiera respondenterna, på grund av tillexempel koder som vi 
forskare använder oss av och som endast vi känner till.  
 
Nyttjandekravet innebär att de data vi har fått in enbart kommer att brukas för detta 
arbetets ändamål och kommer inte under några omständigheter att brukas för annat 
än forskning. Vi nämnde också att vi inte kommer att använda insamlad data för att 
utföra diskriminerande aktioner eller hotelser.  
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4 Resultatpresentation 
 

4.1 Påverkan av att gå i en mångkulturell skola 
Inverkan på de svenska barnen kan vara att de inte får ett lika rikt utbud av svenskan 
som de skulle ha fått om de hade gått i en homogen skola. De får så att säga dra det 
svenska språket framåt, för dem som inte själva klarar av det. De får dock chansen att 
lära sig många andra språk genom sina kamrater. Eleverna får lära sig att det är så 
här det ser ut, hela samhället är mångkulturellt och skulle man då gå i en skola med 
100% svenskar så speglar ju inte det samhället. 

 
- Man får en sorts empati eller sympati, att man förstår andra kulturer så. 

 
Flera respondenter menar att det är många barn som är flerspråkiga och att det är 
ganska naturligt. Hade lärarna enbart haft tio stycken flerspråkiga barn så hade de 
kanske lagt märke till det mer, nu tänker de inte på det. Barnen påverkas positivt av 
detta och det blir oftast ingen rasism på det viset.  
 

- Jag menar här i min klass har jag ingen aning om hur många det är som har flera 
språk, det är inte viktigt på något sätt. Det är en skola för livet. De barn som går här 
och har en svensk bakgrund tror jag lär sig massor och kan bidra i framtiden om att 
det inte ska vara såhär gräsligt segregerat som det är idag. 

 
Flertalet respondenter menar att de svenska eleverna får sämre språk, det är inte lika 
högt tempo i en mångkulturell skola. Det som respondenten anser är en duktig elev i 
klassen är kanske en elev under medel i en annan klass. Nivån på undervisningen blir 
lägre, då blir det mycket svårare för alla elever att nå målen. 
 

- De får sämre språk, det är inte lika högt tempo här. Vi kommer inte lika långt, 
ribban har sänkts, det jag tycker är en duktig elev hos mig är kanske en 
”medelmåtta” i en annan klass. Nivån på undervisningen blir lägre och det är inte 
riktigt rätt heller, då blir det mycket svårare för alla elever att nå målen, det är 
målen som styr oss. Nu ska alla till målen samtidigt, på samma sätt, vi jobbar ju 
inte så här. 

 
De kulturella skillnaderna som finns i skolans vardag, mellan elever och mellan elever 
och lärare kan skapa förvirrning och missförstånd. Genom att som lärare vara insatt i 
elevernas kultur och religion kan man bygga broar mellan dessa ibland stora klyftor i 
kulturella värderingar. En av dessa klyftor är föräldrar, deras syn på och roll i 
barnens skolgång samt deras egen utbildning. 
 

- Det är ju så många faktorer som spelar in, jag skulle vilja säga att det avspelar sig 
mer i det de har med sig hemifrån och föräldrars utbildning och nivå spelar ju 
också en väldigt stor roll. 

 
-För många av våra invandrar föräldrar är det viktigt att vara först och vara bäst 
och det är ju kulturellt betingat för så för det är ju viktigt i deras skola. Visst vill vi 
också att våra barn ska vara duktiga, men inte på det sättet och där är det lite 
kulturkrock. 

 
Respondenten talade om vikten av att stärka elevernas självförtroende och deras 
identitet, att det inte spelar någon roll vilken kultur, religion eller vilket språk 
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eleverna har och använder sig av. Som modersmålslärare är det även viktigt att visa 
eleverna varför deras modersmål är viktigt, att kunna förstå sin släkts språk, förstå 
hemlandets historia och få en tydlig bild av sin egen kultur och religion, menar 
respondenten.  
 

- Men vi försöker att förstärka identiteten, att jag är bra som jag är, det spelar ingen 
roll vilket land eller vilket språk, det blir bara berikat att man kan fler språk. 

 
En respondent upplever att kulturella krockar uppstår bland annat i de religiösa 
skillnader som finns i skolan. Då de kristna firar jul är även de muslimska eleverna 
lediga från skolan och självklart vill de muslimska eleverna vara lediga även då de 
firar sina stora högtider, vilket innebär att de muslimska eleverna missar 
undervisning. Dagens skola inte är anpassad efter andra religioner än kristendomen, 
påpekar respondenten. Det är viktigt att se vad varje elev kan tillföra till klassen, de 
kan delge varandra om sin religion och dess högtider, vilket kan vidga 
klasskamraternas syn på de olika kulturella skillnader som finns i deras närhet, 
menar respondenten. Genom att även se de kulturella nackdelar som alltid finns, 
skapar eleverna förhoppningsvis en större empati och förståelse för sina 
medmänniskor. 
 

- Det är ju kulturkrockar och religion som gör att eleverna firar andra högtider. 

 
- Ja, det gäller att se vad varje barn kan tillföra, att de får delge varandra om sin 
kultur, man försöker få in alla religioner då, så att man vidgar begreppet så att de 
ska förstå vad kamraterna tror. De får även veta baksidorna, det här gör väl att de 
barnen får en större förståelse om att alla inte har det lika bra, att man i 
förlängningen kan bli tacksam över att man har det ganska bra och det tror jag att 
de kan dela med sig av varandra av. 
 

4.2 Organisering av undervisning 
De respondenter som arbetar i förskoleklassen anser att den arbetsmetod de arbetar 
efter, Bornholm, inte lämpar sig helt för barn som har ett annat modersmål. Även i 
skolan anser lärarna att undervisningen och målen i läroplanen inte alltid är 
anpassade efter de flerspråkiga eleverna, då de inte tar hänsyn till elevernas olika 
inlärningsstilar och förutsättningar. 
 

- Om man tar Bornholm rakt av, så utsätter den barnen för väldigt mycket 
misslyckanden. Och det beror ju inte på att de inte är språkligt medvetna utan det 
beror ju på att de inte har de begreppen eller de orden på svenska. Bornholm har 
ingenting med språkutveckling att göra, det har bara att göra med språklig 
medvetenhet. 
 
- Det känns som att de inte respekterar att barn är olika i det här arbetssättet med 
målen. Det är bara kunskap som räknas, trots att man har en otrolig social 
kompetens så räknas inte det, vilket gör att säkert många barn förlorar intresset att 
gå till skolan, eftersom det endast är deras ämneskunskaper som värdesätts. 

 
De flesta i lågstadiet har även modersmålsundervisning och undervisning i svenska 
som andraspråk varje vecka, vilket innebär att dessa elever lämnar 
klassrumsundervisningen. De får viktig kunskap utanför klassrumsundervisningen 
som klassläraren inte har möjlighet att erbjuda. Enligt respondenterna påverkar detta 
dem själva mer än vad det påverkar barnen. En av respondenterna beskriver att 
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eleverna i åldersblandade klasser är vana vid att gå iväg till olika lektioner, detta 
eftersom att så pass många elever går iväg till modersmålsundervisning, 
specialläraren eller SvA-undervisningen. För eleverna är detta ett normalt tillstånd. 
Respondenten fortsätter att säga att det är tillåtet att röra på sig och gå och hämta 
saker och kanske gå till andra klassrum. Det är en tanke bakom, att man inte ska 
behöva sitta still hur länge som helst. 
 

- När vissa elever och lärare börjar här på skolan så tycker de att det är jobbigt att 
de missar vissa lektioner när de går iväg, men efter så många år som jag jobbat här, 
har jag insett att när eleverna är hos mig så får de det här och det är viktigt och bra, 
när de är där så får det det där och det är också viktigt och bra.  Man kan inte alltid 
få allting. 

 
- Jag har ju åldersblandad klass och det fungerar jättebra om fördelningen är så att 
vi faktiskt har svenska barn som drar lasset, inte så men alltså, att man får sig till 
godo det svenska språket då. Det spelar ju ingen roll om det är åldersblandat eller 
om det är en homogen klass utan det är ju sammansättningen på klassen. 

 
En av våra respondenter anser att det handlar om ta vara på barnens olikheter och 
jobba utifrån det. En del av arbetstiden används till individuellt arbete där man 
planerar utifrån barnen och anpassar undervisningen efter deras nivå, detta eftersom 
alla barns behov är individuella. 
 

- Vi har ju samlingar och individuell undervisning, genomgång i helklass, 
genomgång i grupper, för de flerspråkiga barnen går vi först igenom tillsammans, 
sen individuellt oavsett. Jag tror även att det är bra att eleverna lyssnar på varandra 
under samlingstillfällena, ibland är det lättare att förstå när ett annat barn 
förklarar, de har liknande talspråk. 

 
Det är enligt en av våra respondenter viktigt att man inte missar de svenska barn som 
är duktiga och kan och vill mycket. De eleverna måste också få utmaningar och det 
kan ju kanske vara en nackdel, att man lätt kan glömma bort det. 
 

- Det är verkligen sociala vinster med åldersblandade grupper. Och sen är det ju så 
himla bra om vi har starka fyror och starka femmor så behöver de aldrig vänta på 
sin åldersgrupp med olika uppgifter som de får utan dem kan rusa vidare eftersom 
det alltid finns äldre, så att ingen bromsas och det är också en fördel. 

 

4.3 Fördelar och nackdelar 
Kulturella skillnader är en faktor som helt klart kan bli till ett hinder för en bra 
kommunikation mellan förälder, barn samt lärare. Barnen får däremot en annan bild 
av människor med utländsk bakgrund och deras kulturer, de får en mer sann spegling 
av samhället eftersom den idag är mångkulturell.  
 

- De lär sig av varandra. Här blandas ju allt, att man lär sig av varandra. 

 
Genom en mångkulturell skola får man en mer klar syn om hur andra människor i 
världen har det, vad som skiljer sig åt. När barnen delar med sig av sina erfarenheter 
till varandra blir detta synligt för dem och de lär sig att acceptera varandras olikheter. 
Pedagogernas idéer, deras åsikter och förståelser, kan lätt krocka med föräldrarna 
och barnens. Det är en svårighet, men en respondenten tycker inte att det är någon 
nackdel med att jobba på en mångkulturell skola. Majoriteten av respondenterna 
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menar att man kan lära sig av varandra och att man ser olikheter som någonting 
positivt istället för att det är ett hinder. Respondenterna anser att det ibland kan bli 
ett torftigt språk som de själva använder, även om de försöker att använda god 
svenska och inte sortera bort svåra ord. Det sker omedvetet menar respondenterna.  
 

- Det är ju att vi får välden hit till skolan, barnen får ju också erfarenhet av varandra 
sedan. Olika kulturer och bakgrunder gör så att man lär sig mycket. 

 
- Även att jag som lärare får formulera om och visa konkret, det tar ju mycket 
längre tid. Nackdelarna är ju att de inte kan sitt modersmål när de är halvspråkiga, 
de kan lite grann av de, men de kan heller inte svenskan, så de står liksom lite mitt 
emellan och väger lite. 

 

4.4 Modersmålslärarens betydelse 
Det framgår mycket tydligt att alla respondenter tycker att modersmålsläraren är ett 
viktigt redskap i skolans verksamhet. De är oftast den första länken mellan barnet 
och skolan. Det är även modersmålsläraren som leder barnet och dess familj in i 
samhället, med dess regler, förpliktelser och kulturella aspekter. 
 

- Jag vill jobba med invandrarbarn och jag vill vara den här bron mellan svensk 
kultur och arabisk kultur. Att jag försöker att hjälpa föräldrar och barn så mycket 
som möjligt. 

 
- De är ju förstås väldigt viktiga, att de stärker barnen i sitt första språk. 

 
Respondenterna märker att skolans budget blir till ett hinder för både barn och vuxna 
som arbetar med en modersmålslärare. Det handlar om för många skolor, på för kort 
tid, för många barn på för några timmar. Men ändå förväntas det att barnen får 
samma kvalitet på sina kunskaper och betyg. 
 

- Det beror på scheman, lokal, att flytta hela tiden. Ibland träffar jag aldrig 
klassläraren för att kunna säga vad jag vill. Det beror inte på lärarna, utan på tiden.  

 
Pedagogernas relation till modersmålsläraren blir så pass liten att pedagogerna inte 
får någon uppfattning om vem deras elever går iväg till, ibland vet lärarna inte ens 
namnet på modersmålsläraren. Respondenterna menar att detta är beklagligt, 
eftersom de skulle kunna tillföra lika mycket som alla andra lärare. Speciellt på en så 
pass mångkulturell skola. 

 
- Det är jätteviktigt att de ska hemspråksundervisning och det förespråkar vi 
verkligen att de ska ha, just för att de, om de bygger på sitt första språk så blir de 
bättre på sitt andra språk, men tyvärr hinner inte vi samarbeta med dem. 

 
-  Tyvärr är det ju så att jag tycker det blivit sämre med samarbetet med 
modersmålsläraren idag mot vad det har varit. 

  
En respondent påpekar att det är en stor fördel om klassläraren och 
modersmålslärarna arbetar med samma ämnen, då detta underlättar för eleverna att 
få liknande undervisning på både modersmålet och svenska. 
 

- Man skulle kunna göra mycket,  mycket mer tillsammans, man skulle väl önska att 
de var här på skolan mycket mer och att man kunde prata med dem om hur det går 
för eleverna och att de kunde vara med i klassrumsundervisningen. 



19 

 

 

 

4.5 Svårigheter  
Många av respondenterna talar om svårigheterna med att bedöma om ett barn har 
språksvårigheter som beror på otillräckliga språkkunskaper eller språkstörningar. 
Det är många delar som måste undersökas och många personer som måste blandas 
in. Både föräldrar och modersmålsläraren har en viktig roll här. Det är viktigt att man 
ger barnet den hjälp den behöver så fort som möjligt, eftersom barnet annars halkar 
efter i skolan och lätt tappar all sin tilltro till sig själv och sin skolgång. Har barnet 
inga baskunskaper att stå på i sitt modersmål blir det svårt för barnet att lära sig ett 
nytt språk, svenskan. Är problemet däremot en språkstörning måste speciallärare 
kopplas in så snabbt som möjligt. Att bedöma om en elev har en språkstörning eller 
om det beror på bristande språkkunskaper är ett ständigt dilemma, det tar oftast lång 
tid med utredningar och även de tester som utförs. Testerna behöver inte betyda allt, 
om de får bra eller dåligt på dem. Det kan vara att en elev är duktig muntligt och kan 
läsa jättebra mekaniskt, men inte riktigt förstår vad de läser, menar respondenten. 
Sedan att kunna konstatera vilket specifikt problem eleven har kan även ta lång tid 
menar respondenten.  
 

- Men man vill ju absolut inte missa om det är någon språkstörning eller om det är 
dyslexi eller något annat, men det är verkligen svårt. 

 
- Oftast kontaktar man någon som kan modersmålet, om man går på 
modersmålsundervisning att man kan kontakta dem också, vad tycker ni och hur 
bra eleven är på det egna språket. 

 
Respondenten berättar att för flera år sedan var de elever, som gick i den 
internationella klassen, tvungna att börja i årskursen under då eleven skulle börja i 
den vanliga klassen. Detta hade enligt respondenten hade en negativ effekt på 
eleverna, då de i många fall var mogna att gå i sin egen årskurs. Respondenten anser 
att en nackdel är att alla elever inte förstår vare sig sitt modersmål eller svenska, 
vilket gör dem halvspråkiga. De har ingen språklig bas i något av språken och i många 
fall kan varken mamman eller pappan hjälpa till med läxor och dylikt, som krävs för 
att hålla jämna steg med undervisningen. 
 

- Nackdelarna är ju det här att alla förstår inte språket, de har inte grunden att stå 
på, många elever är ju halvspråkiga, de eleverna tycker jag synd om, för de har det 
jättejobbigt. 
 
- Desto längre jag jobbar, desto mer komplext förstår jag att det är, det här med 
språket. 

 

4.6 Inkludering/exkludering 
För flerspråkiga elever är det ibland en svårighet att förstå instruktioner och regler, 
vilket i vissa fall kan leda till att dessa elever blir exkluderade i genomgången och i 
undervisningen. Det är lärarens ansvar att alla elever skall vara inkluderade i 
undervisningen, vilket kan bli en svårighet då språket blir en barriär. Det är viktigt att 
alla elever skall vara inkluderade i undervisningen och det kan ske på olika sätt, 
menar en av våra respondenter. Det är viktigt att försöka se varje barn varje dag. Man 
kan även arbeta i grupp där eleverna får möjlighet till gruppdiskussioner där alla bör 
få möjlighet att komma till tals. En annan respondent menar att vi människor är olika 
som personer, vissa vill tala oavbrutet och andra är mer tystlåtna. Detta är viktigt att 



20 

 

 

 

ta hänsyn till, dock är det lärarens uppdrag att se till att alla elever är inkluderade i 
undervisningssituationen.  
 

- Det spelar ju ingen roll vilken bakgrund man har, alla barn ska ju vara 
inkluderade och det gör vi ju på många olika sätt. Ingen ska tillåta ett barn vara 
avskärmat från gruppen, det är inte okej. 

 
En av respondenterna menar att vissa av eleverna har så dålig svenska att den fria 
leken blir lidande. Då eleven inte förstår regler, lekar och instruktioner är det svårt 
att vara delaktig i leken men även svårt att göra sig förstådd. Respondenten har ofta 
upplevt att under samlingar behövt förenkla svårare ord och begrepp, men är 
medveten om att vissa elever fortfarande inte är inkluderade på grund av bristande 
ordförråd.  
 

4.7 Barns erfarenheter 
Det är ett faktum att alla barn har tidigare erfarenheter och att de alltid kommer att 
få nya som i sin tur kommer att forma och påverka dem. Genom att eleverna delger 
varandra sina tidigare erfarenheter bidrar detta till att eleverna får en annan 
världsbild och samhällssyn. 

 
- Men det är klart att det påverkar det dem har med sig i sin ryggsäck och de kan 
berätta och beskriva vad de har varit med om en del har ju gått i skolan i andra 
länder och hur, vilken skillnad och sådär, vad som är bättre och vad som är sämre. 
Det är ju spännande för de andra barnen och höra det också, det är ju de som är en 
lärdom. 

  
En respondent pratar om internationella klasser och deras betydelse för de utländska 
barnens språkinhämtning. Det kan vara en fördel att börja senare i en svensk skola, 
då eleven då har en bas på sitt eget hemspråk, vilket underlättar all annan 
språkinlärning. 
 

- Vi kan ju få elever som kommer till en internationell klass i mellanstadiet, kanske 
kommer in till oss i sexan och kan vara jätteduktiga, bara rusar upp i utvecklingen, 
oftast då för att de har fått en sån bra grund i sitt språk då och i sin skola som de 
har gått i redan. Ibland är det nästan värre att komma i ettan, tvåan eller trean, för 
då har de inte hunnit lärt sig läsa, räkna och det här, då kan det nästan ta längre 
tid. 

 
Det finns enligt respondenterna elever som varit med om traumatiska upplevelser i 
form av krig och liknande händelser, i sina hemländer. Det är viktigt att eleverna 
känner sig trygga i skolan. En av våra respondenter menar på att elevernas 
erfarenheter formar dem så till vida att deras uttryck blir att bearbeta händelser de 
varit med om.  

 
- Jag har verkligen haft elever som vart med om traumatiska upplevelser och då är 
det jätteviktigt att jobba med det sociala och det är jätteviktigt att de blir trygga och 
sådär. 

 
Elevernas tidigare erfarenheter påverkar barngruppen, det är bra när eleverna i 
klassen börjar prata om dessa erfarenheter, det är nyttigt för alla elever att få en 
förståelse för att alla inte har samma förutsättningar, menar respondenten. En 
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respondent menar att elevernas tidigare erfarenheter påverkar hela barngruppens 
syn på människor och hur olika kulturer och erfarenheter kan se ut.  
 

- Det är nyttigt för alla andra barn att förstå att alla har det inte som jag, det 
påverkar ju hela barngruppens syn på människor tror jag. 

 

4.8 Lärarnas erfarenheter 
När våra respondenter var unga och själva gick i skolan existerade knappt ordet 
mångkultur, ännu ovanligare var det att det fanns en skola där ca 80% av barnen var 
invandrare och flerspråkiga. Därför tycker alla att det är en stor skillnad på denna 
skola de arbetar på med den skola de själva gick i. Respondenterna anser att barnen 
på denna skola får en mer sann bild av hur samhället ser ut än de barn som går i en 
homogen skola. Barnen får en annan respekt till mångkulturen eftersom de umgås 
med barn från olika länder hela dagarna och har dem runtomkring sig. 
 

- Att de får lära sig att det är så här det ser ut, hela samhället är mångkulturellt och 
skulle man då gå i en skola med 100% svenskar så speglar ju inte det samhället, jag 
tror att de ger och tar så mycket av varandra så jag tror att det bara är positivt. 

 
Det har framkommit att definitionen av flerspråkighet är väldigt bred, endast en av 
de respondenterna som har svenska som modersmål anser att dennes engelska 
kunskaper är tillräckligt goda för att kalla sig själv för flerspråkig. 
 

- När jag gick i skolan var det finska barn och det var sensation. Det var ramaskri hos 
de föräldrar vars barn skulle gå med finska barn. 

 

4.9 Utbyte för lärarna 
Alla respondenter talar om att de tycker att de får mycket i utbyte av både barnen 
men också av att arbeta på en mångkulturell skola. Det de flesta talar om är inblicken 
i en annan värld, att de får ta del av andra kulturer. Detta har dock både fördelar men 
också nackdelar menar respondenterna, då det ibland kan bli till ett hinder. Men att 
det är tjusningen att arbeta runt dessa hinder och hitta lösningar som passar alla 
parter.  
 

- Man får ju en inblick i en värld som man inte känner till sedan tidigare, 
spännande och lite svårt att förstå ibland. 

 
En av respondenten menar på att ens personliga vyer vidgas, man ser andra kulturer 
på ett nytt sätt. När man arbetar på en mångkulturell skola får man inte samma 
fördomar som andra kan ha. Respondenten menar vidare att man även får en insyn i 
hur de flerspråkiga elevernas kulturer ser ut hemma och vilka tidigare erfarenheter 
eleverna kan ha med sig. Att arbeta på en mångkulturell skola är mer givande än en 
skola med endast svenska elever, menar respondenten. Respondenten menar även att 
tacksamheten är den största vinsten, att eleverna tycker om att vara i skolan och 
känner att de är glada och trygga. 

 
- Jag upplever det som att jag vidgar mina vyer, man ser ju andra kulturer på ett 
nytt sätt, man får ju inte samma fördomar som andra. På det viset är det väldigt 
bra. Man får ju en insyn på hur deras kulturer ser ut hemma och hur det kan 
funka. 
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- Tacksamheten är den största vinsten, de tycker om att vara här och känner att de 
är glada och trygga här och de är det som känns bäst egentligen, ja det är roligt. 
Fördelarna är ju det här att man känner tacksamheten och att de känner sig trygga 
och glada. 
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5. Resultatanalys 
 

5.1 Skolans resurser 
Utifrån respondenterna kan man tolka att modersmålslärarens uppgift är mycket 
viktig, både för barnen men också för föräldrarna samt lärarna i skolan. Dock finns 
inte den tillgången av modersmålslärare som skulle behövas. Modersmålsläraren får 
ingen djupare relation till sina elever och lärarna på skolan. Detta beror på de 
organisatoriska omständigheterna. Varje modersmålslärare åker runt mellan flertalet 
skolor dagligen och har aldrig en fast punkt på en skola. Ladberg (2003) skriver om 
modersmålslärarens betydelse för utländska barn. Författaren menar på att det är 
viktigt att skolverksamheten visar barnen med utländsk bakgrund att deras 
modersmål är av lika stor betydelse som svenskundervisningen. 
 
Respondenterna menar att SvA-undersningen är en annan del i skolans verksamhet 
som har blivit drabbad av de organisatoriska bestämmelserna. Det är för lite tid i 
veckan med för många barn i grupperna. Dessa barn behöver mycket hjälp med att 
komma in i det nya språket och samhället, men ändå sker det ingen extra satsning på 
att tillgodose detta behov. En av respondenterna menar att det är lättare för äldre 
barn att komma in i det svenska skolsystemet eftersom de oftast har grundkunskaper 
från skolan i sitt hemland, vilket gör att de kan luta sig mot dessa kunskaper när de 
sedan ska lära sig ett nytt. Ett barn som kommer nyanlänt och ska börja i första klass 
har inga skriv- eller läskunskaper när det kommer till den svenska skolan. Barnet ska 
alltså lära sig detta på ett språk som han eller hon inte förstår eller kan tala. Säljö 
(2000) menar att barnet måste få tid på sig att ta seden dit den kommer, utan att 
stressa på detta moment. Det är ibland en helt annan kultur, miljö, religion och 
samhällssyn som det nya landet ”erbjuder”, vilket tar tid att upptäcka och lära sig. 
 

5.2 Attityder 
Håkansson (2003) talar om begreppet halvspråkighet och menar att många skyller på 
modersmålet när det inte går bra i barnens språkliga utveckling av svenskan. Dock 
menar författaren att det är basen och utbyggnaden i det första språket som avgör 
hur det går för barnet att lära sig nya språk. Många av respondenterna talar om hur 
handlingsförlamade de känner sig när ett barn kommer till dem och inte utvecklas i 
sitt modersmål eller det nya språket. Respondenterna menar att anledningen kan 
vara en helt annan än kognitiva kunskaper, så som språkstörningar. 
 
Ladberg (2003) menar att en pedagogs inställningar till flerspråkighet och barnens 
kunskaper påverkar barnens språkutveckling, detta för att pedagoger ibland har en 
tendens att se det barn inte kan istället för det de faktiskt kan. Många av 
respondenterna menar att det är en självklarhet för dem att det finns så många 
utländska barn med annat modersmål än svenska, det är en del av deras vardag och 
därför reflekterar de inte så mycket över detta. Håkansson (2003) menar att det är en 
ovanlighet att ett land enbart har ett majoritetsspråk, Sverige är dock ett sådant land. 
Det är därför Håkansson menar att vi inte ser oss själva som flerspråkiga trots våra 
stora kunskaper i det engelska språket exempelvis. Detta kunde man se tydligt i 
respondenternas intervjusvar där det endast var en svensktalande pedagog som 
svarade ”ja” på frågan om han eller hon var flerspråkig. Då var det ”andra språket” 
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engelska just det fallet. De öriga som svarade ja på den frågan var av utländsk 
härkomst själva, med ett annat modersmål än svenska.  
 

5.3 Påverkan 
Arnqvist (1993) och Ladberg (2003) menar att föräldrarna har stor inverkan på 
barnens framgångar i det nya språket. Deras egen utbildning, ställningstagande till 
det nya språket, samhället och skolverksamheten är alla aspekter som påverkar 
barnens skolgång och kommande yrkesliv. Några av respondenterna anser att nivån 
på utländska föräldrars utbildning spelar roll för barnens inhämtning av det nya 
språket. Vidare menar en av respondenterna att det finns kulturella skillnader 
gällande skolprestationer. De utländska föräldrarna vill gärna att deras barn ska 
prestera så mycket som möjligt under så kort tid som möjligt. Detta menar 
respondenten blir lite av en kulturkrock och de som drabbas hårdast av detta är 
naturligtvis barnen. Ladberg (2003) menar att föräldrarnas inställning till skola och 
kunskap återspelas i barnen och i deras inställning till ny kunskap och respekten till 
lärarna och andra barn. Respondenterna pratar om att modersmålet är viktigt för 
barnen och de menar att genom modersmålet får barnen förebilder i sina föräldrar, 
vilket är viktigt enligt Ladberg (2003).  
 
Både Kotsinas (2005) och Fredriksson och Taube i Bjar och Liberg (2003) hävdar att 
motivation påverkar alla barn, speciellt om man som pedagog engagerar sig i sina 
barns intressen och utformar undervisningen efter det. Många respondenter ställer 
sig bakom detta, eftersom de påstår att man ska möta barnen där de är och se till att 
göra det bästa av situationen som barnet befinner sig i. Respondenterna menar att 
det är deras ansvar att berömma och stötta elevernas olika språkkunskaper, visa att 
deras olikheter är någonting positivt. Detta talar modersmålsläraren om i sin 
intervju, att hon berättar för barnen varför det är så viktigt att de fortsätter att 
utveckla och öva sitt modersmål.  
 

5.4 Ansvar 
Många av respondenterna menade att barnen ibland får bära ett tungt ansvar som 
föräldrarnas tolk, för att det inte kan ske någon kommunikation mellan pedagog och 
förälder annars. Detta är inget ett barn ska behöva ta ansvar för, men det blir i många 
fall något som ej går att undvika. Detta är något som Ottenberg (1996) tar upp i sin 
rapport och menar att detta är verkligheten för många utländska barn. Ladberg 
(2003) i sin tur skriver om att det oftast är barnen i familjen som ”tar med sig” det 
nya språket hem och att föräldrarna lär sig det nya språket genom dem.  
 

5.5 Samlärande 
Många av respondenterna menar att både de som vuxna och alla svenska barn på 
skolan får ett stort utbyte av alla barn med utländsk bakgrund. De får se en annan del 
av världen, andra kulturer och traditioner, genom dessa barn. De får möta människor 
som beter sig, uttrycker sig, sjunger, leker och lär sig på ett kanske nytt och 
annorlunda sätt. Detta menar många respondenter vidgar vyerna för barnen och de 
vuxna. Vidare är det många som menar att den verklighet som förekommer på denna 
skola är också den verklighet som finns i samhället, vi lever i ett mångkulturellt land 
och invandringen exploaterar bara hela tiden. Barnen ser ingen skillnad på 
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hudfärgen, de ser skillnaderna inuti individen, alla är vi unika oberoende av 
härkomst. 
 
Leken blir betydelsefull för barnen, det är genom den som de lär sig av varandra och 
utvecklas tillsammans. Säljö (2000) skriver om den proximala utvecklingszonen och 
detta är något som med stor fördel kan användas mellan svenska barn och de 
flerspråkiga barnen. De lär sig mer tillsammans än vad de skulle ha gjort på egen 
hand, de lyfter varandra till nya höjder. Här kan kodväxlingen poängteras, då 
Arnqvist (1993) menar att barn växlar mellan olika språk och anpassar språket efter 
den de tilltalar samt att barnet ”binder” ett visst språk till en viss person. Även 
Axelsson i Bjar och Liberg (2003) menar att ett barn som är flerspråkigt har en större 
språklig medvetenhet, då det har fler språk att uttrycka sig på. 
Förskolklassrespondenten menade att det var uppenbart att vissa barn missgynnades 
av detta eftersom det lätt bildades ”gäng”, varav vissa av dessa blev exkluderade från 
hela barngruppen. Då spelade det ingen roll att det var en svensk skola om de hade 
sin lilla grupp med annat modersmål att återvända till och stänga in leken i.  
 

5.6 Arbetsmetoder 
Flera av respondenterna tar upp detta med att samlingar inte är den optimala 
undervisningsformen för barn med utländsk bakgrund. Detta är även något som 
Loken och Melkeraaen (1996) tar upp, som menar att barnen har mycket lättare att ta 
in kunskaper i mindre grupper samt att pedagogen lättare kan läsa av om alla barnen 
är med på ”tåget”. Många respondenter menar att det viktigaste med undervisningen 
är att alla barn ska känna sig inkluderade och sedda, helst varje dag. Detta är något 
som skolan har lätt för att återgärda då de arbetar med åldersblandade klasser och på 
så sätt kan alla barn bli inkluderade utifrån sina förutsättningar och behov. 
Härigenom kommer även sociala vinster för barnen, samt att de lätt får många bra 
förebilder att se upp till tack vare de åldersblandade klasserna. Problematiken 
kommer när alla barn har olika specifika lektioner att gå iväg till, det blir enligt alla 
respondenter mycket spring. Det anses dock vara värt mödan eftersom dessa barn får 
sina svårigheter tillgodosedda tack vare att det går till sina specialiseringar, så som 
modersmålsundervisning eller SvA-undervisning.  
 

5.7 Svårigheter 
Lahdenperä (1997) skriver om att det är viktigt att upprätta åtgärdsprogram så fort 
man inte vet varför ett barns språkliga förmågor inte utvecklas eller blir sämre. 
Förskolläraren menar att de ofta tar kontakt med modersmålsläraren när ett 
flerspråkigt barn har språkliga svårigheter för att kontrollera om barnet har samma 
problem med modersmålet. Om fallet är så kan problemet tas till en ny nivå. Ladberg 
(2003) hävdar att om ett barn har diagnostiska svårigheter på ett språk så kommer 
det barnet att ha det i alla språk barnet kan. Lokek och Melkeraaen (1996) talar om 
att språket inte alltid måste vara medlet när man ska kommunicera med någon, de 
menar att man har hela kroppen till sitt förfogande. 
 
Det är viktigt att fokusera på det som Ladberg (2003) tar upp, att pedagoger 
fokuserar på det barnen kan istället för det de inte kan. Detta tar en 1-3-lärare upp i 
en intervju där hon menar att det är viktigt att man som pedagog inte fokuserar för 
mycket på de barn som inte kan och ligger efter, man måste ge spjutspetsarna som 
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hon kallar dem för, stimuli genom nytt material och utmaningar. Annars kommer de 
att tappa motivationen till att utvecklas om de inte får någon respons på sin 
skicklighet. 
 
En annan respondent talar vidare om detta med att de svenska barnen får agera 
draghjälp åt sina klasskompisar som inte kan det svenska språket så bra än. Dessa 
svenska barn får inte lika mycket stimulans som de skulle ha fått i en homogen klass 
menar respondenten. Eftersom många barn i klassen ibland inte förstår det 
pedagogen säger när denne har genomgång så måste språket kanske förenklas och 
det förekommer mycket upprepningar, vilket medför att språkkvaliteten minskar. 
Ladberg (2003) menar att man måste känna av klassen, vad som är bäst för just 
dessa barn och utforma undervisningen efter det. I detta fall skulle kanske 
uppdelning av klassen vara ett alternativ menar respondenten.   
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6. Diskussion 
Tänk dig att du kommer till ett främmande land. Du kan inte språket, du vet 
ingenting om kulturen, du känner ingen. Du slussas in i en klass där alla talar ett 
språk du inte förstår och nu ska du lära dig att läsa i boken som blir placerad framför 
dig och få omdöme på hur du tillgodoser dig den kunskapen som du blir tilldelad. 
Detta är verklighet för många utländska barn.  
 

6.1 Metoddiskussion 
Vi anser att intervjuer var rätt val av metod för denna undersökning, dels för att vi 
fick mycket stoff att arbeta med, dels för att vi fick en djupare inblick i 
respondenternas personliga känslor gällande deras arbete på en mångkulturell skola 
med flerspråkiga barn. Dock insåg vi nog inte hur mycket efterarbete intervjuer skulle 
innebära. Vi anser att enskilda intervjuer var det bästa alternativet eftersom vi tror 
att respondenterna inte hade vågat uttrycka sig helt till fullo om det hade varit andra 
närvarande i rummet. Samtidigt hade intervjuerna kanske blivit mer djupare då 
eftersom chansen till diskussion mellan respondenterna hade varit större. 
Missförstånd av frågorna hade kunnat undvikas mer om vi hade haft en 
gruppintervju eftersom respondenterna då kunde ha lutat sig mot varandras svar och 
utveckla med. Vi ville först genomföra enkäter med barn också men vi insåg ganska 
snabbt att språket skulle bli till ett hinder för att få tillräckligt ”goda” svar till 
datainsamlingen.  
 
Vi kunde ha valt en bättre plats att genomföra intervjuerna på, detta eftersom vi vid 
flera tillfällen blev avbrutna för att det kom in barn eller pedagoger i rummet som 
skulle hämta material. Detta kunde ha påverkat respondenternas svar då de kanske 
hade tappat koncentrationen och glömt av det de skulle svara. Vi kan dock intyga att 
resultatet inte blev negativt påverkat av detta eftersom vi fick svar på alla 
intervjufrågorna samt att både vi och respondenterna var nöjda vid avslutandet av 
varje enskild intervju.  
 
Intervjuerna spelades in med bandspelare och fördes sedan över till dator, vilket 
höjer validiteten på arbetet eftersom vi alltid kunde gå tillbaka i intervjuerna om vi 
hade missat något. Vi förstärkte även validiteten genom att under intervjun skriva 
ner stödanteckningar, speciellt på sådant som respondenterna visade med kroppen 
som inte kunde upptas med hjälp av bandspelaren. Även när respondenterna visade 
oss prov på material som de arbetade med antecknades detta ner. Självfallet skulle vi 
ha kunnat utföra intervjuer med eleverna också, men vi kände att pedagoger bättre 
ser elevernas utveckling av språket än vad eleverna själva gör. Lärarna har hela tiden 
metaglasögonen på sig medan eleverna inte reflekterar över deras egen utveckling 
och lärande på samma sätt eller nivå. 
 
Ännu en aspekt som höjer validiteten är att vi hade respondenter från många olika 
områden i skolan, allt för att få en så djup inblick som möjligt i hur man arbetar på en 
mångkulturell skola för att främja alla barn och elever. Dock är vi medvetna om att 
respondenternas intervjusvar är en ”där och då”-upplevelse som kanske inte blir 
exakt likadan vid ett annat tillfälle, även om intervjufrågorna var identiska. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Samhällets syn på flerspråkighet och människor med utländsk bakgrund har en 
påverkan på barnen. Accepterar inte omgivningen att du är flerspråkig är risken stor 
att de flerspråkiga barnen inte heller gör det, det bidar till en inre konflikt hos 
barnen. De barn som går på den skolan vi har undersökt har en fördel gällande 
samhällssynen, eftersom den mångkulturella skolan speglar verkligenheten bättre så 
som den ser ut idag, än vad tillexempel en homogen skola gör. För pedagogerna som 
arbetar på denna skola är det en självklarhet att det förekommer kulturkrockar och 
extra mycket svårigheter, men de märker inte av det på samma sätt som andra utifrån 
gör, för dem är det vardag att brottas med språkliga barriärer. De arbetar varje dag 
med det läroplanen skriver: visa barnen att det internationella samhället är ett 
faktum och att man bör bygga upp en förståelse och respekt inför detta.  
 
6.2.1 Hur anser några pedagoger på en mångkulturell skola att man bör 
arbeta för att främja alla elever? 
Har dessa barn dessutom kommit in i skolans värld utan att ha några erfarenheter 
från skolan i hemlandet, blir situationen ännu jobbigare för dem. De har inga 
baskunskaper att stå på i sin språkutveckling. De måste lära sig två språk från 
grunden och resultatet av detta kan bli att barnen blir ”halvspråkiga”. För dessa barn 
är förebilder extra viktigt, att de genom dem kan känna en trygghet. Både pedagoger 
och föräldrar spelar därför en viktig roll för barnens attityder till att kämpa sig till ett 
”helt” språk, samt att motivationen är en viktig del av detta arbete med barnen. Alla 
barnen har rätt att få undervisning anpassad efter deras behov, pedagogen måste ge 
barnen chansen att uppnå målen i kursplaner och läroplaner. Detta ska ske med ett 
engagemang från pedagogens sida som motiverar barnet till att vilja lära sig mer och 
bli medveten om sina egna framsteg. Samtidigt som barnen ska bli medvetna om att 
det är genom dem som individer som de skiljer sig från andra barn, inte genom deras 
språk eller härkomst.  
 
Kontakten med föräldrar är viktig för barnens skolframgångar. Genom kontakten kan 
pedagogen få en större förståelse för olika beteenden hos barnet, kulturella skillnader 
samt utforma undervisningen bättre utifrån hur barnet har det hemma. Språket 
mellan pedagog och föräldrar kan bli ett hinder i denna värdefulla kommunikation. 
Det kan till och med vara så att barnen får tolka det pedagogen säger för att 
föräldrarna ska förstå. Detta bidrar till att pedagogen har svårare att tala med 
föräldrarna om känsliga ämnen när det gäller barnet, så som skolframgångar och 
betyg. För att främja arbetet med de utländska barnen gäller det att finnas där som 
pedagog och erbjuda barnet den hjälp han eller hon behöver, att inte ger upp hoppet 
trots många hinder. Håkansson (2003) menar att man lätt skyller på barnets 
modersmål när den språkliga utvecklingen inte går framåt i det nya språket. Vi tror 
att pedagoger tycker att det är lättare att ha något att skylla på, som ett extra språk, 
när ett barn har kognitiva motgångar. De tar längre tid att undersöka var problemet 
egentligen ligger samt hur man ska gå tillväga för att lösa det. Ibland behövs det inget 
språk för att kommunicera, detta klarar barnen av med hjälp av sina kroppar och 
sinnen, genom leken framför allt. 
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6.2.2 Hur upplever pedagoger att de själva samt barnen påverkas av 
flerspråkligheten på en mångkulturell skola? 
Det största dilemmat i respondenternas arbete på skolan är enligt dem själva att 
bedöma om det är språkstörningar eller språkliga barriärer som ligger till grund när 
ett barns språkliga utveckling har avstannat. Detta är något som modersmålslärare, 
föräldrar och övriga pedagoger tillsammans undersöker och försöker att lösa. Dock 
finns det idag inte mycket vägledning gällande dessa problem, vilket vi tror i vissa fall 
kan påverka barnens självförtroende negativt. Hittar man sedan lösningen för 
problemet så är det inte säkert att det finns resurser som täcker upp det och kan 
hjälpa barnet. Det är dessutom viktigt enligt respondenterna att man som pedagog 
fokuserar mest på det barnet redan kan, att man lyfter barnet självförtroende och 
tillit till sig själv genom det, vilket vi instämmer med. Det är mycket lättare att ta sig 
an nya uppgifter om man har lyckats tidigare på något sätt. Motsatsen till detta är att 
inte missa ”spjutspetsarna” som en respondent kallar dem för, de barn som har lätt 
för sig i skolan och behöver ytterligare stimulans. 
 
Det andra stora dilemmat på den undersökta skolan, enligt respondenterna, är att 
andelen barn med utländsk bakgrund på skolan bara växer, vilket medför att 
kvaliteten på det svenska språket inte är lika högt. De svenska barnen som finns på 
skolan får dra lasset av det svenska språkets utveckling, vilket bidrar till att de 
svenska barnens språkliga kvalitet inte är lika hög som den skulle ha varit om de hade 
gått på en homogen skola. Även pedagogens språk måste förenklas eftersom alla 
barnen måste förstå det pedagogen säger och går igenom. Detta är något som både 
föräldrar och pedagoger är medvetna om och känner av. Vi tror att de svenska 
föräldrar som har haft sina barn på skolan flyttar ifrån området för att det är för 
multietniskt bostadsområde, det blir en ond cirkel av det hela eftersom det på detta 
sätt inte tillkommer fler svenska familjer och barn till skolans upptagningsområde. 
 
6.2.3 Vad anser pedagogerna att modersmålslärarens kunskaper bidrar 
till, med förmån för både pedagoger samt elever? 
Att vara olik är unikt. Detta är sammanfattade ord från den mänskliga länken som 
vanligast är den mest behövda i mångkulturella skolor men som det finns minst 
resurser på, nämligen modersmålsläraren. Modersmålslärarna som oftast är de 
utländska barnens trygghet i skolan, hinner inte ge barnen mer än en timme i veckan 
av deras kunskapsfrukt. Modersmålsläraren har till uppgift att lappa över barnens 
tidigare erfarenheter med det barnen ska förvärva i det nya landet. När 
modersmålsläraren inte finns där för de utländska barnen måste de klara sig själva, 
med undervisningsformer som enligt våra respondenter inte lämpar sig för dem. Vi 
tror i samstämmighet med respondenterna och många författare, att det är i samspel 
med varandra som barnen lär sig bäst men även genom att höra vuxnas språkbruk. 
Det är då barnen kan utveckla varandras kunskapshöjder till nya nivåer, det som 
Säljö (2000) skriver att Vygotsky förespråkar. Att få chansen till att kommunicera 
utvecklar alltså utländska barnens språkliga kunskaper mycket mer än att sätta dem i 
en stor ring där de ska lära sig att sitta tysta och lyssna på andra. Huvudsaken enligt 
oss är att barnen känner sig sedda och inkluderade, utifrån deras förutsättningar.  
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6.3 Pedagogisk relevans 
Flerspråkighet är ett mycket aktuellt ämne sett både ur ett skolperspektiv samt ur ett 
samhällsperspektiv. Det kommer fler och fler människor med utländsk bakgrund till 
vårt land, våra resurser för att ta hand om dessa måste utvecklas. Det är viktigt för 
utländska barn att få stöd i sin språkliga utveckling då de kommer att basera sina 
framtida kunskaper utifrån den utbildning de får av den svenska skolan. Ansvaret för 
att förankra positiva attityder till flerspråkighet hos barnen ligger på lärarna. Det är 
för barnen som vi pedagoger skall visa att olikheter är någonting som utveckla alla. 
Det är tillsammans med oliksinnade människor vi lyfter våra tankar till en metanivå. 
Skolan reflekterar samhällets värderingar och människosyn, därför ligger det även ett 
ansvar på samhället. Det är samhället som ska fostra oss till goda 
samhällsmedborgare, vilket idag innebär att du ska behandla andra människor med 
respekt oavsett deras härkomst, hudfärg eller språkliga kunskaper.  
 

6.4 Slutsatser 
På en mångkulturell skola bör man arbeta åldersblandat, detta för att barnen ska få 
fler chanser att lyckas, genom att få material anpassat efter deras förmågor, inte 
deras ålder. Detta arbetssätt är även en fördel om man ser till den proximala 
utvecklingszonen, där barnen kan lyfta varandras kompetensförmågor till högre 
nivåer tillsammans, än om de hade arbetat själva.  
 
Alla flerspråkiga barn som kommer till skolan har olika erfarenheter och det måste 
beaktas och delas med övriga barn på skolan, eftersom de får en bredare syn på 
samhället och livet utanför deras egna erfarenheter. Pedagogerna får på detta sätt 
också en större förståelse för hur de ska utforma undervisningen så att den lämpar 
sig för alla berörda parter. I en mångkulturell skola får man hela världen in i 
klassrummet, vilket speglar dagens samhälle. Dagens samhälle är mångkulturellt, att 
gå i en homogen skola visar barnen en felaktig syn av verkligheten och därigenom 
kan fördomar och förakt gentemot flerspråkiga människor uppkomma. 
 
Svårigheter som beror på språket är ett dilemma som berör många verksamma 
pedagoger på skolan, och ett samarbete pedagoger mellan är ett måste om barnens 
problem ska kunna lösas. Modersmålslärare och SvA-lärare är här ett viktigt 
hjälpmedel, vilket kommuner borde ta till sig och uppmuntra. Det är nämligen 
modersmålslärarna som är broarna mellan barn och föräldrars hemland och det nya 
landet. De är en trygghet som det måste satsas på. 
 
Barn med utländsk bakgrund måste få det stöd de behöver, av oss pedagoger, när de 
ska utveckla baskunskaperna i ett nytt språk. Då behöver barnen få känna tryggheten 
i att våga utvecklas och överföra sina tidigare erfarenheter till de nya barnen kommer 
att möta. Det är då viktigt att det finns kompetent personal som klarar av att 
handskas med de kulturkrockar och svårigheter som väntar vid ett arbete med 
flerspråkiga barn. Dock är det viktigt att som pedagog komma ihåg att: språket är 
medlet, inte målet. 
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6.5 Nya forskningsfrågor 
- Hur kan kontakten mellan modersmålsläraren och lärarna förbättras? 
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Bilaga 1 
1. Vad arbetar du med? 
 
2. Hur länge har du arbetat med detta? 

 
3. Vad har du för utbildning? 

 
4. Är du flerspråkig? 

 
5. Har du erfarenheter av att gå i en mångkulturell skola? 

 
6. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta på en mångkulturell skola? 

 
7. Hur undervisar du så att barnens mångfald gynnas? 

 
8. Vilka fördelar finns det med att undervisa barn som går i en mångkulturell 

skola? 
 

9. Vilka nackdelar finns det? 
 

10. Ser du någon skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga barn? I sådana fall 
hur och vilka? 

 
11. Vad ger ditt arbete på en mångkulturell skola för utbyte för dig? 

 
12. Hur påverkar barnens tidigare erfarenheter deras roll i barngruppen/klassen? 

 
13. Hur ser man skillnad mellan språksvårigheter som beror på att barnet ännu 

inte lärt sig svenska eller språkstörningar som tillexempel dyslexi? 
 

14. Vad har du för undervisningsform och hur lämpar den sig för barn i en 
mångkulturell barngrupp/klass? 

 
15. Påverkas barn som har svenska som modersmål av att gå i en mångkulturell 

skola, i sådana fall hur? 
 

16. Anser du att alla barn i barngruppen/klassen är inkluderade i undervisningen? 
 

17. Hur planerar du din undervisning så att alla barnen blir inkluderade, både ur 
ett språkigt och ett socialt perspektiv? 

 
18. Tycker du att de barn som går i väg från klassrummet till 

modersmålsundervisningen/sv2-undervisningen påverkas på något sätt av 
detta? 

 
19. Påverkas de barn som stannar kvar i klassrummet? 

 
20. Hur gör ni när ett barn inte är språkligt moget för att börja i en högre årskurs? 
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21. Hur bidrar modersmålsläraren med sina kunskaper till förmån för både lärare 

samt elever? 


