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Sammandrag:
Detta arbete tar upp frågan hur dagens lärarstudenter förbereds för att möta en klassrumsverklighet 
där elever med annat modersmål än svenska förväntas klara sina studier lika bra som de elever som 
har svenska som modersmål. Hur förberedda är lärarstudenterna på att hjälpa de flerspråkiga 
eleverna till rätta och undervisa i sitt eget ämnes diskurs? 
     26 lärarstuderande fick i slutet av sin utbildning svara på en enkät. Dessutom genomfördes fyra 
intervjuer för en djupare förståelse. Resultaten jämfördes även med styrdokument och sedan 
kontaktades tre i dag verksamma forskare för att kontrollera att resultaten var tillförlitliga. Detta 
innebar att metoden blev en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat som sedan 
granskades, analyserades och diskuterades.
     Resultatet visade att lärarstudenterna oftast inte alls förbereds för att möta de flerspråkiga 
eleverna. Undantaget är de som studerar ämnet svenska som andraspråk. Lärarhögskolorna har stor 
egen bestämmanderätt över innehållet i sina kurser. Högskolelagen ger mycket allmänna 
föreskrifter. Däremot rekommenderar Skolverket i sina skrifter lärarhögskolorna att ta upp 
flerspråkighet. Likaså betonar forskare på området att flerspråkighetsperspektivet är viktigt att få in 
i alla blivande lärares utbildning.
     Enkäter och intervjuer visade att lärarhögskolorna har en valbar kurs i mångkultur. Däremot 
tycks inte flerspråkighet - hur lärarna hjälper och stöttar eleverna med annat modersmål samt tar 
vara på kunskaper eleverna har men som de kanske ännu inte kan uttrycka på svenska - tas upp i 
andra kurser än svenska som andraspråk, trots att det finns uttalat i vissa kursplaner, åtminstone i 
Malmö, en av de granskade skolorna, som satsat extra på frågan. Denna bild bekräftades av de 
tillfrågade forskarna.

Nyckelord: flerspråkighet, lärarutbildningen, läroboksspråk, språkutvecklande 
ämnesundervisning, lärarstuderande, nyutexaminerade lärare, svenska som andraspråk
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1 Inledning
För lärare är det svårt att veta hur elever med annat modersmål än svenska tar in den kunskap som 

de försöker förmedla, oberoende av vilket ämne det gäller. Det svenska språket räcker inte till när 

eleverna läser läroböcker och i diskussioner framgår det att elever och lärare kan mena olika saker 

trots att man använder samma ord, beroende på ur vilken kulturs synvinkel man tittar (Liberg 2001). 

     Som lärare på gymnasiet har man en kursplan att följa och tiden räcker inte till för allt man 

behöver göra. Hur ska då problemen med bristande språklig förmåga i svenska eller annan kulturell 

bakgrund tacklas? Nyutexaminerade lärare suckar och vet inte riktigt hur de ska göra eller säger helt 

enkelt att eleverna måste hänga med när de är på denna nivå. Samtidigt konstateras i Skolverkets 

rapport 321 (Skolverket 2008:5) att ungefär en femtedel av grundskoleeleverna har utländsk 

bakgrund. Det konstaterades att skolorna har ”sämre måluppfyllelse för elever med annat 

modersmål än svenska” trots att man ska ”kunna erbjuda likvärdiga möjligheter till 

utbildning.” (Skolverket 2008:12). Frågan har även tagits upp av till exempel Gröning (2001) och  

EUCIM-TE (2010b).

     Då infinner sig frågorna: Vilken hjälp har dessa nyutexaminerade lärare fått på lärarhögskolan i 

fråga om hur man går till väga i klassrumssituationer där både elever med svenska som modersmål 

och elever med andra modersmål ska tillgodogöra sig undervisningen? I diskussioner med 

nyutexaminerade lärare, verkar det som om bara de lärarstuderande som valt svenska som 

andraspråk har fått diskutera dessa frågor. Är det så? Varför i så fall? Vad står det i styrdokumenten? 

Måste inte lärarhögskolorna ta upp dessa frågor? De funderingarna var utgångspunkten för detta 

arbete.

     Själv har jag arbetat som lärare i över 30 år. Sedan drygt 20 år tillbaka utgörs min arbetsplats av 

en mindre gymnasieskola i Mellansverige. Jag har undervisat i svenska som andraspråk i många år 

men undervisar även i franska och svenska. Det är framför allt i min roll som gymnasielärare i 

svenska som andraspråk som jag allt oftare har haft anledning att ställa mig frågor om hur 

lärarstudenter får lära sig att bemöta flerspråkiga elever.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några olika högskolor/universitet med 

ämneslärarutbildning förser de blivande högstadie- och gymnasielärarna med adekvata kunskaper 
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för att undervisa flerspråkiga elever, elever som inte utgör en homogen grupp och som ska 

undervisas tillsammans med elever som har svenska som modersmål. 

     Den övergripande frågeställningen är: Hur har de blivande/nyutexaminerade lärarna förberetts 

för att möta de flerspråkiga eleverna? 

     I samband med den övergripande frågeställningen, behandlas även följande frågor: Har 

studenterna utrustats olika beroende på vald ämneskombination? Är den utbildning 

lärarutbildningen ger i ämnet tillräcklig? Vilka krav ställs i styrdokumenten på lärares kunskap om 

flerspråkiga elevers lärande? 

1.2 Avgränsning
I huvudsak fokuseras i denna uppsats på gymnasielärare men stora delar av utbildningen är 

gemensam för gymnasielärare och grundskolans ämneslärare, varför ingen åtskillnad mellan dem 

görs i detta arbete. 

1.3 Förkortningar
I texten förekommer förkortningen AUO och den termen står för Allmänt Utbildningsområde. Det 

innebär kurser på lärarutbildningen där innehållet är av allmän karaktär till skillnad från de 

ämnesspecifika.

     En annan förkortning som användes i enkäter och intervjuer var VFU. Det står för 

Verksamhetsförlagd utbildning och i detta arbete kallas det enbart för ”praktik”.

     Kursen UVK, Utbildningsvetenskaplig kärna, ”innehåller kunskapsområden som är centrala för 

läraryrket. Studierna inom UVK anknyter till kommande yrkesutövning och behandlar bland annat 

läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap” (Stockholms universitet). Denna 

kurs motsvarar den tidigare AUO.

     På några ställen refereras till EUCIM-TE. Förkortningen står för European Core Curriculum for 

Mainstreamed Second Language Teacher Education. EUCIM-TE var ett tvåårigt internationellt 

projekt mellan åtta länder vars mål var att utforma en kursplan för elever med invandrarbakgrund 

samt att främja samarbete mellan högskolor och andra aktörer i samhället. Projektet beskrivs under 

rubriken ”Interkulturell pedagogik”.
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2 Bakgrund
I dagens samhälle har människor många internationella kontakter och företag agerar på en global 

arena. De krav som ställs på dagens ungdomar handlar ofta om kunskaper som kan möta företagens 

behov. Detta konstateras bland annat av Haglund (2004), forskare i ungdomars tvåspråkighet: 

 Globalisering, utveckling och etablering av moderna kommunikationer och teknologier samt ifrågasättande av 
 tradition, idébildning och maktfördelning kännetecknar sent 1900-tal och början av det nya årtusendet. 

 Mångkulturalism och flerspråkighet är naturliga delar av detta senmoderna samhälle. (Haglund 2004:359).

Runfors (2009), som forskat om invandrarskap i skolan, tar upp samma tanke och går sedan över till 

undervisningssituationen: 

 Värdet av att individer är flerspråkiga framhålls ofta i olika sammanhang - inte sällan med hänvisning till 

 globalisering och människors ökade rörlighet över nationella och språkliga gränser. Trots detta hamnar 

 flerspråkighetsambitionerna ibland i skuggan av en fokusering på svenska språket (Runfors 2009:105)

Samtidigt konstaterar Carlson (2009:39) i sin artikel ”Flerspråkighet inom lärarutbildningen. Ett 

perspektiv som saknas”: ”Teacher education appears to be fairly national(ist), in spite of recurring 

talk about increasing globalization, and internationalization”. Redan år 2012 fanns det ”150 olika 

språkgrupper” (Skolverket 2012:128) i den svenska skolan. Trots detta är alltså lärarutbildningen, 

med Carlsons (2009) ord ”nationalistisk”, det vill säga att man inte tar vara på de språk som finns i 

en undervisningsgrupp, utan i stället bedömer elevers kunskap i olika ämnen utifrån hur korrekt de 

uttrycker sig på svenska.

     I de följande avsnitten presenterar jag tidigare forskning gällande flerspråkighet. Jag tar även 

upp styrdokument som reglerar lärarutbildningen och vad de säger om flerspråkighet i 

lärarutbildningen samt vissa utvärderingar, rapporter och betänkanden.

2.1 Flerspråkighet och skola

Det som framför allt blivit aktuellt i de svenska skolorna i dag är de ungdomar som invandrat hit 

och har kommit in i det svenska skolsystemet vid olika åldrar. Enligt Skolverket (2012) har 

flerspråkiga elever skiftande bakgrund både socialt och kulturellt och de har bott i Sverige olika 

länge. Dessa elever kommer i början att lära sig alla ämnen på ett språk som är nytt för dem. Efter 

ett par år i landet, utkämpar de fortfarande en daglig kamp för att tillägna sig ett språk som ligger på 

en tillräckligt avancerad nivå för att de ska kunna tillgodogöra sig läroboksspråket. Även om de 

snabbt lär sig prata med sina kamrater så betyder det inte att de behärskar det språk som krävs för 

att klara av studierna (Skolverket 2008:29).
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     Ämnet svenska som andraspråk ”med likvärdig status som ämnet svenska” erbjuds ”1) elever 

med annat modersmål än svenska, 2) elever med svenskt modersmål som har tagits in från 

utlandsskolor och 3) invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 

eller båda vårdnadshavare” (Skolverket 2008:13). Denna undervisning finns dock bara i svenska 

och ingen åtskillnad görs i andra ämnen mellan elever som vuxit upp i svensktalande miljö och 

elever som lärt sig svenska senare i livet, kanske helt nyligen. För att dessa elever ska klara sina 

studier måste dock många kriterier, som inte tas upp i detta arbete, uppfyllas (Axelsson 2001).

     Rent språkligt behöver dessa andraspråkselever lära sig att variera språket efter situation 

(Lindberg 2009:19). Det har visat sig att invandrarelever som behärskar skolspråket presterar väl 

och ibland bättre än elever med svenska som modersmål ( EUCIM-TE 2010a:9).      

     Holmegaard & Wikström (2004:539) påpekar att svenska som andraspråkselever står inför en 

”stor utmaning; att tillägna sig nya ämneskunskaper på ett språk som de inte fullt ut behärskar.” De 

påminner även om att ”olika ämnesområden [...] kännetecknas av ett särskilt språk”.  Även 

Schleppegrell (2009) pekar på vikten av att ge dessa elever ett skolspråk, eftersom olika situationer 

och ämnen kräver olika språk eller uttryckssätt.

     Med termen ”flerspråkig” menas i detta arbete en person som studerar på svenska i det svenska 

undervisningssystemet men som även har ett annat språk med sig. Det kan vara ett annat modersmål 

på grund av inflyttning från annat land eller på grund av att minst en förälder talar ett annat språk. 

 2.2 Dubbel språkutveckling
Att lyckas med en dubbel språkutveckling, det vill säga att eleven får utveckla både sitt modersmål 

och det nya språket, är inte så lätt. Enligt skolverket (2012:111) har forskning visat ”att ett 

välutvecklat modersmål stöder lärandeprocessen i andra språk.” och ”att elever som utvecklar flera 

språk är mer kreativa i sitt språkande och tänkande. Som flerspråkig har man ofta också en mer 

utvecklad medvetenhet om språk och kan lättare se saker och ting ur olika perspektiv” . På detta sätt 

kan ett flerspråkigt perspektiv bli en resurs. Man konstaterar att studiehandledning på modersmålet 

kan vara en väg till ett positivt resultat men även att det finns mycket som påverkar utvecklingen av 

andraspråket. Även Holmegaard & Wikström (2004) pekar på viktiga faktorer, som att alla lärare 

måste samverka och enas om en gemensam språkpedagogik, att skolrelaterade språkfärdigheter tar 

tid och att omvärldskunskap, tid och modersmål är viktiga faktorer för språk- och 

kunskapsutveckling. De betonar även att modersmålsundervisningen är viktig för att eleven ska 

lyckas. 
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2.3 Arbetet med flerspråkiga elever - pedagogiska krav
Att ha flerspråkiga elever i en undervisningsgrupp ställer naturligtvis pedagogiska krav på läraren. I 

Rapport 321 (Skolverket 2008) tas anpassningen av undervisningen upp. Det konstateras att en 

anpassning inte får innebära att uppgifterna förenklas, att kraven sänks eller att förväntningarna på 

dessa elever blir lägre än på andra elever.

     Carlson (2009:42) tar i sin artikel upp flera pedagogiska aspekter. Hon konstaterar att  det är 

språkvetares uppfattning att ”en nyexaminerad lärare [...] bör känna till vad det innebär - såväl 

teoretiskt som metodiskt - att både lära sig ett andra språk och att lära på andra språket [...] ett 

andraspråksperspektiv är något för alla lärare att ha viss kunskap om - en slags allmän 

språkkompetens”.   Carlson menar vidare att okunskap leder till felaktiga slutledningar. Elevers 

brister gällande språk blir då till problem och leder till uppfattningar av brist även ämnesmässigt. 

Dessa elever behöver få utveckla språk och ämneskunskaper parallellt.

     Lärarutbildningen tas upp i projektet EUCIM-TE:s kursplan (EUCIM-TE 2010a:17). Det 

konstateras att ”I lärarutbildningen måste kurser om språkets roll för lärande vara obligatoriska för 

alla blivande lärare oavsett ämne”. Man tar även upp bedömningen och påpekar att det är viktigt att 

bedöma kunskaperna i ämnet och inte förringa kunskaperna på grund av sämre språklig förmåga.

     En pedagogisk modell som handlar om att stötta flerspråkiga elever både på det nya språket och 

på modersmålet i alla ämnen presenteras av Gibbons (2013). Det handlar om samarbete runt de 

flerspråkiga eleverna och höga förväntningar. En annan modell  pekar på att förståelse av olika 

genrer kan vara ett sätt att arbeta på med andraspråkselever (Kuyumcu 2004). Dessutom kan man 

konstatera att omvärldskunskap, tid och modersmålsundervisning är viktiga delar för att eleven ska 

lyckas (Holmegaard & Wikström 2004). 

     Samtidigt tar Hyltenstam & Lindberg (2012:333) upp det faktum att de svenska lärarna i olika 

ämnen inte har tillräcklig kunskap om andraspråksfrågor: ”exempelvis språk- och ämnesintegrering 

eller andraspråksperspektiv har inte fått genomslag i ämneslärarutbildningar i större omfattning.” 

2.4 Ämnesundervisning på andraspråk
Ämnesundervisning på andraspråket är inte så enkel innan eleven har hunnit tillgodogöra sig 

tillräckliga kunskaper i andraspråket för att klara av det relativt avancerade skolspråket. Samarbete 

mellan lärare kan krävas för att det över huvud taget ska bli möjligt. Ibland kan samarbetet innebära 

att lärare i modersmål tar över ämnesundervisningen (Skolverket 2008), eftersom det tar många år 

att tillgodogöra sig skolspråket. Olika forskare räknar med olika lång tid men alla tycks vara 

överens om att det tar minst fem år (Cummins, Mirza & Stille 2012 samt Norén & Ramsfeldt 2010).  
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Detta är tid som går förlorad i andra ämnen om man inte kan lösa det på något sätt. ”Speciellt 

viktigt är det att elever som lär på sitt andraspråk får möjlighet att bearbeta texterna på djupet om 

dessa ska fungera som medel för lärande” (Skolverket 2012:83).

2.5 Språkutvecklande ämnesundervisning
Anpassning är något som hör till lärares vardag (Skolverket 2008). Nu handlar det om att anpassa 

sig till de flerspråkiga eleverna också. Det kräver kunskap. Läraren måste planera med dessa elever 

i åtanke likaväl som resten av klassen, se hur flerspråkighet kan användas som resurs och kanske 

samarbeta mellan ämnen så språk- och ämnesundervisning sker parallellt. Skolverkets skrift Greppa 

språket (Skolverket 2012) poängterar samma sak genom att på flera ställen i sin skrift upprepa att 

det är alla lärares ansvar och att det är viktigt att arbeta med både språk- och kunskapsutveckling 

inom varje ämne.

     Carlson (2009) tar upp samma tanke men med tanke på lärarutbildningen. Alla blivande lärare 

ska få lära sig att lära ut även den diskurs som är typisk för varje ämne. Samma idé framkommer 

hos Lindberg (2009): 
 Rätt implementerade borde de språkpolitiska målen kunna utgöra underlag för en lärarutbildning där alla 

 lärare ges kunskaper om flerspråkighet, lärandets språkliga dimensioner och villkoren för lärande på ett 
 andraspråk samtidigt som de ges möjlighet att utveckla en pedagogik som kan lyfta fram och ta till vara de 

 värden som en kulturell, social och språklig mångfald erbjuder. (Lindberg 2009:20)

Samma tankar uttrycks även bl.a. av Gibbons (2002, sv. 2013) och i EU-projektet EUCIM-TE:s 

kursplan (2010a). Alla lärare i alla ämnen måste arbeta både språk- och kunskapsinriktat. 

2.6 Interkulturell pedagogik
I Sveriges nya språklag (2009) slås fast att svenska är huvudspråket i Sverige och att ”alla som bor i 

Sverige har rätt att lära sig svenska” men även att utveckla sina egna modersmål. Lindberg 

(2009:25) konstaterar: 

  Den svenska språkpolitikens målsättning om ett starkt sammanhållande huvudspråk och en utbredd 

  flerspråkighet rimmar väl med EU:s officiella språkpolitik där flerspråkighet (se Melander 2000) i förhållande 

  till medlemsländernas nationella språk och deras ställning inom EU alltid förespråkats. (Lindberg 2009:25)

Vi lärare ska alltså värna svenskan samtidigt som vi ser fördelarna med flerspråkighet.

     Här kan också skilda ämnestraditioner påverka både lärare och elever. Det kan handla om hur vi 

uppfattar världen men även kunskap (Lundahl 2007). Det är inte alltid så lätt för invandrarelever, 

vana vid andra utbildningssystem, att förstå vad lärare i Sverige kräver av dem men inte heller för 

svenska lärare att förstå vad eleverna förväntar sig. Det interkulturella förordas ofta men är inte 

alltid så lätt.
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     Ett sätt att arbeta med interkulturell pedagogik är att söka samarbete över nationsgränser. 

Projektet EUCIM-TE (European Core Curriculum for Mainstreamed Second Language Teacher 

Education) var ett tvåårigt samarbete mellan Bulgarien, England, Luxemburg, Nederländerna, 

Portugal, Slovenien, Sverige och Tyskland och det avslutades 2010. Projektet hade två syften: att 

utarbeta en europeisk kursplan för undervisning av elever med invandrarbakgrund samt att ”etablera 

ett fungerande samarbete mellan högskolor/universitet och diverse aktörer i samhället” (EUCIM-TE 

2010b). 

     För Sveriges del resulterade projektet i Nationell/regional kursplan för en inkluderande och 

språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Sverige ( EUCIM-TE 2010a). Denna kursplan var 

tänkt att bli nationell men kom till stånd precis när lärarutbildningen gjordes om och fokus därför 

låg på annat än flerspråkighet. Kursplanen fick då bli regional och var tänkt att tas i bruk på 

Mälardalens högskola, enligt Birgitta Norberg Brorsson1, en av de deltagande forskarna. Den har 

dock ännu inte tagits i bruk.

2.7 Styrdokument för lärarutbildningen
Vad säger då lärarhögskolornas styrdokument om flerspråkighet? Det är högskolelagen som reglerar 

den utbildning som universitet och högskolor ska ge. Detta gäller även lärarhögskolan sedan den 

inkorporerades i universitet och högskolor 1977 (SOU 2008:109:103). Högskolelagen (Högskolelag 

1992:1434) är mycket allmänt hållen. I det första kapitlet anger högskolelagen tre nivåer för studier 

‒ grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (7 §). Avancerad nivå ska ”utveckla studenternas 

förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- 

och utvecklingsarbete” (9 §). Det betyder att eftersom lärarutbildningen är en högskoleutbildning, 

måste den kunna leda till forskningsarbete. Däremot uttalar sig inte högskolelagen om innehållet i 

de bedrivna högskolekurserna.

     Ett annat styrdokument för lärarutbildningen är universitetens utbildningsplaner. I 

utbildningsplanen för ämneslärarprogrammet, inriktning årskurs 7-9 samt gymnasieskolan, på 

Stockholms universitet (2011, ändrad 2014) betonas i punkt efter punkt att alla elever har rätt att 

lyckas i sina studier. Det står också bland annat att läraren ska kunna utveckla sin undervisning för 

att ”stimulera varje elevs lärande och utveckling” och att läraren ska kunna ”identifiera sitt behov 

av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet”. Det skulle kunna 

innebära kompetensutveckling i flerspråkighet.
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     I Högskoleförordningen (1993:100), under rubriken ”Mål” kan man läsa angående 

ämneslärarutbildningen att lärare ska ta hänsyn till elevers ”behov och förutsättningar”, ”skapa 

förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”, ” visa förmåga att ta till vara elevers 

kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling” samtidigt som man 

arbetar ” i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling” och tillvaratar ”egna 

och andras erfarenheter”. Till detta kommer krav på empati och egen utveckling. Då borde 

flerspråkighet ha en given plats i all lärarutbildning.

     År 2005 gjordes en Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och 

högskolor (Högskoleverket 2005). Där kan man läsa:

 I samtliga läroplaner betonas att alla ämnen har ett gemensamt ansvar för elevernas språk- och 
 kunskapsutveckling. [...] För gymnasiet anges i läroplanen att det är skolans ansvar att varje elev kan uttrycka 

 sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier. 
 Det betyder att alla blivande lärare, oavsett för vilken skolform man utbildar sig, måste anses behöva 

 grundläggande kunskaper inom läs- och skrivinlärning, läs- och skrivutveckling samt språkutveckling i dess 
 vidaste bemärkelse. (Högskoleverket 2005:45) 

Sedan betonas att alla elever har rätt att lyckas och att invandrarelever har rätt till stöd så de klarar 

målen. Utredarna fortsätter:

 Detta ställer krav på samtliga lärare i samtliga skolformer. Kraven på elevens rätt att klara målen skärps enligt 
 styrdokumenten och det är av största vikt att lärarutbildningen tar sitt ansvar för att de blivande lärarna har 

 grundkunskaper som motsvarar examenskravet i förordningen och samhällets krav på skolan.    
          (Högskoleverket 2005:45)

Lite senare i utredningen förtydligas:

 En viss miniminivå av kunskaper gällande läs- och skrivutveckling bör garanteras alla lärarstuderande [...]
 Svenska som andraspråk och flerspråkighet samt villkor för att lära på ett andraspråk bör behandlas i 

 utbildningen för alla lärarstuderande. (Högskoleverket 2005:110)

Högskoleverket har talat klarspråk. Alla lärarhögskolor bör ta upp flerspråkighet. 

     År 2008 konstaterades (SOU 2008:109) att bara en fjärdedel av lärarna ansåg sig ha fått 

kunskaper om hur man bemöter elever från olika kulturer. I utredningen påpekades dessutom att 

”internationella perspektiv” (SOU 2008:16) bör finnas i all lärarutbildning.

     Eftersom Malmö lärarhögskola har nämnts som satsande extra mycket på flerspråkighet, bör det 

vara på sin plats att se hur deras kursplaner tar upp flerspråkighet. Först och främst kan man 

konstatera att språk mest nämns som utveckling av språk utan att nämna de flerspråkiga eleverna. 

Likaså nämns t.ex. i kursplanen för matematik att lärarstudenterna ska reflektera över elevernas 

lärande utifrån etnicitet (Malmö högskola LL110G ”Att bli lärare”). I en av delkurserna finns dock 

ett kunskapsmål som direkt talar om de flerspråkiga eleverna: ”förklara hur språkutveckling, 

kunskapsutveckling och social utveckling är beroende av varandra och utvecklas i dialog med andra 
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samt vad detta innebär i ett första- och ett andraspråksperspektiv” (Malmö högskola  ML150T 

”Tvärmatematiskt projekt”). Även i religion finns vinklingen mångkultur och kulturmöten men 

även en direkt referens till flerspråkiga elever: ”kunna redogöra för sambandet mellan det 

ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv 

samt exemplifiera hur undervisning i religionskunskap kan organiseras för att främja elevers 

lärande” (Malmö högskola RL202C ”Religion och lärande: Kulturmöten och identitet i skolan”). 

Flerspråkighet tas alltså upp i någon enstaka kurs. Det är ändå ganska lite, så man förstår 

Skolverkets (2012) ord efter konstaterandet att vi har cirka 150 språk representerade i våra skolor i 

dag och att globaliserings- och språkfrågor därför uppmärksammats alltmer: 

 Denna förändring medför samtidigt att allt fler ämneslärare i sin undervisning möter en språklig mångfald som 

 de inte alla gånger har tillräcklig beredskap för att möta. Det som tidigare sågs som en fråga för språklärare, 
 framför allt svensklärare och lärare i svenska som andraspråk, är i dag en fråga som berör alla som arbetar i 

 skolan. [...] De flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling sker inom alla ämnen och under hela skoldagen.  
(Skolverket 2012:7)

Skolverket betonar den språkliga mångfalden och konstaterar att det inte bara är en fråga för lärare i 

svenska eller svenska som andraspråk.

     Nämnas kan också att fackförbunden Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet år 2006 lämnade  

En rapport om lärarstudenternas åsikter om lärarutbildningen. I denna rapport nämns inte 

flerspråkighet över huvud taget.

3 Metod och material
Under rubriken ”Metod” redogörs för hur arbetet har gått till, vilka undersöknings- och 

analysmetoder som använts och varför. 

     Under rubriken ”Material” presenteras det insamlade material som legat till grund för de senare i 

uppsatsen presenterade resultaten.

     Under rubriken ”Reliabilitet, validitet, etik” tas undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet 

upp till diskussion. Här förs även ett etiskt resonemang.

3.1 Metod
Metodvalet är enkätstudie, kompletterad med några intervjuer och sedan jämförd med styrdokument 

och aktuell forskning.

     Det fanns inte mycket forskning om hur lärare förbereds för att möta flerspråkiga elever. Denna 

studie utgår från enkäter och fyra intervjuer. Resultatet jämförs med styrdokument för 
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lärarutbildningen/ämneslärarprogrammet, d.v.s. utbildning av högstadie- och gymnasielärare enligt 

det gamla respektive det nya systemet, eftersom vi just nu befinner oss i en brytperiod mellan två 

system, då inga lärare ännu är färdigutbildade enligt det nya systemet. Dessutom tas några rapporter 

och utvärderingar upp.

     Nyutexaminerade lärare samt elever som befann sig i slutet av sin utbildning till ämneslärare 

kontaktades. Tre högskolor/universitet ställde upp med adresser till lärarstuderande som befann sig i 

slutet av sin utbildning. Kontakt togs även med nyutexaminerade lärare i min närhet. Detta innebar 

att urvalet blev en blandning av klusterurval ‒ de valda högskolorna ‒ och subjektivt urval ‒ några 

av den egna skolans unga lärare. Vilka som fick enkäterna bestämdes delvis av högskolorna, 

eftersom de bistod med adresser. Deras elevlistor utgjorde urvalsramen. Att de blivande lärarna 

befann sig i slutet av sin utbildning eller var färdigutbildade var viktigt för att de skulle kunna uttala 

sig om innehållet i utbildningen som helhet. Sannolikheten att de representerade högskolorna i 

Sverige borde vara ganska stor, även om valet var subjektivt i så mån att jag bara vände mig till 

några få universitet/högskolor och bara bad om enkätsvar från lärare i slutet av sin utbildning, 

eftersom det var de som kunde uttala sig i frågan.

     Enkäten innehöll någon fråga som enkelt kunde omvandlas till statistik samt några mer öppna 

frågor. Detta innebar att bearbetningen av materialet i huvudsak blev kvalitativ. I en fråga skulle 

svaret anges i siffror, vilket gav enkel statistisk bearbetning. En annan fråga gick att bearbeta 

statistiskt genom tolkning av resultaten. Resten av frågorna var öppna frågor (se bilaga 1). De 

kompletterande intervjuerna bearbetades kvalitativt. Intervjuernas roll var att komplettera den bild 

som enkäterna gav, eftersom intervjuer ger möjlighet till följdfrågor och extra förklaringar. Detta 

möjliggjorde empirinära kvalitativ bearbetning av de erhållna statistikuppgifterna från enkäterna, 

vilket gav en mer fullständig bild av frågan.

     De svar som enkäter och intervjuer gav jämfördes med de styrdokument som fanns för 

lärarhögskolorna ‒ högskolelagen, högskoleförordningen, kursplaner samt Skolverkets rapporter, 

utredningar och utvärderingar ‒ och resulterade i en reflektion över hur styrdokumenten stämmer 

överens med den situation som råder vid dagens lärarhögskolor enligt informanterna. Dessutom 

jämfördes med aktuell forskning. För att verifiera den bild som framträdde, togs kontakt med några 

forskare som arbetat med flerspråkighet  ‒ Birgitta Norberg Brorsson, verksam vid Mälardalens 

högskola, samt Marie Carlson och Tore Otterup, verksamma vid Göteborgs universitet ‒ och som 

kunde ge en aktuell bild av dagsläget. Dessa forskare kontaktades per mail. Birgitta Norberg 

Brorsson kontaktades eftersom hon hade deltagit i ett internationellt projekt om flerspråkiga elever 

(EUCIM-TE 2010b) och jag var intresserad av att få veta vad projektet hade lett till. Marie Carlson 
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kontaktades eftersom hon hade skrivit en uppsats, senare publicerad som artikel, som blev viktig i 

mitt arbete (Carlson 2009). Carlson rådde mig att ta kontakt med Tore Otterup, eftersom han hade 

god kännedom om utvecklingen i Malmö i fråga om flerspråkighet. 

     Vissa frågor redovisas alltså kvantitativt, men de flesta kvalitativt, och analyseras med hjälp av 

styrdokumenten och modern forskning. Intervjuerna redovisas kvalitativt, även de analyserade med 

hjälp av styrdokumenten och modern forskning. 

     De fyra intervjuade personerna, två kvinnor och två män, utgjorde ett subjektivt urval, eftersom 

jag av praktiska skäl valde att intervjua personer som arbetade på samma gymnasium som jag själv. 

Vid intervjutillfället arbetade många unga lärare på skolan, både vikarierande lärarstudenter och 

nyutbildade lärare. Valet utgjordes av de två första kvinnorna och de två första männen som var 

positiva till att ställa upp på en intervju. 

3.2 Material
Materialet består av 26 enkäter samt 125 minuter intervjumaterial. Dessutom har jämförelser gjorts 

med högskolelagen, högskoleförordningen samt utbildningsplaner och mål för 

ämneslärarprogrammet på några högskolor/universitet. I arbetets slutfas kontaktades tre verksamma 

forskare för att se om lärarstudenternas uppfattning överensstämde med forskarnas.

3.2.1 Enkäter
     Av 372 enkäter utskickade via mail samt några personligt tillfrågade, inkom 26 svar, varav 6 var 

personligt tillfrågade. 

     Tre universitet/högskolor tillfrågades via mail om mailadresser till lärarstuderanden i slutet av 

sin utbildning, främst med inriktning mot högstadiet och gymnasiet. Syftet, att skicka ut enkäter 

knutna till min c-uppsats, klargjordes. Två av lärosätena gav mig adresser. Det tredje, ett stort 

universitet, skickade frågan vidare och till slut hade de inte tid att hjälpa till. Då skickade jag ut 

förfrågan till ytterligare två lärosäten. Ett av dem skulle kanske kunna hjälpa till senare, medan det 

andra ställde upp direkt. På så sätt fick jag ett universitet och två högskolor.

     I en första omgång skickade jag ut enkäter till lärarstuderanden på de två lärosäten som först 

hjälpt mig med mailadresser. Eftersom få svar inkom, skickade jag ut förfrågan än en gång till dessa 

personer. Till eleverna på det tredje lärosätet skickades enkäterna bara ut en gång på grund av 

tidsbrist.

     På det gymnasium som jag själv arbetar på, delade jag ut 11 enkäter. Där svarade 6 personer.
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     Sammanlagt svarade 21 studenter som utbildade sig för gymnasiet, 2 som ämneslärare år 7-9 och 

3 klasslärare f-6 på enkäterna. 

     Fördelningen på universitet/högskolor blev följande: Örebro universitet 12, Mälardalens 

högskola 7, Malmö högskola 6 och Stockholms universitet 1.

     Könsfördelningen på dem som svarade var: 19 kvinnor, 6 män. En person hade inte markerat om 

enkäten kom från en kvinna eller en man.

     Det visade sig att nästan alla personer som svarade på enkäten hade olika ämneskombinationer. 

Det var bara tre kombinationer som dök upp hos mer än en person. Två personer hade svenska/

svenska som andraspråk/engelska, två svenska/svenska som andraspråk och fyra hade 

samhällskunskap/historia. Alla de övriga hade olika kombinationer. I olika kombinationer var 12 

ämnen representerade.

     De som svarade snabbast var personer som själva hade ämnet svenska som andraspråk. Vissa 

förstod inte varför de fick frågan, eftersom de inte hade ämnet svenska som andraspråk, något jag 

tar upp i avsnitt 5.1. 

     I enkätsvaren finns tre informanter som valt en inriktning mot de lägre åldrarna, eftersom valt 

stadium inte framgick i alla högskolors elevlistor. Dessutom visade det sig att några som utbildade 

sig till gymnasielärare hade haft praktik på låg- eller mellanstadiet, vilket innebar att vissa 

gymnasielärare fått sin enda vägledning i hur man bemöter flerspråkiga elever just på låg- eller 

mellanstadiet.

3.2.2 Intervjuer
     Intervjumaterialet består av fyra intervjuer, totalt 125 minuter.  Av de fyra har en kvinna och två 

män studerat vid Örebro universitet och de tar sin lärarexamen i januari 2015. En kvinna har 

studerat vid Karlstads universitet. Hon tog sin examen för tre år sedan. 

     Intervjupersonerna bestod av tre lärarstuderanden som gick terminen på sin utbildning samt en 

lärare som hade arbetat i tre år. Alla fyra arbetade den terminen på samma gymnasium som jag. På 

skolan fanns 11 personer som var lärarstudenter eller nyutexaminerade lärare. Jag ville intervjua två 

kvinnor och två män och lät slumpen avgöra så till vida att jag valde de första två kvinnorna och de 

första två männen som jag träffade på skolan när det var dags för intervjuer. Alla fyra först 

tillfrågade svarade ja. 

     Intervjuerna utfördes i ett lugnt klassrum. Intervjuerna blev olika långa men tre av dem tog 

ungefär 30 minuter. En intervju blev lite längre. Det faktum att vi hade pratat med varandra tidigare, 

gjorde intervjuerna lite lättare än om det hade rört sig om främmande människor.
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     Här kan nämnas att jag inte vet om någon, några eller inga intervjuade personer har besvarat 

enkäten. De personer som besvarade enkäten på min skola lämnade enkäten helt anonymt. Av 

svaren att döma bör dock inte alla intervjuade personer ha besvarat enkäten.

     De intervjuade personerna representerade olika ämneskombinationer. En person hade svenska 

och engelska, en annan psykologi och religion kompletterat med specialpedagogik, en person 

matematik och engelska och den fjärde samhällskunskap och historia.

     Intervjun var indelad i fyra delar. Den första delen innehöll definitionsfrågor, eftersom det är 

viktigt att veta att man menar samma sak med de ord man använder. 

     Den andra delen innehöll frågor om hur intervjupersonerna agerade i olika klassrumssituationer. 

Här kom det fram hur mycket eller hur litet de hade funderat över flerspråkiga elever samt om de 

hade stött på svårigheter relaterade till det faktum att vissa elever lär på sitt andraspråk.

     Den tredje delen handlade om utbildningen ‒ den teoretiska och den praktiska delen. Här 

ställdes frågor om hur ofta de diskuterat flerspråkighet i den teoretiska utbildningen och ute på 

praktikplatserna. I det sammanhanget ställdes även frågor om vad som diskuterats när det tagits 

upp, om det verkligen var det språkliga man diskuterat och i så fall om språket hade setts som resurs 

eller komplikation eller om det mest var de kulturella aspekterna som diskuterats.

     Den fjärde delen bestod av övergripande frågor om hur väl utbildningen förbereder eleverna för 

att möta de flerspråkiga eleverna. Här togs även önskemål om förändringar upp.

     De fyra intervjuerna transkriberades och finns med i detta arbete som bilaga 2 - 5.

3.2.3 Forskare
För att kontrollera reliabiliteten av de svar jag fått i enkäter och intervjuer, tog jag kontakt via mail 

med tre forskare. Först kontaktade jag Marie Carlson som 2009 publicerat en artikel om 

flerspråkighet i lärarutbildningen (Carlson 2009), en artikel som hade varit till stor nytta för mig i 

mitt skrivande. Hon hänvisade i sin tur till Tore Otterup, eftersom hon visste att han hade arbetat 

med frågan nyligen och dessutom var väl insatt i hur situationen såg ut för tillfället. Även Otterup 

kontaktades per mail.

     Under arbetet med min uppsats, blev en av mina källor ett internationellt projekt om flerspråkiga 

elever (EUCIM-TE 2010b). I det projektet hade Birgitta Norberg Brorsson varit med som svensk 

representant. Det gjorde att jag kontaktade även henne per mail, för att få veta vad som hänt sedan 

projektet avslutats.

     Tilläggas bör att de tre forskare som jag kontaktade svarade omgående, var villiga att hjälpa till 

och visade stort intresse för mitt uppsatsämne. 
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3.2.4 Styrdokument för lärarutbildning
De styrdokument jag har använt mig av är högskolelagen, högskoleförordningen samt 

utbildningsplaner och mål för ämneslärarprogrammet på några högskolor/universitet. I mitt arbete 

refererar jag till Malmö högskola och Stockholms universitet. Högskolelagen och 

högskoleförordningen är lika för alla högskolor men utbildningsplaner och mål kan se lite olika ut. 

Jag har läst fler högskolors utbildningsplaner och mål för ämneslärarprogrammet än vad som 

framgår men refererar inte till dem i detta arbete, eftersom jag anser att det inte tillför någon 

information som är viktig i detta sammanhang.

3.3 Reliabilitet, validitet, etik
Reliabiliteten, tillförlitligheten, bör vara god. Urvalet har inte styrts på annat sätt än av vad som 

varit praktiskt möjligt. Från början var tanken att välja ut tre högskolor i Mälardalen, men eftersom 

adresser till informanter inte erhölls från en av högskolorna, skickades förfrågningar till två till. Den 

som ville hjälpa till var Malmö, vilket var utmärkt, eftersom just Malmö är en högskola som säger 

sig satsa extra på flerspråkighet. På så sätt kom även en sådan lärarutbildning med. 

     Att intervjuerna gjordes med personer i min närhet var en praktisk lösning och bör inte ha 

påverkat resultatet, eftersom vi inte samarbetar, inte umgås utanför skolan och inte har känt 

varandra under lång tid. Det blev intervjuer med lärarstudenter/lärare med olika 

ämneskombinationer och de gav uttryck för skiftande tankar.

     Validiteten, trovärdigheten, bör också vara god, eftersom utgångspunkten var att ta reda på hur 

något förhöll sig, något som var okänt från början. Den enda vinklingen som skulle kunna finnas, 

var anledningen till arbetet, nämligen att andra lärare inte verkade veta hur de skulle bära sig åt när 

flerspråkiga elever fanns i klassrummet.

     För att kontrollera de resultat som erhölls, kontaktades några forskare (se avsnitt 3.2.3) som var 

insatta i frågan. På så sätt kunde resultaten jämföras med deras uppfattning i frågan.

     Det är svårt att inte röja informanterna, speciellt när det gäller intervjuerna. Därför fick de 

intervjuade personerna läsa igenom uppsatsen, innan den lämnades in, för att kunna protestera mot 

eventuella avslöjande kommentarer. När det gäller enkätsvaren, har resultaten blandats tillräckligt 

under processens gång för att inte kunna spåras tillbaka till enskilda personer. De kontaktade 

forskarna tillfrågades innan namnen nämndes i uppsatsen.
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4 Resultat
Här presenteras resultatet av enkäter och intervjuer. Tyngdpunkten ligger ibland lite olika i 

enkäterna respektive intervjuerna. När det gäller definitionen av flerspråkighet, till exempel, fick de 

som skrev enkäten ordet definierat medan frågan först ställdes i intervjuerna vad de själva 

associerade till när de hörde ordet, innan vi enades om en definition. 

4.1 Flerspråkighet
I enkäterna definierades ordet ”flerspråkiga elever” som elever i den svenska skolan med ”annat 

förstaspråk än svenska”. 

     De fyra intervjupersonerna hade olika vinklingar på hur de uppfattade ordet. En av dem 

associerade till de elever som vuxit upp med föräldrar som har olika språk, en till ”en person som 

har flera språk med sig, alltså den har ett språk för familjen och ett språk som samhället då kräver 

att den ska ha”. En associerade ordet flerspråkig till invandrare och kunskapsbrister i svenska och 

en förknippade främst flerspråkighet med att ”språket kan visa kulturen”, det vill säga att ”Ett ord 

kan betyda en sak här medan det kan betyda en helt annan sak i ett annat språk.” 

     I diskussionerna försökte vi enas om att flerspråkiga var elever som har med sig ett annat 

modersmål än svenska. Det kan naturligtvis vara dubbla modersmål, det vill säga att en förälder 

talar svenska medan den andra föräldern talar ett annat språk. Oftast orsakar det inte några större 

svårigheter i undervisningssammanhang om eleven har svenska och ännu ett språk som modersmål, 

så denna diskussion togs inte upp. Det var dock viktigt att vi enades om en definition i 

intervjusituationen för att vi inte skulle missförstå varandra.

4.2 Klassrumssituationen
På enkätfrågan om hur mycket kunskap de lärarstuderande ansåg sig ha när det gällde hur de skulle 

bemöta elever med annat modersmål, blev spridningen stor. På en skala från ett till fem, där ett var 

ingen kunskap och fem all kunskap de behövde, angav fyra personer en etta, sex personer en tvåa, 

fem personer en trea, två personer mellan tre och fyra, fyra personer en fyra, en person mellan fyra 

och fem samt, slutligen, fyra personer en femma (se figur 1).

     De som hade markerat höga siffror här var själva invandrare eller hade svenska som andraspråk 

i sin kombination. Det fanns sju personer som hade med svenska som andraspråk i sin kombination 

på något sätt. Ovanstående var information informanterna skrivit till själva.
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Figur 1: kunskap flerspråkiga elever

! ! Figur 1: Staplarna visar hur mycket kunskap de lärarstuderande som besvarat enkäten anser sig ha om 

   hur de ska bemöta elever med annat modersmål. Till vänster anges antal personer och i 
   nederkanten anges svaren, där ett betyder ”ingen kunskap” och fem betyder ”all kunskap jag 

   behöver”.

     I intervjuerna återgavs mer ingående hur det kunde gå till i klassrummet och var man ansåg sig 

komma till korta. En person berättade om egna erfarenheter av undervisning och betonade 

osäkerheten, att aldrig veta om informationen gått hem och att själv tvingas komma på hur man ska 

bemöta dessa andraspråkselever i olika ämnen. Det blev mycket extraarbete och krävde mycket 

fantasi att utforma anpassade uppgifter, där det svenska språket inte var det viktigaste. Ett exempel 

på en sådan uppgift var när invandrareleverna fick jämföra svordomar i det egna språket med 

svordomar i svenskan. ”De kan ju bidra med något som de andra inte har en aning om.” Denna 

intervjuperson ansåg det dock vara en bonus med ett extra språk och såg stora fördelar senare på 

arbetsmarknaden för dessa elever.

     En annan person konstaterade  att det var individens behov av hjälp som styrde, inte huruvida 

eleven hade svenska som modersmål eller något annat språk. Denna person var rädd för att peka ut 

elever och arbetade därför med fler exempel och förenklingar för alla elever i stället för att förklara 

och förenkla enbart för dem som behövde det.

     Liknande tankar kom upp i en annan intervju. Även denna person menade att man alltid försökte 

att förenkla för att undvika missförstånd, oberoende av vilket modersmål eleverna hade. Speciellt 

gällde detta matematiken. Där finns även symbolspråket som ett språk som kan missuppfattas. En 

punkt kan t.ex. uppfattas som ett kommatecken eller som ett multiplikationstecken.

     Även den fjärde intervjupersonen anpassade språket, om det fanns invandrare i klassen, genom 

att förenkla språket och förklara mer. Om eleverna ändå inte förstod, tog en individuell förklaring 

vid efter den gemensamma genomgången. Samtidigt konstaterade denna person att det var en 

20

0

2

4

6

1 1-2 2 2-3 3 3-4 4 4-5 5



obekväm situation, eftersom det kunde verka som om man pratade barnspråk med en tonåring och 

det var svårt att veta hur personen uppfattade det.

     I enkäternas punkt för extra kommentarer kom många åsikter fram med det gemensamt att de 

betonade det positiva med de flerspråkiga eleverna och tog upp vilken svår situation dessa elever 

befinner sig i. En person skrev: ”Vi kräver otroligt mycket av dem och många lärare glömmer det 

eftersom de inte har andraspråksperspektivet.” En annan skrev: ”många lärare behöver upplysas om 

vilka fördelar som flerspråkighet har”. En tredje skrev: ”Flerspråkiga elever kan berika 

undervisningen och ska ses som en möjlighet och inte som ett hinder.” En påstod att ”de som kan 

fler språk ofta är smartare och har lättare för att lära sig”. 

4.3 Lärarutbildningens teori och praktik
Det framkom tydligt, speciellt i intervjuerna, att det inte alltid är så lätt att veta hur man ska agera i 

klassrummet när vissa elever inte behärskar det svenska språket fullt ut men kan ha kunskaper med 

sig på ett annat språk. Det ledde till frågan hur mycket detta diskuterats på lärarhögskolan och under 

praktikperioderna.

     I enkäterna svarade 19 personer att det inte hade tagits upp alls eller mycket litet på 

lärarhögskolan (första frågan bilaga 1). Fem personer angav att det tagits upp i kurserna i svenska 

som andraspråk. En person angav att det hade tagits upp i pedagogik och didaktik.

     Intervjupersonerna var eniga om att flerspråkighet inte hade tagits upp på lärarhögskolan. När vi 

i en intervju kom in på lärarhögskolan och flerspråkighet blev kommentaren:  

 Jag kan nog inte minnas egentligen att vi har pratat om språket som en egen grej över huvud taget utan det 

 handlade bara om kulturalitet. Det är bara det som är grejen. Jag kan inte över huvud taget minnas att vi har 

 nämnt språkklyftan som kan uppstå, utan det skulle bara ha att göra med kultur och väldigt trendigt blir det ju 
 då att dra in islam i det hela... slöjor och ... ja, såna saker, att det är det som skulle kunna bli ett problem i 

 skolan... 

Ändå framkommer det lite senare i intervjun att inga regler hade givits för hur man tacklar 

kulturkrockar heller.

     Denna person tog även upp ett exempel på hur vi reagerar när vi antar att en person med 

invandrarbakgrund vet mindre än vi själva. Exemplet gällde en kurskamrat och läraren talade om 

sammansatta ord. De kom in på ordet ”blad”, att man kunde säga ”pappersblad” och eleven föreslog 

”dörrblad”. Alla ”skrattade lite obekvämt” och försökte förklara att just den sammansättningen inte 

fungerade. Han stod dock på sig och förklarade att han läste till snickare och visste att den del som 

dörrhandtaget sitter på heter ”dörrblad”. Han visste mer än svenskarna. Intervjupersonen fortsatte: 
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”Bara för att han bryter lite då är ju jag bättre på svenska...” Det blev en tankeställare för den 

klassen.

     En annan intervjuperson svarade på frågan om hur man tagit upp flerspråkighet på 

lärarutbildningen: ”Jag har aldrig haft föreläsning om elever med annat språk på fyra och ett halvt 

år”. Denna person hade inte heller fått veta något om språklig stöttning av dessa elever. Inte ens 

inom specialpedagogiken, som denna person läst in i efterhand, hade frågan tagits upp i någon 

större utsträckning. På lärarutbildningen tog man däremot upp kulturella problem, som t.ex. slöja 

och bönematta.

     Den tredje intervjupersonen hade  inte haft några kurser där flerspråkighet eller mångkultur 

tagits upp. En valbar kurs hade funnits.

     Den fjärde intervjupersonen ansåg att man på universitetet bara hade diskuterat kulturella 

skillnader.           .

     En av de intervjuade personerna tog också upp det faktum att personen hade upplevt att vissa 

lärare behandlar de flerspråkiga eleverna som om de var klent begåvade bara för att de inte kan 

uttrycka sig på det nya språket. Denna åsikt togs även upp av en person som svarade på enkäten. 

Under den punkt där det var fritt att skriva egna tankar, hade personen skrivit: 

 många lärare finner de problematiskt när de kommer till flerspråkiga elever. Vissa av de lärarna jag mött på 
 min VFU verkar ta de för givet att dessa elever skall vara mindre studiemotiverade. de känns som om elever 

 med två språk delas in i två kategorier. de elever som är studiemotiverade/bra på svenska ses som ‘svenskar’ 
 medan de eleverna som är mindre studiemotiverade och sämre på språket i högre grad klassas som ‘invandrare’ 

 och att denna kategorisering bidrar till att man prioriterar de ‘starka’ eleverna.

     En svår fråga i undervisningen var hur man kunde underlätta för flerspråkiga elever utan att 

sänka undervisningsnivån men i matematik fanns många utlandsfödda med bättre kunskaper i 

matematik än svenskfödda, så ofta blev det inte så stora problem just där.

     Alla fyra intervjuade personer menade att man i klassrummet måste ”mötas på halva vägen”. 

Läraren måste vara uppmärksam på elevernas behov men eleverna måsta också själva vara aktiva.        

     En annan fråga som togs upp i enkäterna var att lärarna ofta inte behandlar invandrarelever som 

individer:

  Viktigt att tänka på är att man inte ska tro att man vet allt om elever som är flerspråkiga eller från exempelvis 

 samma land då detta kan skiljas mycket.. Religion, kultur, traditioner, kroppsspråk, uppfattningar, förförståelse 

 allt sådant spelar roll vid interaktion med alla slags människor men mer skulle jag vilja påstå med elever som 
 är flerspråkiga. Även kön spelar roll för vissa..

     När det gällde flerspråkighet under praktikperioderna, angav 15 personer i enkäterna att man 

aldrig diskuterat det eller att man inte diskuterat det särskilt mycket. Tre personer angav att det 
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diskuterats vid behov, två att det skett i svenska som andraspråk. Två angav att det hade diskuterats 

på praktikplatser med många invandrarelever och en person angav att det hade diskuterats mycket.

     En av de intervjuade personerna berättade att vissa lärarstudenter hade haft sin praktik på skolor 

med många invandrare. När man sedan diskuterade sin praktik på seminarier, tog dessa 

lärarstudenter upp de flerspråkiga eleverna ”som en utmaning” men diskussionerna gällde 

kulturfenomen, inte språk. Likaså diskuterades ”situationer där nåt inte fungerar”.

     Under en praktikperiod på introduktionsprogrammet insåg denna person att ”man kanske ska 

förändra pedagogiken eller språket ibland” men detta var tankar som föddes ur egna erfarenheter 

och därför uttalades kritik mot lärarutbildningen och det faktum att flerspråkighet inte togs upp där. 

Att inte heller metodik fanns på schemat var också orsak till kritik. 

     En intervjuperson hade under en praktikperiod tydligt sett hur besvärligt språket kunde vara. Det   

hade varit på en lågstadieskola där invandrarbarn inte behärskade sitt modersmål tillräckligt bra för 

att ha nytta av en tolk men ännu inte hade lärt sig så mycket svenska. Där hade det varit svårt att 

veta hur mycket barnen förstod och det hade blivit ”kulturkrock mellan praktik och teori”.

     På en annan praktikplats hade det funnits en nyanländ elev som försökte komma in i den svenska 

skolan. Den eleven hade alltid sprungit runt med ett lexikon men man hade inte diskuterat elevens 

språkintegrering. Det kunde dock ha skett innan lärarstudenten kom till skolan.

     En annan fråga handlade om hur mycket man talat om frågor som rör en globaliserad värld under 

lärarutbildningen. Med ”globaliserad värld” menade vi i intervjusituationen att folk i allmänhet i 

dag har så många internationella kontakter och att det är så lätt att resa mellan länder. (Detta har 

bland annat tagits upp av forskare som Haglund (2004), Carlson (2009) och Runfors (2009).) Detta 

hade en av intervjupersonerna inte diskuterat särskilt mycket på lärarutbildningen, däremot mycket 

på gymnasiet. På universitetet var det en verklighet genom klasskamrater från andra länder men det 

diskuterades inte.

     För övrigt blev det tydligt även i de andra intervjuerna att man inte hade diskuterat frågan 

särskilt mycket. Sista terminen kunde föreläsningar ta upp ämnet och då visade det sig att de flesta i 

klassen var helt oförberedda. Den intervjuperson som hade religion i sin kombination hade här haft 

ett visst försprång, eftersom denna fråga hade kommit upp tidigare i ämnet religion, men alla fyra 

intervjupersonerna ansåg att även globalisering var något som inte hade tagits upp tillräckligt och 

att man borde få ”verktyg” att arbeta med på lärarutbildningen.

     På frågan om flerspråkighet tagits upp i tillräcklig utsträckning på lärarutbildningen, blev svaret 

ett klart nej. Om man i utbildningen över huvud taget tagit upp invandrarelever så jämfördes hur 

många invandrarelever det fanns på olika skolor, det vill säga ren statistik. 
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     Däremot kom det fram att det fanns valfria kurser om ”mångkulturalitet”. Intervjupersonen 

menade att de ämnen de fått att välja mellan var sådana saker som borde ha varit obligatoriska. 

Likaså var det svårt att välja, eftersom innehållet inte var känt. Man borde få ”gå på inledande 

föreläsningar på allihop” för att lättare kunna välja. Dessutom konstaterades att ”de som inte väljer 

det är de som behöver det” och att ”det skulle finnas en större plats i grundutbildningen för det här”.

     En av de intervjuade personerna berättade att man på lärarhögskolan bara hade gett tipset ”att 

man översynar klassen och ser om det finns nån som potentiellt skulle ha kunnat kommit från 

utlandet som kanske har behov av mer tydliga instruktioner”. På frågan om lärarhögskolan hade 

tagit upp flerspråkiga elevers situation tillräckligt mycket kom svaret bestämt: ”Jag tycker inte det 

räcker.[...] Det skulle behöva ligga mer sånt på universitetet, för det är ett stort problem och det är 

ett problem som blir större och större. Alltså det är ju mycket flyktingar som kommer hit [...]

Vi måste ju få verktygen för att arbeta med dem också.” 

     Flerspråkighet, mångkultur och globalisering är begrepp som naturligtvis hör ihop. Om man 

däremot vill skilja ut begreppet ”flerspråkighet” enbart, visar det sig att frågan, om den kommer 

upp, endast behandlas på lärarstudenternas praktik. 

     Ett undantag bör vara lärarutbildningen i Malmö, eftersom de satsar extra mycket på frågan. 

Med tanke på detta förväntade jag mig att svaren från studenterna i Malmö skulle skilja sig från 

svaren från andra universitet/högskolor. Av de inkomna enkätsvaren, var sex stycken från studenter 

i Malmö. Här kan man se att de som hade idrott och ett teoretiskt ämne hade berört flerspråkighet i 

en pedagogikkurs men mest som elever som hade problem med att läsa och skriva, vilket inte bara 

gällde flerspråkiga elever. En elev med kombinationen religion och engelska hade bara tagit upp 

kulturfrågor samt det faktum att ett annat modersmål kan ge andra förutsättningar att lära sig 

engelska. Där hade lärarstudenterna bara fått rådet att individualisera. Ett par andra lärarstudenter 

mindes att man tagit upp att dessa elever ”kräver mer arbete”, att deras språk ”är ett verktyg” och att 

vi i skolan är dåliga på att ta vara på deras kunskaper, både språk och kultur. En student hade fått 

boken Det hänger på språket i en UVK-kurs. Däremot verkade det inte som om boken hade 

diskuterats. Bara den elev som hade svenska som andraspråk i sin kombination ansåg att 

flerspråksperspektivet tagits upp i alla ämnen. När det gällde hur mycket man diskuterat frågan på 

praktik, angav fyra att det inte diskuterats alls. En person skrev till och med: ”Har ej kommit på tal 

så att jag har hört, trots en hög andel elever med invandrarbakgrund”. En person hade fått rådet att 

inte använda för svårt språk. Den enda som diskuterat det mycket på praktik var personen med 

svenska som andraspråk i sin kombination. 
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     Detta stämmer med den uppfattning Tore Otterup vid Göteborgs universitet har. Otterup har, 

tillsammans med andra, arbetat med att försöka få in flerspråkighet i lärarutbildningen men utan att 

lyckas2. Han har även följt lärarutbildningen i Malmö och själv kunnat konstatera att 

flerspråkighetsperspektivet inte har haft sådan genomslagskraft i undervisningen som han hade 

hoppats på.

4.4 Om utbildningen inte räcker till
För dem som inte tyckte att utbildningen hade gett tillräckliga kunskaper i hur man bemöter 

flerspråkiga elever, fanns en punkt i enkäten, där de kunde ange hur man borde ha tagit upp denna 

fråga. Sju personer menade att man borde ha ett flerspråkighetsperspektiv i alla didaktikkurser, att 

det borde ingå i de allmänpedagogiska blocken och därmed vara något som alla fick del av. 

Liknande kommentarer framfördes av två personer som tyckte att det borde vara en egen kurs, av en 

person som tyckte att det borde vara ett delmoment i en didaktikkurs och av två personer som ansåg 

att det borde vara en enskild kurs som alla lärarstudenter skulle få del av.

     Två personer menade att det inte spelade så stor roll hur det kom in, bara det kom in över huvud 

taget. De föreslog som seminarium.

     En person ansåg att detta var en intressefråga och en person konstaterade att man fått tillräcklig 

kunskap i ämnet. 

     Några personer hade tolkat frågan lite annorlunda. En svarade att man borde få tips och idéer om 

hur man bör göra och en annan menade att man bör se dessa elever som en tillgång.

     Alla de fyra intervjuade personerna var överens om att utbildningen inte räcker till när det gäller 

kunskapen om flerspråkiga elever. Alla fyra var beredda att göra långtgående förändringar för att få 

in den delen i undervisningen. De var även kritiska mot det forskarperspektiv som ålagts 

lärarhögskolorna, det vill säga att utbildningen tvingats bli mer forskarinriktad. De menade att de 

inte hade gått utbildningen för att forska utan för att undervisa. De ville även att undervisning om 

flerspråkighet kom in i alla lärares utbildning. De var till och med öppna för att dra ned på 

ämnesundervisningen till förmån för detta. En av dem uttryckte det som så att man behöver en 

”grundverktygslåda”, få veta mer om dessa frågor och få mer praktisk kunskap.
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5 Analys och diskussion av resultat
Den första delen av ”Analys och diskussion av resultat” består av ”Undersökningsresultat”, d.v.s. 

diskussion av de resultat som enkäter och intervjuer givit, delvis jämförda med tidigare gjord 

forskning. 

     Efter den delen, presenteras ett avvikande enkätsvar. Orsaken till att detta resultat presenteras 

separat är att de åsikter som informanten lade fram är sådant som tidigare kommenterats av andra 

forskare. Det visar att lärare kan reagera väldigt olika. Det visar även att våra elever är beroende av 

lärares förståelse för att få de redskap de behöver för att erövra språket.

     I den tredje delen kommenteras styrdokumenten samt handlingar som utredningar, rapporter och 

betänkanden i förhållande till detta arbetes resultat.

     Slutligen diskuteras kort vad resultaten får för konsekvenser för samhället. Här tas hela resultatet 

med, både enkäter, intervjuer och jämförelsen med styrdokumenten. 

5.1 Sammanfattning av undersökningarna
Att döma av enkäter och intervjusvar, har endast de lärarstuderande som har haft svenska som 

andraspråk i sin ämneskombination fått lära sig hur man som lärare bemöter flerspråkiga elever och 

hur man både hjälper dem och tar vara på deras kunskaper på bästa sätt. Det gäller t.ex. ”att 

utveckla bas och utbyggnad parallellt” (Skolverket 2012:114) att ”successivt lära sig att behärska 

alltfler språkliga register” (Lindberg 2009:19) eller ”att tillägna sig nya ämneskunskaper på ett 

språk som de inte fullt ut behärskar” (Holmegaard/Wikströms 2004:539). Om man betänker att de 

elever som har annat modersmål än svenska utgör nästan en femtedel (Skolverket 2008:5) och finns 

i alla ämnen, så verkar det som om lärarhögskolan har missat något viktigt, vilket både Carlsson 

(2009) och Lindberg (2009) redan tidigare har påpekat. Det är en brist som måste åtgärdas 

omgående. Eleverna finns redan i skolorna. 

     Det är tillräckligt svårt för de elever som har svenska som modersmål att ta till sig de speciella 

språk som olika ämnen kräver. Det är till och med så att man till exempel inte skriver en rapport på 

samma sätt i svenska som i kemi.  Dessutom använder man inte samma informella språk som när 

man talar. Detta är svårt att lära sig för alla elever. Har man sedan ett annat modersmål så blir 

uppgiften ännu svårare, eftersom olika stilar och genrer i språk är något som tar många år att lära 

sig. Om det tar minst fem år att lära sig det språk som skolan kräver (Cummins, Mirza & Stille, 

2012: 30) och beslutsfattare tror att invandrare ska klara det efter två år, så är det inte konstigt att 

skolan får många invandrarelever som inte lyckas i sina studier, åtminstone inte just då. Kapaciteten 
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finns kanske, bara de inte bedöms efter de bristande färdigheterna i det nya språket i stället för efter 

sina ämneskunskaper. Det är tänkbart att det svenska samhället går miste om många duktiga 

yrkesmän och -kvinnor enbart för att de alldeles för snabbt började bedömas precis som infödda 

svenskar ‒ och då mer efter den språkliga kompetensen än efter sina ämneskunskaper.

     Enkäter och intervjuer visade att lärarutbildningarna tog upp frågan om mångkultur, även om de 

lärarstuderande inte tyckte det togs upp tillräckligt mycket. Däremot tycks det språkliga 

perspektivet saknas. Detta stämmer bra överens med det intryck Carlson (2009) fick av 

lärarhögskolan. ”Att associera, referera till kulturella aspekter är inte ovanligt då man talar om 

språk och mångfald i lärarutbildningen” (Carlson 2009:45) Hon fortsätter: ”Egentligen är det svårt 

att inom AUO finna någon mer allmänt initierad diskussion om andraspråksperspektiv och 

flerspråkighet, även om det förekommer sporadiska storföreläsningar som behandlar 

tematiken.” (Carlson 2009:46). Samtidigt är det som en av intervjupersonerna uttryckte det vid vårt 

samtal: ”Man behöver ju inte vara mångkulturell för att man är flerspråkig”. Även om språk och 

kultur hör ihop så räcker det inte att lärarhögskolan tar upp frågor om kultur. Det hjälper inte de 

blivande lärarna inför mötet med  flerspråkiga elever i klasserna. 

     Att enbart svenska som andraspråkslärare har tagit upp frågan om flerspråkiga elever, ställer till 

bekymmer i skolorna. Om alla modersmålslärare hade kompetens att undervisa i alla skolans ämnen 

‒ utom möjligen svenska ‒ så skulle eleverna kunna få undervisning på sitt modersmål. Detta är 

dock inte realistiskt, förutom det faktum att eleverna faktiskt ska lära sig svenska. Dessutom skulle 

det inte hjälpa de barn som kommer till Sverige vid så låg ålder att de inte har lärt sig sitt 

modersmål som skolspråk. I små kommuner är det inte alltid man klarar av att få fram lärare i de 

modersmål som finns på skolan. Många modersmålslärare är inte behöriga lärare och de är inte 

utbildade för att undervisa i andra ämnen. 

     Invandrareleverna själva har vid ett flertal tillfällen frågat mig varför det inte finns en ”svenska 

som andraspråksbedömning” i andra ämnen i skolan. Frågan är fullt berättigad. Samtidigt måste de 

ut på samma arbetsmarknad och de måste vidare till en högskola där samma krav gäller för alla. 

Detta innebär att kraven inte kan sänkas och det bästa undervisningsalternativet är att alla 

ämneslärare undervisar i respektive ämnesdiskurs. För de flesta ämneslärare är diskursen så 

självklar att de inte ens har reflekterat över att den kan utgöra ett hinder eller att den är speciell. 

Andra ämneslärare förstår problemet men anser sig inte kapabla att undervisa i det. ”Jag är ingen 

språklärare” är en vanlig replik, som jag själv hört många gånger. Här har lärarutbildningen en stor 

uppgift. Alla ämneslärare måste bibringas kunskaper i hur man undervisar i just deras ämnens språk 
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(Skolverket 2012). Det skulle inte bara vara till hjälp för invandrareleverna, utan även för många av 

de svenskfödda elever som har svårt att ta till sig olika ämnens uttryckssätt. 

     På frågan om utbildningen räcker till när det gäller flerspråkighet, var spridningen på 

enkätsvaren stor, vilket redan nämnts. Dessutom  ifrågasätter jag om de verkligen visste vad de 

svarade på. Många tycks tala om flerspråkighet och mångkultur som samma sak. Dessutom var 

några från Malmö lärarhögskola och Malmö är en av få platser i Sverige som har satsat lite extra på 

frågan. Här infinner sig dock frågan om det bara gäller kulturen och inte språket, vilket verkar vara 

fallet att döma av enkätsvaren. I undersökningen framkom dock att det fanns en valfri kurs som tog 

upp mångkulturella frågor. Den kursen verkade finnas på alla de representerade lärarhögskolorna.

     När man ser på Malmöstudenternas resultat separat, verkar Malmös flerspråkighetssatsning inte 

vara helhjärtad. Det var egentligen bara informanten som hade svenska som andraspråk i sin 

kombination som tyckte att flerspråkighet hade diskuterats hela tiden. Detta är något som även Tore 

Otterup vid Göteborgs universitet kunnat konstatera. Otterup har, tillsammans med andra, arbetat 

med att försöka få in flerspråkighet i lärarutbildningen men utan att lyckas3. Han har även följt 

lärarutbildningen i Malmö och själv konstaterat att flerspråkighetsperspektivet inte har blivit så 

starkt belyst som kursplanerna kan ge sken av.

     En åsikt som dök upp både i mail till mig och i enkäter, var att de som inte hade svenska som 

andraspråk i sin kombination tyckte det var konstigt att jag frågade dem om flerspråkiga elever, 

eftersom de inte hade svenska som andraspråk i sin kombination. Att det just är i ”andra” ämnen de 

verkliga språkproblemen märks, var tydligen något som inte hade föresvävat dem.

     De fyra intervjupersonerna var dock överens om att de inte hade fått tillräcklig utbildning i 

ämnet. Om de hade stött på det så var det på praktik. De var också överens om att de skulle ha 

behövt undervisning i det. Nu var de hänvisade till att själva känna sig fram och hoppas på att det 

blev rätt. Dessa personer hade varit ute och vikarierat en hel del och hade på så sätt redan fått känna 

på hur verkligheten såg ut. Det märktes i deras sätt att resonera att de verkligen ville nå fram till 

eleverna och därför hade insett i vilka situationer det kan bli problem med förståelsen.

5.2 Avvikande resultat
En av enkäterna innehöll vissa svar som markant avvek från mönstret. Personen som svarat ansåg 

att man inte tagit upp flerspråkighet på lärarhögskolan, eftersom de eleverna inte var annorlunda på 

något sätt: ”Flerspråkiga elevers lärande ses inte som annorlunda och togs inte upp som avvikande.” 

28

3 Mailkontakt 2014-11-27



Personen konstaterade vidare att ”människors likavärde har varigt genomgående”. Denna person 

ansåg att det innebar en ”särbehandling som kan leda till ökad vi och dem känsla” att tala om det.

     Detta motstånd mot att vilja se de flerspråkigas behov, har bland andra Runfors (2009:109-111) 

tagit upp i sin artikel ”Modersmålssvenskar och vi andra”. Där berättar hon om ett exempel på hur 

det kan bli när man gör på det sättet. På skolan Runfors berättar om ville inte lärarna se skillnader. 

”De talade om att möta varje elev som en individ. Motsägelsefullt nog hanterade de samtidigt den 

heterogena elevskaran med hjälp av just motsatsparet svensk ‒ invandrare” . Eftersom man vägrade 

se skillnader ”blev satsningar på flerspråkighet och modersmålsundervisning något som helt 

underordnades, för att inte säga marginaliserades”. Dessutom skedde något annat. ”Likheterna 

mellan dem som benämndes invandrarbarn frammanades” . Man ville undvika att göra åtskillnad 

men skillnaden svensk ‒ icke-svensk betonades och flerspråkighetssatsningar uteblev. 

     Även Carlson (2009) tar upp detta. Hon menar att lärarna behöver kunskap om hur man hjälper 

de flerspråkiga eleverna men också om hur man tar vara på deras kunskaper. Risken är annars att 

man enbart bedömer utifrån en standardmall där dessa elever ständigt uppvisar dåliga resultat eller 

brister. 

     Liksom i Runfors’ exempel, riskerar den blivande läraren som tyckte att man pekar ut, 

”särbehandlar”, elever om man stöttar flerspråkiga elever, att i stället särbehandla dessa elever på ett 

sätt som blir negativt för deras inlärning. Om de eleverna hela tiden jämställs med elever som talat 

svenska hela sitt liv, leder det ofrånkomligt till ett bristtänkande.

5.3 Styrdokumentens roll
Kritiken i denna undersökning är hård mot hur lärarutbildningen tar upp flerspråkighet. Vad kan då 

göras? Ett par av de intervjuade personerna ansåg att ämnesutbildningen kunde skäras ned till 

förmån för praktiska kurser som till exempel en kurs i flerspråkighet. Detta är dock inte möjligt, 

eftersom lärarutbildningen måste bedrivas på en nivå som kan utgöra grunden för forskarstudier. 

Med andra ord sätter styrdokumenten stopp för en sådan förändring.

     Om man går till ämneslärarutbildningens utbildningsplan (Stockholms universitet 2011, ändrad 

2014), upptäcker man dock att dess krav på att läraren ska kunna ”stimulera varje elevs lärande och 

utveckling” och att läraren ska kunna ”identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 

kompetens i det pedagogiska arbetet” skulle kunna innebära undervisning anpassad till flerspråkiga 

elever och kompetensutveckling i flerspråkighet, för att verkligen försöka ge alla elever en 

möjlighet att lyckas med sina studier. Detta är något som Vetenskapsrådet föreslår i sin 

”Flerspråkighet - en forskningsöversikt” (Hyltenstam m.fl. 2012:350).
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     Med tanke på Högskoleförordningens (Högskoleförordningen 1993:100) mål för 

ämneslärarutbildningen, där det betonas att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att 

lyckas med sina studier, så borde flerspråkighet ha en given plats i all lärarutbildning. I 

Högskoleverkets (2005) egen utvärdering av lärarutbildningen kan man dessutom bland annat läsa 

att alla blivande lärare bör ha kunskap om språkutveckling och flerspråkighet. Detta skrevs 2005. 

Det är snart tio år sedan. Varför har inget hänt?

     Att Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets rapport (2006) över huvud taget inte nämnde 

flerspråkighet är anmärkningsvärt, speciellt som rapporten kom bara ett år efter Högskoleverkets 

rapport som så tydligt pekade på vikten av att ta upp frågan i lärarutbildningen.

     I betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) konstaterades att ungefär en fjärdedel 

av lärarna ansåg sig ha den kunskap de behövde för att möta olika kulturer. En fjärdedel är en låg 

siffra när det gäller vilka lärare som anser sig ha fått tillräckliga kunskaper om mångfald - och då 

har ändå inte språkfrågan nämnts.

     

6 Avslutning
I detta avsnitt följer en kort sammanfattning av de resultat som presenterats, förslag på framtida 

forskning och några avslutande kommentarer.

6.1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarutbildningarna oftast inte tar upp frågan om 

flerspråkiga elever. Högskolorna gör dock inget formellt fel när de inte tar upp flerspråkighet, 

eftersom kravet inte finns i styrdokumenten (Högskolelag 1992:1434, Högskoleförordning 

1993:100). Däremot visar både skrifter från Skolverket (2008, 2012) och Högskoleverkets 

utredning från 2005 att frågan är viktig.

     Vissa enkätsvar visade att en del studenter som inte hade svenska som andraspråk i sin 

ämneskombination inte tyckte att kunskap om flerspråkighet var något de behövde. De som själva 

hade svenska som andraspråk i sin utbildning, ansåg att alla lärare i alla ämnen borde ha denna 

kunskap, eftersom de själva visste vad det innebar. 

     De fyra intervjuade studenterna/lärarna hade inte svenska som andraspråk i sin utbildning men 

alla uttryckte på något sätt att de skulle behöva det eller att det var en brist att de inte hade det. De 

saknade metodiken på lärarhögskolan och de saknade konkreta tips om hur man arbetar i 

klassrummet för att även de flerspråkiga eleverna ska få möjlighet att lyckas med sina studier.
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     Lärarutbildningen fick tidigare kritik för att inte vara tillräckligt forskarinriktad. Ifrån 

undersökningen kan man dra slutsatsen att lärarutbildningen nu i stället är så forskarinriktad så 

studenterna anser att de inte får redskap att klara av sin undervisning. Lärosätena får inte dra ned på 

forskardelen och om studierna inte ska förlängas finns ingen plats för de kurser som 

lärarstudenterna säger sig behöva. De som inte vill forska, utan verkligen arbeta som lärare, får inte 

den utbildning de behöver, ingen metodik och ingen utbildning i nödvändiga ämnen som till 

exempel flerspråkighet.

6.2 Förslag på framtida forskning
Ett samhälle med medborgare som besitter kunskap som inte syns i betyg, riskerar att gå miste om 

välutbildat yrkesfolk. Om ungdomar i övre tonåren kommer till vårt land och vi lärare inte klarar av 

att se vilka kunskaper de har med sig, därför att de bedöms efter bristerna i det nya språket i stället 

för efter de kunskaper de besitter, då hindrar vi dessa ungdomar från att studera vidare på hög nivå 

trots att de kunskapsmässigt skulle klara av det. Samhället skapar ett A- och ett B-lag där språket 

och inte kunskaperna är avgörande, om inte den utvecklingen bryts. 

     Samtidigt behöver naturligtvis eleverna lära sig svenska. Med andra ord är det viktigt att 

eleverna får en utbildning som är språk- och kunskapsutvecklande på samma gång. Om vi ska klara 

av att ge eleverna detta, krävs att lärarhögskolorna tar sitt ansvar och förbereder de blivande lärarna 

i alla ämnen på mötet med flerspråkiga elever. Först då, när detta är en verklighet, kan det ske 

någon ändring.

     Forskare har visat på detta i flera år nu och Skolverket har skrivit mycket klart i sina skrifter vad 

som krävs. Ändå har inget skett. Carlson skrev till exempel 2009 att ”man kan se mångspråkighet 

som en resurs också för samhället. [...] flerspråkighet har lyfts fram som en tillgång när det gäller att 

bli mer delaktig i en globaliserad värld, men en sådan diskussion tycks inte föras inom dagens 

lärarutbildning.” (Carlson 2009:59) Det hon skrev då gäller fortfarande.

     Detta är ett område för framtida forskning. Hur ska lärarutbildningen förändras för att ge både de 

framtida forskarna och de framtida lärarna de redskap de behöver för att utöva sin verksamhet? 

Lärarutbildningen behöver arbetsro för att utbilda lärare som känner sig redo för yrkesuppgifterna. 

Samtidigt behövs en del förändringar. Forskningen bör inrikta sig på hur denna förändring kan 

göras utan att störa studieron på lärarutbildningarna.
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6.3 Avslutande kommentarer
Slutligen kan man konstatera att flerspråkiga elevers situation ‒ språkbarriärer men även 

kunskapsresurser ‒ enbart behandlas i svenska som andraspråk i stort sett. Detta kan verka märkligt 

i dagens globaliserade värld men samtidigt gör inte lärarhögskolorna något formellt fel, eftersom de 

lagar som reglerar undervisningen inte kräver att frågan tas upp. Om någon förändring ska komma 

till stånd, måste de lärarstuderande själva inse att de behöver denna kunskap och kräva att få de 

verktyg de behöver för att möta verkligheten. 

     En annan variant är en styrning som den som föreslogs redan i Carlsons (2009) artikel där hon 

intervjuade en språkforskare och lärarutbildare angående svenska som andraspråk och 

flerspråkighet. Denna person sa bland annat: 

 det är det man hoppas att det här är frågor som så småningom ska lyftas upp på den politiska agendan. Och att 
 man ser att det här är inget som ska kompletteras med i en liten skrubb någonstans, utan det här måste 

 genomsyra allt. Och då menar jag att man måste styra det. Och ifrån ... alltså jag tror inte man kan lita till att 
 det här sker ute på lärosätena. Det kanske det gör så småningom. Men vi har inte tid att vänta, utan här tror jag 

 att man måste in och styra centralt och se till att vi får en skola som är anpassad efter de elever vi har i skolan. 
 (Carlson 2009:56) 

Ändå har så lite hänt sedan detta uttalades.

     Samma år som Carlson publicerade sin artikel, visade Lindberg (2009:25) på att ”Den svenska 

språkpolitikens målsättning om ett starkt sammanhållande huvudspråk och en utbredd 

flerspråkighet rimmar väl med EU:s officiella språkpolitik”. Hon uttryckte en förhoppning som 

fortfarande väntar på att gå i uppfyllelse: 

 Förhoppningsvis kan den nya språkpolitiken bidra till att normalisera mångfalden i skolan så att den ses som 
 regel i stället för undantag, tillgång i stället för brist. Rätt implementerade borde de språkpolitiska målen kunna 

 utgöra underlag för en lärarutbildning där alla lärare ges kunskaper om flerspråkighet, lärandets språkliga 
 dimensioner och villkoren för lärande på ett andraspråk samtidigt som de ges möjlighet att utveckla en 

 pedagogik som kan lyfta fram och ta till vara de värden som en kulturell, social och språklig mångfald 
 erbjuder. (Lindberg 2009:20).

Med andra ord hoppas forskarna, precis som många av mina informanter, att framtida lärare ska 

vara bättre förberedda på att möta de flerspråkiga eleverna.
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Bilaga 1, enkät

Enkät inför uppsats: flerspråkighet - hur de lärarstuderande förbereds för verkligheten, en studie av 
hur flerspråkighet behandlas under tiden på lärarhögskolan 

Kön:   man  /  kvinna

Avslutade/ska avsluta de teoretiska lärarstudierna år:

Studerade/studerar vid följande universitet/högskola:

Utbildad/utbildas till:  grundlärare 1-3 / grundlärare 4-6 / ämneslärare 7-9 / gymnasielärare

Ämnen i lärarexamen:

I dag kommer våra elever från många olika länder och många har annat förstaspråk än svenska. Hur 
togs flerspråkiga elevers lärande upp under din tid på lärarhögskolan?

I vilken delkurs togs det upp?

Hur mycket diskuterades flerspråkiga elevers situation på din(a) praktikplats(er)?

Hur mycket kunskap, på en skala från ett till fem, anser du dig ha när det gäller hur du ska bemöta 
dessa elever? (Ett är ingen kunskap, fem all kunskap du behöver.)

Om du inte anser dig ha fått tillräckligt med kunskap: Hur borde man ta upp detta på 
lärarhögskolan?

Vill du berätta något annat som rör flerspråkiga elever?
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Bilaga 2, intervju 1

- Det första jag skulle vilja veta är vad du tänker på när du hör ordet flerspråkighet.
- På en gång, det första som dyker upp i huvudet, är när man har föräldrar av olika nationaliteter och 

att man hemifrån då har två språk. Jag tänker direkt på några bekanta. Pappan är engelsman och 
mamman är svensk så dom är ju tvåspråkiga från födseln. Det tänker jag på.

- Det är viktigt för mig att vi tänker på samma sak när vi säger flerspråkighet för annars kanske man 
pratar förbi varandra.

- Självklart.
- Men det är bra för då tänker vi på samma sak. Sen är det då en fråga - är det någon skillnad för dig 

på flerspråkig och flerkulturell?
- Ja, även om min första tanke är att man måste ha föräldrar från olika språklig bakgrund för att vara 

flerspråkig så tänker jag nog att man kan bli flerspråkig också. Jag kan flytta utomlands och skaffa 
mig en familj där om det är så och bli ett med det språket men jag tänker inte att man på samma 
sätt kan bli ett med den kulturen, kanske. Man kommer alltid att ha det man kommer ifrån men är 
man däremot flerkulturell - eller vad var det du sa?

- Ja, just det - eller mångkulturell brukar man väl säga.
- Ja, men då har man nog med sig två olika kulturer hemifrån.
- Så du tycker det är svårare att bli ett med en ny kultur än att ta till sig ett nytt språk?
- Ja, det skulle jag vilja säga. Språk och kultur går väl ofta hand i hand, det är inte det, men bara för 

att jag kan engelska betyder det ju inte att jag kan allt om alla engelska kulturer. Att vara 
engelskspråkig och att vara engelsk är ju absolut inte samma sak. 

- Nej.
- Du kan ju vara amerikan eller indier eller vad som helst och ändå ha engelska som modersmål. Jag 

vet inte om jag kom fram till något.
- Du sa väldigt många bra saker i alla fall. Det lät väldigt genomtänkt.
- Vad bra.
(......................)
- Jag tänkte vi skulle flytta oss till skolans värld. Det här var ju mer lite allmänt då. Och i 

klassrummet, om du har elever från andra kulturer, med annat modersmål också i en klass, för ofta 
har man ju blandat, hur gör du då för att se till att de har förstått vad du har sagt?

- Jag har ju inte jättemycket erfarenhet men jag har ju fått en liten bufkant(?)kurs, höll jag på att 
säga. Jag har ju fått en liten klass med IM-elever. Det jag försöker där... De är ju väldigt... De 
flesta där har ju väldigt mycket problem med svenskan. De har ju varit i Sverige i kanske ett år, så 
det är ju jätteorättvist. Jag försöker... Jag går ganska mycket på när de skrattar... Jag mimar ganska 
mycket. Det är mycket teater på mina lektioner och jag vet att när de skrattar åt mig har de förstått 
vad det är jag försöker få fram. Vi pratade bland annat om medeltiden och om att man slängde ut 
pottinnehållet på gatan och jag mimade det ganska färgstarkt, kan man väl säga (......?) och de 
skrattade så de tjöt och då kände jag att det här har jag i alla fall förmedlat.

- De kommer alltid att prata om det där.
- Ja, precis. Och vi pratade om lukten och ao, det var ju väldigt... de satt och höll med och 

gestikulerade. Så jag tror att man måste gå väldigt mycket på deras blick och bemöta det, för de är 
väldigt bra på att ljuga i den där grupper. Jag frågar om de har förstått och ja, det har de...

- Jag tror inte att de ljuger utan att de tror det.
- Ja, precis, att de... de övertygar ju mig om att jag har förmedlat någonting men så är det ju inte 

säkert att jag har det.
- Nej.
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- Och det förstår ju jag också att det bara är en artighetsgrej att jag frågar någonting och de...
- Ja, i vissa kulturer är det ju det...
- Ja, att de bara håller med helt enkelt. Det är inget bra att säga emot läraren, alltså.
- Ja, men det är ju bra att du vet att det är så. Men det svåra kan ju vara, för nu på IM har du haft 

enbart invandrarelever i gruppen eller...
- Det är två som inte är det, som går om. Det är två som är svenskar eller den ena verkar vara 

helsvensk och den andra har nog vuxit upp i Sverige. Han har ingen brytning eller så. Men han har 
ett utländskt namn och ett utländskt utseende och dem har jag ju inte samma problem att förmedla 
grundläggande information med, bara att det blev förhör för att jag hade sagt att det skulle bli 
förhör nästa vecka och alla nickade och höll med om att vi ska ha förhör nästa vecka men sen kom 
vi fram till att ordet förhör var det inte säkert att det var helt tvärsäkert vad det innebar. Jaha, prov, 
säger de då. Ja. Men det lärde jag mig då att då ska jag säga prov och inte förhör. Det var ju jag 
som var dum. De var ju väldigt förberedda på ett förhör men de visste ju bara inte vad det var. 
Men jag tror att det kan vara bra bara att få dem att upprepa tillbaks saker till en, särskilt när det 
gäller sånt där praktiskt: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Så de får med sig det hem. Kan du 
säga det till mig?

- Du har inte haft någon klass som har bestått mest av infödda svenskar men där du har haft en eller 
två som har haft annat modersmål?

- Jag har nog inte riktigt så mycket i bagaget att jag kan säga att jag har det riktigt. Jag har ju 
faktiskt en klass nu där det är många från olika kulturer i botten men de är ju tillräckligt 
integrerade i det svenska samhället för att det inte ska behöva vara någon klyfta på det sättet.

- Vet du det eller antar du det?
- Nej, jag kan bara anta det baserat på vad jag upplever... att det är någon som har finskt modersmål, 

spanskt modersmål, arabiskt bosniskt och jag har inte upplevt någon problematik med det. Jag kan 
inte... Inte spontant, vad jag minns i alla fall på rak arm.

- För såna elever kan ju gömma sig rätt bra och så plötsligt inser man att de hade inte förstått det där 
även om man egentligen trodde att de hade förstått. Det var därför jag funderade lite grann om du 
har haft direkta tankar så...

- Nej, men det tror jag mer är att jag inte har tillräcklig erfarenhet, helt enkelt.
- Du kan inte ha en massa erfarenhet. Det var bara tanken om du hade funderat på det.
- Nej, jag försöker tänka...
- När det gäller att se till att man blir uppfattad rätt, vad tycker du är svårast då? Är det 

genomgångar du har med dem eller är det prov som du gör åt dem?
- Du menar skillnaden hur jag formulerar mig på plats och hur jag formulerar mig i text lite grann, 

eller...?
- Ja, egentligen blir det ju det.
- Den var svår. Det var en lurig fråga. Jag kan ju inte ärligt säga att jag vet hur eleverna uppfattar 

mig men jag kan tänka mig att det är svårare för mig att göra mig förstådd på plats, muntligt, i den 
form jag står, förmodligen för att jag inte är helt hundra på vad jag har sagt redan. Har jag det på 
text så ser ju jag vad jag redan har förmedlat för information. Jag upptäcker ju att flera elever inte 
är helt hundra på vad som gäller för en uppgift om jag bara har sagt den muntligt och då blir det 
många flera spridda resultat, i vilken form vi ska lämna in det här, hur mycket ska det vara, allting 
från vanliga typsnitt och sånt där till får jag sväva ut på det ämnet eller får jag göra något med det. 
Finns det på papper så går det ju alltid att hänvisa till det. Och jag tror att jag är sån att för varje ny 
elev som ställer en fråga så kan jag ändra svaret ganska mycket, att jag tycker det passar så bra 
just nu att jo, gå in på det, eller nej, nej, nej, du behöver inte skriva så mycket om det utan... och så 
till nästa att jo, här tycker jag att det är viktigt att du gör en fördjupning men jag hade kanske 
avfärdat det helt på en annan. Alltså inte till några stora frågor, utan mer vad jag tycker passar i 
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situationen på något sätt, så jag tror att jag är ganska oregelbunden. Men om jag själv har skrivit 
ned det går det nog lite lättare.

- Ja, det är klart det gör. Vi är ju människor och påverkas också. Självklart.
- Så det känns lite nyttigt för mig själv att jag upptäcker det här så här pass tidigt ändå, så att jag vet  

hur jag ska arbeta för att det ska bli lättare för dem att förstå mig. Sen vet jag också att jag har 
väldigt lätt för att bli avbruten när jag pratar inför en klass. Jag har svårt att inte säga till när någon 
pratar och då tappar jag ju tråden, så då tror jag att jag blir otydligare ju stökigare det blir och så 
blir ju följden att ju stökigare det blir i klassrummet, desto mindre har de hört.

- Mm
- ...för det var ju annat som hände för dem med
- Delad koncentration
- Precis
- Har du någon gång funderat på hur det här att de har andra kulturer med sig påverkar hur de 

uppfattar det du säger även om de kan alla ord som du använder?
- Jag har inte gjort det så mycket tidigare men jag har fått det förklarat för mig med en elev som det 

skar sig med lite grann och då var det en annan lärare som förklarade för mig att du får tänka på 
att det är den här kulturen och då beter man sig mer sådär. Jag vill inte peka ut nån.

- Nej.
- ...och att man får ta beteendet med en nypa salt, att det är kanske lite mer på och det är kanske lite 

grövre och lite fräckare men att det är ok. Det är inte oartigt. Det bara är så. Och det var många 
som sa till mig nu när jag skulle hålla på med IM att du får tänka på att många av dem kommer att 
ha mer respekt för dig som lärare för att det är en kulturskillnad för många där läraren helt enkelt 
har högre status eller vuxna i en annan ordning i hierarkin har en annan status. I Sverige är vi mer 
alla är lika oavsett när i livet och vad man gör. Så det var många som sa till om det. Jag märker 
den skillnaden just i IM-klasserna att de har en helt annan bild av mig. Man ser det i blicken när 
de kommer in och man sätter sig och man vänder sig mot mig. Det är den här stereotypa 
skolgrejen. Det är inte så mycket småprat eller fokus på annat, utan när jag kommer in då är det 
mig de tittar på. Jag vet inte om det besvarar frågan helt. Jag kommer inte ens ihåg vad den var.

- Jo, men det vi började med det var ju det här om du använder ord som de förstår, att de från olika 
kulturer kan uppfatta dig på olika sätt.

- Ja, jag förstår i teorin att det kan vara väldigt olika men som sagt så har jag inte så mycket 
erfarenhet

- Nej
- Jag försöker komma på något exempel.
- Det är alltid svårt att komma ihåg exempel om det inte har satt väldigt djupa spår. Men du har fått 

börja fundera på det nu, tydligen, genom att jobba på IM.
- Ja. Men jag tycker det är en riktig knäpp på näsan att man trodde man hade en bild av någonting 

och så är det helt annorlunda.
- Mm
- Ja, det är ju hela läraryrket på det sättet. Man har ju en bild från början.
- Du tycker inte den stämmer?
- Nej, jag vet att det första jag reagerade på var på min första praktik att när lärare är ensamma och 

pratar med varann så pratar de inte illa om eleverna och det har man på nåt sätt trott i bakhuvudet, 
att det skulle  komma fram något... Alltså även om de pratar om problemelever så är det inte 
någon form av ogillande av eleven, utan det är ju oh, hur ska vi göra för att lösa det här? Nu har 
jag ju aldrig varit en sån elev heller så jag har ju aldrig misstänkt lärare att ogilla mig på nåt sätt... 
På nåt sätt har jag ändå alltid tänkt att jo, de måste ju få ur sig på nåt sätt... För det var ju så många 
klasser där det var så många elever som har varit så elaka mot lärarn och jag har suttit där som 
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elev oh, stackars den lärarn... Och jag har känt att även om man ser de lärarna så blir det att de 
ändå sitter där och... Vi måste ju lösa detta. Vi måste ha en plan, en strategi. Det är stackars den 
eleven. Det är... wow... Vilket tålamod! Vilken visdom! Lärarna är mycket smartare än jag trodde 
på något sätt. De tar inte åt sig på det sättet jag trodde en lärare skulle ta åt sig.

- Men det var ju positivt.
- Ja, väldigt positivt. Jag trodde inte att lärarna satt på kontoret och hatade eleverna så, men det är 

inte ett problem på det sättet som jag trodde det. Jag trodde att det var mycket mer personligt. Men 
det verkar det inte riktigt vara. Inte på det sättet.

- Där är nog lärare olika också, i och för sig, men i stort sett tror jag att du har rätt. När du har såna 
här klasser där du vet att det finns elever som har ett annat modersmål, även om inte hela klassen 
har det, försöker du medvetet att förenkla eller tar du bara upp om det skulle bli något problem 
och förklarar då? För du sa att du hade någon klass där de trots allt hade annat modersmål i botten 
och så. Tänker du nån gång på det eller blir det om de vill ha förklaringar?

- Jag kanske inte förenklar men anpassar på så sätt att nu... Det går ju att göra andra typer av 
uppgifter, särkilt inom svenskan. Vi har ju haft flera stycken nu som när de har gjort språkprojekt, 
i stället för att gå in på något med bara svenska språket så har de kunnat prata om sitt eget språk 
och jämföra och flera tog svordomar på sitt modersmål jämfört med svenskan.

- Ja, det är spännande.
- Ja, men de har ju en fördel där då nästan. De kan ju bidra med något som de andra inte har en 

aning om. Jag tror det är väldigt viktigt att ha såna uppgifter just för att de andra kompisarna ska 
bli påminda om att den här kompisen pratar faktiskt nåt annat hemma.

- Och har en extra resurs.
- En extra resurs... Ja, men det är en sån fördel i livet... Det är som en bonus att ha ett extra språk 

bara sådär. Kabom.
- Tror du att eleven i allmänhet uppfattar det som det?
- Jag kan tänka mig att man känner att man är annorlunda för att man vet att de vet att jag pratar 

något annat när mina föräldrar är med men att man kanske har det sen ens barndom att folk tittar 
konstigt när man pratar med sina föräldrar ute på stan så där men jag tycker att det är väldigt bra 
att ge dem den chansen att få glänsa med att de har ett eget språk. Och nu känns det som om jag 
pratar om småbarn här men...

- Nej, vad då?
- Det blir att små barn kanske skulle få glänsa...
- Det kanske vi vuxna behöver också ibland.
- Möjligtvis kan man ha haft det svårare i skolan först för att man inte pratat svenska först och 

främst hemma. I nåt skede i livet kan ju det ha påverkat ens skolgång, att jag kan inte få lika 
mycket hjälp hemifrån om mina föräldrar inte kan svenska och så där men jag tycker att det är 
väldigt bra om man kan få vända det då i den här (.....?) till en fördel. Jag ligger lite före de andra i 
min internationalitet, liksom. Ja, jag kan åka till, ja, vilket land man nu kommer ifrån, och skaffa 
mig ett jobb där om jag skulle vilja, helt utan problem. Och jag menar, vilken tillgång man skulle 
vara för ett företag som håller på med internationella relationer. Jo, så skulle jag kunna översätta 
allt till bosniska. Så jag kanske inte förenklar i min  egen undervisning, inte om jag inte är väldigt 
medveten om att en elev behöver det. Men jag tror att jag skulle vilja bli tipsad av eleven själv 
eller klassföreståndare eller någon annan i kring uttrycker att det finns ett behov av det. Jag tror 
inte att det är många elever som själva tar tag i det, i alla fall i den här åldern, att de vill kanske 
täcka för det snarare, att jag klarar mig med E. Så jag hänger med tillräckligt mycket, när de 
kanske egentligen har en C- eller A-nivå. De tänker hellre klara sig själva och göra det lilla de kan.

- Tyvärr så är det ju så många gånger.
- Kan ju ha både med språk och kultur att göra då, att det är en stolthet i det.
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- Sant. Det var djupt.
- Det var djupt. Jag känner att jag drogs in i det.
- Jag tänkte att vi skulle tala lite om lärarhögskolan också. Du har den ju ganska nära inpå.
- Ja. Det skulle man kunna påstå.
- ...och jag funderar på.. när man diskuterar de här flerspråkiga eleverna på lärarhögskolan eller på 

praktiken, tog man upp språket för sig eller var det bara kulturella skillnader man tog upp?
- Jag kan nog inte minnas egentligen att vi har pratat om språket som en egen grej över huvud taget 

utan det handlade bara om kulturalitet. Det är bara det som är grejen. Jag kan inte över huvud taget 
minnas att vi har nämnt språkklyftan som kan uppstå, utan det skulle bara ha att göra med kultur 
och väldigt trendigt blir det ju då att dra in islam i det hela... slöjor och... ja, såna saker, att det är 
det som skulle kunna bli ett problem i skolan...

- Så man har aldrig tagit upp det här med att det är en bonus med ett extra språk och allt det här som 
du tog upp så fint här alldeles nyss?

- Nej, jag tror inte i alla fall i något riktigt undervisningssammanhang, vad jag kan minnas. Sen att 
vi kanske har pratat om det lite själva beroende på... Ja, jag har läst mycket med en döv kille som 
pratar fem språk, talar fem språk och (....?) teckenspråk och med honom blev det ju mycket att vi 
pratade om att det var en bonus att prata flera språk.

- Ja, det kan jag tänka mig.
- För han var från Kroatien ursprungligen ursprungligen. Och vi hade många såna samtal men jag 

kan inte minnas att vi pratade om elever i det sammanhanget. Möjligtvis då hörselskadade och 
teckenspråk, att vi gick in på såna frågor. Det är ju en egen problematik.

- Ja, ja, absolut.
- Men inte att man får in elever som inte kan uttrycka sig så bra på svenska.
- Nej, för det gäller ju att få fram deras kunskaper, som du var inne på, som kan vara mycket högre 

än vad språket ger uttryck för och det kan ju vara svårt.
- Mm. Utan det är mer kulturkrockar vi pratar om, hur man ska hantera eller inte hantera dem, jag 

vet inte vad man ska säga. Det finns ju egentligen inga regler som man nånsin får.
- Nej.
- Utan det är ju bara diskussionen man har haft kring det.
- Nej, det är sånt som jag har misstänkt när jag har tittat på enkäterna här som jag har fått in.
- Det bekräftar alltså. Vad bra, så jag inte säger nåt helt annat.
- Nej, det bekräftar ungefär det som jag misstänkte från det fast det inte sas rent ut.
- Det är ganska lustigt rent pedagogiskt.
- Ja, jag tycker det är väldigt konstigt att man inte tar upp mer den språkliga delen av det.
- Mm
- Och hur man når fram i olika ämnen, om man tänker på samhällskunskapen till exempel där det är 

så många specialord och många ganska avancerade svenska ord också som inte anses vara 
specialord.

- Jag har tänkt rätt mycket på det i och med att jag har språkgruppen i historia just nu, saker som 
dyker upp när man pratar om medeltiden och så där, stigbygel och sånt där. Det kan alla men det 
är inget som är ett viktigt ord i livet.

- Nej.
- Det är inget du behöver använda. Jag ska ta något mer exempel som jag verkligen använder... 

kloster, munk och nunna... Det är sånt där som vi bara har men det är inget vi pratar om. Om man 
inte tittar på Ringaren i Notre Dame. Det är då det dyker upp på något sätt... lite konstiga grejer...

- Ett sånt där ord för mig var gavel.
- Gavel... precis!
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- Det var självklart att alla visste vad gavel var och de tittade bara: Vad då? Ja, vet ni inte vad en 
gavel är? Vad då gavel? Jag har aldrig hört gavel.

- Det vet jag att vi hade en kille i en svenskkurs... han läste till snickare. Han läste bara svenska 
fristående vid universitetet och våran lärare pratade om hur ord är sammansatta och det var att 
ordet blad betyder ju ofta att  något är platt, alltså ett pappersblad eller... Det betyder ju inte blad 
nödvändigtvis och då ger den här killen förslaget ja, som ett dörrblad... och han pratade ju inte 
svenska så jättebra... och vi skrattade ju lite obekvämt, oh, nej, det heter kanske inte dörrblad... 
och han: Jo, jo, jag läser till snickare och det heter dörrblad. Dörren är hålet. Dörrbladet är det du 
stänger. Vi hade ingen aning om det.

- Det var intressant. Det blev tvärs om.
- Eller hur. Jag frågade min pojkväns pappa som är snickare när han kom hem: Heter det dörrblad? 

och han bara Ja, visste ni inte det? Det är det handtaget sitter på, dörrbladet.
- Jaha.
- Ja, här tror man att man kan saker, men nä, nä, nä. Så nu har jag lärt dig ett nytt ord.
- Tack.
- Det heter dörrblad i snickartermen då, men det är inte något vi nånsin skulle säga.
- Nej, det är till och med så vi tycker att det låter konstigt.
- Eller hur. Så man skrattar lite. Å vad gulligt, tänker man, han har tåtat ihop nånting själv. Den är ju 

också platt.
- Det ger en en tankeställare.
- Ja, en riktigt tillbaka till verkligheten, vad man utgår från saker. Bara för att han bryter lite då är ju 

jag bättre på svenska... så där.
- Ja.
- Men han kunde mer än vad jag kunde.
- Mm. När ni var kvar på lärarhögskolan, insåg ni hur många elever med annat modersmål som 

finns ute i skolorna?
- Det finns ju ingen statistik direkt på det direkt som man har pratat om men över huvud taget tycker 

jag att man alltid har pratat mer om det avvikande än nån form av norm. Man går mer in och 
diskuterar de situationer där nåt inte fungerar, så man får ju mer skräckbild av skolan, tycker jag, 
att det skulle vara en massa elever som inte kommer att bemöta en trevligt och som inte kan läsa 
eller skriva och... Det är ju mer de scenarierna som man får öva på och gå in på i detalj än att bara 
prata om VG-elever som bara sköter sig och fungerar. De verkar inte finnas rent hypotetiskt, 
tycker jag, så jag kan inte påstå att det specifikt har angetts att det kommer mycket med 
modersmål... När man diskuterar på seminarier så är det ju mer folk som har gjort praktik på vissa 
skolor där det kanske är väldigt många elever som är av invandrarbakgrund och de upplever det 
som en utmaning helt enkelt... och det har man diskuterat lite i de sammanhangen, men inte... ja, 
återigen kanske inte som ett språkligt fenomen utan som ett kulturfenomen... ja, det var väldigt 
många...

- Vet du hur många det är i Sverige i procent räknat?
- Ingen aning.
- För några år sedan gjorde de en mätning på grundskolan och då var det arton procent. Det är 

ganska mycket... ungefär tjugo procent, en femtedel.
- Det är fantastiskt.
- Så kanske borde man ta det här med det språkliga lite mer på allvar.
- Mm men det blir väl också någon form av oro i och med att i de här undersökningarna som görs 

om svenska elevers framsteg så blir man sämre och sämre medan i Finland blir de bättre och bättre 
men där tar de inte in invandrare heller på samma sätt som vi gör. Det kanske är lite svårare när 
många måste komma i åttonde klass och börja från noll. Då blir det inte samma utveckling som 
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man följer kurvan men å andra sidan kommer de hit och så kan de lära sig svenska på ett år. Det är 
ju...

- Kan de det?
- Många små, va... Man säger väl att upp till nio års ålder så där så kan man lära sig ganska fort utan 

dialekt, är det inte det som är siffran...
- Ja, på ytplanet, men det tar mellan fem och åtta år att lära sig ett språk så man klarar skolspråket.
- Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
- Och då är det ju lite olika beroende på hur duktig man själv är på språk och hur gammal man är 

när man kommer, som sagt, men minst fem år räknar man med i alla fall och...
- Ja, det är fantastiskt...
- ... om de då efter ett år måste klara sig här, då...
- Då är det underligt att nån klarar sig
- Ja, visst är det.
- (.......?) Det är fantastiskt att nån klarar sig, att nån över huvud taget kan komma in...
- Ja, visst är det. Det är konstigt.
- Mm
- Du har ju gått igenom lärarhögskolan och du har kommit... jag vet inte om du har din examen än...
- Efter jul.
- Efter jul... javisst, då är det ju bara nån månad kvar eller två, så du har ju i stort sett gått hela 

utbildningen och då är frågan: Det här med flerspråkiga elevers situation, eller vad vi ska kalla det 
för, hur känns det? Har ni tagit upp det tillräckligt?

- Om jag minns rätt så är det så att under den pedagogik två -kursen så är det ju många delkurser 
man kan välja. Då är första och sista delkursen valfria och man får välja mellan tre varje gång. Jag 
valde skola och genus i första hand men då tror jag att man kunde välja mångkulturalitet. Och så 
kan men också välja skolan och media. Det är de tre valen man har. Antingen fokuserar man på det 
ena eller det andra. Och det kände vi alla att hur kan det här vara obligatoriskt att välja det ena 
men inte det andra? Det är väldigt skumt. Och det är likadant sista delkursen och där kan jag inte 
komma ihåg vad det var för delkurser men det var ju nåt liknande.

- Men det betyder ju att de som tycker att de behöver det här med mångkulturellt de väljer det. Är 
det bra så?

- Nej, jag tycker inte att det borde räcka. Det borde inte vara det. På nåt sätt känns det ju så att.. 
eftersom man själv inte har fått pröva på nån av kurserna lite grann innan man läser vilken man 
ska läsa... Man borde kunna gå på inledande föreläsningar på allihop för att läsa av: Låter det här 
relevant för mig. Men jag vet inte heller hur man själv ska  kunna välja, egentligen, vilket som är 
viktigast för mig eller vad som passar bäst för mig, för... Nu valde inte jag mångkulturalitet i 
skolan men man skulle ju kunna säga att de som inte väljer det är de som behöver det.

- För att de inte vet vad det innebär.
- Ja, precis. Det kan ju hända att man inte väljer det för att... äh, mångkulturalitet det pratar man om 

hela tiden. Ja, och så vet man inte mer om det. Och så är det ju så att man väljer något annat. Det 
är inte att man precis väljer bort nåt, i sitt huvud alltså. Men det känns absolut som om det skulle 
finnas en större plats i grundutbildningen för det här, särskilt om det är som du säger att det är en 
femtedel av alla elever som då klassas som mångkulturella. Och bara om man tänker på svenska 
samhället historiskt så är det ju att ja, vi tog till oss en hel drös med finska barn för ett tag sen som 
är väldigt stor del av vårt arv och jag menar det är väldigt mycket sånt i Köping, eller hur? Alltså 
väldigt många finskättlingar. Många pratar finska, helt enkelt. Och det tänker man kanske inte på 
på samma sätt som man tänker på dem som invandrar nu.

- För de kommer inte i samma klump.
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- Nej, och de syns inte lika bra, för de sticker inte ut på samma sätt, för en finsk och en svensk ser 
ganska lika ut för ögat. Det är efternamnen man märker det på. Men jag tror att det kan vara 
väldigt bra som ett uppvaknande bara det här att invandring och sånt inte är något nytt. Det är så 
det har blivit. Det har alltid varit och det kommer alltid att vara. Jag tror att det blir väldigt mycket 
invandrarfientlighet för att man sorterar det på nåt sätt som att det är nåt som har hänt nu och det 
händer mot oss. Vi som är svenskar.

- Ja, till del är det nog så.
- Ja, det vore lustigt att göra släktträd i klassen och se hur många som då har en finsk morfar eller... 

ja, man har ju nånting oavsett hur långt bak man tittar så förr eller senare kommer man ju att stöta 
in i att det var inte härifrån vi kom. Inte helt och hållet. Och då vet jag att min släkt går att spåra 
till staden intill till 1400-talet, men...(.....?) släkt kommer från Glanshammar men (.......?)

- Men längre tillbaka i tiden vet du inte.
- Nej. Längre tillbaka än så vet jag inte. (......?)
- Det är inte många som vet så långt tillbaka heller, så det är bra med det.
- Nej. Ja, vi har ju långa anor i våran...
- Ja.... På lärarutbildningen, jag vet inte, talar man mycket om en globaliserad värld? Det har blivit 

ett ord som man använder väldigt mycket i forskningssammanhang och det kan tas upp i 
styrdokument och sånt där om en globaliserad värld, att vi får in mer och mer från andra länder... 
pratar man mycket om det?

- Jag tycker inte att man gör det mycket på universitetet men på gymnasiet vet jag att vi pratade 
mycket om det och det... jag gick ju VIP här, den internationella profilen. Det var ju det enda vi 
pratade om: internationaliseringar, vad världen är stor, åk ut i den och titta lite. Det var ju det som 
var andan och sen... är det ju inte likadant på universitetet, tycker jag att man kan påstå. Men så är 
det ju naturligt att det dyker upp lite såna tankar eftersom man har läst med många 
utbytesstudenter på universitetet... eller folk som har kommit in till Sverige och inte har varit här 
så länge... en tjej från Kina och ett par från Frankrike...

- Som skulle bli lärare då?
- Ja. Och hon pratade nästan ingen svenska, hon från Kina. Hon lärde sig vartefter lite grann. Hon 

pratade inte så bra engelska heller fast hon skulle bli engelsklärare. Typiskt sån där kinesisk 
engelska (härmar) Så där. Det går nog jättebra. Men hon var glad. Och likadant min döva kompis 
från Kroatien. Så det är ganska verkligt med mångkulturalitet men det är inget man pratar om 
riktigt, alltså språkbryggan.

- Känns det som om lärarutbildningen räcker till för en sån värld?
- Det känns som om det borde finnas utrymme för jag tycker personligen att det borde finnas plats... 

för på de här fem och ett halvt år som  jag har läst, för jag la till en kurs, så har jag ju egentligen 
inte arbetat väldigt hårt. Jag vet att det är många som har det men jag kan tycka att jag har glidit 
igenom på tok för mycket för mitt eget samvete... som jag har gjort under hela skolgången, att 
man klarar sig på viss nivå av språk, ungefär, ironiskt nog här då med tanke på samtalsämnet. Har 
man språket så klarar man sig ganska långt.

- Ja.
- Så jag tycker definitivt att det skulle gå att peta in lite grann av det här. Men jag tror att de 

behövde ändra lite på hur de lägger upp själva utbildningen, för vi har haft väldigt mycket att vi 
läser en bok och träffas och pratar om den och då läser vi en bok och träffas och pratar om den och 
då märker oftast inte lärarna om man inte har läst boken.

- Aj då.
- Mhm. Man kan ha läst baksidan och frågat nån annan om nån viktig grej... Det är många som turas 

om att läsa. Det är verkligheten.
- Då kan man inte analyser särskilt djupt.
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- Nej, det skulle man inte kunna påstå. Det är väldigt mycket läs själv och så kommer vi och pratar 
och så gör man en uppgift på det men att man träffas en eller två gånger i veckan. Jag tycker inte 
att det är bästa sättet att utforma en utbildning på. Jag hade hellre haft föreläsare som upplyste om 
sina ämnen och kunde få med en lite grann. Men vi är alla olika också.

- Ja, självklart.
- Det är möjligt att det fungerar bra för många andra. Men, nej, jag tror att det hade varit roligare 

om man hade varierat lite mer med lite mer utmaning.
- Nu har jag frågat dig väldigt mycket om det här med flerspråkighet och mångkulturella samhällen 

och sånt där men samtidigt så... du ser ju hur verkligheten ser ut i skolan och frågan är: Vad tycker 
du egentligen? Är det lärarna som ska anpassa sig till de här mångkulturella flerspråkiga eller är 
det de som ska anpassa sig? Låt inte mig styra dig, utan vad tycker du egentligen?

- Ja, jag kan inte säga att det är bara en som ska anpassa sig. Eftersom jag har suttit i kassan på ICA 
ganska mycket, kan jag ju säga att jag har upplevt den mindre idealistiska sidan av det 
mångkulturella samhället, där mycket verkligheten är att problematik oftast kopplas till 
invandring, skulle man kunna linda in det. Många som kommer in och snattar pratar inte svenska 
heller och jag kan inte säga emot det helt och hållet, ärligt. Det skulle vara nåt statistiskt fel igen 
att påstå det, i min uppfattning. Men jag kan inte säga att det då är lärarnas fel, för att det är oftast 
vuxna, och jag tycker att de som kommer in och får en plats i skolan, har nog mycket större chans 
att klara sig sen över huvud taget, oavsett när de blev placerade i skolan så tror jag att det finns en 
större chans att må bra i det svenska samhället om man har varit lite i skolan, att det blir en liten 
sluss om inte annat. Vi kan få några standardbeteenden som vi kan lära oss. Jag säger inte att man 
måste vara på nåt sätt helt socialt ofärdig när man kommer till Sverige bara för att man inte 
kommer härifrån.

- Nej, men man har ju med sig andra vanor och kulturer.
- Ja, bara som ett beteende att ge kassören pengarna i handen. Det är inte passande i alla kulturer, 

som i Lettland ska man inte göra det. Och det tycker kanske jag är ganska fräckt om en kund då 
bara släpper pengarna framför mig men det kan vara en artighetsgrej, faktiskt. Men jag kan inte 
säga... alltså... ja, lärare måste anpassa sig för att veta hur man ska bemöta men målet måste ändå 
på nåt sätt vara att hitta ett beteende som fungerar för alla, där ingen blir stött på något sätt. Jag 
tycker inte det är fel att säga att man ska försöka integrera sig själv i samhället när man kommer 
till ett nytt land. Om jag skulle flytta till Kina så skulle jag nog försöka lära mig kinesiska, helt 
enkelt. Och det skulle inte gå fort. Det kan jag ju inte påstå. Men jag vet ju också att jag inte skulle 
bli kines för det. Jag skulle hoppas att folk bemötte mig med en förståelse helt enkelt. Så jag kan 
tänka mig att lärarnas uppgift kan ha lika mycket att göra med eleverna som är mångkulturella 
som de möter i skolan, som det har att göra med eleverna som de möter som är ursvenska, att det 
handlar ju om helheten och inte vad varje individ ska försöka anpassa sig: Ja, men du försökte så 
jag försöker också. Vi får mötas halvvägs. Jag förstår krocken men jag förstår den inte i mitt 
huvud på nåt sätt. Jag tycker alltid att alla borde vara trevliga mot alla håll på nåt sätt.

- Det låter bra, tycker jag.
- Du förstår vad jag menar?
- Ja, jag tror det.
- För jag har många halva meningar i det här sista...
- Ja, men jag tror du fick fram tanken.
- Men det ansvaret kan ju inte ligga på en enda halva när det är ett möte.
- Nej, precis.
- Det krävs två för att dansa tango.
- Ja, det ser lite konstigt ut annars.
- Ja, precis.
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- Svårt att hålla balansen...
- Fast i dagens moderna samhälle kan man nog dansa tango helt själv, om man vill det. Man kan 

vara tre...
- Det blir intressant.
- Jag hoppas det var nånting som...
- Ja
- Ja, eller någorlunda. Jag känner att jag inte är bra på att svara exakt på den frågan du ställer.
- Jo, du har svarat jättebra. Jag ville bara höra på slutet om du tycker att lärarutbildningen är bra 

eller om det är något du vill ändra på i den... alltså när det gäller såna här frågor, för jag kan inte 
gå in på allt.

- Nej, nej. Jag kan ju säga att ämnena har varit bra, särskilt engelskan. Väldigt bra. Pedagogiken har 
varit allmänt flummig och inprecis, alltså det är sällan det finns ett svar på en fråga och det verkar 
som om det är det vi ska lära oss helt enkelt, att man kan aldrig veta nånting. Nu har jag för första 
gången en lärare som säger: För jag vill ju utsätta er för så många tankar som möjligt kring det här 
så ni själva kan dra en slutsats och formulera eran egen modell av hur man ska undervisa. Men jag 
tycker att ganska många lärare har haft nån vinkel som de gillar, sen gillar de inte någon annan 
vinkel och pratar mer om den (....?) synpunkten eller nånting de brinner för (i metodiken?) men 
inte mycket av det andra. Det är mycket att man förkastar gamla teorier: ”Usch, det där pratade 
man ju om i fjol”. Jag (....?) att jag tycker alla teorier är bra. Alla. När vi snackade Freud: Ja!!

- Är du rädd för att man kastar ut barnet med badvattnet?
- Ja, det är... det känns som om bara för att en teori är ny betyder det att vi bara kan hoppa över till 

den på en gång. Det är likadant att många fnyser åt den gamla skolan som helheten... att läraren 
ska stå framme och prata och glosor och allt sånt där... Ingen vill gå med på att det finns nåt värde 
i det och jag tycker det är hemskt. Barn måste ju ändå ha lärt sig nånting. Annars skulle det ju ha 
raserat för länge sen. Men det är ju bara jag, tydligen.

- Nej, det är inte bara du. Det är det inte. Men det kanske är ett sätt att presentera det nya, för de vet 
ju att det alltid är lite motstånd. Du får väl se det så.

- Mm, precis. Men pedagogiken tycker jag har varit väldigt flummig.
- Mm, så den skulle du vilja styra upp?
- Ja. Jag skulle vilja ha nån sorts metodik, även om det anses väldigt förlegat, men många äldre 

lärare verkar anse att det var den bästa delen av deras utbildning. Alltså, man behöver ju inte 
använda sig av det sen men då har man i alla fall nån form av ram, nåt verktyg. Men det finns inte 
alls längre.

- Ja, jag håller med dig. Det var nog det som jag också tyckte var bäst, en gång i tiden.
- Mm, ja men när man kommer ut och är helt grön så är det ju...
- Ja, precis.
- Nu är det bara ut och prova själv. Och misslyckas om du gör det. Men det ska vi göra på 

praktiken, menar de. Och de har ju ingen koll på vad vi gör på praktiken. Alla har väldigt olika 
upplevelser.

- De kommer ju inte på besök heller?
- Nej. Jag har aldrig haft det i alla fall. Så det är väldigt... Många har så de har fått undervisa hela 

sin praktik, andra har att de inte har undervisat alls, utan att de har pratat med läraren om olika 
beslut som har fattats, så ah, hur tänkte du när du gjorde så där? Och det kan ju vara givande på 
olika sätt. Men man kan alltså gå en hel lärarutbildning utan att aldrig ha undervisat en enda 
lektion och vara färdig lärare.

- Är det möjligt?
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- Ja, det är möjligt. Det går. Alltså, det är upp till var och en lite grann hur man löser sin praktik. Så 
det känns ju som om det är surrealistiskt att det skulle vara så men det går... bara man är lat nog, 
tänkte jag säga.

- Om man kanske inte vågar pröva, är lite för försiktig.
- Precis.
- Och då är det ju svårare att komma över sen.
- Ja, och jag kan tänka mig att det är någon juste praktikhandledare som då: Ja, men då kan du ju 

iaktta mig lite grann och så pratar man lite grann och så löser man det så den gången. Så har man 
en annan nästa gång och...

- ... löser det på samma sätt.
- Precis. Så det finns ingen som bedömer den aspekten egentligen, mer än ens handledare och det är 

ju liksom... Det är klart att alla får ju godkänt om man inte i princip har slagit eleverna... det måste 
ju vara ohyggliga problem innan man ska bli icke godkänd på det.

- Ja, det är inte lätt.
- Nej.
- Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig så här länge.
- Tack själv. Jag kände att jag upptäckte en del grejer om mig själv.
- Jaså.
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Bilaga 3, intervju 2

- Först av  allt skulle jag vilja höra vad du tänker på när du hör ordet flerspråkighet.
- Det jag främst tänker på det är nog kultur, att språket kan visa kulturen på ett helt annat sätt än när 

man beskriver den, det vill säga att det är så mycket ord man använder, hur man använder orden, 
jämfört med vad en annan, ett annat språk använder orden. Ett ord kan betyda en sak här medan 
det kan betyda en helt annan sak i ett annat språk.

- Ok. Jättebra. Det var en av de sakerna jag hade tänkt ta upp med dig.
- Skiljer du på flerspråkig och flerkulturell eller mångkulturell?
- Den var svår. Jag tror inte det, för språket blir ett medel på nåt sätt. Kulturen är inte bara språk 

utan språket blir bara ett sätt att formulera kulturen. Flerkulturell är för mig att man är van vid 
flera olika kulturer. Men jag kan fortfarande prata spanska och engelska men det behöver inte 
betyda att jag är van vid kulturen. Så... ja, jag skulle väl säga att jag skiljer på det i så fall.

- Ok. Jag kommer att prata väldigt mycket om saker som har med språket att göra, bara så vi kanske 
får göra upp vad vi pratar om när vi fortsätter här. 

- Ja.
- Nu tänkte jag att vi skulle titta på skolsituationen som sådan och när du kommer till ett klassrum 

och vet att du i en klass på kanske trettio elever har två elever som inte har svenska som 
modersmål, hur ser du till att de eleverna förstår vad du säger eller uppfattar dig rätt?

- Det beror på vem det är. Jag känner ju eleven och vet att den här eleven klarar av när jag pratar ut 
inför alla så men är det en elev som behöver personlig kontakt så går jag oftast fram till den eleven 
och ber den återberätta: Vad är uppgiften? Vet du vad du ska göra? Men det gör jag oavsett om det 
är en elev med ett annat språk eller en elev i vanliga fall. Så jag tänker nog inte riktigt på språket 
på så sätt utan jag tänker mer på vad det är för individ.

- Ok.
- Men jag försöker lösa det på så sätt att prata om samma uppgift på olika sätt, ge flera olika 

förklaringar.
- Vad tycker du det är svårast att veta om de förstår dig på i såna situationer, är det genomgångar, 

alltså när du står och pratar muntligt vid tavlan så eller prov där de får skriftligt...
- Jag tror det är muntligt, för på proven kan man enklare se om de hakar upp sig på enstaka frågor, 

för oftast ser man ju vilken fråga de ungefär är på och då kan jag se vilken av frågorna de har lite 
större problem med, medan när man har en föreläsning för trettio personer så har man inte riktigt 
uppfattningen om alla elever samtidigt. Framför allt inte om man själv är upptagen med att försöka 
komma i håg vad man skulle säga efter det här.

- Ja, precis.
- Och så är det nån som pratar högt och nån som fibblar med en penna, det är nån som inte lägger 

ner mobiltelefonen, som gör att man fokuserar på så mycket andra saker, så man hinner oftast inte 
uppfatta hur de har uppfattat det man har sagt. Så det muntliga skulle jag nog säga är svårare.

- Har du någon strategi hur du kommer på det?
- Nej, utan det är ren tur egentligen, skulle jag vilja säga. När man ögnar igenom klassen och så ser 

man nån sitta med en rynkad panna. Det är ju mer tur att man över huvud taget hinner se dem, 
faktiskt.

- Jag tror att det är så också.
- Ja.
- Sen, min nästa fråga var egentligen det som du var inne på här i början, det där om - egentligen 

har jag fått svaret - om du har tänkt på hur elever uppfattar det du säger även om de förstår alla 
ord, att de inte uppfattar dem lika. Jag förstod att du hade funderat på det.
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- Ja, det är väl en av de sakerna jag framför allt har funderat på, kanske beroende på mina ämnen 
också. Men jag tror att... jag har invandrarkompisar och de säger att de skulle lära sig melodin och 
inte vad de egentligen säger. Det låter lite upp-och-ner, svenska, och de säger att svenska är nog 
ett av de svåraste språken. Så att jag tror att kulturen spelar nog roll på våran melodi i språket.

- Förklara det där!
- Ja, alltså jag tror att vi... det känns ibland som om man använder samma ord fast på olika sätt, 

alltså man kan säga ”Gud vad dum du är!” och så kan man säga: ”Du är dum!” Alltså att man 
lägger olika betoning och jag tror det är svårare att lära sig den kulturen än att lära sig språket, så 
jag tror att tonläget som man har är det som är svårast. Att de kan förstå fullt och (.....?) vad jag 
säger men ändå sitta som frågetecken om man har använt ironi eller sarkasm som de inte riktigt 
har fått grepp om än. Och det är ju inte ens svenska ungdomar som har fått grepp om det i samma 
ålder.

- Nej, och det glömmer vi ofta.
- Ja. Så jag tror att där spelar kultur en väldigt stor roll. För jag uppfattar att svenskar kan vara 

mycket för att använda sarkasm och ironi, för att vi är vana vid att använda det i reklam och 
tidningar och sånt.

- Mm. Och det finns säkert på de flesta språk men det är nog sånt som är svårt att uppfatta.
- Ja.
- Delvis tror jag att vi har varit inne på min nästa fråga också. Det är: När du har några flerspråkiga 

elever eller elever med annat modersmål, om du medvetet försöker att förenkla då eller föredrar du 
att vänta och se vad de får problem med?

- Det är nog väldigt individuellt. Vissa elever vet jag att den här behöver jag vänta på och sen är jag 
under den läran att man ska vänta på vissa elever, för de måste lära sig och enda sättet att lära sig 
det är att öva och då tror jag inte på det att man ska vara snabb som en il fram till den eleven och 
säga: Du ska göra så här, så här, så här! utan i stället vänta. Låta eleven läsa igenom uppgiften och 
därefter peka på: Det här ordet förstod inte jag. Jag förstår inte det här. Just för att jag tror på 
övningsfrågan i sig. Så jag väntar nog medvetet, skulle jag säga.

- När det gäller muntliga presentationer eller när du står vid tavlan och berättar det här som du 
pratade om tidigare, att det var det svåra, hur gör du då om du vet att du har en eller två elever 
bland trettio som har annat modersmål? Förenklar du för alla eller väntar du...

- Jag förenklar för alla.
- Du förenklar för alla?
- Ja, just för att jag tycker inte att de ska känna sig utpekade. Jag tar flera exempel på samma 

fenomen och det tror jag att jag gör mer för det pedagogiska än för det språkliga, att alla elever ska 
få vara med på banan och...

- Så inte enbart egentligen för de här eleverna, utan...
- Nej.
- För att alla ska hänga med.
- Ja. Och då blir det ju oftast tre - fyra förklaringar på samma fenomen fast olika vinklar just för att 

alla elever inte förstår från början, oavsett språk.
- Ok. Nu tänkte jag gå lite här från skolan till lärarhögskolan.
- Mm.
- Vad har du jobbat här? Är det ett och ett halvt år? 
- Tre år.
- Är det tre år?
- Ja.
- Nej?
- Jo. Det här blir mitt tredje år som börjar nu.
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- Ok. Det är så pass mycket?
- Mm
- Men du kommer ihåg lärarhögskolan ändå.
- Å Gud, ja!
- Det jag funderade på det var: När man diskuterade de här flerspråkiga eleverna på lärarhögskolan, 

diskuterade man språkliga problem då eller var det mest kulturella problem man tog upp?
- Det var mest kulturella problem. Ska eleven bära slöja? Ska de få ha en bönematta i skolan? Hur 

långt ska man gå? Mer såna, egentligen inte pedagogiska problem, utan mer kulturella.
- Inte pedagogiska över huvud taget?
- Nej. Jag har aldrig haft föreläsning om elever med annat språk på fyra och ett halvt år.
- Aldrig då hur deras språk behöver stöttas?
- Nej, aldrig.
- Oj.
- Det går ju lite hand i hand med min specialisering, specialpedagogiken. Det var samma sak där. Vi 

fick ju inte mer än sju och en halv poäng och  till och med det är jättelite.
- Mm.
- Och i språk har jag inte fått nån över huvud taget.
- Nehej. Ok. När ni diskuterade, ni fick inte nån direkt föreläsning om de här flerspråkiga eleverna 

men insåg ni över huvud taget att det finns så många elever med annat modersmål ute på skolorna 
som det gör?

- Jag tror att jag fick det genom praktiken. Jag hade tur och hamnade på, på min sista praktik, så 
hamnade jag på en liten hörna av skolan, skulle man kunna säga, där elever hamnade när de inte 
riktigt lyckades i de vanliga programmen och då (......?) också, de här eleverna som har någon 
diagnos, ett annat språk... Och de här var liksom lite utanför gymnasieskolan, så jag hade ju tur där 
och hitta... oj, man kanske ska förändra pedagogiken eller språket ibland. Så jag tror att det var 
tack vare min praktik som jag verkligen insåg hur svårt det kan vara att undervisa de här eleverna 
när de inte förstår det svenska språket. Så jag tror att jag har mycket nytta av sista praktiken, 
faktiskt.

- Ja, det förstår jag. Den sista avdelningen som jag vill ta upp med dig det har att göra med allmänt 
om lärarhögskolorna och utbildningen där. Och situationen är ju som den är och du vet hur du har 
lyckats när du har kommit ut och så där och då är frågan: Tar lärarhögskolorna kanske upp 
tillräckligt ändå av de här elevernas situation? Räcker det de tar upp för att möta verkligheten?

- Nej. Jag kan bara se till mina egna ämnen. När jag läste mina egna ämnen så var det oftast 
forskning som det fokuserades på. Man skulle lära sig statistiken för att kunna forska vidare 
senare, för man skulle ju eventuellt kunna göra det. Det är framför allt nu när jag läser vid sidan av  
lärarprogrammet som jag känner att jag har mer nytta av det som sägs. På lärarhögskolan eller 
läraruniversitetet, då var det mycket att vi läste med andra som läste andra program, så vi var ju 
nästan tre olika klasser i samma kurs för att alla program läste samma kurser. Så man bakade ihop 
oss så det blev liksom ingen kontinuitet, utan det blev bara ämnesspecifikt och inte hur vi ska lära 
ut det här ämnet, utan bara information hela tiden.

- Så ni hade ingen metodik?
- Ingen metodik eller didaktik. Och kom det så var det en sju och halv poäng av nittio poäng som 

var didaktik eller metodik. Så hur man har lärt sig att lära ut, det har ju skett på praktiken. Det är 
ju där man har fått brottats med det här. Man har inte haft nån chans att diskutera det med 
kollegorna på skolan, liksom.

- Ok. Man pratar ändå nu väldigt mycket om att den värld vi lever i är en globaliserad värld och 
världen har kommit närmare och allt det här vad. Vi har mer kontakt med andra länder än vad vi 
hade förut och fler människor från olika länder kommer till vårt land också och vi reser väldigt 
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mycket, så det är ju en globaliserad värld. Man tar upp det i många olika sammanhang. Räcker 
lärarutbildningen till för att möta den världen?

- Nej, det tycker jag inte. Återigen så är det ju ämnesspecifikt man tar upp och statistiken. Sen när 
man kommer till sista terminen, då kan det eventuellt komma såna här föreläsningar där man 
pratar om det globaliserade och att det kan komma andra kulturer. Jag har ju tur som har läst 
religion. Jag har ju liksom fått det gratis på nåt sätt men jag har ju kompisar som när vi läste sista 
terminen inte hade fått nånting om kulturer över huvud taget och inte heller om hur vi ska ta hand 
om dem när de kommer till skolan. Jag hade många av mina kompisar som inte visste om att 
muslimer har rättighet till ett bönerum om de vill ha det på skolan. Både elever och lärare har ju 
rättighet till att få ett enskilt rum där de kan gå och be, men det var ingen av mina kollegor som 
visste om det här. Så lärarutbildningen har mycket att lära. Tyvärr.

- Ok. Samtidigt pratas det mycket om att såna som kommer till vårt land, det är deras skyldighet att 
se till att de lär sig så att de anpassar sig. Och vi börjar då att titta på vad gör lärarutbildningen  
och sånt där. Vad tycker du egentligen? Om vi kopplar bort allt det här att jag just nu fokuserar på 
flerspråkiga elever och det mångkulturella, tycker du att det är lärarna som ska anpassa sig eller är 
det eleverna som trots allt har kommit hit?

- Jag tror att det är lite fifty - fifty. Eleverna måste inse att ibland funkar inte alla delar men vi lärare 
måste också inse att man inte bara kan kapa bort en hel kultur, för kulturen blir ju ändå en identitet 
hos eleven. Precis som vi har den svenska identiteten så kommer ju de med den libanesiska, den 
italienska, den spanska... Så de har ju fortfarande sin egna identitet, så man måste mötas på halva 
vägen, liksom. Man måste inse att ibland kommer de inte att förstå det man säger för att de 
kommer från en annan kultur och då menar jag inte det språkliga utan hur sjutton kan ni dansa runt 
en majstång? Den representerar en penis. Alltså man måste förstå att vi har olika traditioner och 
jag tror att man oftast glömmer bort det, faktiskt. Jag tror det är många som säger att de ska 
anpassa sig helt och hållet till det nya landet men vad gör inte vi när vi åker på semester? Jo, vi 
letar upp första bästa Lidl, för Lidl är det vi känner igen - och ironiskt nog så är Lidl tyskt. Så jag 
tror att vi glömmer bort det här med identiteten. Man tror att man kan ta bort den helt och hållet 
men det går inte. Det är som att säga att vi inte får dricka alkohol på fredagar. Med tanke på hur 
alkoholkonsumtionen ser ut där nere, så tycker vi det är jättekonstigt, att de kan dricka ett glas vin 
på lunchen.

- Ja, det är bra som exempel. Det blir väldigt tydligt då.
- Ja, med tanke på att vi svenskar trycker i oss en box på fredagar i stället sen...
- När de inte får...
- Ja, precis.
- Ok. Trots allt... man stöter och blöter lärarutbildningen och de gör ju ett hopkok som de tror ska 

vara det bästa och så. Vad tycker du? Är lärarutbildningen ändå den bästa av världar, höll jag på att 
säga, är den tillräckligt bra eller behöver den ändras på något sätt?

- Jag tror att man måste ändra den på så sätt att man måste få in mer didaktik och metodik men 
framför allt så måste man få in det här att vi har faktiskt en administrativ del också. Oavsett om vi 
vill det eller inte så kommer vi alltid att ha en del där vi måste sitta och skriva. Visst, man kan 
skala ner på den, men vi kommer alltid att behöva skriva omdömen, vi kommer alltid att behöva 
motivera till ett betyg. Oavsett om vi vill det eller inte så finns den delen och jag tror att många 
glömmer bort att vi har faktiskt inte bara läraryrket på så sätt att vi ska stå framför en tavla utan 
det är ju faktiskt individer vi har hand om och ibland behöver man ha det på pränt för att vi ska 
komma framåt. Så jag tror att det lärarutbildningen kan lära sig av verkligheten det är ju att man 
måste faktiskt peka på att den administrativa delen finns också och faktiskt peka på att så här ska 
du skriva i ett omdöme, så här ska du göra på ett åtgärdsprogram. Det här är det till för. För jag 
fick ju en chock när jag kom till sista terminen och fick reda på ett åtgärdsprogram, hur man 
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skriver det och hur man gör omdömen, alltså allt det här runt omkring, alltså mentorskapet på nåt 
sätt. Det kommer sista terminen. Egentligen borde varje ämne prata om det. Så jag tror att det är 
väldigt mycket av verkligheten som kan komma in i lärarprogrammet.

- Ja, en sak som vi inte kom in på så mycket under de här frågorna, det var ju just det här att de 
elever som har ett annat modersmål ju egentligen kan kunna väldigt mycket...

- Ja
- ... fastän de inte kan uttrycka det på språket och egentligen ska ha rätt till ett betyg som visar vad 

de kan, inte vad de kan uttrycka språkligt. Har du några tankar kring det?
- Ja, utan att nämna namn så har jag ju haft ganska mycket problem med vissa av våra kollegor, 

eftersom jag har varit den som säger: Jamen du kan inte säga det skriftligt men då gör vi det 
muntligt. Och ibland har jag fått en kompis att översätta. Vad menar han? Så jag har ju kollat på 
vad han säger och inte hur han säger det medan vissa kollegor har stört sig på att de inte har 
kunnat förklara. Men då får man ju hitta andra sätt för de här eleverna. Vi är ju pedagoger av en 
anledning. Många av oss har ju pedagogiken i ryggmärgen. Alltså, vi behöver egentligen inte 
lärarprogrammet för att kunna lära ut, många av oss, utan det finns i våran personlighet, och jag 
tror man har tappat mycket om man inte kan få ur eleverna det man vill på nåt sätt. För ibland 
måste man hitta andra vägar.

- Men det är sånt som du själv har kommit fram till eller pratade ni om det på lärarhögskolan också?
- Nej, det är nåt som jag har lärt mig på de här åren här i och med att jag har varit mycket på IM-

programmet. Och jag har satt betyg på många elever som de inte har satt betyg på för att jag har 
ändrat min undervisning och jag har lärt dem att fine då kan du googla på det här på ditt språk. Så 
länge som du skriver det på svenska så får du läsa det på ditt språk. Så många av dem har ju 
använt googlesidor och hittat sitt språk och sedan läst om det men de har skrivit på svenska för 
mig. Så då har de ju både fått svenskaövningen så att säga men även att de har lärt sig vad det 
handlar om. Och många av de här eleverna blir ju förvånade när jag sa men sök på ditt språk. Vad 
heter det här på ditt språk? Så jag tror att man måste anpassa sig lite. Man kan inte dra alla över en 
kam.

- Det låter bra, det där. Det du säger nu det är vad många svenska som andraspråkslärare vill få folk 
att förstå men som det verkar vara ett väldigt motstånd. Varför tror du att det är ett motstånd, 
liksom?

- Jag tror att det är det där att de kommer till vårt land och de ska inte bara ta utan de ska faktiskt ge 
och då blir det språket. För de är ju dumma i huvudet om de inte kan svenska, känns det ibland 
som, att man drar det språkliga över intelligensen och jag tror att det är det många elever tappar 
på. Och jag tror att självförtroendet seglar ner, för de tror att de är dumma i stället. Men det 
handlar helt enkelt om att de inte har alla ord i svenskan än. Och då känner jag att det är lite min 
uppgift som pedagog, även om inte jag har svenska, att lära dem att jamen det här betyder det här 
och förklara orden, för det skulle vi ha gjort för vilken svensk elev som helst om inte de hade 
förstått. Men bara för att den här råkar heta Abraham så blir det plötsligt: ja men du är i Sverige så 
lär dig svenska. Och är det en svensk elev som säger samma sak så är det: jamen lilla vän, har du 
inte fått hjälp på högstadiet? Så det blir lite så där att man drar alla invandrare bakom IQ-strecket, 
kanske man kan säga.

- Det är för sorgligt.
- Mm. Men det är min uppfattning ibland. Och då pratar jag inte bara om elever här utan i 

allmänhet. Att bara för att man inte kan språket så är man korkad, på nåt sätt.
- Det är lite sorgligt, när man pratar om lärare som man tycker ska kunna mer än så.
- Ja. Men det kanske beror på att de själva inte vet vad de ska göra, så att det är enklare att ta 

försvarsställning än att faktiskt jobba med sig själv. Det är enklare att jag kan inte, jag vill inte, jag 
förstår inte. Och det är det (....?) att det här är det samma problemet som vi har med vissa elever. 
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Jag kan inte, jag vill inte, jag förstår inte. Man tycker ju att när man har gått lärarutbildningen och 
framför allt har blivit lite vuxen skulle inse att man behöver jobba på sig själv.

- Du har tänkt igenom en hel del, det hörs.
- Ja. Men det kan vara för att jag har varit i samma sits. Jag har behövt jobba med det här med mig 

själv.
- Redan.
- Ja.
- Efter så kort tid. Är det nån mer tanke du vill lufta innan vi avslutar här i dag?
- Jag tror det är viktigt att vi får in det här i lärarutbildningen. Alltså, jag tycker egentligen inte att 

det ska finnas sva-lärare, likasom jag inte tycker att det ska finnas specialpedagoger, för vi jobbar 
ändå med samma elever. Så jag tycker att man ska... en god pedagog för mig det är att man ska 
kunna förändra sig utifrån vilka elever man har. Man kan inte köra samma upplägg hela tiden, utan 
man måste faktiskt anpassa sig. Och ibland krävs det lite mer av oss, men det var ju liksom därför 
vi blev lärare... Ja, nåt sånt.

- Ja, det var en rejäl punkt du satte. Inte mycket att säga efter det. Vi får tänka om lite. 
- Mm.
- Tack så mycket för att du ställde upp.

54



             
Bilaga 4, intervju 3

- Först av allt skulle jag vilja veta vad du tänker på när du hör ordet flerspråkighet för att vi ska ha 
en gemensam startpunkt här.

- Flerspråkighet... Då tänker jag på en person som har flera språk med sig, alltså den har ett språk 
för familjen och ett språk som samhället då kräver att den ska ha... eller kräver... som önskar är 
kanske bättre. Du förstår vad jag menar.

- Ja.
- ... att man har ett språk i familjen och så har man då flyttat till ett annat land och i det landet måste 

man kunna (deras?) språk.
- Ok. Då menar vi samma sak. Det är bra att ha en gemensam utgångspunkt. Annars pratar man 

förbi varandra hela tiden.
- Ja, men det är bra.
- Men när du pratar om flerspråkighet, skiljer du på flerspråkig och flerkulturell eller 

mångkulturell??
- Oj, det har jag inte ens tänkt på, faktiskt. Det har jag inte reflekterat över. Jag tror nog att jag gör 

det. Men jag måste fundera hur...
- Ja, fundera du.
- Jag blir så illa tvungen. I mångkulturell... Det är det begreppet som är så svårt att omfamna och... 

Nej, det är svårt... Man behöver ju inte vara mångkulturell för att man är flerspråkig, om man inte 
(....?) språk i kultur i sig. Jag tycker inte att det är samma sak. Det tycker jag absolut inte. Men jag 
har svårt att liksom få ner mångkulturella biten i huvudet, hur jag ska föreställa mig det, för den 
känns mer individbaserad. Man får ju en kultur i hemmet som man försöker ta med sig och så 
kommer den i kollision med samhällskulturen... eller det behöver ju inte vara samhällskulturen. 
Man har ju flera kulturer. I till exempel det svenska samhället har vi ju, oavsett om man är uppväxt 
i Sverige, så har man ju en kultur där också. Så det behöver ju inte vara samma sak. Bara för att 
man är mångkulturell så är man ju inte flerspråkig. Det är väl dit jag är på väg, kanske.

- Ok. Nu tänker jag ställa några frågor till dig som gäller skolan här och klassrumssituationen och 
sånt.

- Mm.
- Säg att du har en klass, kanske ett trettiotal elever eller så, och i den klassen finns det två stycken 

som du vet har ett annat modersmål och du ska förklara nånting i matte eller engelska - Hur gör du 
för att se till att de har förstått dig rätt?

- Först så går jag igenom... Alltså jag har genomgången som jag har planerat från början. Jag har ju 
nån form av ram som man alltid utgår ifrån. Man går igenom nån formel, tar nåt exempel, pratar 
lite grann och sen så får jag kolla efteråt om... om vi tar i matte då alltså... om de har förstått.

- Gör du det individuellt eller...?
- Ja, man tar det ju inte gärna inför hela klassen, för då blir det ju lite...
- Nej.
- ... svårt, kanske. Så man kollar med dem individuellt.
- Ok. Vad tycker du är svårast när det gäller det här att veta om de har förstått, är det när du gör en 

muntlig genomgång eller när du har skrivit ner ett prov som de ska göra?
- Det är nog... Det svåraste är nog provsituationen. Om de frågar om en fråga vad jag menar med 

själva frågan, för då är det svårt att förklara utan att säga hur de ska räkna ut. Det är svårt att bara 
översätta frågan eller omformulera den för den är så specifikt formulerad så det blir liksom... 
Ändrar man nånting så ändrar man allt. Och det är en svår situation. Sen när man har 
genomgången... Det är ju lite svårt... Alltså det är ju svårt att veta om alla hänger med över lag 
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men även om man frågar så brukar de flesta säga att jo, jag förstår. Men sen kanske de inte gör det 
ändå, så det där är ju svårt oavsett vilken språklig bakgrund de har. Men provsituationen är 
svårast.

- Tänker du på det redan när du skriver provet när du har en klass som, där de finns många...
- Ja, man försöker ju göra så att språket är så enkelt som möjligt, så att det inte liksom finns 

utrymme för missförstånd. Så är det ju.
- I alla situationer eller just när du har invandrare i klassen?
- Nej, det gör jag alltid, Det är enklast. Om inte annat så för min egen skull. Nej, men det är absolut 

enklast så och sen... problemet med det är ju när de nationella proven kommer. Där är det ju tvärt 
om. Där är ju svenskan svår på proven och då har man ju skjutit sig själv i foten lite grann men jag 
tycker inte att det är språkkunskap i matteklassrummet. Det blir lite svårt. Man behöver inte ha 
med svåra ord för sakens skull. Jag tycker inte det ger nånting.

- Ok.
- Det ger liksom inte rätt signaler.
- Hur löser man det på nationella provet då?
- Hoppas på det bästa. Problemet... alltså man får ju inte hjälpa de svenska eleverna, alltså elever 

med svensk bakgrund.
- Nej.
- ... att förstå frågan. Man får inte omformulera för deras skull. Och elever med annan bakgrund, 

med invandrarbakgrund, de får ju ha med sig uppslagsverk. Det är ju tillåtna hjälpmedel.
- Mm. Ja just det.
- ... så de får ju ha med... och då gör de (....?) översättning för sig själva. Annars är ju (......?) lika 

mycket (.....?). Är svenska språket svårt på en fråga så är det svårt.
- Ja.
- Så är det ju, tyvärr.
- Ja. Har du funderat på nån gång hur en annan kultur som eleverna har med sig kan påverka hur de 

uppfattar det du säger även om de förstår varje ord?
- Jag har väl inte tänkt det så men det jag har tänkt på i matten är ju att vi har ju olika symboler för 

olika saker och om vi kör kommatecken med en punkt, så vi skriver 2.5 för 2,5 då vet vi att i vissa 
kulturer är det två gånger fem även om punkten sitter vid decimaltecknet (.....?) och jag använder 
punkt för decimaltecken för det är inlärt sen programmeringen men i svenskan är det egentligen 
kommatecken.

- Mm.
- Så det där blir fel hela... Men alltså jag skriver tolv komma fem och tror att alla förstår det men 

nej, det står tolv gånger fem och så blir det kaos. Så såna saker har jag märkt men inte just hur de 
uppfattar förklaringar. Det har jag inte tänkt på.

- Nej, men det här var ju ett ganska tydligt exempel ändå, även om det gällde symboler, för 
symboler kan ju vara ett nog så svårt språk att lära sig, faktiskt.

- Ja, precis.
- Och det är ju kulturellt betingat. Visst är det det. Absolut. Ja, min nästa fråga var vi väl mer eller 

mindre inne på tidigare, om du medvetet försöker förenkla för de flerspråkiga eleverna eller 
föredrar att förenkla när eleverna ser vilsna ut, men du sa att du försöker köra ganska enkelt över 
huvud taget.

- Ja, precis.
- ... och jag antar att det är svar på frågan.
- Jo men så är det ju, liksom.
- Ja, och jag antar att du kompletterar om du ser att nån ser vilsen ut.
- Ja, då får man ju lägga till nånting och ändra nånting...
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- Ja. Nu skulle jag vilja göra ett hopp från din klassrumssituation till lärarhögskolan och jag fattar 
att du har gått ungefär samma som Sara ett par kurser, så blir du... nej du är färdig?

- Jag blev klar i januari.
- Ok. Men då har du ju väldigt aktuellt. Det ligger ju inte långt borta.
- Nej.
- Och jag funderar på: När man diskuterade de här flerspråkiga eleverna på lärarhögskolan eller på 

praktiken, tog man då upp själva språket eller talade man bara om kulturella skillnader?
- Jag hade inga såna kurser på min utbildning. Det var en valbar situation under andra terminen av 

pedagogiken. Man fick välja mellan diverse kurser och där fanns mångkulturellt, vet jag. Men jag 
valde några andra grejer, vad det nu var. Jag kommer inte ihåg vad jag valde men det var några 
andra kurser. Men den var valbar, inte obligatorisk. På praktiken såg jag det, på min första 
praktikperiod. Då var jag i en årskurs två. Och då var det en elev som just hade flyttat hit från nåt 
spansktalande land och han sprang alltid runt med sitt lexikon. Det var ju hans sätt att kunna 
kommunicera. Han försökte väl mer komma in i kulturen, tror jag. Han ville väl mer umgås med 
de andra. Han var ju med och lekte med allt det de andra gjorde, spelade innebandy och sånt här 
då. Det var jättekul att se.

- Ja.
- Men just språkmässigt... skolan i sig gjorde ju inget försök för att...
- Gjorde de ingenting?
- Alltså inte mer än att han hade ju alltid med sig boken (.......?) inte förstod och så där. Men det var 

inte så att han blev flyttad från klassrummet för att få egen undervisningstid, inte liksom så, utan 
det var...

- Hade han någon assistent eller någon...
- Jag tror det. För det var i klassrummet bredvid mitt så...
- Jaha.
- Men just det att han ändå skulle vara integrerad i klassrumsmiljön, liksom.
- Ja, och ni lärare, ni diskuterade inte det här någon gång när du var med? 
- Nej, han var där redan när jag kom dit, så det var ju redan...
- Jo, men jag tänkte i lärarrummet eller på konferenser eller...hur ni kunde hjälpa honom.
- Nej, ingenting. Men jag tror att han lärde sig ju svenska ganska fort, märkte jag ju...
- Ja
- ... när han var där, för han fick ju höra så mycket runt sig, så jag tror att på sätt och vis kan det nog 

ha varit smart att han var i klassrummet.
- Ja, det tror jag också.
- Jag tror att det hade varit bättre än om han hade blivit flyttad till ett eget klassrum med en egen 

lärare och bara suttit och läst in substantiv eller vad som helst... Nu fick han ju verkligen... Nu fick 
han ju sitta med de andra... Jag tror att det hjälpte, faktiskt.

- Ja. Det är väl individuellt vad som är bäst i och för sig...
- Det är svårt. Det är jättesvårt det där.
- Ja
- Man vill ju inte chansa på nåt heller och se om det funkar. Då är det ju lite tråkigt...
- Ja, precis. Det jobbiga är väl om de får en ytförståelse men aldrig begriper vad det står för...
- Vad det egentligen är, ja. Precis.
- Det får man väl vara uppmärksam på då.
- Precis.
- Hur var det, insåg ni som lärarstudenter nån gång hur många elever med annat modersmål som det  

finns i de svenska skolorna?
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- Jag läste ju... När jag läste sista kursen, C-uppsatsen, så skrev jag med en kompis då och han har 
utbildat sig till sva-lärare då. Så han hade ju klar insikt och då hade vi... vår C-uppsats handlade 
om hur de nationella proven är felformulerade, alltså läsförståelse är inte bara läsförståelse utan 
det handlar om att uttrycka sig.

- Ja
- Och då gick vi in på att, för vi tänkte att våran tes skulle vara att om man översatte proven till 

svenska, (.....?) skulle svara på svenska och läsa frågan på svenska, för då var det bara 
läsförståelse, men då kom vi på sen att, ja just det, alla har ju inte svenska som modersmål. Det 
kanske inte alls är lättare bara för att vi väljer det. Nu kunde vi inte åtgärda det men... för vi tänkte 
först att då måste vi översätta det till det här språket och sen kanske det behövs två språk till och 
då blev det lite så här...

- Det är ju många olika språk det handlar om.
- Ja, det är ju det. Det var inte bara bara.
- Nej, det är ju inte det.
- Men mer än så har man nog inte riktigt tänkt, är klart.
- Nej. Vet du hur många procent man räknar med som har annat modersmål?
- Ingen aning, faktiskt.
- För några år sen gjorde de en koll i grundskolan och då var det 18 procent.
- Oj.
- Så det är ungefär en femtedel.
- Ja, det är mycket
- Det har ju inte blivit mindre, menar jag, de senaste åren precis.
- Nej, precis.
- Så det är ju egentligen inte en fråga som man bara kan skjuta under mattan.
- Nej, verkligen inte.
- Nu kommer jag att ta ett litet hopp igen till lärarhögskolan mer allmänt. Du har ju gått igenom 

deras utbildning och du fungerar som lärare och då är frågan: Har de tagit upp flerspråkiga elevers 
situation tillräckligt? Är det bra som det är?

- Nej, jag tror inte att de har tagit upp det tillräckligt. Jag känner inte det. Jag känner att det har varit  
för mycket... för mycket tid har gått åt till att prata om femtitvå olika sätt av lärande som inte 
längre tillämpas för att... jamen nu ska vi ändå tänka så här, liksom. Det har varit en massa sånt 
här historia och grejer som inte riktigt spelat nån roll och... Vi kom ju lite i kläm där så vi hade... 
en av tentorna var på läroplanen som på den tiden var 94-planerna men det var ju solklart att vi 
ändå skulle gå ut i gy11 så vi fick ju gå en kurs i gy11 sen...

- Så det var att jämföra studieplanerna och metoderna...
- Ja, det hade ju varit bra men nu fick vi först en kurs i hur 94-planerna funkade och sen en i hur 

gy11-planerna funkade. Ingen jämförde mellan dem. Det var ju jättekorkat. Det förstod ju alla från 
dag ett, till och med lärarna, men... Men situationen med flerspråkiga har inte tagits upp. Inte 
tillräckligt. Absolut inte tillräckligt. Jag måste tänka om vi har tagit upp det alls...

- Tydligen inget som har satt några spår.
- Nej, precis. Nej, jag tror inte vi har tagit upp... nej... inte situationen i sig.. Det har varit om vi har 

jämfört skolor nån gång. Då har vi kunnat jämföra skolor där det är mycket flerspråkighet jämfört 
med skolor där det är mindre.. och sett om det har varit nåt resultat... alltså om det har varit nån 
skillnad på den ena eller den andra men vi har inte gått in just på och funderat på hur det ser ut för 
elevernas skull.

- Nej.
- Det har vi inte gjort.
- Och det är väl det man behöver som lärare egentligen.
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- Ja, precis, förstå hur eleverna liksom...
- Åtminstone tycker jag personligen det. 
- Jo, men jag är nog beredd att hålla med. Det blir ju en didaktisk fråga, så, ja, det är klart man ska.
- Mm. Man pratar ju ändå mycket om globalisering nu för tiden och med alla kontakter man har 

med utlandet och när man reser mycket och många kommer hit från olika länder... Det här med 
globalisering blir ju allt mer aktuellt. Det går ju inte att komma ifrån och även Skolverket tar ju 
upp det i sina olika skrifter. Men då är frågan: Räcker lärarutbildningen till för att möta den här 
världen som man kommer ut i?

- Nej.
- Ett klart nej?
- Det gör den inte. Alltså den räcker ju inte ens till nu till det vi tagit upp. Vi kan ju inte ens 

genomföra en ordentlig bedömning och betygsättning. Alla säger olika där. Vi ägnade säkert fem 
timmar till att diskutera vad en ”komplex spark” inom idrotten är, hur en fotbollsspark på ett 
komplext sätt ska se ut, för det fanns ju med i nån sån här... ja, kunskapskravsaktigt... och då blev 
de så här... Alltså vi kunde inte komma överens om hur man ska betygsätta folk i idrott, och hur 
ska vi då... Nej, det skulle behövas mer tid. Utan tvekan.

- På bekostnad av vad? Eller skulle man förlänga tiden?
- Jag tror inte att förlängningen skulle fungera, för 4,5 till 5,5 år, det är redan... det är i överkant, 

alltså.
- Ja, jag tycker också att det verkar långt.
- Det är ju frågan om man kan göra om på pedagogikkurserna. Det finns säkerligen nån kurs där 

som har spelat ut sin roll sen länge. Men jag tror ju, tyvärr, måste jag säga, att ett av ämnena skulle 
kortas ner. För nu är det... Jag läste ju då nio terminer, så tre terminer pedagogik, tre terminer 
engelska och tre terminer matte. Som en termin matte då skulle bort, för didaktiken har jag ju i 
engelskan. Så blir det då en termin pedagogik till så kan man faktiskt få in mer bedömning och 
mångkulturellt och flerspråkighet och det så se eleven det skulle kunna vara en hel termin. Skolan 
ur elevens perspektiv, egentligen.

- Hellre det än mer metodik i varje ämne?
- Ja, vi hade ju bara metodik i ett ämne. I det andra fick vi bara ämneskunskap, så jag har ju 90 

poäng faktisk mattekunskap och det är ju mycket.
- Mer än man behöver...
- Ja, en termin.... en halv termin, sen hade man klarat av gymnasiematten. Och då hade jag två och 

en halv termin kvar... Ja, det blir ju så... Det var ju jätteroligt, det är inte det jag säger, men för 
lärarutbildningens skull så tror jag att de skulle behöva ersättas. Men för min skull tyckte jag det 
var kul. Nu är jag lite självisk.

- Jomen, det är ju bra att du kan se båda delarna också.
- Ja, naturligtvis.
- Det tycker jag nog.
- Ja, det är bra.
- Så ser ju verkligheten ut som den gör, alltså invandrarna kommer till Sverige, hamnar i våra 

klasser och tillsammans med svenska elever och om du försöker att koppla bort det här att jag just 
nu har siktet inställt på flerspråkighet, hur är det egentligen, är det lärarna som bör anpassa sig 
eller är det eleverna?

- Den där är ju svår, den där frågan. Om man utgår ifrån skol.... ja, från läroplanerna, ska man ju 
anpassa sig efter eleverna, didaktiska frågor och liknande. Men det där är ju en svår fråga, framför 
allt om det handlar om en språksituation... ja, då är det ju svårt. Man kan ju inte börja översätta allt  
man säger i klassrummet. Det blir ju väldigt... konstigt. Undervisningen bedrivs ju på svenska, 
språkundervisningen undantaget, förstås. Men det är ju svårt... man behöver ju inte sänka nivån, 
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för många invandrare kan ju mer i matte än vad svenskfödda kan. Men det gäller ju att nå fram 
rent språkmässigt. Men jag tror inte att det är rättvist att eleverna med svensk bakgrund ska 
behöva... alltså ska anpassa sig. Men det är samtidigt inte juste att få dem med invandrarbakgrund 
får det svårt... ja, för att man kör på på samma sätt hela tiden. Det där är liksom... det är väldigt 
svårt. Men det som funkar det är matten. Det exempel jag har det är ju att när de ser ett tal... alla 
vet ju vad de ska göra mer eller mindre. De flesta vet hur man räknar ett tal. Har man sen inte 
förstått genomgången, det är ju... Kommer du i håg att jag pratade med dig om nåt franskt 
mattepapper för nåt år sen? Ja, jag hade nåt mattepapper på franska.

- Mm
- Jag kan ju inte franska, inte ett ord. Jag försökte ju men det går inte. Men när jag ser matten förstår 

jag ju allting. Så man hamnar i en sån situation att man kan hoppa över all text. Det är ointressant. 
För när talen kommer vet jag vad jag ska göra. Men det svåra är ju om man ska nå ut med 
förklaringen. Det är då... Men nu har man ju så universellt språk i matten, så det går ju att göra en 
helt tecken baserad förklaring. Det funkar ju. Så det är väl en sån sak som man skulle kunna göra 
där, men rent generellt, i klassrum över lag, då.. Nej, det där är svårt alltså... hur man ska göra.

- Du har engelska också, vad?
- Ja, men det har jag inte undervisat i på många år. Jag har programmeringen också.
- Är programmeringen lika lätt om det finns elever som...
- Den är ju på ren engelska.
- Ok
- Det är ju bara ren engelska där. Alltså rena programmeringen. Genomgångarna är ju korta på 

svenska. Och litteraturen är på svenska.
- Hur gör du då med elever som kanske kommer från länder där de inte har läst nån engelska?
- Jag har inte hamnat i en sån situation, så spontant så vet jag ju inte...
- Nehej. Men vi har ju många invandrarelever som har problem just med engelskan.
- Mm, så det skulle bli ett klart problem i... problem... i och för sig... om man lär sig vilket 

kommando som gör vad... Det här ordet i sig betyder att jag bara... Vi vet att ordet while, ja, 
medan, den kommer att upprepa nånting så länge... Men man behöver inte veta vad ordet while 
betyder så länge man vet vad funktionen gör liksom... Man kommer ju undan... Så det går ju att 
lära sig rent mekaniskt, utan att förstå vad orden betyder.

- Ok
- Så det skulle ju fungera men det är ju mer jobb. Man får mycket gratis av att förstå vad sakerna 

gör. Men jag har ju inte varit i den situationen än så att...
- Nej.Ok. Ja, jag vet inte vad du sa egentligen, vem som bör anpassa sig.
- Nej, jag vet inte. Den är så svår. Det beror ju på hur man menar anpassa liksom.
- Ja. Det är klart.
- Det är svårt. Hur menar vi med anpassa liksom? Ska man....
- Ändra sin undervisning eller de helt enkelt måste se till att de...
- Man får väl mötas nånstans lite sådär... Att man anpassar sin undervisning till viss del. Det är ju 

inget genidrag att ha en föreläsning på 65 minuter på svenska om man vet att det finns elever som 
har svårt med svenskan i klassrummet. Då kan vi ju försöka att begränsa det så mycket som det 
går. Men samtidigt så är det ju... alltså det kan ju inte gå ut över de andra 28 eleverna för att två 
stycken har svårt för det. Då ska man ju inte behöva hoppa över material, t.ex. börja begränsa sig, 
så då blir det svårt. Då börjar det komma ner på elevens ansvar. 

- Ok
- Men det är så svårt. Det beror ju på hur länge de har varit i Sverige också, om man ser det så. Hur 

länge de har läst svenska. Om de har läst i två år är det ju svårt men om de har varit i Sverige sen 
de var tio - elva år, då kanske de har större chans att liksom...
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- Det kanske är större risk att tro att de kan mer än vad de kan också.
- Ja. Så kan det vara. Det kan ju vara det du pratade om förut att det är ytligt. De förstår liksom 

orden i sig men inte vad de betyder. Det kan vara ett bekymmer. Vad svåra frågor du har!
- Ja, det är därför jag vill ställa dem. För att höra vad du säger om dem.
- Det är  (rättvist?)
- Min avslutande fråga är också något du egentligen har varit inne på tidigare, om lärarutbildningen 

är bra som den är eller om den behöver ändras och hur i så fall. Du var inne på att eventuellt ändra 
någon pedagogikkurs. Jag vet inte om du har nåt mer...

- Ja, det är ju om man skulle plocka bort en termin från nåt av ämnena så det blir fyra terminer 
pedagogik, tre terminer huvudämne och två terminer andra ämnet. Problemet är ju att man måste 
ha 90 poäng i sin utbildning för att få undervisa i ämnet, kom jag ju på nu. Så det blev lite svårt, 
helt plötsligt. Så då måste ju allting göras om från statlig nivå, att kraven...

- Men det du tycker är viktigt att man får på lärarhögskolan det är egentligen inte ämnena för där 
har man för hög nivå.

- Ja, det tycker jag man har.
- Och det man får för lite av är den pedagogiska delen, är det så?
- Det man får för lite av är pedagogiken ur elevens perspektiv. För generellt så läser man så mycket 

pedagogik så det är... alltså man kan ju börja gråta för mindre. Det blir så värdelöst, vissa kurser. 
De är helt bortkastade. På slutet har man en - en och en halv kurs i olika sätt att bedriva forskning. 
I pedagogiken, alltså. Det är ju för att C-uppsatsen ska bli bra, men det känns ju lite så där...

- Så egentligen kanske man kunde byta ut någon pedagogikkurs då...
- Flytta runt lite grejer, ja. Nån historisk (...)kurs och det ena med det andra... Det skulle nog kunna 

fungera.
- Jag har inga fler frågor på mitt papper men är det något mer som du skulle vilja ha sagt, som du 

har funderat på eller som du tycker hör hemma i det här sammanhanget?
- Det kan jag tänka mig att om man har stödundervisning med en elev, alltså med annat modersmål, 

som har svårt med svenska språket och jag får många såna elever på mina stödtimmar i matte men 
problemet är oftast inte deras mattekunskaper, utan de behöver förstå frågan i sig och då blir det 
lite konstigt ... Är det då jag som ska ha den stödbiten? Jag undrar lite vilken kompetens som söks. 
Är det att förstå frågan eller är det att förstå matten? Och då blir det lite lurig situation det hela. 
Jag tycker det är jättekul när man pratar med... Det var en elev som kom till mattestugan och 
skulle lösa en andragradsekvation på ett sätt som jag inte har sett förut.

- Jaha.
- För det händer ju. Det är jättekonstiga saker man får se. Som funkar varje gång. Semiz har ju nåt 

sätt också att lösa nån sån här... Jag har glömt bort hur den ser ut men det var nåt... Det funkade ju 
sen. Sånt är ju kul, att få se att jaha så här kan man också göra. Det sätt vi har att lösa matte på det 
är så här. Så gör de inte i USA t.ex. De har andra metoder och det ena och det andra. Så sånt är ju 
kul. Och det tycker jag ju att man ska använda.

- Ja, det kanske kan hjälpa nån elev.
- Ja, precis. För det svenska sättet vi gör det på det kanske inte funkar så bra för dig. Då vet vi att 

det finns det här sättet. Man gör det i Frankrike eller i var det nu kan vara.
- Du för samla på lite såna exempel.
- Ja, faktiskt.
- Och skriva upp dem och ta till dem när det behövs.
- Plan B och C.
- Ja.
- Ja, men såna saker är ju kul för då har man ju nytta av det. Då blir det en helt annan grej.
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- Det här att du inte riktigt vet vem som egentligen borde ha det där stödet för att det egentligen 
mest är språkfrågor, har du tagit upp det något med skolledningen?

- Nej, inte i modern tid. Jag tror att jag tog upp det för länge sen när Ewa Linde jobbade här, så...
- Jaså, var du inkopplad så tidigt?
- Ja. Det har blivit så. Men det är ju en skolledningsfråga, helt klart, att de får veta att... Men då är 

det så svårt för elevens skull också för helt plötsligt är det då faktiskt ett tal som de kör fast på.
- Ja, det är en blandning där.
- Och då måste man komma till mattelärarn då men...
- Det borde finnas båda delar på samma gång.
- Ja, precis. Det är svårt det där.
- Ja. (.....?) både sva och matte, sen är matteproblemet löst.
- Det blir nog bra det där.
- Det gäller att hitta en sån lärare också. 
- Ja, vi får väl se vad de lyckas med.
- Det går väl inte att kombinera. Det tog ju slut. Det var jag som var den siste som fick göra.
- Jaså.
- Jag tror jag eller året efter mig. Då fick man ju kombinera hur man ville.
- Ja, det har jag förstått på enkätsvaren.
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Bilaga 5, intervju 4

- Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om ordet flerspråkighet så att vi vet att vi tänker på 
samma sak ungefär. Det kan ju vara en bra början, eller hur?

- Ja
- Så när du tänker på ordet flerspråkighet, vad tänker du på då?
- Jag tänker ju på en person som kanske har invandrat hit och sen så får man... Man har med sig sitt 

hemspråk och samtidigt så ska man lära sig svenska och speciellt när det gäller barn så kanske det 
blir kunskapsbrister. Man behärskar inte sitt hemspråk fullt ut och det är svårt att koppla sitt 
hemspråk till det nya språket. Så tror jag att jag tänker på flerspråkighet.

- Det var en hel del.
- Ja
- Du har tänkt på det här förut. Det hörs.
- Ja, jag hade ju... Jag var ju på praktik där det var just en del som hade problem med övergången.
- Ok. Vilka ämnen har du i din kombination? 
- Samhällskunskap och historia.
- Men vad bra. Då har du funderat på det tidigare. Men skiljer du på flerspråkig och mångkulturell?
- Ja, flerspråkighet då tänker jag ju bara på språket, att man pratar... Man har ju sitt modersmål, som 

att jag har svenska så har ju de från Thailand thailändska som sitt modersmål och genom att de 
flyttar till Sverige och ska bo här och lär sig svenska så blir de flerspråkiga och att det kan både 
vara fördelar och nackdelar medan att man kommer från olika kulturer, det, visst språket hör väl 
till kulturen i vissa kulturer, men det är väl inte... Jag tycker det är orättvist att koppla dem 
samman.

- Du kopplar inte ihop dem alls, alltså?
- Nej, inte mer än att språket kanske hör ihop med kulturen i vissa delar av världen, att latinet hör 

till katolska kyrkan och dess intressen...
- Så det är språksläktskapen mer...
- Ja
- Ok. Det är bra. Då har vi en grund. Då tänkte jag att vi skulle gå till skolans värld och 

klassrummets värld.
- Mm
- Och säg att du har en klass där du vet att du både har infödda svenskar och elever som du vet har 

ett annat modersmål, hur gör du då för att se till att de med annat modersmål har uppfattat dig rätt?
- Jag försöker att anpassa språket, att man går tillbaka till mer basisk svenska, att man använder sig 

av mer lätta termer och försöker förklara. Det kanske blir att det tar lite längre tid att förklara men 
att man går liksom några steg tillbaks.

- Men det gör du för alla då, inför hela klassen?
- Ja, till viss del blir det kanske inför hela klassen och sen kanske det blir ännu mer om man märker 

att personen inte förstår, att man tar ännu ett steg tillbaks. Men det är inte utan att jag känner mig 
obekväm också för man är rädd att den med annat modersmål tycker att man pratar med den som 
om den var ett litet barn, liksom. Så det tycker jag, från mitt perspektiv, att det känns lite jobbigt 
och sen vet jag ju inte hur eleven uppfattar det.

- Nej, det är jättesvårt.
- Mm
- Jag håller med dig. Du har redan tänkt på att det är svårt det här men vilket skulle du säga är 

svårast, när du står inför en klass och ska ge instruktioner muntligt, alltså svårast att veta hur de 
uppfattar det, eller när du har skrivit ett prov och ska veta om de uppfattar frågan rätt?
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- När man gör det muntligt så ger de oftast uttryck för att de inte förstår. Man ser på deras 
ansiktsuttryck att de inte förstår och man kan liksom gå in och prata mer, förklara tydligare, men 
när man ger ut ett skriftligt prov eller uppgift så kanske inte eleven tar kontakt och vill ha hjälp 
och det blir mer i skymundan att de inte förstår. Och sen visar det sig på slutresultatet att de inte 
har förstått uppgiften, för att de inte har vågat eller velat fråga.

- Så på så sätt är det svårare skriftligt?
- Ja, det tycker jag.
- Ok. Nu går jag tillbaka till lite av det vi nämnde i början. Har du tänkt på att elever som har med 

sig en annan kultur, att de kanske förstår alla ord du säger men uppfattar dem på olika sätt, har du 
tänkt på det nån gång?

- Nej, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på, att språkbruk... För jag antar att du menar att ett ord vi 
använder kanske betyder nånting annat i deras värld, för att de har en annan översättning på det 
eller kopplar det till ett annat ord i sitt ordförråd?

- Kopplar det till annat ord eller hur det upplevs känslomässigt eller artighetsmässigt eller nåt sånt.
- Nej, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på kanske.
- Ok. Och så sa du att du försöker förenkla för eleverna och så förklarar du extra om de ser vilsna 

ut.
- Mm
- Ok. Då tänkte jag ta ett litet hopp igen och det gäller till lärarhögskolan.
- Ja.
- När... få se nu... Är du klar lärare?
- Jag blir färdig till jul.
- Du blir färdig nu till jul. Mm. Bra. Då har du väldigt aktuellt med lärarhögskolan. När man 

diskuterade flerspråkiga elever på lärarhögskolan eller på praktiken, tog man upp språket för sig 
då eller var det mest kulturella företeelser?

- På universitetet så... där kände jag att man mest pratade om kulturella skillnader, att det finns en 
kulturskillnad, på gymnasiet, när man kommer i lite senare ålder, att man har gått i skolan i sitt 
hemland, så kanske de har med sig ett annat skolsystem som ligger i deras rygg och de tycker att 
vårat skolsystem är bättre eller sämre, medan jag känner att när jag har varit ute på... Jag har ju 
mest varit ute på lågstadieskolor och där pratade man väldigt mycket om att det är svårt att veta 
vad de förstår, för oftast har de på lågstadiet de som har kommit nyanlända, de har knapphändigt 
eget språk och de har ingenting att bygga det svenska språket på. De kan inte koppla det till 
nånting och då får man exempelvis inte en tolk som kan hjälpa en därför att det skulle inte ge 
eleven någonting. Så det blev lite kulturkrock mellan praktik och teori.

- Praktikkrock mellan praktik och teori, mm, ja, det kanske var ett bra sätt att uttrycka det på. Det 
tror jag. Insåg ni lärarstudenter att det finns så många elever som det gör med annat modersmål i 
skolorna i dag innan ni kom ut?

- Ja, jag tror nog att jag gör en kategorisering när jag ser en elev. När jag ser en elev som ser ut att 
komma från utlandet så tänker jag att det är mycket möjligt att de pratar ett annat modersmål 
hemma... Men sen så tänker jag inte mycket på... Alltså man hör ju när de pratar vilken typ av 
språkbruk de använder, om de använder svenska flytande och obehindrat, men det är ju 
fortfarande att de har byggt upp sin svenska på ett modersmål. Lite så tror jag att jag kategoriserar 
men jag lägger ju liksom ingen mer vikt vid det än att det ska vara att jag ska förstå hur mycket de 
förstår av det jag säger. Lite så.

- Ja. Och ni diskuterade det inte, utan det här är dina tankar, men ni diskuterade det inte?
- Vi har nog diskuterat att det är viktigt att man... på universitetet... att man översynar klassen och 

ser om det finns nån som potentiellt skulle ha kunnat kommit från utlandet som kanske har behov 
av mer tydliga instruktioner. Det har vi ju nämnt nån gång.
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- Ok. Om man tänker allmänt så där, tycker du att lärarhögskolan behöver ta upp flerspråkiga 
elevers situation mer eller räcker det som det är? Försök att... alltså nu håller jag på med det här 
med flerspråkighet, men försök att koppla bort det och tänka allmänt. Räcker det som det är?

- Jag tycker inte det räcker.  I några klasser jag har nu känns det inte som jag har med mig 
tillräckligt i ryggen från universitetet eller från praktiker hur man ska göra för att få med de elever 
som man ser har svårt att uppfatta vad man pratar om och det är svårt just det där som jag var inne 
på förut att det är svårt om jag pratar med ett alltför enkelt språk så blir det ju att jag dumförklarar 
dem som inte har problem och samtidigt kanske den som har problem tycker att jag dumförklarar 
den när jag pratar med den med ett språk som man kanske använde när man var tio år liksom, för 
att på nåt sätt få dem att förstå vad man pratar om. Och det känner jag att det skulle man behöva 
mer. Det skulle behöva ligga mer sånt på universitetet, för det är ett stort problem och det är ett 
problem som blir större och större. Alltså det är ju mycket flyktingar som kommer hit och det är ju 
inte bra... Vi måste ju få verktygen för att arbeta med dem också.

- Absolut. Vet du hur många invandrare vi räknar med att vi har i skolorna i dag, på ett ungefär, 
procentmässigt?

- Jag har hört det men jag har inte (.....?) Men jag skulle kunna tänka mig att det ligger mellan tio 
och femton procent.

- De gjorde en undersökning för några år sen. Jag kan inte säga exakt år. Jag har för mig att det var 
2009 eller nåt sånt. Då var det 18 procent. Och det är ju mer nu, så det är ju ungefär en femtedel.

- Ja, då är det ju en femtedel av eleverna som vi inte når fram till.
- Mm
- Det tycker jag är en brist.
- Ja. En globaliserad värld pratar man ofta om lite varstans idag, eftersom vi har så lätt för att få 

kontakt med andra länder, lätt att resa och andra har lätt att resa hit. Tycker du att lärarhögskolan 
räcker till för att möta den världen?

- Ja... Det beror ju på... om jag tänker en globaliserad värld och att den svenska skolan på nåt sätt 
måste bli global, vara bättre på att ta in olika språk och sånt i skolan (.....) likvärdig utbildning då 
känns det ju som att universitetet skulle behöva styra upp sin undervisning till att vi ska undervisa 
på engelska och då är ju skolsystemet i Sverige på kollisionskurs. Lite så tänker jag om man pratar 
om en globaliserad värld. Men så är det ju att det är lätt att söka asyl här bara man kommer från 
krigshärjade områden och det är ju också p.g.a. att vi är globala. Det är ju lätt att resa, så det är ju 
precis som i förra frågan att vi har inte verktygslådan för de här 18 procenten och de kanske 
närmar sig 20 nu.

- Borde de ge mer av det eller... bör lärarna vara beredda att anpassa sig eller bör de som kommer 
hit, eleverna, anpassa sig?

- Jag tror att man måste mötas halvvägs. Man kan inte begära att lärare ska gå elever till mötes men 
samtidigt så kan inte eleven räkna med att läraren ska gå till mötes utan på nåt sätt måste vi... 
skolan måste bli en mötesplats där vi kan mötas på hälften. Att vi måste ha verktygen för att arbeta 
med elever som inte har fullgoda språkkunskaper, exempelvis för gymnasiet på gymnasienivå och 
samtidigt måste eleven som kommer hit vara medveten om att den måste kunna bruka det svenska 
språket på en viss nivå. Man kan inte räkna med att det ska finnas t.ex. lärare som behärskar det 
arabiska språket och undervisar i allt utom svenska i princip. Det går ju inte riktigt, tror inte jag. 
Alltså det är inte praktiskt möjligt.

- Nej. Det låter som om du på sätt och vis vill ändra lärarutbildningen på nåt sätt. Har du nån idé om 
hur i så fall?

- Om man ser till språkbiten så tror jag att verkligen att det skulle behövas en (.....?) där det skulle 
behöva finnas. Du måste pratat mer om det och bett att det ska diskuteras och ventileras så man får 
med sig en grundverktygslåda. Sen ska det naturligtvis finnas kvar svenska som andraspråkslärare 
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och tolkar på skolorna men man måste ändå få en grundverktygslåda och sett generellt sett över 
lärarprogrammet så...

- Du menar alla lärare?
- Ja, alla lärare, för jag tror att lärarprogrammet skulle behöva bli mer praktiskt, att ibland blir det 

för mycket teori och sen får man inte ut och testa på teorierna och sen försvinner teorierna. För om 
man inte kan göra någon praktisk användbarhet av teorierna så tror jag att de oftast bara åker iväg. 
På nåt sätt måste man ju bygga upp dem liksom och när man inte... Som det är nu så är det väl 
21,5 poäng VFU och det är väl 20 veckor praktik på lärarprogrammet för gymnasieprogrammet 
och jag tror att det är för lite.

- Men jag antar att du inte vill förlänga utbildningen. Vad skulle man ta bort?
- Jag tror... Det kanske låter dumt men på vissa sätt så tror jag att man skulle kunna korta ner 

ämnes... I alla fall i de ämnena jag har läst så känner man att man skulle kunna kort ner 
ämnesbiten och ge den till mer pedagogikkurser. För ofta... Jag har nu läst 120 poäng 
samhällskunskap och 90 poäng historia och de sista kurserna på båda har ju bara varit att man 
skriver en fördjupningsuppsats och det ger väl inte så mycket till min undervisning egentligen utan 
det är ju bara en examinationsform liksom som kanske tar lite överdrivet mycket tid. Jag tror att de 
två kurserna skulle man kunna avvara för 60 poäng mer pedagogik.

- Som det är nu, ligger praktiken inom pedagogikkursen eller är praktik en egen kurs?
- Jag har ju haft praktik på två pedagogikkurser av tre och på två samhällskurser av tre.
- Ok
- Och inget i historia.
- Inget?
- Nej.
- Så det låter som om vissa pedagogikkurser och vissa ämneskurser skulle kunna förkortas så att 

man får mer praktik. Är det så du menar?
- Ja, mer praktik av den anledningen att man ska ut och testa på alla de teorierna som man får, för 

jag känner att man blir bombarderad med att så här ska du göra, så här ska du göra, så här ska du 
göra... Men bara i teorin. Jag har ju aldrig känt att jag har fått gå ut på praktik de flesta teorierna, 
utan det mesta teoretiska har bara skjutits undan för att det kom ännu mer teori och att man inte får 
några byggstenar i huvudet i form av praktik att fästa det på.

- Nej. Ok. Det var många intressanta tankar. Du tänker djupt. Det är bra. Är det nånting som du vill 
säga som har att göra med det här som vi inte har varit inne på nu, nåt som du har tänkt på?

- Nej, jag tror att jag har nämnt det mesta.
- Då säger jag tack för den här pratstunden.
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