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Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Gränserna mellan olika länder har blivit mer 

öppna, vilket bidrar till att många barn under sin uppväxt möter nya språk, tankesätt och 

traditioner. Det råder dock delade uppfattningar hos många föräldrar, pedagoger och även 

forskare, om hur många olika språk och nya intryck ett barn klarar av i sin vardag (Ladberg, 

2003). Vi inser att de olika åsikterna kommer att påverka oss i vår framtida profession, 

eftersom samverkan med föräldrar och övriga pedagoger är en central del i arbetet som lärare. 

Därför är det viktigt att som pedagog känna till och förstå betydelsen av att söka ny kunskap 

samt vidareutvecklas genom att ta del av ny forskning och tidigare teorier. Som pedagoger är 

vi även betydelsefulla förebilder för elevens utveckling då vi genom våra attityder även 

påverkar elevernas framtida människosyn. Genom att utnyttja skolan som en kulturell 

mötesplats formas sammanhållning och en solidarisk attityd vilket leder till att en positiv 

spiral aktiveras (Calderon, 2004).  

 

Många forskare är eniga om att den ursprungliga kulturen och språket inte bör ersättas utan 

snarare kompletteras med det nya (Ladberg, 2003). Med detta som bakgrund vill vi undersöka 

hur pedagoger förhåller sig till undervisning av elever med svenska som andraspråk.  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1994, s 6). 

 

Ovanstående citat visar att det i läroplanen uttrycks tydliga riktlinjer om att anpassa 

undervisningen efter elevernas villkor och använda elevens bakgrund som en resurs för 

lärande. 

 

Vi har så väl praktisk som teoretisk erfarenhet av att pedagoger inom förskolan på ett naturligt 

sätt genom sång och ramsor väver in barnens kultur och traditioner i verksamheten. Inom 

grundskolans verksamhet har vi upplevt att det istället finns en risk att pedagogen utformar 

undervisningen utifrån läroboken vilket kan göra att behov från elever med svenska som 

andraspråk inte uppmärksammas (Parszyk, 1999, Calderon, 2004). Vi är medvetna om att det 

finns många sätt att se på ämnet men vi har valt en utgångspunkt att lyfta fram. Vi vill också 

redan nu göra läsaren observant på att i den här uppsatsen använder vi begreppen pedagoger 

och lärare synonymt då båda begreppen används i litteraturen och styrdokument. 
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Bakgrund 
Det mångkulturella samhället växer. Mångfalden skapar goda möjligheter för utveckling, men 

det kan även upplevas som utmanande och främmande. Calderon (2004) berättar att inom den 

svenska skolan räknar man idag med att var fjärde elev har en annan kulturell bakgrund än 

svensk. Med hjälp av dessa fakta kan vi konstatera att elevunderlaget inom den svenska 

skolan har förändrats genom åren. Genom den forskning som ligger till grund för vår studie 

och genom styrdokumentens förändringar ser vi att det förekommer många nya pedagogiska 

traditioner för att utveckla hållbart lärande och skapa bra förutsättningar efter barnens 

individuella behov. Jerlang (1999) berättar hur undervisningen har förändrats från gårdagens 

katederundervisning med förmedlingspedagogik till samspel genom dialogpedagogik där 

interaktion och dialog är i fokus.   

 

Vår erfarenhet är dock att undervisningen utformas olika, både mellan och inom skolorna, 

eftersom det i nuläget finns stort utrymme för pedagogen att tillämpa en egen tolkning av 

styrdokumenten. Med andra ord påverkar pedagogens kunskaps- och människosyn val av 

arbetssätt. Det är Skollagen som ligger till grund för utarbetning av skolans styrdokument, 

läroplanen. Där framgår tydligt skolans och lärarens uppdrag, att skapa jämlika förutsättningar 

efter varje elevs behov och att varje elev har rätt till likvärdig utbildning. Utbildningen ska 

vara likvärdig oavsett var i landet man befinner sig (Skollagen SFS nr: 1985:1100). 

 

En skola för alla är ett välformulerat politiskt begrepp som dessvärre ännu inte genomförts 

helt i praktiken. Det hela tog sin början i och med att den gemensamma grundskolan infördes 

1962. Diskussionerna och reformerna fortsatte sedan under åren och olika infallsvinklar 

påverkade de politiska beslut som fattades. Skolan har genomgått en kritisk granskning 

utifrån, genus och socialgruppstillhörighet men på senare år också med fokus på etnicitet 

(Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström 2002). Eftersom skolväsendets olikheter 

verkar kvarstå kan lärarens uppdrag samt tolkningsrätt vara av värde att diskutera. Det krävs 

idag stora förändringar av både lärarens och politikers arbetssätt för att uppfylla målet med en 

skola för alla och med detta som utgångspunkt finns det klara behov att utveckla tydligare 

riktlinjer som skapar en mer jämlik grund (Jernström & Johansson 1997). 

 

År 2005 fick Myndigheten för skolutveckling ett uppdrag från regeringen benämnt 

mångfaldssatsningen som via utvalda kommuner var ämnat att förbättra skolresultaten för 

elever med svenska som andraspråk, samt att minska resultatskillnaderna mellan skolorna 
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genom att läraren vidareutbildas inom området mångfald för att förbättra undervisningen för 

dessa elever. Mångfaldssatsningen är ett resultat av utredningar för att uppfylla målet med en 

skola för alla. Bland annat innebär mångfaldssatsningen kompetensutveckling för pedagoger 

och rektorer om attityder och förhållningssätt. Norrköping är en av de 32 svenska kommuner 

som valts ut, genom vissa kriterier, att deltaga i regeringens mångfaldssatsning. Kriterierna 

var att minst 18 procent av eleverna hade utländsk bakgrund och även en måluppfyllelse på 75 

procent. Norrköpings kommun valde i sin tur ut de 14 grund – och gymnasieskolor som 

ansågs ha störst behov av denna satsning. I oktober i år, 2008, ska slutrapporterna om 

mångfaldsarbetet lämnas till Myndigheten för skolutveckling (www.skolutveckling.se 2008-

01-25). Därför fann vi det intressant att utföra vår undersökning inom Norrköpings kommun 

som fått denna mångfaldssatsning och även jämföra lärarnas arbetssätt och undervisning på 

två grundskolor. En av skolorna ingår i mångfaldssatsningen medan den andra inte har fått ta 

del av denna satsning från kommunen men ändå har en stor andel elever med svenska som 

andraspråk.  

 

Vi har genom såväl litteratur som styrdokument och lagar uppmärksammats på hur 

pedagogens förhållningssätt påverkar barns utveckling, identitet och framtida framgång. 

Bland annat finns studier där pedagogerna tillvaratog elevernas kulturella bakgrund samt 

språk och därav såg ett bättre kunskapsresultat (Jernström & Johansson, 1997) Då vi även 

tidigare var intresserade av kultur och mångfald var det naturligt för oss att fördjupa oss 

ytterligare i ämnet och undersöka hur pedagogen förhåller sig till elever med svenska som 

andraspråk.  

 

Vi har också studerat de mål som finns i utbildningsplanerna för lärarprogrammet som 

pedagoger som examineras ska uppnå. Där står bland annat att den utexaminerade ska kunna 

fullfölja de mål som skolans verksamhet har enligt gällande riktlinjer, det vill säga pedagogen 

ska följa läroplanen (www.isv.liu.se/lar 2008-02-24). Vi finner det intressant att utföra denna 

studie med fokus på lärarens förhållningssätt eftersom det är vårt uppdrag som lärare att med 

utgångspunkt i styrdokumenten utveckla en undervisning där elevernas bakgrund samt språk 

synliggörs och tillvaratas som en resurs för barns lärande (utbildningsdepartementet, 1994). 
Genom empiriska studier vill vi undersöka eventuella olikheter i pedagogers förhållningssätt, 

att se elevers kulturella bakgrund och modersmål som en resurs i undervisningen. 
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Dagens skola  
Enligt FN: s barnkonvention ska inga barn diskrimineras eftersom alla barn har samma värde 

och lika rättigheter. Där står också att elevens utbildning ska bidra till att stödja dennes 

personlighetsutveckling genom att visa respekt för elevens ursprungliga språk, kultur samt 

familj. Dessutom ska undervisningen skapa förståelse och respekt för andra kulturer 

(www.unicef.se, 2008-02-04). Även skolans styrdokument framhåller pedagogens ansvar att 

skapa jämlika förutsättningar för alla elever oavsett social och kulturell bakgrund 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Förutom detta ska läraren även reflektera kring hur 

undervisningen utformas, finna alternativa vägar och skapa förutsättningar efter varje barns 

behov (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Norrköpings kommun erbjuder modersmålsundervisning med modersmålslärare. Dock 

erbjuds denna resurs endast till en viss gräns, då det krävs att det finns minst 5 elever med 

samma modersmål och behov inom kommunen för att bilda en grupp och att språket ska vara 

dagligt umgängesspråk i hemmet. Detta krav gäller emellertid ej de elever som behöver 

modersmålsundervisning på något av de erkända minoritetsspråken (samiska, tornedalsfinska 

eller romani chib) eller en elev som är adopterad. För elever som behöver undervisning på 

minoritetsspråk gäller inte heller regeln om grupp om fem elever. Modersmålsundervisningen 

pågår mellan 40 till 60 minuter per vecka men ingår inte i den obligatoriska skoltimplanen. 

Det finns modersmålsgrupper som inte ges möjlighet till modersmålsundervisning inom den 

obligatoriska skoltiden utan endast kvällstid (www.norrkoping.se 2008-02-26). 

 

Vissa skolor inom Norrköpings kommun har möjlighet att erbjuda eleverna med svenska som 

andraspråk ämnet Svenska 2. Eleverna får här hjälp och stöd i mindre grupper och syftet är att 

lära sig svenska språket för att förstå den obligatoriska undervisningen bättre. En annan 

mycket betydelsefull resurs som kommunen erbjuder inom vissa enheter är förberedelseklass. 

Pedagogerna som arbetar inom förberedelseklasserna är måna om att utforma verksamheten 

så att lärandet upplevs som meningsfullt för eleverna. Eleverna ges möjlighet att lära sig 

svenska språket genom lekfulla och praktiska aktiviteter, samtidigt som verksamheten är 

utformad så att undervisningen ska stödja och stärka modersmålet (www.norrkoping.se 2008-

02-26).  
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Svenska som andraspråk 
En definition av begreppet svenska som andraspråk är det språk som eleven lär in efter 

modersmålet, till exempel på grund av att familjen flyttat till ett land (Sverige) där ett annat 

språk talas. Eleven möter svenskan i skolan och samhället men i familjen talas ett annat språk 

(www.skolutveckling.se, 2008-02-05). Det förekommer många olika definitioner av 

tvåspråkighet i litteraturen. En teori är att man är tvåspråkig då man använder sig av mer än 

ett språk (Håkansson, 2003).  

 

För att precisera vår mening med svenska som andraspråk, syftar vi till att det svenska språket 

är det eleven lär i andra hand. I vår uppsats kommer vi att använda begreppet svenska som 

andraspråk så som det beskrivits ovan. Vi vill dock göra ett tillägg till detta begrepp. Här 

menar vi de barn som föds i Sverige vars förälder/föräldrar har ett annat språk. Med andra ord 

de elever som har en annan kulturell bakgrund i tidigare generationer men som lär sig det 

svenska språket parallellt med ett annat modersmål. Denna grupp kommer genom vår uppsats 

att tillhöra vår definition av begreppet svenska som andraspråk. Genom studien använder vi 

begreppen minoritetselever, flerspråkighet samt svenska som andraspråk synonymt då dessa 

begrepp förekommer i den litteratur och styrdokument som vi refererar till. 

 

 

Litteraturgenomgång 
I kommande avsnitt presenterar vi tidigare forskning inom området, pedagogens 

förhållningssätt till elever med svenska som andraspråk. Därefter följer fyra avsnitt: språk - 

tanke, självbild - identitet, kulturell beredskap och attityder - förväntningar som enligt 

forskningen har betydelse och påverkar individens förutsättningar för igenkännande samt 

meningsfullhet. I de olika avsnitten anknyter vi till teorier och relevant litteratur.  

 

Det finns ett brett utbud av litteratur som fokuserar på mångfald och barns 

identitetsutveckling. Vi har begränsat oss till litteratur där författarnas intresseområde främst 

inriktas på ämnet barn med svenska som andraspråk. I första hand har vi använt nyare 

litteratur och studier men även äldre eftersom vi finner dessa intressanta då liknande frågor 

och resultat kring mångfald återkommer genom åren. Intresset för ämnet möter vi genom 

rapporter och studier som utförts av betydelsefulla forskare och pedagoger. Det har också 

visats ett tidigt intresse på regeringsnivå då styrdokumenten redan så tidigt som i Lgr 62 

(Läroplan för grundskolan, 1962) påminde pedagogerna att individens lärande och 
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individuella utveckling berikas genom att få känna stark tillhörighet till sin kultur. Under vår 

studies gång har vi mött många olika didaktiska och pedagogiska synsätt som påverkar 

lärarens val av metod och hur undervisningen utformas.  
 

 

Tidigare studier 
Ing-Marie Parszyk (1999) visar genom sin studie hur minoritetselever upplever skolan och 

hur de berörs av pedagogens förhållningssätt. Resultatet visar att minoritetseleverna själva 

upplever trygghet och utvecklar en stark självtillit om deras bakgrund och kultur får 

uppmärksamhet och därmed känner de sig mer bekräftade. Resultatet av elevernas svar visar 

dock att skolan inte visar lika stort intresse för deras bakgrund som de tidigare upplevt genom 

förskolans verksamhet. Eleverna berättar att de till viss del får stöd och hjälp av lärarna att 

förstå undervisningen. Dock önskar de ha en större delaktighet i utformningen av 

undervisningen utifrån sina egna perspektiv och erfarenheter. I analysen framstår 

undervisningen på elevernas skola som traditionell, där läraren håller genomgång vid tavlan 

och att eleven får individuell språkhjälp vid det senare individuella arbetet i läroböckerna. 

Någon elev beskriver, i samband med detta, den språkproblematik som upplevs med bland 

annat diagnostiska prov. Vid dessa tillfällen får inte eleven det språkstöd som han/hon är van 

att få. Eleven ges då inte samma chans att förstå uppgifterna som de svenska eleverna. Studien 

visar också hur minoritetseleverna tolkar lärarens värdegrundsarbete då det inom skolorna 

fortfarande förekommer rasistiska fördomar. Bristerna kvarstår enligt eleverna därför att 

lärarna inte arbetar aktivt för att bygga upp den positiva kontakten mellan de etniska 

grupperna. Det mångkulturella förblir olika delar, inte en gemensam och betydelsefull helhet.     
 

En ny finsk klass har kommit till vår skola och de har svårt att hitta sin identitet här. De 

känner sig underlägsna svenskarna (Parszyk, 1999, s 115). 

 

Henning Johansson (1985) visar på ett tydligt samband mellan pedagogers förhållningssätt 

och elevens identitetsutveckling. Detta framkommer bland annat genom hans projekt i 

Tornedalen, i norra Sverige. Här redovisas ett bättre skolresultat bland elever med svenska 

som andraspråk när läraren visat respekt för minoritetselevernas kultur genom att på ett 

mycket enkelt sätt synliggöra även deras traditioner i den formella och svenska 

undervisningen. Johansson menar att om det som sägs och görs i den formella skolmiljön 

känns främmande och abstrakt blir konsekvensen att eleven inte förstår, samt att innehållet 

inte känns intressant och inte heller tilltalar dem. Projektets fokus har varit att skapa 
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meningsfulla situationer som barnen känner igen vilka i sin tur leder till lärande. En 

pedagogisk väg är enligt Johansson att gå från det kända till det okända. Undervisningens 

utgångspunkt är då att utgå från elevernas tidigare erfarenheter och det de känner igen. Det är 

dessutom också viktigt att låta eleven använda sig av sitt förstaspråk under lektionstid för att 

skapa kopplingar till barnens tidigare erfarenheter. En metod för att skapa motivation för 

lärande kan vara att utgå från barnens kulturella bakgrund för att skapa intresse och för att 

skolaktiviteterna ska kännas meningsfulla. Det är betydelsefullt för elevens språkutveckling 

och lärande om läraren ser elevens förstaspråk som en resurs istället för ett hinder i 

undervisningen (Ladberg, 1994, Jernström & Johannson, 1997). 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Språk - tanke 
Genom samspel med andra tar vi till oss erfarenheter som våra medmänniskor gjort i både vår 

samtid och tidigare generationer. Vårt tänkande och handlande är alltså något som via språket 

och kommunikationen formar oss (Säljö, 2005). 
 

Det är för att kunna kommunicera som barn lär sig språk. Det är genom att kommunicera 

som barn tillägnar sig språk (Ladberg, 2000, s102). 

 

Människan är en kommunicerande varelse, det vill säga vi är sociala individer som genom 

samspel och interaktion utvecklas. För att kommunicera behövs ett språk och språket blir 

därför ett mycket viktigt och betydelsefullt verktyg för individen. Genom vårt språk kan vi 

tänka och utveckla förståelse för varandra och oss själva. Språk och tanke hör således ihop 

och alla behöver därför ha tillgång till sitt språk. Språket bör alltså värdesättas mycket högt 

både för individens personliga utveckling samt för att inhämta och utveckla ny kunskap 

(Vygotskij, 1999).  Ur ett sociokulturellt perspektiv ses människan som föränderlig, 

anpassningsbar och tillgänglig för kommunikation. Det som i första hand påverkar individens 

utveckling och lärande är dess familj tillsammans med vänner, men även skolan får idag en 

allt större betydelse. Det som vi i skolan måste sträva efter är att upptäcka hur skeenden och 

sammanhang förändrar eleverna och det sätt på vilket de handlar, samt förstår både omvärlden 

och sig själva (Säljö, 2005).  

 

Undersökningar visar en positiv påverkan på lärprocessen om individen uppmuntras och ges 

möjlighet att använda fler språk i den formella undervisningen. Specifikt betonas 
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modersmålets användning som betydelsefullt och ett viktigt verktyg för att kunna uttrycka 

känslor, tankar och göra kopplingar (Johansson, 2000). 

 

Det svenska traditionella skolsystemet utgår i stor utsträckning från att eleven vid skolstart 

har ett ordförråd på ca 10-12000 ord. Systemet är även uppbyggt så att detta är en 

förutsättning för att även klara och förstå skolans övriga ämnen. Eleverna får rätta sig efter 

den svenska skolkulturen och de inser ofta tidigt att det är svenska som gäller (Ladberg, 

2003). Det traditionella skolsystemet och tanken med en skola för alla motsäger varandra 

eftersom en skola för alla inte kan uppnås så länge lärarens arbetssätt utifrån traditionell 

undervisning inte förändras (Jernström & Johansson, 1997). Det finns även forskning som 

bevisar att det tar minst två år för barn att utveckla grundläggande kunskaper inom språket 

och fem till åtta år att behärska utbyggnaden av språket. För barn som kommer till Sverige 

kan detta bli ett allvarligt problem eftersom de ska slungas in i det svenska skolsystemet 

(Elbro, 2004).  

 

 

Självbild - identitet 
Ett perspektiv och en teoretisk utgångspunkt kring individens identitetsutveckling är 

symbolisk interaktionism som förklaras av socialpsykologen George Herbert Mead (1976) 

som var verksam under början av 1900-talet. Han menar att den sociala processen äger rum 

genom kommunikation av ickespråkliga samt språkliga tecken. Vår identitet formas och 

påverkas genom språk och upplevelser. Individen måste ingå i ett samspel där man ges 

möjlighet att ta en medmänniskas perspektiv och därigenom se sig själv med någon annans 

ögon. Charon (2007) beskriver att enligt Meads teori är individen beroende av den sociala 

interaktionen för att kunna tänka, individens tankar påverkas av andras tankar men samtidigt 

av sina egna tankar. I varje ögonblick pågår en konversation mellan andra och mig själv, min 

tolkning som jag har nu och den jag möter hos andra. Vidare påtalar Charon hur denna 

process är något som ständigt pågår genom livet och som styr våra handlingar och tankar om 

oss själva. Språket och de sociala objekten formar de betydelsefulla verktyg, symboler, som 

individen behöver för att kunna tolka sin omgivning och bland annat därmed lösa problem. I 

alla sociala sammanhang pågår alltså ett perspektivskifte, individen tar den andres roll och på 

så sätt påverkas individen av de förväntningar som visas, som i sin tur påverkar dennes 

handling. Imsen (2006) påpekar på samma sätt hur individen skapar en självuppfattning 

genom att tolka hur andra ser ”mig”. Individen ser sig själv, som en spegelbild, genom andra. 
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Enligt Imsen påverkar dock inte alla medmänniskor identitetsutvecklingen till lika stor del. 

Den största påverkan har de människor som betyder något för individen, signifikanta andra. 

För elever kan pedagogen vara en sådan betydelsefull person.   

 

Ladberg (2000) beskriver hur identiteten består av två delar, dels det som rör tillhörigheten – 

vikänslan och dels det som rör jaget – min självbild. Identiteten formas genom social 

interaktion och bekräftelse från omgivningen. Sociala upplevelser och betydande individers 

attityder påverkar utvecklingen av självbilden. Tidigt påverkas barnets identitet av familj och 

kulturell tillhörighet, då självförtroende och språkutveckling stärks genom positiv bekräftelse 

och att bli sedd. Författaren anser att en positiv respons är avgörande för självutvecklingen 

under barnets uppväxt och även genom hela livet eftersom kommunikationen är en 

förutsättning för interaktion med andra människor. 

 

Enligt Johansson (2000) utvecklar individen en stark och trygg självuppfattning genom 

positiva situationer samt upplevelser av personlig bekräftelse. När det ges möjlighet och 

uppmuntran från omgivningen kan individen känna tillhörighet till sitt kulturella ursprung. 

Om individen istället upplever negativa attityder och nervärderingar mot sitt modersmål och 

tidigare bakgrund försvagas självbilden vilket kan leda till att individen istället förnekar sin 

bakgrund och kanske inte heller vill använda sitt modersmål. Utan sitt språk förlorar individen 

även ett betydelsefullt verktyg för tanke och lärande.   

 

 

Kulturell beredskap 
I vår uppsats används begreppet kultur i samband med individens tidigare erfarenheter och 

bakgrund. Stier (2004) menar att vi alla är påverkade av vår bakgrund via tidigare 

generationer samt genom den sociala och geografiska miljön. Vi bär med oss dessa 

erfarenheter vilket påverkar vårt synsätt och handlande. Därför är det viktigt att förstå sig 

själv och sin egen bakgrund för att förstå andras traditioner och levnadsvanor. Enligt Stier är 

ingen individ utan bakgrund och vi är beroende av att genom kulturen skapa en gemensam 

syn, en gemensam världsbild. Kultur är grunden för individens självbild, att känna tillhörighet 

och gemenskap.  

 

Genom Heaths (1986) studie beskrivs hur den kultur, sociala miljö och det språk som 

individen växer upp inom utgör det språksamfund som individen tillhör och det är den 
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kulturella beredskapen som individen bär med sig. Det påvisas också att vi har olika 

förutsättningar till framgång inom olika områden och att det främst beror på vårt kulturella 

kapital och de erfarenheter vi bär med oss. Hon menar också att barn till högutbildade 

föräldrar, där den skriftspråkliga miljön ingår i hemmets vardagsaktiviteter och känns trygg, 

har en hög kulturell beredskap och klarar sig bättre inom den formella skolmiljön. Däremot 

har barn med lågutbildade föräldrar det svårare i den formella skolmiljön. 

 

Parszyk (1999) anser att det ofta uppstår begränsade möjligheter för elever med svenska som 

andraspråk när varken föräldrarna eller eleverna besitter den förförståelse som den svenska 

skolkulturen kräver. Många föräldrar som inte vuxit upp i Sverige är främmande för den 

svenska samhällsstrukturen och brottas dessutom ofta med språksvårigheter. Parszyk menar i 

likhet med Heath (1986) att konsekvensen blir att föräldrarna inte har möjligheten att stötta 

sina barn under skoltiden med vare sig läxläsning eller kamratrelationer. Förutsättningarna för 

elever med svenska som andraspråk begränsas ytterligare då pedagoger många gånger nöjer 

sig med att förklara elevernas svårigheter genom språkliga problem samt sociala skillnader.  

 

Wellros (1998) betonar hur ny miljö och ny kultur ofta upplevs främmande för såväl barn som 

för vuxna. I den nya miljön har inte individen tillgång till de tolkningsinstrument som skapar 

förståelse för det nya. Individen upplever en kulturchock vid avsaknaden av dessa 

betydelsefulla erfarenheter och referenser. Individen upplever sig själv som ”dövstum”, man 

har inte kunskap i språket och känner svårighet att göra sig förstådd. Kulturchock är alltså 

”inte bara kognitiv utan även en emotionell och traumatisk upplevelse” (s 45). 

 

 

Attityder - förväntningar 
Det är ett välkänt faktum enligt Ladberg (2003) att språk värderas olika och har olika status. 

Grunden till detta är att språken anses mer eller mindre användbara och äger olika inflytande i 

ett samhälle. Språk som har hög prestige internationellt och därav högre status även i Sverige 

är engelska, tyska och spanska. De språk som har betydligt lägre status är bland andra 

turkiska, arabiska och somaliska. Calderon (2004) påpekar att pedagogerna måste verka för 

att skapa förståelse för att alla språk är lika viktiga. Hon skriver även att alla människor 

betraktar sin egen kultur som den mest normala, men när flera kulturer möts kan vi se 

olikheter men även likheter.  
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Gren (2007) menar att alla har en kulturell bakgrund som våra värderingar är påverkade av 

och det är viktigt att komma ihåg när vi tolkar andras beteenden. Det vi själva anser vara 

normalt beteende värderas många gånger på ett helt annat sätt av någon som har en annan 

bakgrund. Författaren anser också att vår uppgift som pedagoger är att respektera att andra 

kan ha åsikter som skiljer sig från det just jag menar är normalt. Gren påpekar dessutom att 

pedagogen samtidigt måste vara tydlig med att visa hur hans eller hennes egen människosyn 

jämte skolans värdegrund ser ut. Detta utan att kränka eller nedvärdera den bakgrund som 

eleven och dess familj har. Eleven måste lära sig hur det sociala sammanhanget fungerar, men 

samtidigt stärkas i sin identitetsutveckling. Hon poängterar också att pedagogen aldrig får låta 

sina personliga uppfattningar styra sitt förhållningssätt utan endast opponera sig vid tillfällen 

då eleven eller dess familj handlar mot lärarens yrkesmässiga värderingar, men det måste 

även då ske med respekt. Slutligen menar Gren att kunskap om andras bakgrund och kultur 

vid de flesta tillfällen kan hjälpa pedagogen att få en större förståelse och därmed ha lättare att 

respektera andra.  
 

Enligt Ladberg (2003) påverkas barnens utveckling och lärande av vuxnas förväntningar. Har 

pedagogen låga förväntningar på elevens prestationer begränsar detta elevens möjligheter. 

Författaren menar även att sämre prestationer kan bli resultatet då läraren ser 

invandrarelevens modersmål som ett hinder i lärprocessen snarare än som resurs. Detta 

påverkar även elevens självbild såväl som självförtroende och ger en negativ syn och 

upplevelse av undervisningen. Cummins (1997) beskriver på liknande sätt att om 

modersmålet framställs som ett hinder känner sig eleven inte bekräftad och respekterad för 

den hon/han är, eleven skäms för sitt språk och sin identitet. Han menar vidare att till denna 

negativa upplevelse följer endast fler negativa effekter och konsekvensen av det hela blir att 

eleven blir tillbakadragen och passiv i skolarbetet, alternativt aggressiv i sitt beteende mot 

andra. Eleven söker alltså sin bekräftelse på annat sätt, eller till och med på andra ställen. 
 

If educators are not learning a lot from their culturally and linguistically diverse students,  

it is probable that their students are not learning a lot from them (Cummins, 1997, s100). 

 

Cummins (1997) menar att inom dagens västerländska traditionella skolmiljö är det vanligt 

förekommande att modersmålet ses som ett hinder. Detta resonemang stödjer även 

Fredriksson och Taube (2003) och anser att det är viktigt att pedagogen har en positiv attityd 

till tvåspråkighet och modersmålsundervisning. Pedagogen bör också ge stöd för den 
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språkliga utvecklingen både på elevens första språk och på svenska. Författarna menar med 

andra ord att det första språket och kulturen inte ska ersättas med det svenska utan snarare ses 

som en resurs för att stötta eleven i sin språkutveckling.  

 

Lahdenperä (1997) anser att pedagogen skapar förutsättningar för individuell utveckling 

genom att uppmärksamma elevens positiva sidor. Hon menar vidare att genom att synliggöra 

elevens kunskap och erfarenheter stärks elevens självförtroende vilket leder till lärande. 

Hennes studie visar dock att pedagogen alltför ofta beskriver barnens svårigheter ur ett 

negativt perspektiv och framför allt fokuserar kring problemet. Forskningsprojekt visar tydligt 

hur åtgärdsprogrammen främst redogör för elevers svårigheter genom att synliggöra 

problemen och förlägga skulden till elevens bakgrund samt språkkunskaper. Med andra ord är 

det eleven och familjen som tillskrivs problemen, inte lärarens arbetssätt eller skolans 

organisation. Lahdenperä menar att när problemet anses vara elevens fel försvagas både 

självbilden och motivationen att lära. Jernström och Johansson (1997) påvisar att det hör till 

lärarens ansvar att skapa förutsättningar för alla barn och för att begreppet en skola för alla 

ska tas på allvar. De påpekar även att det inte är eleverna som ska anpassa sig till skolan utan 

det är skolans uppdrag att undervisningen anpassas efter elevernas behov.   

 

 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att genom empiriska studier undersöka eventuella olikheter i pedagogers 

förhållningssätt, att se elevers kulturella bakgrund och modersmål som en resurs i 

undervisningen. Vi vill genom observationer ta reda på vilket arbetssätt pedagogen har när det 

gäller att skapa situationer som ger barn med svenska som andraspråk möjlighet att känna 

trygghet i sin egen identitet. Genom vår studie vill vi finna svar på följande frågeställningar: 

 

• Hur skapar pedagogen meningsfulla situationer som är förankrade i individens tidigare 

erfarneheter och som leder till igenkännande?  

• Vad visar pedagogen för kunskap om begreppet elever med svenska som andraspråk?  

• Hur förhåller sig pedagogen till en praktisk användning av elevens modersmål?  

• Vad visar pedagogen för attityd till elevernas tidigare traditioner och kulturer? 
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Vi vill även genom enkäter undersöka pedagogernas synsätt när det gäller att utveckla 

verksamheten efter barnens behov. Barnkonventionen, skollagen samt läroplanen, förespråkar 

att hänsyn bör tas till elevens bakgrund och tidigare erfarenheter (www.unicef.se, 2008-02-04; 

Skollagen SFS nr: 1985:1100; Utbildningsdepartementet, 1994). Dessa styrdokument ligger 

till grund då vi formulerat frågeställningarna. Vi har även en hypotes om att skillnader i 

arbetssätt inte främst beror på ekonomiska resurser utan kan påverkas av den enskilda 

pedagogens attityder och intresse. Hypotesen grundar sig på våra tidigare erfarenheter som vi 

jämfört med den information vi fått om mångfaldssatsningen. 

 

 

Metod 
Under den här rubriken beskriver vi vår metod och hur vi gått tillväga med insamlingen av 

data. Vi berättar även om vår förstudie och presenterar urvalet. Dessutom redogör vi för våra 

etiska ställningstaganden samt diskuterar studiens validitet och reliabilitet. 

 

 

Metodval 
Vi har inspirerats av metoden etnografiska fältstudier, men använder oss inte av begreppet på 

grund av att etnografiska studier definieras som återkommande studier under en längre tid 

(Kullberg, 2004). Vår undersökning är en kvalitativ studie. Vi var intresserade av att se 

eventuella olikheter i pedagogernas arbetssätt i jämförelse med den forskning som vi tagit del 

av. Vid kvalitativa studier är forskaren angelägen om att tolka och förstå, i motsats till att dra 

allmänna slutsatser av de framkomna resultaten (Stukát, 2005). Materialet till denna 

undersökning utgörs av empiriska studier som består av fältobservationer samt en mindre 

enkät med öppna och beskrivande frågor (se Bilaga1).  

 

Vi genomförde vår undersökning i form av deltagande observationer eftersom vi ville ta del 

av de vardagliga aktiviteterna i klassrummet och uppleva undervisningen. Vid deltagande 

observationer är det av största vikt att vara flexibel och ha förmågan att snabbt kunna skifta 

uppmärksamhet för att göra det osynliga synligt (Kullberg, 2004). Vi utförde ostrukturerade 

observationer eftersom vi ville ta del av allt som hände. Skillnaden mellan ostrukturerade 

observationer och strukturerade är att de ostrukturerade inte följer ett schema men även dessa 

måste förberedas och vara välplanerade (Patel & Davidson, 2003).  
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Vi använde oss av fältanteckningar då vi avsåg att vara i miljön och anteckna våra 

reflektioner, av de intryck vi såg och hörde. Vår strategi var att notera de intryck vi fick av 

specifika händelser genom undervisningen. Vi infann oss som vaksamma observatörer och 

ägnade stor uppmärksamhet till allt som hände. Det är viktigt att notera så mycket som 

möjligt även om det kan kännas oklart, just för stunden, vad dessa anteckningar kommer att 

leda till (Kullberg, 2004).  

 

Vår enkät är av typen ostrukturerat frågeformulär (se Bilaga 1) där vi bad pedagogerna svara 

på tre öppna frågor samt motivera sina svar (Stukát, 2005). Pedagogen fick också ge några 

korta upplysningar om sig själv och sin elevgrupp, eftersom vi ansåg att det kunde vara av 

värde för resultatet. Vi förmodade att vi skulle få ett mer utförligt svar genom att ge 

pedagogen tid till att svara på våra frågor i lugn och ro. Därför lämnade vi ut frågorna i form 

av en enkät, som vi hämtade upp vid ett senare tillfälle. För att inte frågorna skulle styra 

pedagogens handlande utförde vi observationerna först och lämnade ut frågeformulären 

efteråt. Forskningsmetodiken beskriver många fördelar att observera med hjälp av 

bandinspelning, eftersom det kan vara svårt att uppfatta och hinna med att skriva allt som 

händer i klassrummet när man enbart använder sig av anteckningar. Något kan sägas eller 

göras just som observatören böjer sig ned för att skriva och därför utförde vi våra 

observationer tillsammans i största möjliga mån (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

 

Förstudie 
Eftersom vi ville undvika att undersökningsgruppen skulle uppleva frågorna som 

svårförståeliga använde vi oss av en testgrupp på en annan skola som fick läsa 

frågeformuläret och ge respons på det. De gav förslag på hur enkäten kunde förbättras samt 

delgav oss sina tankar om innehållet. Med hänsyn till deras åsikter gjorde vi vissa 

förändringar. Vi bytte till exempel ut ordet motivera som kunde upplevas krävande och bad 

istället lärarna förklara för att få en mjukare framtoning. 

 

 

Urval 
På grund av svårigheten att objektivt observera lärare vars arbetssätt vi redan kände till, ville 

vi inte utföra undersökningar på skolor som vi som studenter tidigare varit verksamma inom 

(Kullberg, 2004). Efter personlig kontakt med en informatör från Norrköpings kommun, via 
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kommunens hemsida, fick vi besked om vilka skolor som ingår i mångfaldssatsningen då vi 

hade för avsikt att jämföra skolor med tillgång till olika resurser. Därefter valdes skolorna ut 

slumpmässigt från kommunens hemsida. Skolorna har båda ett verksamhetsfält F – 6 och en 

likvärdig mängd vad gäller elevantal. Det är endast en av skolorna som erhållit bidrag från 

regeringens mångfaldssatsning men det finns ett stort antal elever med svenska som 

andraspråk inom båda skolorna. Varje pedagog som vi observerat och som svarat på vår enkät 

har alltså elever från andra kulturer i klassen. Men för att bevara dessa pedagogers anonymitet 

väljer vi att inte skriva klassens elevantal eller andelen elever med svenska som andraspråk. 

Vad som har betydelse är att det existerar mångfald i klassrummet, vare sig det är en elev eller 

flera bör deras kulturella bakgrund uppmärksammas på ett jämlikt sätt, varje elevs behov är 

lika viktiga (Calderon, 2004).   

 

Med tanke på studiens omfattning och för att göra materialet hanterbart vid analysen 

begränsade vi antalet lärare på varje skola till tre. Vi hade för avsikt att göra studien inom 

årskurserna 1-3 men vid kontakten med skolorna fick vi även möjlighet att observera i årskurs 

5. Detta ansåg vi vara intressant på grund av att vi ville se om det fanns skillnader i arbetssätt 

hos pedagoger i olika årskurser. I de lägre åldrarna är det mer naturligt och självklart att utgå 

från individens behov och att skapa trygghet i de lägre åldrarna (Parszyk, 1999). Från början 

bestod vår undersökningsgrupp av sex pedagoger, alla behöriga lärare, fem kvinnor och en 

man med varierande erfarenhet och mellan 1 och 30 år i yrket. Vid observationerna fick vi 

möjlighet att observera ytterligare en pedagog. Detta såg vi som positivt eftersom vi avsåg att 

göra en kvalitativ studie och ansåg att det inte skulle påverka resultatet negativt. 

 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och började med att per 

telefon ta kontakt med rektorerna på respektive skola för att erhålla ett godkännande. 

Pedagogerna blev därefter tillfrågade att delta efter frivilligt intresse. Vi lämnade dessutom ett 

informationsbrev till de berörda eleverna och deras föräldrar om vår närvaro samt syftet med 

vår studie (se Bilaga 2). I samband med observationerna och utlämnandet av frågeformuläret 

(se Bilaga 1) upplyste vi om att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt och att lärarna 

skulle förbli anonyma genom hela studien. Vi påpekade också att uppgifterna endast kommer 

att användas till vårt examensarbete. Vi informerade även om rätten att avstå från att svara på 
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frågorna, helt eller delvis.  På så sätt anser vi att vi uppfyllt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

 

 

Bearbetning av data  
När vi gjort våra observationer jämförde vi våra anteckningar med varandra för att kunna 

skriva rent och sammanställa varje observation. Vid bearbetning av data använde vi oss av 

whiteboardtavla för att det på så sätt skulle bli mer överskådligt. Där gick vi sedan igenom 

enkätfrågorna en i taget och jämförde pedagogernas svar för att kategorisera in svaren i våra 

frågeställningar. Vi gjorde inga nya kategorier utan höll oss till de frågeställningarna vi 

tidigare formulerat i syftet. Vi såg likheter och olikheter mellen pedagogerna och valde att 

redovisa varje pedagog med en bokstav för att skilja dem åt, sedan sammaställde vi resultatet 

skolvis. Vi har både jämfört skolorna med varandra samt pedagogerna emellan både när det 

gäller observationer och enkätsvar.   

 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om studiens giltighet, där vi vill visa att vi verkligen undersökt det som var 

vår avsikt att undersöka. Vi är redan i inledningen tydliga med att tala om vår intention och 

påvisa behovet av studiens resultat för samhällsutvecklingen. För att få svar på våra frågor 

valde vi att göra observationer kompletterade med enkäter. Vi ansåg att detta var en säkrare 

metod för att uppfylla studiens syfte. Metoden är grundligt och noggrant beskriven för att 

påvisa giltigheten. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten i studien. Vi utgick från 

internationell nivå med barnkonventionen som grund för att sedan gå vidare till nationell nivå 

där vi tog stöd av skollagen och skolans styrdokument. Vi gick vidare för att söka relevant 

litteratur inom studiens område för att jämföra forskning med lag och rätt. För att stärka 

studiens tillförlitlighet var vi noga med att utforma enkätfrågorna på ett tydligt sätt så att 

informanterna skulle förstå frågorna. Dessutom utförde vi en förstudie som bidrog till 

ytterligare förtydligande. Vi bad därutöver pedagogerna att förklara sina svar för att öka 

säkerheten om att pedagogerna förstått och tolkat frågan utifrån vår mening. Observationerna 

genomfördes i möjligaste mån tillsammans eftersom fyra ögon ser mer än två. Vid 

analysarbetet av både observationer och enkätsvar diskuterade vi tillsammans för att upptäcka 

likheter och olikheter (Kullberg, 2004). 
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Resultat 
I vår presentation skiljer vi de två skolorna åt genom att benämna dem 1 och 2. Där skola nr 1 

inte fått resurser från mångfaldssatsningen och skola nr 2 är en av kommunens utvalda skolor 

som finns med i satsningen. Vi skiljer på pedagogerna genom att benämna dem med siffran på 

skolan och bokstäverna a - g. 

 

 

Observationer på skola 1 
Pedagog 1a 
Eleverna var placerade gruppvis vid bord, det fanns samlingsmatta och en fåtölj för läraren. I 

klassrumsmiljön såg vi ingenting som visade att det fanns elever med olika kulturell 

bakgrund. Det läs- och skrivmaterial som vi såg var endast baserat på västerländskt utseende 

och tradition. Det vill säga det fanns inga bilder eller berättelser från andra världsdelar.  

Eleverna hade tillverkat egna jag-böcker som fanns uppsatta på väggen. Vi upplevde att 

pedagogen skapade trygghet och lugn genom beröring och att själv vara lugn och trygg i sitt 

förhållningssätt mot eleverna. Kommunikation och dialog förekom som en central del i 

undervisningen och alla fick komma till tals. Dock inom en viss tidsbegränsning och givna 

ramar. Det visade sig tydligt vid ett tillfälle då möjlighet fanns att öppna för en dialog kring 

andra länder och traditioner, men samtalet styrdes in på svenska traditioner. Undervisningen 

byggde på att eleverna tog ett eget ansvar kring sitt arbete. Genom vår observation kunde vi 

dock notera att barnen med utländsk bakgrund hade problem med att fokusera på sitt arbete. 

De verkade ha svårt att finna arbetsro och veta vad de skulle göra. 

 

 

Pedagog 1b 
I klassrummet satt de flesta eleverna två och två vid bord i traditionella rader men det fanns 

även ett större gruppbord för vissa. Det fanns också en mindre soffa med en matta framför att 

samlas på. På väggarna fanns inga tavlor eller bilder som inspirerade till diskussion om 

upplevelser eller frågor kring andra traditioner eller kulturer. Vi upplevde en låg ljudnivå som 

pedagogen skapade genom sitt förhållningssätt att vara lugn. Pedagogen viskade hellre än att 

höja rösten. Vi observerade att pedagogen tydligt visade att hon såg alla elever, samt skapade 

trygghet och bekräftelse genom beröring. Vid morgonsamlingen observerade vi att pedagogen 

uppmuntrade till kommunikation mellan lärare/elev samt mellan elev/elev. Genom 

kommunikationen stöttades eleverna att se nya och möjliga vägar. Eleverna uppmanades att ta 

hjälp av samt hjälpa varandra. Trots detta lade vi märke till situationer i klassrummet där 
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pedagogen handlade på olika sätt. Vid ett tillfälle när en elev ville dela med sig av en tidigare 

erfarenhet uppmuntrades inte detta av pedagogen. Vid en senare tidpunkt under enskild 

läsning visade pedagogen sitt intresse och samtalade enskilt med en annan elev som funnit en 

dikt på sitt modersmål i en bok. 

 

 

Pedagog 1c 
Vi upplevde en traditionell skolmiljö där eleverna var placerade bredvid varandra men vid 

enskilda bord och med ögonen vända mot lärarens kateder. I klassrummet fanns en stor karta 

och jordglob. Den enda dokumentation som var uppsatt på väggarna var jag-böcker som 

eleverna tillverkat. Pedagogen hade en lättsam framtoning och försökte framstå som en 

kompis till eleverna. Emellertid uppfattade vi en cynisk ton som grund samt en nedvärderande 

attityd mot alla elever. Många gånger svarade pedagogen på elevernas frågor på ett ironiskt 

sätt. Vi observerade att några elever reagerade på pedagogens beteende och såg mycket 

frågande ut. De visade sin osäkerhet genom både ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vid flera 

tillfällen såg vi hur många av eleverna vände och vred på sig. Eleverna sökte bekräftelse från 

varandra för att se hur andra reagerade. De vågade till exempel skratta åt pedagogens skämt 

först efter att ha sett att någon annan skrattade. Vi märkte att eleverna hade svårt att veta om 

pedagogen skämtade eller menade allvar. Vid ett tillfälle kallade pedagogen samtliga elever 

för ”trögskallar”. När en elev hade förlorat sin bok och frågade gång på gång hur han skulle 

göra, om det gick att låna en bok, nonchalerade pedagogen honom och hjälpte inte till med att 

tala om för eleven hur situationen skulle kunna lösas. Vissa elever fick inte den hjälp de 

behövde och som efterfrågades, andra som klarade uppgifterna snabbt fick inte den stimulans 

och utmaning de behövde. Detta skapade oro i klassrummet. Det blev pratigt och många 

elever arbetade inte utan gick omkring och gjorde annat som inte hörde till ämnet. Dessutom 

såg vi att arbetsmiljön främst påverkade elever med utländsk bakgrund då de hade svårt med 

koncentration och arbetsro.  

 

 

Sammanfattning av pedagogernas svar på våra enkätfrågor – skola 1 
Förklara vilket arbetssätt du använder för att skapa bra förutsättningar för 

flerspråkiga barn  

Pedagog 1a och pedagog 1b svarar att de är måna om att vara tydliga och medvetna om hur de 

kan förtydliga och förstärka det de vill berätta. De använder sig gärna av laborativt material, 
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kroppsspråk och bilder i undervisningen. Pedagog 1c berättar om individanpassning både när 

det gäller material och arbetssätt, men också om smågrupper så som halvklasser, 

modersmålsstöd och svenska 2- grupper.  

 

 

Förklara hur du ser på elevernas användande av sitt modersmål i skolan 
Pedagog 1a och pedagog 1c uppger att det inte förekommer modersmålsanvändning i 

skolmiljön. Pedagog 1c berättar dessutom om sin okunskap inom aktuell forskning gällande 

modersmålsundervisningen. ”Kan för lite om forskningen för att veta om bra hemspråk 

hjälper eller stjälper elevens svenskautveckling”. Pedagog 1b anser att det är acceptabelt att 

barnen använder sitt modersmål om de förklarar för andra som inte förstår. Pedagogen vill 

dock ha ett gemensamt språk i klassrummet. Det förmodas, enligt pedagogen, vara lättare så.  

 

 

Förklara vad du anser om att väva in olika kulturers traditioner i verksamheten 
Alla tre pedagogerna anser det vara viktigt. Pedagog 1a menar att det är lärorikt. Pedagog 1b 

ser det som trevligt och ett naturligt sätt att skapa förståelse för andra kulturer. Pedagog 1c ser 

det som ett sätt att utveckla ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.  

 

 

Observationer på skola 2 
Pedagog 2d  
Här såg vi en traditionell skolmiljö med bänkrader där viss dokumentation av elevernas 

arbeten fanns uppsatt på väggarna. I klassrumsmiljön för övrigt såg vi ingenting som kunde 

tyda på intresse för elevers olika ursprung. Pedagogen ledde och styrde samtalet genom att 

ställa frågor där endast ett rätt svar accepterades. Vi observerade hur pedagogen använde sig 

av en metod, en strategi som visade hur eleverna skulle tänka och om de inte förstod lotsades 

eleverna till rätt svar. I en situation när en elev inte förstod, trots upprepade förklaringar på 

samma sätt, märkte vi hur pedagogen ändå fortsatte med samma metod utan att ändra 

förklaringsmodell. Pedagogen skapade inte förutsättningar för varje elev. Eleverna gavs inte 

möjlighet att använda laborativt material och undervisningen utgick endast från läromedel. Vi 

såg att eleverna fick anpassa sig till undervisningen – undervisningen anpassades inte till 

eleverna. Resultatet blev att eleverna tappade fokus när de inte förstod och vi såg ingen 

arbetslust. Det blev pratigt och rörigt och eleverna räckte inte upp handen för att be om hjälp 
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utan pratade rakt ut. Efter upprepade situationer fick vi intrycket att pedagogens attityd till 

lärande var att förståelse kommer när man är tyst och kan koncentrera sig. 

 

 

Pedagog 2e 
Eleverna satt i bänkrader där alla blickarna var riktade mot lärarens kateder men det förekom 

även samarbete i mindre grupper. Barnens arbeten fanns dokumenterade på väggarna runt om 

i klassrummet. Vi såg bland annat texter om egna upplevelser och födelsedagskort men också 

skrivna meddelanden om Gyllene regeln (Var mot andra som du vill att andra ska vara mot 

dig) och information om BRIS (Barnens Rätt I Samhället). Vi uppfattade dock inget speciellt 

material som uppmuntrade till intresse för andra länder och kulturer. Arbetsmiljön var tyst 

och lugn. Pedagogen lyssnade till eleverna och bemötte dem som kompetenta individer samt 

använde en trevlig ton och ett tydligt framförande. Dialogen var i fokus och det inbjöds till att 

utforska tillsammans, inga svar var fel. Barnen visade intresse för att lära och ville gärna svara 

på lärarens frågor. Vi observerade en välplanerad lektion med tydliga ramar som även 

utvecklades genom elevernas delaktighet. Eleverna fick själva ge förslag på vad de tyckte 

skulle vara intressant att veta. Pedagogen visade höga förväntningar och tilltro till eleverna 

vilket vi upplevde stärkte elevernas ansvarskänsla och bidrog till ett lustfullt lärande. 

Pedagogen uppmanade speciellt eleverna att ta vara på varandras intelligenser och tidigare 

erfarenheter samt berättade hur man bemöter varandra för att inte uppträda kränkande. 

Pedagogen talade dessutom om andra länders levnadssätt för att skapa förståelse och kunskap 

kring detta. Vidare förklarade pedagogen också varför det är bra att lära om andra länder och 

kulturer. Eleverna visade stort intresse att lära om de olika ländernas språk och kultur. 

Eleverna fick under utvärderingen delge varandra olika strategier och metoder för att söka 

fakta. Pedagogen gick dessutom igenom nya ord och lät slutligen en elev få i uppgift att slå 

upp ett ord till nästa gång. 

 

 

Pedagog 2f  
Vi såg en typisk svensk modern klassrumsmiljö med tillgång till flera olika grupprum. 

Eleverna var placerade i smågrupper om 4 eller 6 vid bord. På väggarna fanns riklig 

dokumentation av elevernas arbeten, bland annat teckningar av familjen. Vi såg inga tydliga 

spår av andra länder eller kulturer, men det fanns en svensk bordsflagga på pedagogens 

kateder. Pedagogen var tydlig och lugn i sitt förhållningssätt och lyckades behålla den lugna 
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klassrumsmiljön från början till slut. Genom vår observation såg vi att pedagogen använde sig 

av beröring och en lugn ton med ögonkontakt för att bekräfta varje elev. Pedagogen 

uppmanade eleverna att hjälpa varandra istället för att låta dem vänta. Pedagogen var 

dessutom noga med att ta reda på om metoden att hjälpa varandra hade fungerat bra.  

 

 

Pedagog 2g  
Vi observerade en traditionell modern skolmiljö, där eleverna sitter i bänkar och gruppvis, 

vända mot varandra. Vi såg inget material eller utsmyckning från andra länder eller kulturer, 

dock fanns en svensk bordsflagga. Viss dokumentation bestående av elevernas teckningar och 

gemensamma arbeten fanns uppsatt på väggarna. Eleverna hade också gjort födelsedagkort 

efter mall, men personligt målade. I klassrummet fanns även spel och praktiskt material. 

Lektionen började med högläsning som övergick till skrivning inom samma ram. Eleverna 

uppmanades till handuppräckning och vi upplevde att tystnad liksom ordning var i fokus från 

pedagogens sida. Pedagogen visade på så sätt ett kontrollbehov och var bunden till sin egen 

planering, det gavs inte utrymme för elevernas egna tankar och frågor. Många elever blev 

snabbt färdiga med uppgiften vilket pedagogen löste genom att eleverna fick börja om från 

början. Vi observerade även en situation då pedagogen inte ursäktade sig inför en elev när 

pedagogen själv begått misstaget. Vid en annan situation då en elev berättade något personligt 

visade pedagogen sitt intresse genom att skämta och ställa följdfrågor. Genom observationen 

blev det tydligt för oss att pedagogen bemötte eleverna olika, vissa på ett skämtsamt sätt och 

andra mera återhållsamt.  Som en reaktion på pedagogens förhållningssätt skapades oordning 

så väl som irritation bland eleverna. Intentionen om arbetsro förverkligades inte. 

 

 

Sammanfattning av pedagogernas svar på våra enkätfrågor – skola 2 
Förklara vilket arbetssätt du använder för att skapa bra förutsättningar för 
flerspråkiga barn 
Pedagogerna 2d, e och f ger i sina enkätsvar uttryck för liknande tankar om arbetssättet men 

har formulerat svaren olika. De tycker det är viktigt att ta sig tid med gemensamma 

genomgångar för att förklara svåra begrepp och uttryck och på så sätt skapa förståelse. 

Pedagog 2e och 2f är måna om att utgå från elevernas förförståelse, ställa frågor och 

uppmuntra eleverna att ställa frågor. Pedagog 2f uppger att inga frågor är dumma och arbetar 

för ett positivt klassrumsklimat.  Pedagog 2d arbetar även med individuella uppgifter på 

liknande sätt som pedagog 2e och beskriver att svenska-2 elever får extra tid och stöd i liten 
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grupp. Pedagog 2g framhåller istället ett arbetssätt med individuell handledning samt konkreta 

exempel.  

 
 
 
Förklara hur du ser på elevernas användande av sitt modersmål i skolan 
Pedagog 2d och 2e anser att eleverna får använda det på raster och till skoluppgifter om de 

behöver men pedagog 2d ser också en fara och menar att det inte får användas för att 

utestänga eller kommentera andra. Pedagog 2f ser endast användning under 

modersmålsundervisningen. Pedagog 2g berättar att ingen elev använder sitt modersmål mer 

än under modersmålsundervisningen samt om pedagogen frågar ”vad heter … på ditt språk”.  

 

 

Förklara vad du anser om att väva in olika kulturers traditioner i verksamheten 
Pedagogerna 2d, 2e och 2f ser det som något bra, det är ett sätt att öka vår kunskap och 

förståelse. Pedagog 2e menar även att vi berikar varandra och pedagog 2f anser även att det är 

något som skulle behövas mer. Pedagog 2d svarar att: ”Bra och roligt att nyttja varandras 

olikheter för att öka varandras kunskap.” Pedagog 2g svarar att: ”Eftersom vi bor och arbetar i 

Sverige är det svensk kultur och svenska traditioner som gäller, men hänsyn tas till elever 

med annan religion och andra traditioner. T ex alternativ julavslutning, ledighet för att fira 

andra religiösa högtider.” 

 

 

Analys  
Vår tanke med att göra observationerna först och lämna ut enkätfrågorna sedan, var att vi inte 

ville att pedagogernas handlingar skulle påverkas av våra frågor. I vår presentation av analys 

utgår vi från studiens syfte att genom empiriska studier undersöka eventuella olikheter i 

pedagogers förhållningssätt, till att se elevers kulturella bakgrund och modersmål som en 

resurs i undervisningen. Dessutom jämför vi även med litteraturen och söker svar på våra 

frågeställningar.  

 

 

Hur skapar pedagogen meningsfulla situationer som är förankrade i individens 
tidigare erfarenheter och som leder till igenkännande?  
På skola 1 fanns det två olika förhållningssätt hos pedagogerna som påverkade arbetssättet. Vi 

observerade att för vissa pedagoger var fokus att skapa en trygg och lärorik miljö för att stödja 
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alla elever i deras utveckling. Kommunikation uppmuntrades och lugn skapades genom en 

lugn pedagog. Enligt Hägglund (1991) och Ladberg (1994) är återkommande rutiner ett sätt 

att skapa trygghet. Genom att ge alla dagar en liknande igenkännande form motverkas 

elevernas känsla av inre kaos. De menar att om skolan blir en trygg plats för eleverna främjas 

lärande och utveckling.  

 

Observationerna visade att det hos någon pedagog även fanns arbetssätt där vi upplevde tonen 

nervärderande och en respektlös attityd mot alla elever. Vi fick även intryck av att de 

utländska barnen var inplacerade i klassen och bara fanns där genom att de fick anpassa sig 

till situationen. Pedagogen skapade inte förutsättningar att möta varje individs behov. Gren 

(2007) menar att den som inte blir visad respekt, visar inte heller respekt för andra. Vid en 

observation noterade vi att en pedagog tilltalade sina elever med trögskallar. Vi såg även vid 

flera tillfällen situationer där pedagogen kunde ha bett elever om ursäkt, men valde att inte 

göra det. ”Din egen etiska medvetenhet och ditt etiska tänkande är av stor betydelse för 

förhållningssättet till barnen/eleverna och för i hur hög grad läroplanens intentioner avseende 

det etiska perspektivet i förskola/skola kan realiseras” (Gren 2007, s.22).  

 

Enkäterna visar att alla pedagogerna på skola 1 svarar mycket lika. De framhåller tydlighet, 

skapa trygghet genom att arbeta mycket i smågrupper och ge individuellt stöd. Parszyk (1999) 

kallar detta synsätt för traditionell undervisning då läraren håller genomgång vid tavlan och 

senare ger eleven individuell språkhjälp. 

 

Observationerna på skola 2 visar att alla pedagogerna strävar efter ett lugnt klassrumsklimat 

med arbetsro för alla elever, där vissa lyckades och andra inte. Under vår observation såg vi 

en pedagog (2e) som visade intresse för att ta vara på elevers tidigare erfarenheter. Vi 

upplevde pedagogen som flexibel och öppen för elevernas förslag och därtill uppmärksam 

samt berömmande mot alla, en demokratisk ledare. En annan pedagog (2g) hade en strikt 

planering utan individuellt anpassade uppgifter. Pedagogen gav dessutom inte utrymme för 

elevernas egna tankar och frågor. Vi upplevde således att pedagogen utnyttjade sin ledarroll 

och hade ett odemokratiskt förhållningssätt. Under våra observationer noterade vi att vissa 

pedagoger skapar lugn genom att själv vara lugn, andra pedagoger försöker skapa lugn genom 

regler och att ta på sig en auktoritär roll. Löwenborg och Gíslason (2003) liksom Lahdenperä 

(1997) påpekar att en auktoritär pedagog ofta visar genom sitt arbetssätt att han/hon prövar sin 

makt gentemot eleverna och vill ha kontroll. Enligt Löwenborg och Gíslason påverkar 
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pedagogens kontrollbehov alla elever på ett negativt sätt. Det förmedlar låga förväntningar 

vilket i sin tur leder till att eleverna presterar sämre. Taube (2004) påpekar att flera 

undersökningar bekräftar sambandet mellan negativ självbild och låg prestation. ”En negativ 

självbild medför att man inte effektivt utnyttjar den kapacitet man har” (s.96).  

 

Enkätsvaren visar att pedagogerna på skola 2 uttalar sig ganska lika och beskriver sina 

arbetssätt, att de tar sig tid till gemensamma genomgångar och att bygga ett tryggt 

klassrumsklimat. Vid både observation och enkätsvar framkom att en pedagog på skola 2 är 

speciellt tydlig med att förklara mål och syfte med undervisningen för att skapa förståelse 

jämte motivation för uppgifterna. Pedagogen påpekade dessutom att eleverna kunde ha tagit 

hjälp av varandras språkkunskaper, men att det vid just detta tillfälle inte fanns några elever 

från de länder som de arbetade med. När en pedagog förklarar vad som ska göras gäller det 

enligt Gren (2007) att komma ihåg, att det som pedagogen ser som självklart, kanske eleven 

har svårt att förstå. Gren menar vidare att pedagogen har varit med om liknande situationer 

många gånger men för eleven är det hela nytt och eleven har svårt att se målet och syftet med 

övningen. 

 

I de observerade klassrumsmiljöerna på de båda skolorna såg vi ingenting som var avsett att 

skapa igenkännande för barn från andra kulturer eller uppmuntran till att värdera mångfald 

som positivt. Alla klassrum innehöll dock dokumentation av elevernas arbeten i varierande 

mängd. I flera av klasserna hade eleverna tillverkat egna ”jag-böcker” något vi ser som 

positivt liksom Taube (2004) som framhåller att liknande skrivaktiviteter stärker individens 

identitetsutveckling. Böckerna var dock enligt vår åsikt mycket styrda med samma rubriker 

och kortfattat innehåll vilket gjorde att de blev likartade och inte personliga. Därmed 

förlorades syftet och böckerna speglade inte individens personlighet. I vissa klassrum såg vi 

jordglob och kartor men de saknade dock markeringar som visade på elevernas olika 

härkomst. På många av pedagogernas katedrar fanns en svensk bordsflagga. Calderon (2004) 

menar att det är enkelt att skapa en mångkulturell miljö och ta vara på den kunskap elever och 

föräldrar har om sitt ursprung. Genom att till exempel ha flaggor från de olika länder som 

finns representerade i klassen, kartor med länderna inprickade och/eller bilder från länderna.  

Viktigt är dock att ha god kontakt med både föräldrar och elever så att det blir på vars och ens 

villkor, ingen vill bli betraktad som ett exotiskt utställningsobjekt. Calderon anser också att 

böcker och musik från olika länder borde ses som självklart i klassrumsmiljön. 
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Intrycket vi fick genom våra observationer var att eleverna förmodades arbeta självständigt, 

genom eget arbete. Detta fungerade i vissa klasser där pedagogen hade en tydlig struktur, 

höga förväntningar samt inbjöd eleverna till delaktighet, där fanns också den ömsesidiga 

respekten. Andra pedagoger hade ett auktoritärt förhållningssätt där pedagogerna strävade 

efter tyst arbetsro och självständigt arbete genom att utnyttja sin makt. Följden blev istället att 

många elever visade svårigheter att koncentrera sig och inte heller hade motivation att vilja 

arbeta. De elever som visade ointresse var främst barnen med svenska som andraspråk. Den 

pedagogiska utmaningen blir därför att lyckas finna balansen ”mellan att ge stöd och trygghet 

och att uppmuntra självständighet” (Hägglund, 1991, s27).  

 

 

Vad visar pedagogen för kunskap om begreppet, elever med svenska som 
andraspråk?  
Genom observationerna på de båda skolorna såg vi två olika synsätt bli tydliga. Några 

pedagoger framhöll betydelsen av att, oavsett arbetsområde, alltid utgå från elevernas 

förförståelse samt att uppmuntra till dialog för att skapa förståelse. Det fanns även andra 

pedagoger som framhöll det traditionella synsättet där tyngdpunkten ligger på att förklara 

svåra ord samt förbättra svenska språket genom svenska 2 undervisning för att skapa 

förståelse. Vi observerade även pedagoger som endast följde sin egen planering och inte gav 

utrymme för elevernas frågor och tankar, undervisningen anpassades inte till eleverna. Det 

uppkom även flera situationer där pedagogerna inte erkände sina misstag och bad om ursäkt. 

De uppvisade en nervärderande attityd mot alla elever. Följden blev därför att deras arbetssätt 

inte visade kunskap om begreppet elever med svenska som andraspråk. 

 

Många av pedagogerna på de båda skolorna visar genom enkätsvaren att de har god kunskap 

om begreppet svenska som andraspråk. Flera pedagoger svarar också att det är viktigt att 

skapa förståelse genom att väva in olika kulturer i verksamheten. Genom enkätsvaren 

framkom även att de båda skolorna erbjuder eleverna så mycket svenska stöd och hjälp som 

möjligt för att skapa goda förutsättningar för eleverna med svenska som andraspråk. Det 

viktiga är enligt pedagogerna att förklara svåra begrepp för att skapa övergripande förståelse 

inom skolans alla ämnen.  

 

En vanlig uppfattning i samhället, bland nationella samt lokala beslutsfattare och som vi även 

uppmärksammade vid våra observationer, är att eleverna bör satsa på det svenska språket för 
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att lättare passa in i det svenska samhället. Eleverna erbjuds till exempel svenska 2 

undervisning. I en rapport från Rädda Barnen (Özmen, 1991) har intresserade och berörda 

uttalat sig på ett seminarium där det framkom att det är positivt för barnens 

identitetsutveckling att snabbt lära sig svenska genom extra undervisning. Dessa, bland andra 

experter inom området, påstår att barn med utländsk bakgrund och främst de barn som är 

födda i Sverige, vill bli behandlade som svenskar och har även skapat sig en svensk identitet.  

Resultatet från en studie visar hur flerspråkiga elever själva förhåller sig till sitt modersmål 

och sin tidigare bakgrund. Hur de vill uppleva sin kultur och om de vill få den 

uppmärksammad i skolan. Undersökningen påvisar att många flerspråkiga elever vill använda 

sitt modersmål och uppmärksamma sin kulturella bakgrund men det finns även de 

flerspråkiga elever som vill ta avstånd från sin tidigare kulturella identitet och ta till sig en ny 

svensk identitet. Behovet att distansera sig är en attityd som främst förekommer under 

grundskolans tredje till sjunde år men förändras ofta under senare tonåren då många söker 

sina rötter (Johannson, 2000). Det kan även ses som en fara – att försvenska barnen, det 

innebär att ”elevernas identitet suddas ut och de får aldrig chans att bearbeta upplevelser och 

intryck” (Hägglund, 1991 s.23).  

 

Enligt Skolverkets rapport till regeringen 2002 (2003) är forskare eniga om att, för att lära sig 

ett nytt språk är det betydelsefullt att ha ett väl utvecklat modersmål som stabil grund.  
 

Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Flerspråkigheten är en tillgång 

både för individen och samhället. Skolan är en viktig resurs för integrationen och skolan  

har därför ett stort ansvar för att alla, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter till ett rikt 

liv. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska är en tillgång att ta tillvara, 

inte ett problem att lösa (Skolverket, 2003 s.3). 

 

 

Hur förhåller sig pedagogen till en praktisk användning av elevens modersmål?  
Genom enkätsvaren såg vi att de flesta pedagogerna på de båda skolorna ansåg att 

modersmålet är något som främst hör hemma under lektioner av modersmålsundervisning. 

Dessutom var flera pedagoger måna om att alla elever skulle ha ett gemensamt språk under 

både lektioner och raster. Enligt Calderon (2004) är språket en betydelsefull del av identiteten. 

En förutsättning för barns identitetsutveckling är att pedagogen uppmuntrar barns 

flerspråkighet, därutöver är pedagogens roll speciellt viktig under de tidiga skolåren. Hon 

menar vidare att om individen tillåts praktisera flera språk ger man också möjlighet att känna 
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tillhörighet till flera kulturer och världar. Gren (2007) beskriver hur identiteten formas i 

interaktion med andra och i mötet med olika situationer och kontexter. Hon menar med andra 

ord att att barns identitet formas utifrån hur de blir bemötta i sociala sammanhang. 

Lahdenperä (1991) anser att om man inte framhåller individens språk som en del i den sociala 

miljön så påverkar detta barnets upplevelse av det egna språket negativt vilket även kan leda 

till att barnet skäms över sitt modersmål och inte vill använda det.  

 

Ingen av pedagogerna har tagit upp det vi hade tänkt med frågan, det vill säga att ge konkreta 

exempel på att alla kan ha nytta av att dela med sig av sin bakgrund. Det finns många 

vardagliga exempel som alla pedagoger kan ta vara på utan att behöva tillgång till extra 

resurser. Ladberg (2003) ger exempel på hur pedagogen enkelt kan ta hjälp av elevernas 

familjer för att lära sig hälsningsfraser, skriva välkomstskyltar och räkneramsor på olika 

språk. Hon anser även att pedagogen bör ta sig tid att lära sig att uttala elevens och 

föräldrarnas namn rätt och inte försvenska det, låta eleverna få lyssna till sånger och dikter på 

andra språk, samt låna böcker på elevernas modersmål. Här ser vi en tydlig parallell till 

skollagen som anmodar ett starkt samarbete med familjen som främjar individens utveckling 

till ansvarskännande medmänniskor (Skollagen 1 kap. 2 §). Herlitz (1994) anser att det 

samtidigt är viktigt även för de svenska eleverna att förstå sin egen bakgrund för att förstå 

andras. Han menar alltså, för att förstå andra kulturer är det för alla individer grundläggande 

att ha förståelse för och känna trygghet i sin egen kultur. Herlitz menar i likhet med Ladberg 

att om pedagogen tar vara på de tillfällen som uppkommer i undervisningen och ser dessa som 

meningsfulla i barnens utveckling och lärande skapas rika möjligheter för eleverna att kännas 

vid sin bakgrund och känna sig stolta över den. 

 

 

Vad visar pedagogen för attityd till elevernas tidigare traditioner och kulturer? 
Många av pedagogernas enkätsvar visar hur de tycker att det är både viktigt och lärorikt att 

använda elevernas tidigare kulturella bakgrund och traditioner för att skapa kunskap och 

förståelse. En pedagog skiljer sig (2g) från de övriga genom att svara ”Eftersom vi bor i 

Sverige är det svensk kultur och svenska traditioner som gäller”. Hänsyn tas dock till eleverna 

med svenska som andraspråk som erbjuds alternativa julavslutningar samt att skolan beviljar 

ledighet vid elevernas högtider, om detta önskas.  
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Enligt Skolverket (2003) är pedagogens kunskap jämte förhållningssätt en betydelsefull och 

avgörande aspekt för barns utveckling. Det är varje individs rättighet att bli bemött för den 

man är. Därigenom skapas det goda möjligheter för individen att utveckla en positiv 

självkänsla. Att känna trygghet i sin identitet är en bra grund för barnens vidare utveckling 

och en förutsättning för lärande. Skolverket framhåller att det är viktigt att koppla till tidigare 

erfarenheter, lärandet måste kännas meningsfullt. Genom att pedagogen använder elevernas 

tidigare erfarenheter som en förbindelselänk kan pedagogen fullfölja sin uppgift som är att få 

eleverna att känna sig hemma i svensk skolmiljö.  

 

 

Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera resultatet av studien utifrån vårt syfte, 

frågeställningar och den ställda hypotesen, samt anknyta till forskning och litteratur. Vi 

återkommer också till ämnets betydelse för vår kommande profession. Vi vill inte dra några 

generella slutsatser av hur pedagogerna svarat och av observationerna vi genomfört. Däremot 

ser vi vårt resultat som en bild av hur det ser ut hos några pedagoger på två skolor i 

Norrköpings kommun. 

 

 

Tidigare erfarenheter och igenkännande 
Vi ville undersöka hur pedagogen skapar meningsfulla situationer som är förankrade i 

individens tidigare erfarenheter och som leder till igenkännande. Vår upplevelse var att många 

av pedagogerna utgick från gruppen som en helhet och skapade genom sitt arbetssätt en lugn 

och harmonisk atmosfär, där alla elever kan känna trygghet. Vår åsikt stämmer överrens med 

Jernströms, Johanssons (1997) som menar att alla elever behöver känna trygghet men 

dessutom ska varje elev bemötas utefter sitt speciella behov.  

 

Vi har dragit slutsatsen från vår studie att elever med svenska som andraspråk, som utgör 

minoritet, kan känna sig underlägsna och osäkra. Även i Parszyks (1999) studie framkom 

liknande resultat om hur eleverna kan uppleva förvirring då de i hemmet förväntas följa 

traditioner och seder från familjens kultur samtidigt som de i skolans värld förväntas förstå 

det svenska samhällets struktur och uppnå skolans formella krav. Enligt Parszyk skapas det 

alltså förvirring för individen att i vardagen bollas mellan att förstå och tolka nya situationer 
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och samtidigt sakta känna att man förlorar det som tidigare upplevts som tryggt. Det kan 

påverka individens utveckling negativt, såväl lärandet som den personliga identiteten.  
 

I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor komplettera varandra och 

ömsesidigt bidra med sin kompetens och livserfarenhet för att den potential som finns i 

mångfalden skall frigöras och komma till användning. Segregation självvald eller påtvingad 

är därför lika lite önskvärd som påtvingad assimilation (Parszyk, 1999, s57). 

 

Böhm (1994) poängterar att om eleverna inte känner sig bekräftade kan det leda till 

aggression eller isolering. Deras personlighet och identitet utvecklas genom social miljö för 

att känna kulturell tillhörighet. För ett barn kan byte av miljö eller en flytt kännas både 

påtvingad och svårbegriplig och de får oftast bara anpassa sig till situationen. Ett miljöbyte 

kan upplevas minst lika skrämmande och med lika stor oro som för vuxna, men barn minns 

även de situationer de inte förstår och upplever ofta detta mycket hotfullt. Böhm menar att de 

vuxna som ingår i barnets sociala nätverk kan hjälpa det att stärka sin identitet genom att få 

minnas sitt ursprung. 

 

 

Kunskap  
I vår studie var vi intresserade av att se vilken kunskap pedagogen visar om begreppet, elever 

med svenska som andraspråk. Resultatet visar att pedagogerna har relativt god kunskap 

genom att de bland annat säger sig vara positiva till att väva in elevernas bakgrund i 

undervisningen. Dock visar observationerna situationer där pedagogerna inte tar vara på 

möjligheterna att använda sitt kunnande. Johannson (1985) förtydligar genom sin studie att 

pedagogen behöver mer kunskap för att förstå att elevens kultur och språk kan vara en resurs i 

lärandet. Likheterna som vi under våra observationer såg mellan de båda skolorna är att de 

erbjuder eleverna med svenska som andraspråk extra hjälp och stöd både i klassrummet och 

genom svenska 2 undervisning samt deltagande i modersmålsundervisning. Fokus ligger 

emellertid på att förklara ord och begrepp för att eleverna ska förstå pedagogernas 

undervisning, inte att se elevernas kulturella bakgrund som en resurs. Samma synsätt möter vi 

även i Grubers (2007) studie, där invandrareleverna betraktas som svaga generellt eftersom 

många av dem är svaga i svenska språket.  
 

För att tillgodose barnens behov måste pedagogen ha kunskap om vad det innebär att vara 

flerspråkig, vad det innebär att lära sig ett andraspråk och hur man skapar de bästa 

förutsättningarna för att dessa barn ska utvecklas (Skolverket, 1998, s 74). 
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När en av pedagogerna, genom enkätsvaren, erkände sin okunskap gällande 

modersmålsundervisningens för- eller nackdelar för elevens språkutveckling, tolkar vi det 

som ett ointresse från pedagogens sida av att söka ny kunskap och vidareutvecklas genom ny 

forskning. Vi känner inte till pedagogens alla förutsättningar till fortbildning men enligt 

läroplanen (Utbildningsdepartementet 1994) ”ska hänsyn tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov” det står även att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

”elevernas tidigare bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (s.6) för att främja 

elevernas fortsatta lärande. Att följa läroplanen ingår i lärarens uppdrag och genom att ta del 

av ny forskning får pedagogen verktyg att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer. Om 

pedagogen inte ser det som viktigt att ta till sig ny kunskap, finns det risk att elever med 

svenska som andraspråk snarare ses som ett problem, precis som det beskrivs i flera studier 

(Johansson, 1985, Lahdenperä, 1997, Gruber, 2007).  

 

I rapport Integration 2002 (2003) uppmanas skolan att granska och se över sitt arbetssätt 

eftersom det påverkar elevernas framtida möjligheter till betyg, jobb och att fungera i 

samhället. I rapporten anses språket vara en viktig del för att klara vuxenlivet, men viktigast 

är att inte behöva uppleva en diskriminerande omvärld. Vi anser därför att styrdokumentens 

riktlinjer måste förtydligas för att synliggöra skolans uppdrag. Detta för att skolan i sin tur ska 

motverka diskriminering och låga förväntningar på elever med svenska som andraspråk.  

 

I en rapport från Skolverket (2003) uppmanas pedagogen att framhålla elevers flerspråkighet 

som en resurs istället för som ett problem för att inte barnen ska skämmas för sitt språk och 

sin identitet. Detta främjar elevens lärande och då även det svenska andraspråket. Även 

läroplanen påpekar sambandet mellan språk, lärande och identitet. Det hör till alla elevers 

rättighet att läraren ska erbjuda rika möjligheter till den kommunikation som stärker elevens 

självtillit till dess språkliga förmåga (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

För att främja språkutvecklingen menar Ladberg (2003) att skolan kan stärka barnens 

självförtroende genom att på ett positivt sätt uppmärksamma barnens bakgrund och egna 

intressen. Barn som blir bekräftade genom att pedagogen visar sitt intresse för deras kultur 

känner trygghet i sin identitet. Det gynnar även självförtroendet att bli accepterad och sedd. 

Enligt Ladberg ger det också en fantastisk upplevelse för barnet att bli förstådd och att få 

möjlighet att göra sig hörd. I våra observationer har vi sett pedagoger som med sitt arbetssätt 
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inte visar intresse för individens behov av bekräftelse och att stärka elevens jag-utveckling. Vi 

vet dock att det finns undantag, så kallade maskrosbarn, som trots sämre förutsättningar och 

sociala skillnader utvecklar självtillit och når framgång i lärandet. Håkansson (2003) 

framhåller att det även finns elever som uppfyller målen utan ett fullständigt utvecklat 

modersmål och där undervisningen inte kopplats till barnets tidigare kultur och bakgrund.  

Dock efterfrågas flerspråkighet och mångfald mer och mer inom arbetsmarknaden och enligt 

Skolverket (2003) krävs det ett nytt sätt att tänka från skolväsendet som har en mycket 

betydelsefull roll för främjandet av samhällsutvecklingen.  

 

 

Praktisk användning av modersmålet 
En del pedagoger uppger i enkätsvaren att de vid vissa tillfällen frågar eleverna efter 

betydelsen av något ord, men eftersom eleverna inte kommer från samma länder kan de inte 

förklara för varandra på modersmålet. Vi ser dock en fördel för alla barn att få möjlighet att 

höra berättelser och sånger på olika språk. Vi anser vidare att det är en betydelsefull kunskap 

att upptäcka att man kan uttrycka samma sak på olika språk. De flesta pedagogerna berättade i 

enkätsvaren att eleverna endast använder sitt modersmål under modersmålsundervisningen. 

Vi finner en risk med detta då pedagogen signalerar att det endast är acceptabelt att tala sitt 

modersmål på dessa 40 minuter per vecka, eleven kan känna att språket inte duger i andra 

sammanhang. Vår åsikt är liksom Jernströms och Johanssons (1997) att pedagoger bör ta vara 

på både likheter och olikheter och se dem som en resurs. Även Parszyk (1999) och Calderon 

(2004) påpekar att resultatet blir att vi skapar förståelse för att det är en fördel att vi är olika. 

På så sätt kan vi lära av varandra samt även finna likheter i varandras olikheter, vi berikar 

varandra. 

 
Det framkommer i en rapport från Skolverket (2003) att pedagoger och rektorer i skolan inte 

prioriterar modersmålsundervisningen och att dess status är mycket låg. Vi tror att statusen för 

ämnet kan höjas genom ett bättre samarbete mellan den obligatoriska skolundervisningen och 

modersmålsundervisningen. Vi tror att det till största delen handlar om pedagogens intresse 

att uppfatta och finna möjligheter för samarbete. Johansson (2000) påpekar att under åren 

1990 – 2000 har behovet av modersmålsundervisning ökat samtidigt som resurserna minskat. 

Johansson beskriver vidare att under perioden 1989 – 97 har antalet anställda 

modersmålslärare halverats. Därför är det ännu viktigare, enligt vår mening, att varje pedagog 

gör vad den kan för att se möjligheterna i vardagen, till exempel låna böcker på olika språk 
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eller ta hjälp och inspiration av föräldrarna. På samma sätt beskriver Jernström och Johansson 

(1997) hur föräldrarna genom sin medverkan i skolan både får känna att deras kunskaper 

behövs och även se att deras barns bakgrunder godtas.  

 

Parszyk (1999) understryker att som pedagog är det viktigt att tidigt stärka barnens identitet 

genom att framhålla att alla elever har en bakgrund och att alla bakgrunder är lika viktiga. På 

så vis skapar pedagogen en miljö där man inte pekar ut en eller några som annorlunda utan 

alla är unika och värdefulla. ”Tanken är att människors livserfarenheter ska kunna 

komplettera varandra” (s.77). 

 

 

Attityd till elevernas bakgrund 
I alla klasser i vår studie fanns elever med svenska som andraspråk. En av våra 

frågeställningar handlar om pedagogernas attityd till elevernas tidigare traditioner och 

kulturer. Alla pedagoger utom en svarade i enkäten att detta ska tas till vara på men i de 

observerade miljöerna fanns ingenting som visade på att andra kulturer uppmärksammas. I 

observationerna såg vi att endast en av pedagogerna visade genom handling hur man i 

undervisningen kan tillvarata elevers olika erfarenheter. Den pedagog som svarade att i 

Sverige är det svensk kultur som gäller, tolkar vi som antingen ointresserad eller okunnig om 

betydelsen av att knyta an till elevernas bakgrund i undervisningen. Den forskning som vi 

tidigare redovisat (Johansson, 1985) visar tydligt att genom att tillvarata elevernas 

erfarenheter skapas en känsla av bekräftelse samt att förutsättningar ges för ett meningsfullt 

lärande.    

 

Vi märkte alltså att det var lättare för pedagogerna att ge svar i enkäterna om att till exempel 

väva in elevernas kulturella bakgrund i undervisningen, men svårare att visa genom praktisk 

handling. Pedagogernas bevisade svårigheter med att integrera elevernas erfarenheter i det 

vardagliga arbetet belyses även genom Grubers (2007) studie vars syfte är att se hur etniska 

skillnader skapas och upprätthålls inom skolan. Där beskrivs hur många pedagoger istället 

använder sig av temadagar som ett underhållande avbrott för att låta elever med svenska som 

andraspråk ge de svenska eleverna en inblick i andra kulturer. Detta för att pedagogerna och 

skolan ska påvisa att de uppnått mål och riktlinjer enligt styrdokumenten.  
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Pedagogens intresse  
I vår hypotes sökte vi svar på om skillnaderna i arbetssätt berodde på ekonomiska resurser 

eller den enskilda pedagogens attityder och intresse. Vårt resultat visar tydligt att hos de 

observerade pedagogerna på båda skolorna finns skillnader i arbetssätt. Vi kan dock inte 

uppfatta att det skulle vara någon skillnad skolorna emellan som beror på de extra 

ekonomiska resurser skolan fått från kommunen. Vi tolkar resultatet av vår studie som att 

skillnaderna mellan olika pedagogers arbetssätt främst beror på den enskilda pedagogens 

attityder och intresse. Vi har förståelse för att läraren kan ha tidsbrist samt många andra 

problem i vardagen, vilket i sin tur kan påverka deras val av arbetssätt. Vi tror dock att genom 

ett brinnande intresse samt en positiv grundinställning söker pedagogen kunskap och 

övervinner svårigheter. Många kan tycka att det är svårt att arbeta med mångfald men vi tror 

att pedagogen, genom att ändra enkla småsaker i sitt arbetssätt, kan bidra till stora 

förändringar.  

 

Vi såg inte heller att längden av arbetslivserfarenhet hade någon betydelse för hur 

pedagogerna utformade undervisningen och miljön eller hur de svarade på våra frågor. 

Pedagogerna visade liknande kunskap och förhållningssätt oavsett om de arbetat ett eller 

trettio år i yrket. Vi kan däremot tänka oss att de som endast varit verksamma en kortare tid 

har mycket annat praktiskt att sätta sig in i samt att anpassa sig till arbetslaget, vilket kan 

påverka både deras arbetssätt och resultatet av denna studie.  

 

Genom vår erfarenhet och den lästa litteraturen har vi sett att det är mer naturligt och 

självklart att utgå från individens behov och skapa trygghet i de lägre åldrarna och därför 

gjorde vi jämförelser mellan pedagoger i olika årskurser. För att bevara pedagogernas 

anonymitet beskriver vi däremot inte resultaten närmare. När vi analyserat våra resultat insåg 

vi att vi inte kunde dra några generella slutsatser av hur pedagogerna arbetar i en viss årskurs. 

Vi såg ett varierat arbetssätt i alla åldersgrupper. 

 

 

Avslutande reflektioner  
Genom vår studie har vi fått viktiga insikter för vår framtida profession. Gren (2007) vill göra 

oss uppmärksamma på hur vi som pedagoger är förebilder för eleverna som befinner sig på 

olika stadier i sin etisk-moraliska mognadsprocess, som är en del av identitetsutvecklingen. 

Gren menar även att i socialisationsprocessen som pågår behöver eleven bli bemött med 
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respekt, kärlek och empati för att själv kunna utveckla dessa egenskaper. Respekt visas också 

om pedagogen vågar bjuda på sig själv, inse sina misstag, erkänna dem och säga förlåt när så 

krävs. 

 
Här kan vi se en likhet med resultatet från skolverkets rapport (2003) där det framhålls att 

pedagogens förhållningssätt till elevernas modersmål och bakgrund är viktigt eftersom det 

påverkar individens framtida självkänsla. Calderon (2004) menar att med språket som verktyg 

kan vi tänka, drömma och lära oss. Hon menar vidare att genom språket får vi självkänsla, det 

är en oskiljbar del av identiteten. Parszyk (1999) berättar i sin studie om hur 

minoritetseleverna tolkar och påverkas av pedagogens förhållningssätt. Eleverna känner större 

oro över att värderas av pedagogen och att inte duga som person än över den språkliga 

dugligheten. Parszyk beskriver hur eleverna kan uppleva en känsla av att inte tilltalas och 

undvikas eller genom blickar känna sig utanför. Detta benämner eleverna själva som den 

osynliga rasismen. Genom ett sådant negativt bemötande utvecklar eleverna en negativ 

självuppfattning. Mead (1976) och Imsen (2006) påpekar att eftersom vår självuppfattning är 

en spegling av hur andra ser på oss är pedagogen viktig som den signifikanta andre när det 

gäller respektfullt bemötande av eleverna. 

 

Vi upplever det skrämmande att våra observationer visar flera exempel på hur pedagoger 

visade bristande respekt mot sina elever. Calderon (2004) och Gren (2007) beskriver att när 

däremot ömsesidig respekt får råda skapas trygghet för alla, men det är speciellt viktigt för 

elever med svenska som andraspråk, som kan behöva extra stöd i sin identitetsutveckling 

eftersom de ska utveckla dubbla identiteter. Löwenborg och Gíslason (2003) förklarar hur det 

i tidigare generationer var naturligt med en auktoritär pedagog. Förhållningssättet ifrågasattes 

aldrig, pedagogen behövde heller inte förklara sitt arbetssätt. De menar att skolan ser 

annorlunda ut idag ”målen är givna men inte vägen dit” (s.24).  

 

På samma sätt framhåller Carlgren och Marton (2002) hur styrdokumenten förändras genom 

åren och därmed erfordras även förändring hos pedagogerna. År 2001 antog de båda 

fackförbunden för lärare, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund gemensamma yrkesetiska 

principer. I de fyra blocken finns råd och vägledning för hur lärare bör förhålla sig till elever, 

yrket, etiken i yrket samt samhällsuppdraget. På hemsidan finns möjlighet att öka sin 

medvetenhet gällande etiska dilemman samt även deltaga i diskussioner med andra lärare 

(www.lararesyrkesetik.se 2008-02-25). 
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Det vi under arbetets gång förstått är emellertid att arbetet med barn med svenska som 

andraspråk inte främst handlar om hur vi bemöter barn från olika kulturer. Kärnan är att förstå 

att vi måste bemöta alla barn med respekt. Enligt vår erfarenhet arbetar många pedagoger idag 

som om barn i svensk skola vore lika, det vill säga kom från samma förhållanden. Så har det 

aldrig varit och kommer heller aldrig att bli. Vi anser i likhet med Frisell (1996) att vi alla har 

vår egen historia, samt platser och människor i vår släkt som påverkat oss. Likaså menar vi 

slutligen att det borde vara en självklarhet att utgå från vars och ens bakgrund och 

erfarenheter när forskningen pekar på att det påverkar identiteten, självkänslan liksom elevens 

framtid på ett positivt sätt. Detta borde vara en rättighet för alla barn oavsett om de kommer 

från Norrköping, Kiruna, Malmö, Iran eller Tyskland. 

 
Jag lämnade ett land, det var förbjudet att älska där. 

Jag lämnade ett land, det var tillåtet att mörda där. 

Jag kom till ett tredje land 

leende stapplade jag fram mitt översatta jag 

undfallande suddade jag ut mina avvikande konturer 

men solen gick ned i mina barndomsminnen. 

Det var påbjudet att vara likgiltig där. 

Än vandrar jag från land till land. 

Namdar Nasser (Franzén, 2001, s.97) 
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  Bilaga 1 

Frågeformulär      

 
Vi vill försäkra Er om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och 

att Ni förblir anonyma genom studien. Uppgifterna kommer endast 

att användas till vårt examensarbete. Vi vill även upplysa Er om 

rätten att avstå från att svara på frågorna, helt eller delvis.   

 

___________________________     _______________________________ 
Catherine Akman                                           Eva Andersson 
 

Man     /       kvinna 

 

Hur länge har du varit verksam inom yrket? 

 

Hur stor är din elevgrupp? Hur många av dessa har svenska som andra språk? 

 

Förklara vilket arbetssätt Du använder för att skapa bra förutsättningar för 

flerspråkiga barn. 

 

 

Förklara hur Du ser på elevernas användande av sitt modersmål i skolan. 

 

 

 

Förklara vad Du anser om att väva in olika kulturers traditioner i verksamheten.

 



  Bilaga 2 

Hej 

 

Vi heter Eva och Catherine och är två lärarstudenter som 

just nu arbetar med vårt examensarbete. Därför kommer vi 

att finnas med i elevgruppen under vecka 6 för att 

observera lärarna och undervisningen. Vi kommer alltså inte 

att ställa några frågor till eleverna, spela in på band eller 

filma, utan vår undersökning gäller endast lärare och deras 

undervisning. 

 

Vid eventuella frågor ber vi Er ta kontakt med berörd 

lärare. 

 

Mvh     Catherine Akman   och   Eva Andersson 

  


	Inledning 
	Bakgrund 
	 
	Dagens skola  
	 
	Svenska som andraspråk 

	Litteraturgenomgång 
	Tidigare studier 
	Teoretisk bakgrund 
	Språk - tanke 
	Självbild - identitet 
	Kulturell beredskap 
	Attityder - förväntningar 


	Syfte och frågeställningar 
	Metod 
	Metodval 
	Förstudie 
	Urval 
	Forskningsetiska ställningstaganden 
	Bearbetning av data  
	Validitet och reliabilitet 

	Resultat 
	Observationer på skola 1 
	Pedagog 1a 
	Pedagog 1b 
	Pedagog 1c 

	Sammanfattning av pedagogernas svar på våra enkätfrågor – skola 1 
	Observationer på skola 2 
	Pedagog 2d  
	Pedagog 2e 
	Pedagog 2f  
	Pedagog 2g  

	Sammanfattning av pedagogernas svar på våra enkätfrågor – skola 2 

	Analys  
	Hur skapar pedagogen meningsfulla situationer som är förankrade i individens tidigare erfarenheter och som leder till igenkännande?  
	Vad visar pedagogen för kunskap om begreppet, elever med svenska som andraspråk?  
	Hur förhåller sig pedagogen till en praktisk användning av elevens modersmål?  
	Vad visar pedagogen för attityd till elevernas tidigare traditioner och kulturer? 

	Diskussion 
	Tidigare erfarenheter och igenkännande 
	Kunskap  
	Praktisk användning av modersmålet 
	Attityd till elevernas bakgrund 
	Pedagogens intresse  

	Avslutande reflektioner  


