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Sammanfattning    
Abstract 
 
I den svenska grundskolan har var sjunde elev en utländsk bakgrund. Många av dessa elever har inte uppnått den nivå 
i svenska språket som krävs för att till fullo tillgodogöra sig undervisningen. Skolan och dess lärare har ett viktigt 
uppdrag när det gäller att ge dessa flerkulturella elever rätt förutsättningar för en lyckad skolframgång, trots språkliga 
hinder.  
 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare i grundskolan, uppger att de anpassar 
undervisning och arbetssätt i flerkulturella klasser. Arbetet avser också att undersöka och ge en bild av vad litteratur 
inom ämnet uttrycker om hur lärare bör anpassa undervisning och arbetssätt till elever med utländsk bakgrund. 
 
Detta examensarbete, en kvalitativ studie, omfattas av två delar. Dels en litteraturgenomgång, och dels en intervjustudie 
vilken är baserad på intervjuer av fyra lärare i grundskolans år två och tre.  
          
Resultatet visar att lärarna i studien i huvudsak anpassar sitt språk när det gäller undervisning av elever i flerkulturella 
klasser och att mycket undervisningstid avsätts till förklaringar av ord och begrepp. Vidare visar resultatet att lärarna 
har många goda intentioner med sin undervisning, men att de ofta tvingas bortse från dem på grund av att yttre ramar, 
organisation och ekonomi styr.  
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                            Sammanfattning  

 
I den svenska grundskolan har var sjunde elev en utländsk bakgrund. D v s de är antingen 

födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Många av dessa flerkulturella elever 

har inte uppnått den nivå i svenska språket som krävs för att till fullo tillgodogöra sig 

undervisningen. Skolan och dess lärare har ett viktigt uppdrag när det gäller att på bästa sätt 

möta dessa elever och ge dem de rätta förutsättningarna för en lyckad skolframgång, trots 

språkliga hinder.  

 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare i grundskolans år två 

och tre, uppger att de anpassar undervisning och arbetssätt i flerkulturella klasser. Arbetet 

avser också att undersöka och ge en bild av vad litteratur inom ämnet uttrycker om hur lärare 

bör anpassa undervisning och arbetssätt till elever med utländsk bakgrund.  

 

Detta examensarbete en kvalitativ studie omfattar två delar. Dels en litteraturgenomgång, och 

dels en intervjustudie vilken är baserad på intervjuer av fyra lärare i grundskolans år två och 

tre.  

 

Resultatet visar att lärarna i studien i huvudsak anpassar sitt språk när det gäller undervisning 

av elever i flerkulturella klasser. De sänker nivån på svårigheten i språket så att så många som 

möjligt ska förstå. Det är vanligt förekommande att lärare sänker språknivån för mycket vilket 

missgynnar eleverna, då lärare förenklar i stället för förtydligar. Det framkom att mycket 

undervisningstid avsätts till förklaringar av ord och begrepp. Vidare visar resultatet av min 

undersökning att lärarna har många goda intentioner med sin undervisning, men att de ofta 

tvingas borste från dem på grund av att yttre ramar, organisation och ekonomi, styr.  
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1 Inledning 
 

I den svenska grundskolan har var sjunde elev en utländsk bakgrund. D v s de är antingen 

födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Gemensamt för dessa elever är att de 

representerar omkring 150 olika modersmål (Integrationsverket, 2006).                                

 
Många av dessa flerkulturella (se Begreppsförklaringar s.7) elever har ännu inte uppnått den 

nivå på svenska språket som krävs för att till fullo tillgodogöra sig undervisningen. Skolan 

och dess lärare har ett viktigt uppdrag när det gäller att på bästa sätt möta dessa elever och de 

dem rätt förutsättningar för en lyckad skolframgång trots språkliga hinder.  

 

I Sverige finns idag fem officiella inhemska minoritetsspråk: finska, samiska, romani chib, 

jiddish och meänkieli. Dessutom finns närmare 200 invandrarspråk som talas i det dagliga 

livet i samhället av större eller mindre grupper. Svenskan spelar här en stor roll då det dels är 

huvudspråket, och det allmänna verktyget för kommunikation, och dels som förmedlare av 

kulturförvaltare och kulturförmedlare vilket gäller detsamma för minoritetsspråken (Lindberg, 

2005). 

    

En mycket betydande del av det mänskliga agerandet är de språkliga handlingarna. Med 

språket kan problem definieras och lösas, handlingar kan genomföras och diskuteras. Genom 

kommunikation formas vår etik och moral, oss själva som individer och andra (Säljö, 2000). 

 

Skollagen säger att oberoende av kön, sociala och ekonomiska förhållanden, geografisk 

hemvist samt etniskt ursprung ska alla barn och ungdomar ha rätt till en utbildning som är 

likvärdig (Integrationsverket, 2006).  

 

Enligt läroplanen (1994) ska undervisningen ”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” (Lpo-94, s. 6).  
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1.1 Bakgrund 
 

Min allra första verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) gjorde jag hösten 2003 på en skola i 

Linköping där andelen elever med flerkulturell bakgrund var noll procent. Resterande Vfu-

perioder fram till 2006 har varit förlagda på en skola i samma stad, där motsvarande siffra är 

70-80 procent. Jag har insett vilket privilegium jag haft som fått tillbringa nästan all min Vfu-

tid på denna flerkulturella skola och det har varit lärorikt och berikande på många vis. Jag har 

fått träffa elever och föräldrar från världens alla delar, fått en nära inblick i hur det är att leva i 

väntan på uppehållstillstånd, hur det är att fasta, att bära slöja, lära sig böner och hur det är att 

bo sju personer i en lägenhet med tre rum och kök. Vidare har jag fått höra elevers berättelse 

om hur de upplevde Sverige när de kom hit och hur det är att ha en mamma och pappa som är 

födda i ett annat land.  

 

Hösten 2006 genomförde jag min slutpraktik i år två på denna skola. Då jag själv var ansvarig 

för många delar av undervisningen upplevde jag hur mycket ”extra” det krävdes av mig som 

lärare när jag skulle individanpassa min undervisning och mitt arbetssätt i denna klass som 

bestod av tjugo elever varav femton flerkulturella. Av dessa flerkulturella elever var en del 

födda i Sverige, några hade flyttat hit i förskoleåldern och andra strax före skolstart. De hade 

alla hunnit olika långt i sin språkutveckling, vilket medförde att jag många gånger upplevde 

det svårt att individanpassa undervisningen och leva upp till läroplanen som säger att läraren 

ska ”utgå från varje enskild individs nivå, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpo 

94, s.14).  

 

Det jag insåg under slutpraktiken var att jag måste skaffa mig mer kunskaper i hur 

undervisningen kan och bör anpassas i flerkulturella klasser. Detta för att på bästa sätt möta 

de elever som ännu inte kommit så långt i sin språkutveckling att de kan ta till sig 

undervisningen såsom sina etniskt svenska kamrater har möjlighet till.  

 

På Linköpings universitet finns möjlighet att läsa kurser i Svenska som andraspråk. Jag har 

dock valt att prioritera kurser som Grundläggande färdigheter i matematik och svenska, 

Samhällsvetenskapligt tema samt Specialpedagogik i min utbildning till lärare i de lägre 

åldrarna.  
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Jag är medveten om att det vid diskussioner om flerkulturella klasser tenderar att fokusera på 

problem. Jag vill här passa på att nämna att det förvisso finns mycket problematik i de 

flerkulturella klasser jag har vistats i men vill här framhålla hur inspirerande och lärorikt det 

har varit.  

1.2 Syfte 
 
Arbetes främsta syfte är att empiriskt undersöka hur några lärare från år två och tre, som 

jobbar i flerkulturella klasser, anpassar sin undervisning och sitt arbetssätt. Anledningen till 

att jag valt just det ämnet är att jag behöver mycket mer av denna kunskap och kompetens i 

mitt kommande yrke. Ytterligare ett syfte med studien är att med hjälp av litteratur inom 

ämnet erhålla lärdomar om hur man bör och kan anpassa sin undervisning och sitt arbetssätt. 

Jag har, vilket jag tidigare nämnt, genom den verksamhetsförlagda utbildningen inom 

lärarprogrammet fått en viss kunskap och erfarenhet av detta men min tanke är att komplettera 

kunskapen genom denna studie.  

 

Jag har gjort en kvalitativ studie där jag intervjuat lärare om hur de anpassar sin undervisning 

och sitt arbetssätt där fokus ligger på lärarperspektivet. 

 

1.3 Frågeställningar  
 

• Hur uppger några lärare i grundskolans år två och tre, att de anpassar undervisning och 

arbetssätt i flerkulturella klasser?  

• Vad har dessa lärare för intentioner och önskningar med sin undervisning och 

arbetssätt?  

• Hur bör och kan man som lärare anpassa sin undervisning och sitt arbetssätt i 

flerkulturella klasser – vad uttrycker litteratur inom ämnet?  

• Fordras det speciell kompetens av lärare i flerkulturella klasser? I så fall vad, eller 

vilken?  
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1.4 Begreppsdefinitioner  
 

Nedan följer förklaringar av begrepp jag använt mig av i denna studie (i alfabetisk ordning).  
 

 
• Andraspråk 

 

Det språk individen lär in efter att helt eller delvis tillägnat sig sitt modersmål (förstaspråk). 

Inlärningen sker i den miljö där språket har en naturlig kommunikationsfunktion 

(Nationalencyklopedin, 2006).   

 

• Etnicitet (etnisk svensk elev)  
 

”De sociokulturella faktorer som karaktäriserar en etnisk grupp som uppkommer vid en 

blandning av flera kulturer, till skillnad från folkslag eller stam.” (Pedagogisk uppslagsbok, 

1996, s 147) 

 

Jag har valt att använda detta begrepp för att förtydliga när det är infödda enspråkiga, svenska 

elever med svenska som modersmål jag åsyftar. Om jag i stället skulle utesluta ordet etnisk 

och enbart använda svensk elev blir det missvisande i sammanhanget anser jag. En svensk elev 

inkluderar även ett barn som är fött i Sverige och har föräldrar som är invandrare med annat 

modersmål än svenska. Enligt Bergman m fl (1992) är det vanligt förekommande att dessa 

elever har brister i det svenska språket och därmed svårt att tillgodogöra sig undervisningen 

(Vidare se Tvåspråkighet och tidsaspekt s. 17). 

 
• Flerkulturell elev  

 

Begreppet ”flerkulturell elev” alternativt ”tvåkulturell elev” förespråkar Lahdenperä (1997 

s.166) som hon menar i högre grad svarar mot Sveriges mångkulturella samhälle än andra 

benämningar såsom invandrarelev eller elev med utländsk bakgrund.  

 

Termen invandrarelev kom till under 70-talet och sedan dess har samhället förändrats men 

dock inte benämningen invandrarelev vilken författaren anser är grovt kategoriserande. Det 

finns flera förklaringar till begreppet invandrare. Enligt Nationalencyklopedin (2006) är en 

invandrare en person som flyttar från ett land till annat för att under en längre tid bosätta sig 

där i minst ett år enligt folkbokföringen i Sverige. Begreppet förekommer inte i 
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utlänningslagen. Termen valdes avsiktligt då man på 60-talet ville byta ut termen ”utlänning” 

som betraktades som negativt laddat (Nationalencyklopedin, 2006). 

 

En person med utländsk bakgrund syftar enligt Integrationsverket (2006) på någon som  

är född i Sverige med två utrikes födda biologiska föräldrar. Är bara en förälder född utrikes 

räknas personen att ha svensk bakgrund.     

 
Lahdenperä (1997) föreslår alltså att benämningen två- eller flerkulturell används när vi talar 

om elever som antingen är födda utomlands eller som är födda i Sverige och har minst en 

förälder som är född utomlands.  

 
Jag instämmer i Lahdenperäs resonemang och har av den anledningen valt benämningen 

flerkulturell elev i denna studie. Jag förespråkar gärna detta begrepp trots att det inte är vanligt 

förekommande i den litteratur jag använt mig av i detta arbete.  I litteraturen jag tagit del av 

förekommer många olika benämningar som syftar på dessa elever. För att undvika förvirring 

för läsaren har jag tagit mig friheten att skriva flerkulturell elev alternativt elev med 

flerkulturell bakgrund även om författaren använt t e x invandrarelev i sin text.   

 
• Förstaspråk/modersmål  
 

”...det redskap som barn lär sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda 

sin omvärld. I tvåspråkiga familjer kan barn tillägna sig två modersmål 

samtidigt”.(Nationalencyklopedin, 2006) 

 ”...det språk som man har lärt sig först och som man sedan identifierar sig med” (Skutnabb-

Kangas 1986, s. 31). 

 
• Mångkulturell  

 
Termen åsyftar till exempel ett samhälle som representeras av många olika kulturer och språk. 

(Pedagogisk uppslagsbok, 1996).  

 
• SVA – Svenska som andraspråk 

 

SVA är en ny benämning av det tidigare Svenska 2 (Sv2). Sedan 1995 ett eget ämne med 

egen kursplan och betyg. Enligt Skolverket syftar ämnet till att elever med annat modersmål 

än svenska (flerkulturella elever, min anm.) ska nå upp till en ändamålsenlig nivå av det 

svenska språket så att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen. Ytterst 
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syftar det till att elever med annat modersmål än svenska ska uppnå en infödds språknivå. 

Genom detta ämne ska eleverna i olika situationer få möjlighet att förbättra sin förmåga att 

skriva, läsa och lyssna. Fokus ligger på att träna språket kommunikativt (vidare se bilaga 1).  

  
• Tvåspråkig/flerspråkig elev  

 
”Barn som i sin vardag möter och har behov av att använda två eller flera språk, oberoende av 

deras behärskning av språken.” (Axelsson m fl 2002, s 9) 

 
”Aktiv tvåspråkighet, bilingualism, innebär att man behärskar två språk fullständigt”.  

(Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s 642) 

 
• Ytflyt 

 

Den del av språkförmågan som man använder när man i en direkt konkret situation talar med 

någon annan (Skutnabb-Kangas, 1981).   
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2 Litteraturgenomgång 
 

Inledningsvis redovisas delar av den litteratur som behandlar interkulturell pedagogik, lärares 

kompetens och arbetssituation. Därefter behandlas anpassad undervisning och arbetssätt, 

elevers olika referensramar samt skillnader i ordförståelse. Slutligen fokuseras samtalets 

betydelse, anpassade böcker och texter. 

2.1 Interkulturell pedagogik  
 

Enligt Skolverkets rapport Gemensamt ansvar (2001), offentliggjordes detta begrepp första 

gången i språk- och kulturavdelningens huvudbetänkanden Olika ursprung - Gemenskap i 

Sverige (SOU 1983:57) och Kunskap för gemenskap (SOU1983:58). Detta föranledde beslutet 

om att samtliga ämnen i skolan ska kännetecknas av ett interkulturellt synsätt där definitionen 

lyder: ”Interkulturell: som står för en process där människor med olika språk och kulturer 

påverkar varandra” (s.17). 

 
Lahdenperä (2004) skriver om interkulturell pedagogik Hon inleder redovisningen av 

begreppet med att konstatera att det är ett förhållningssätt som ska genomsyra alla ämnen, all 

övrig verksamhet i skolan och ska gälla alla elever. Det handlar om behovet av ett nytt sätt att 

se på hur svenskar och flerkulturella personer förhåller sig till varandra. Författaren fortsätter 

redovisningen av begreppet med en betraktelse som innefattar flera delar; såsom 

mångkulturell skolutveckling, interkulturellt lärande samt interkulturell undervisning. Den 

interkulturella pedagogiken innefattar fostran, undervisning, vägledning, handledning, lärande 

och utveckling.  

 

Borgström (2004) menar att det är en ny miljö många lärare befinner sig i. En mångkulturell 

miljö som ställer krav på flexibilitet och att hitta metoder och undervisningsformer. För att 

kunna skapa en god kommunikation mellan läraren och eleverna med olika kulturella 

bakgrunder krävs interkulturell kompetens. Borgström pekar på skillnaderna mellan 

pedagogik som ett akademiskt ämne och interkulturell pedagogik. Författaren menar att i den 

interkulturella pedagogiken finns kulturella aspekter i fokus och förhållningssätt.   

 

Lindberg (2005) framför åsikten att skolan strävar efter att neutralisera och jämna ut 

olikheterna vilket författaren menar kan leda till förödande konsekvenser för såväl samhället 
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som den enskilda eleven. Därför menar hon att skolans förhållningssätt till elever som tillhör 

minoriteten inte bara berör skolan utan också samhället. I vårt globaliserade samhälle 

efterfrågas tillgång på flerspråkighet och interkulturell kompetens vilken riskerar att gå 

förlorad i skolans strävan mot likriktning. Det kan innebära svårigheter i form av konflikter 

för en minoritetselev som både vill ”passa in” i den svenska gemenskapen och inte avvika 

från det som i allmänhet uppfattas som ”normalt”.  

 

2.2 Lärares kompetens  
 
Skolverket konstaterar i 2006 års lägesbedömning att flerkulturella elever måste få en mer 

effektiv undervisning i svenska för att kunna nå målen i skolan. Detta förutsätter bland annat 

att lärarna har en god kompetens. För att ge eleverna ett bra stöd behöver lärarna 

självförtroende och tilltro till sin egen kompetens. Rapporten visar att var tredje lärare 

upplever att de har en bristande kompetens när det gäller arbete med elever från olika 

kulturella och social bakgrunder. Rektorer, stat och huvudmän måste ta ett större ansvar 

beträffande lärarens kompetensutveckling. Skolverket slår fast att satsningar på en effektiv 

och anpassad undervisning är nödvändig.   

 
Bergman m fl (1992) understryker betydelsen av fortbildning för alla lärare som arbetar i 

flerkulturella klasser och det borde vara en angelägen uppgift för varje skolas ledning. Denna 

utbildning skulle syfta till att lärarna fick kontinuerlig utbildning i hur man underlättar för 

eleverna i olika lärandesituationer.  

 
Vidare framhäver Bergman att som lärare gäller det att vara lyhörd när man undervisar 

flerkulturella elever. Detta för att kunna förstå dem trots kulturella skillnader och språkliga 

hinder. Det krävs inte att läraren ska ha utbildning i SVA, Svenska som andraspråk, men att 

det krävs både kompetens och lyhördhet för att kunna avgöra huruvida det brister i en elevs 

förståelse av sammanhang och begrepp, eller om det rör sig om svårigheter med språket.  

 
Parszyk (1999) framhåller att det också krävs att läraren får kunskaper om vilka olika 

pedagogiska traditioner som finns i olika grupper och olikheter i kulturmönster, för att få 

insikt i hur de flerkulturella eleverna lär. 

 

Ladberg (1994) skriver att läraren måste vara tydlig i sin gränsdragning och våga vara en 

förebild. Då det är många av de flerkulturella eleverna (vilket även gäller de etniskt svenska 
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eleverna) som har en trasslig bakgrund och trasiga själar behöver de ofta bli bekräftade och 

sedda av läraren. Läraren måste förhindra misslyckanden och hitta tillfällen då eleven känner 

att den lyckas och bygga på det som är positivt.  

 

Viberg (1996) inleder sitt resonemang beträffande lärares kompetens att undervisningen hela 

tiden måste anpassas efter att det finns flerkulturella elever i klassrummet och samtliga ämnen 

måste anpassas med hänsyn till dessa elever. Detta innebär inte att innehållet i stoffet ska 

förenklas men att det däremot förklaras och förtydligas genom mer uttrycklig 

bakgrundsinformation. Viberg går vidare med att hävda att kunskaper i hur man undervisar i 

SVA är nödvändig för alla lärare och särskilt för de lärare vilka arbetar i områden där i princip 

alla elever är flerkulturella. 

 

Bergman & Forshage (2001) konstaterar att i skolor där andelen flerkulturella elever utgör 80-

90 % av det totala antalet elever nu har börjat komma till insikt om att verksamheten måste 

anpassas efter de flerspråkiga eleverna. Detta genom ett språkutvecklande arbetssätt och en 

anpassad ämnesundervisning som går i linje med pedagogiken i ämnet Svenska som 

andraspråk. En betydande andel av de flerkulturella eleverna på dessa skolor befinner sig på 

mellannivå (se Olika nivåer, s.15) och är i stort behov av rätt anpassad undervisning. Men det 

är få lärare som har rätt kompetens, hävdar Bergman& Forshage.  

 
Lahdenperä (1997) har i sin avhandling Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? gjort en 

textanalytisk studie utifrån åtgärdsprogram för elever med  flerkulturell bakgrund. Hon har 

utifrån åtgärdsprogrammen bland annat undersökt lärares olika förhållningssätt till denna 

kategori elever. Lahdenperäs resultat visar att det är vanligt förekommande att lärarna i 

åtgärdsprogrammen uppger att det är eleven som behöver stödundervisning. Att elevens 

skolsvårigheter kunde bero på faktorer i omgivningen såsom skolmiljön eller på lärarens egen 

undervisning var det endast ett fåtal som ansåg. Analysen visar att lärarna hade lättare för att 

redogöra för fel och brister hos eleverna och deras föräldrar än att kritiskt granska sin egen 

omgivning och sitt eget arbete och kompetens.  

 
Läraren behöver öka sin kunskap om hur man anpassar sin undervisning i en klass med 

flerkulturella elever (Lindberg, 2005). Detta för att på bästa sätt möta alla elever i 

klassrummet och ge dem de bästa förutsättningar för skolframgång. Skolan och läraren måste 

inta ett mångkulturellt förhållningssätt och utveckla en språklig medvetenhet. Lindberg 
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skriver vidare: ”Men främst handlar det om att kunna möta alla elever utifrån deras olika 

förutsättningar, referensramar och varierande förförståelse, ta vara på och bekräfta den 

språkliga och kulturella mångfalden och uppmuntra nya och heterogena uttryck för 

svenskhet” (Lindberg, 2005, s.341). 

 

2.3 Arbetssituation 
 
Rosander (2006) skriver i förordet till Gibbons bok Stärk språket. Stärk lärandet (2006) om 

hur hon sett den flerkulturella skolan växa fram. Rosander beskriver sin skola i Botkyrka 

utanför Stockholm där, när hon började för 30 år sedan, hade en flerkulturell elev. Tjugo år 

senare var andelen flerkulturella elever 90 %. Denna beskrivning av utvecklingen menar hon 

är något många lärare, främst i storstadskommuner, känner igen. Det ställs stora krav på dessa 

lärare att alla deras elever ska nå läroplaners och kursplaners olika mål.    

 

På en flerkulturell skola har lärare en arbetssituation som ställer stora och många krav på dem, 

påpekar Ask (1996). Dagligen ändras förutsättningarna för läraren vilket kräver flexibilitet. I 

den flerkulturella klassen finns elever med traumatiska upplevelser bakom sig. 

Klasskonstellationerna ändras ständigt då elever kommer till under läsårets gång och andra 

försvinner. Ask skriver vidare att det krävs så mycket mer av en lärare i en flerkulturell klass 

än i en etnisk svensk. Det upplevs frustrerande för lärarna då eleverna misslyckas med att nå 

kursplanernas olika mål vilket ger läraren känslan av att ha misslyckats med sin undervisning. 

Ask beskriver hur man som lärare upplever att det på många sätt är orättvist för dessa elever. 

Läraren vet hur det skulle kunna gå att göra men det är ett betungande förändringsarbete att 

genomgå när det är de yttre ramarna, ekonomin, som styr. Som lärare måste man se 

möjligheterna, framhåller författaren. Att arbeta på en flerkulturell skola innebär både ”tårar, 

skratt och nerver” (s.18). Som lärare kan man inte dölja något för eleverna då de läser av ens 

sinnesstämning. Ask, som arbetat många år på flerkulturella skolor, jämför drivkraften som 

finns för att arbeta med dessa elever, med en drog. Det finns en positiv puls och ett 

engagemang på dessa skolor som man blir beroende av, skriver hon.  

 
Bergman (2001) anser att det är en utopi för en lärare i helklass att lyckas med alla elever, då 

skillnaderna mellan elevernas språkliga förmåga kan skifta från mycket låg till mycket hög i 

en flerkulturell klass. I dessa klasser uppstår lätt ett dilemma för läraren när han/hon tvingas 



 14 

välja emellan att låta de flerkulturella eleverna vänja sig vid att inte förstå eller låta de 

svenska eleverna vänta in de flerkulturella.  

 

Som lärare gäller det att få sina intentioner med undervisningen att gå ihop med betingelsen; 

intentionerna måste gå ihop med utförandet av skolans uppdrag (Carlgren & Marton 

2001.)Det verkar dock vara vanligt förekommande att lärare tvingas bortse från sina goda 

intentioner och istället ge eleverna sådana uppgifter att ordning upprätthålls, vilket medför att 

eleverna är sysselsatta med mindre meningsfullt arbete.  

 

2.4 Anpassad undervisning och arbetssätt 
 

När det gäller att anpassa undervisningen i flerkulturella klasser framhåller Nordheden (1998) 

att läraren måste anpassa sitt stoffurval efter eleverna. Författaren understryker 

fortsättningsvis att det inte är tillräckligt att ge dessa elever endast förförståelse för just de 

moment de ska syssla med. Det är utifrån elevernas närvaro arbetet ska bestämmas och utifrån 

elevernas förutsättningar arbetet ska utformas. Läraren måste inse det faktum att det är elever 

från många olika språkgrupper som befinner sig i samma klassrum, och att undervisa dessa 

elever förpliktigar.  

 

I 1994 års läroplan står följande: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla” (s. 6).      

 
”Undervisningen ska 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” (s. 6).  

 
Hultman (1996) framhåller att anpassning av undervisning i flerkulturella klasser handlar om 

att förändra och hitta nya vägar. Det kan vara lättare att komma på undervisningslösningar när 

det inte finns några andra alternativ; läraren tvingas tänka i nya banor när den traditionella 

undervisningen inte fungerar. Idérikedomen är stor på många problemskolor, menar 

författaren.  
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En elevs lärande fungerar bäst om pedagogen utgår från de kunskaper eleven har med sig 

(Ladberg, 2000). Annars är det stor risk att det uppstår problem och det blir svårt för skolan 

att undervisa eleven vilket i sin tur innebär problem för eleven. Då alla pedagogers 

arbetssituation ser olika ut är det svårt att arbeta på samma sätt. Alla har olika stora grupper, 

antalet svensktalande barn varierar i grupperna, eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer 

och är i olika åldrar (a.a.).   

 
Bergman m fl (1992) pekar på betydelsen av hur läraren uttrycker sig i det flerkulturella 

klassrummet. Läraren måste reflektera över sitt språk och försöka se svårigheterna vilket inte 

alltid är lätt. Språket ska inte vara utslätat eller av barnslig karaktär utan vara klart, enkelt och 

utan språkliga fällor. Författarna föreslår att läraren kan ta SVA-läraren till hjälp med att 

observera undervisningsspråket.  

 

2.5 Olika nivåer  
 
Strandberg (1996) påpekar att lärare många gånger upplever svårigheter med att organisera 

undervisningen så att eleverna har möjlighet att uppnå målen. Det kan upplevas svårt att hitta 

rätt nivå; inte för lätt och inte för svårt. Lärarens utgångspunkt i undervisningen bör vara att 

den ska ligga nära elevernas kulturella bakgrund och vardag.   

 

Ladberg (2000) varnar dock i sammanhanget för strategin att sänka nivån för mycket då låga 

förväntningar leder till låga prestationer. Frisell (1996) är av den åsikten att lärare ska kräva 

mer och inte mindre av de flerkulturella eleverna.  

 
Gibbons (2006) menar att lärarens uppgift är att ge de flerkulturella eleverna rätt sorts 

stöttning i stället för att förenkla uppgifterna för mycket. Uttrycket stöttning syftar till att 

läraren ska ge eleven en tillfällig hjälp för att exempelvis kunna lösa en uppgift för att eleven 

sedan ska kunna klara den på egen hand. Stöttning ska leda eleven framåt och till en förståelse 

på en högre nivå. Gibbons redogör för Vygotskys (1978) teori om att arbeta inom den 

närmaste utvecklingszonen. Utvecklingszonen betecknar avståndet mellan vad en människa 

kan klara av på egen hand utan hjälp, och vad hon skulle kunna klara av med lite handledning 

från en lärare, annan vuxen eller klasskamrat. Vidare förklarar Gibbons Vygotskys teori med 

att undervisningen alltså inte ska ligga över elevens kapacitet men den lyhörde läraren ska ge 

eleverna utmaningar som ligger steget före den kommande utvecklingsfasen.  
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För att veta hur man som lärare ska anpassa sin undervisning i helklass och individuellt krävs 

att läraren hittar vilken språklig nivå samt vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på, 

menar Bergman m fl (1992). Till skillnad mot att undervisa i klasser med homogent etniskt 

svenska elever är det ofta så att det i en flerkulturell klass krävs mycket mer av läraren när det 

gäller att ha insikt i hur eleven tänker. 

 

Läraren måste fråga sig och försöka sätta sig in i hur eleven tänker annars kan läraren inte 

heller förvänta sig att eleven ska förstå hur läraren tänker. För att få dessa kunskaper kan 

läraren intervjua eleven, tidigare lärare, kamrater, modersmålslärare och föräldrar. Men för att 

synliggöra var de språkliga bristerna finns är det nödvändigt att göra olika former av 

kartläggningar av eleven. Dessa kartläggningar görs med hjälp av olika varianter av 

språktester som är speciellt konstruerade för att finna just vilka elevens språkliga brister är. 

Men det är dock inte är tillräckligt att kartlägga vad eleven inte kan (Bergman m fl, 1992). 

 

För att kunna säkerställa en elevs språkutveckling är det också viktigt att läraren kan 

analysera och beskriva vad eleven kan och vilken språknivå eleven befinner sig på. Detta kan 

läraren få fram genom att studera och bedöma elevernas fritt skrivna texter. Bergman m fl 

föreslår en rad bedömningskriterier i tre färdighetsnivåer: nybörjarnivå, mellannivå och 

avancerad nivå. Här följer korta beskrivningar av de olika nivåerna.  

 

På nybörjarnivån är ordförrådet relativt begränsat och språket är enkelt och vardagsnära. Det 

är främst substantiv och verb som eleven använder sig av. På denna nivå börjar strukturerna 

till den grundläggande grammatiken växa fram. De flesta pronomen används. De 

prepositioner som används är enkla. De mest frekventa verben kan eleven böja korrekt. 

Primärt använder eleven huvudsatser med rak ordföljd. 

 

På mellannivån ökar ordförrådet markant vilket gör det lättare för eleven att kommunicera och 

förståelsen ökar. Det är dock vanligt förekommande att eleven använder sig av ord och 

begrepp den till fullo inte behärskar. Fortfarande är det främst substantiv och verb som 

används, men adjektiven börjar användas alltmer på denna nivå. Även i komplicerade 

meningar är nu ordföljden i huvudsatserna korrekta.  

 

När eleven har nått avancerad nivå är det primärt säkerheten och precisionen när det gäller 

ordvalet som framgår tydligt. Eleven använder ett varierat ordförråd och även på en abstrakt 
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nivå fungerar språket. Språkutvecklingen har ofta kommit ifatt deras kognitiva mognad på 

denna nivå, vilket gör att de sällan överskattar sin språkliga förmåga. Eleven blir medveten 

om sina språkliga begräsningar och kan be om hjälp när det behövs. Den grammatiska 

säkerheten har ökat och blir alltmer korrekt. En mer varierad meningsbyggnad används med 

korrekt ordföljd i huvudsatser och bisatser. På den här nivån överensstämmer oftast språket 

med de svenska referensramarna (Bergman m fl, 1992).  

 

När så läraren har kartlagt var de språkliga bristerna finns samt gjort en bedömning av vilken 

nivå eleven befinner sig på i sin språkutveckling ger det dels läraren förutsättningar för att 

kunna säkerställa den utvecklingen och dels ha ett bra underlag för hur undervisning och 

arbetssätt bör anpassas (a.a.).  

 

2.6 Tvåspråkighet och tidsaspekt  
 
Det är två grupper av elever som ännu inte uppnått den avancerade nivån i språket.  Den ena 

gruppen utgörs av de elever som nyligen anlänt till Sverige och de som vistas här enbart i 

några år. Den andra gruppen utgörs av de elever som har gått hela sin skolgång i Sverige och 

är födda här. De elever som är födda här och har stannat på mellannivån är en elevkategori 

som kan vara problematisk för läraren att anpassa undervisningen till (Bergman m fl, 1992).  

 

Det finns många omständigheter som påverkar elevens språkutveckling. Linnarud (1993) 

konstaterar att barn alltid förmår att lära in sitt första språk men sällan lär sig andraspråket 

helt och fullt. Många faktorer såsom attityder, personlighet, motivation, inlärningsstrategier 

och ålder spelar in.  

 

Att föräldrarna har en positiv inställning till det nya språket och det nya landet påverkar också 

barnens tillägnade av det nya språket, skriver flera författare (Alfakir, 2004, Ellneby, 1998). 

Alfakir säger att på grund av att en del barn saknar kontakt med svenska barn medför detta att 

det finns en stor grupp barn som inte har möjlighet att tillägna sig svenska språket fullt ut.  

 
Ellneby (1998) skriver att det förvisso tar längre tid men att det inte är svårare att lära sig två 

språk än ett.  
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Viberg (1993) redogör för Colliers studie (1987) vilken är byggd på en undersökning av 1500 

elever på USA: s östkust. Enligt Collier är elevens ålder vid ankomsten till det nya landet av 

stor betydelse för hur snabbt tillägnandet av det andra språket är. För att nå en infödds nivå i 

skolans olika ämnen var den genomsnittliga tidsåtgången 3-8 år för elever som anländer vid 

åldern 5-8 år. Snabbare gick det för elever nära puberteten i åldrarna 8-11 år; tidsåtgången var 

då 2-5 år. De elever som hade de svårast var eleverna i åldrarna 12-15 år. Här tog det 6-8 år 

innan eleverna hade uppnått infödds nivå i skolämnena.   

 

Viberg skriver vidare om Cummins studie (1981) som visade att det tar ca två år för ett barn 

att behärska det så kallade ytflytet; vardagsspråket. 

 

2.7    Referensramar  
 
Det kan vara svårt för pedagogen att veta vad den flerkulturella eleven har med sig i 

”ryggsäcken”, men det är angeläget att utgå från vad eleven kan och betrakta eleven som 

kompetent, hävdar Ladberg (2000). De etniskt svenska eleverna och de flerkulturella har 

skilda referensramar och erfarenheter.  

 

Den flerkulturella eleven har ofta många andra begrepp och erfarenheter än de som läraren 

räknar med att eleven vid en viss ålder har i sin referensram. Exempelvis har en elev, som 

anlänt till Sverige från Somalia vid sex års ålder, mängder av begrepp och ord på sitt 

modersmål. Detta, tillsammans med erfarenheter från sitt ursprungsland, ger eleven en 

annorlunda referensram i jämförelse med en etnisk svensk elev. När läraren talar om en 

speciell blomma, sak eller företeelse som finns i den svenska vardagen gynnar det den etniskt 

svenska som med hjälp av sin erfarenhet och referensram vet vad läraren talar om. Men det 

missgynnar den flerkulturella eleven som inte har till exempel ordet liljekonvalj inom sin 

referensram. Det är inte ovanligt att liknande situationer kan orsaka missförstånd och skapa 

förvirring hos eleven (Ladberg, 2000).  

 

Ett liknande resonemang förs av Wellros (1992) som menar att förklaring av ord är av stor 

angelägenhet eftersom eleverna tolkar efter olika referensramar. Hon tar som exempel upp 

läsning av Sveriges landskap. Elever som inte har bott i Sverige så länge har inte hunnit skaffa 

sig någon personlig anknytning till platser, vilket försvårar inlärningen. De etniskt svenska 
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eleverna har kanske en mormor i Skåne och har varit på semester i Värmland osv. Vidare har 

de barnen redan vid tidig ålder lärt sig namn på t ex blommor och träd.  

 

Enström & Holmgaard (1993) poängterar att en lärare gör det lättare för eleverna att bygga 

upp sitt ordförråd i konkreta och aktiva situationer. Om de får se och uppleva ord, begrepp 

och företeelser blir det lättare för eleven att lära sig. Lärare för de lägre åldrarna är medvetna 

om vilket ordförråd de etniskt svenska barnen har tillägnat sig, vad de har lärt i förskolan, 

förskoleklass; lärarna har något att utgå ifrån. Ord som betecknar mat, kläder eller begrepp 

såsom framför, bakom osv. är ”omöjligt” att inte lära sig för de barnen. Men ett barn som 

kommer till Sverige i sju-åtta årsåldern måste således i skolan lära vad etniskt svenska barn 

lär sig i förskoleåldern.   

2.8 Skillnader i ordförståelse   
 

Ladberg (2000) framhåller att läraren ska ge eleven språkligt stöd, inte tankemässigt. Detta är 

dock ett vanligt förekommande misstag som lärare gör då de förenklar språket på fel sätt 

istället för att förtydliga det. Hon menar att man som lärare kan skriva och tala om företeelser 

som är både abstrakta och invecklade eller om religiösa eller politiska problem om det görs på 

ett sätt som är genomlysande. Om läraren förenklar på fel sätt är risken stor att innehållet 

upplevs som för enkelt och barnsligt, vilket medför att det krävs mindre av elevens 

inlärningsförmåga och tankeverksamhet. 

 

Vidare framhåller Ladberg att det är förhållandevis lätt för eleven att förstå meningsbärande 

ord vilka är vanligt förekommande i religion, historia eller geografi. Parszyk (1999) för fram 

en likartat uppfattning. Om läraren exempelvis förklarar ordet klimat för eleven är det lättare 

för eleven att identifiera det ordet jämfört med många småord, såsom fastän och egentligen.  

 

Även Lindberg (2005) påpekar att det är viktigt att läraren är medveten om att det primärt inte 

är fackorden i läromedelstexter som orsakar de största svårigheterna för de flerkulturella 

eleverna. Det är i stället ord såsom föremål, arvingar, hamnar, trycka och kulle vilka vållar 

problem. Fackorden är ofta förklarade i läromedelstexten eller ses som självklara att förklara 

för läraren, vilket inte är fallet med exempelorden. De är ord som troligtvis ingår i de etniskt 

svenska barnens vokabulär.  

 



 20 

Bergman m fl (1992) instämmer i ovanstående författares åsikter om att läraren inte ska avstå 

från att nämna nya begrepp för att för den skull undvika att ställa eleven inför något som kan 

innebära svårigheter. Författarna menar att det är vanligt förekommande att lärarna intar en 

inställning som är beskyddande mot de flerkulturella eleverna för att inte försätta dem i 

språkliga svårigheter. Nya begrepp är i princip lika svåra att förstå för en svensk elev som en 

flerkulturell. Här är lärarens uppgift att språkligt finna en bra förklaring, vilket kräver tid för 

utredning. 

 

Matematik menar Bergman m fl (1992), är ett ämne där det krävs stora insatser av läraren. I 

detta ämne krävs ett fungerande språk för ett logiskt tänkande vilket många av de 

flerkulturella eleverna saknar. Det kan innebära svårigheter för läraren att reda ut vilka 

problem eleven har i just matematikämnet. Parszyk (1999) hävdar att matematiken ofta ses 

som ett lättare ämne att anpassa undervisningen i. Parszyk anser att en orsak kan vara lärares 

bristande kunskaper om andra kulturer och språk. Författaren påpekar att om eleven inte 

förstår ett speciellt matematiskt begrepp, riskerar hela lösningen gå fel. Matematikuppgifter 

kan både vara beroende av språket och inte. Även inom detta ämne är det av den anledningen 

mycket viktigt att förklara och konkretisera ord och begrepp.   

 

Strandberg (1996) uppmärksammar att uppgifterna i matematikboken är utformade efter den 

svenska kontexten. Detta kan förorsaka problem för elev som t e x ska räkna ut längden på ett 

villastaket. Enligt Strandberg är det vanligt att läraren låter eleven hoppa över de benämnda 

talen och stället räkna tal som endast består av siffror.  

 

Nordheden (2001) framhåller inledningsvis i detta sammanhang att lärarens beskrivning av 

småord är av en stor och avgörande betydelse. Hon tar som exempel upp ordet var och syftar 

till ett tal i en matematikbok som handlade om att några barn ska dela upp äpplen och frågan 

löd: hur många får de var? Ett till synes litet ord men som förorsakar stora problem om man 

inte vet betydelsen. Nordheden framhåller fortsättningsvis att det i princip är omöjligt för 

läraren att förutsäga alla de lägen där problem kan uppkomma, men att exemplet med 

matematikuppgiften kan vara en ögonöppnare.  

 

För att få en uppfattning om svårigheter i språket kan pedagogen ta för vana att analysera det 

egna språket skriver Ladberg (2000). Det finns språkliga svårigheter i alla ämnen och 

författaren menar här att man som pedagog ska uppmuntra eleverna att vara frågvisa och visa 
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tålamod när de gör det. Det behöver inte alltid vara läraren som förklarar och beskriver. Här 

kan läraren ta hjälp av andra elever som ibland kan ge bättre och lättare förklaringar än 

läraren.  

2.9 Samtalets betydelse  
 

Speciellt i flerkulturella klasser är det en lärares skyldighet att frambringa optimala 

förutsättningar för elevens utvecklande av språket i skolan, anser Littman & Rosander (1999). 

Det är språket som är verktyget för att kunna påverka, skoja, framföra åsikter, säga ifrån, visa 

respekt och för att ha goda förutsättningar för att kunna klara sig i samhället. Det fordras att 

läraren utnyttjar varje tillfälle till att utsätta eleven för språket. Det är genom interaktion som 

språket övas bäst. Läraren måste låta eleverna samtala och lämna över ordet till dem. Det är 

inte tillräckligt att en elev åt gången talar, det gäller att skapa många taltillfällen för så många 

elever som möjligt. Eleverna har enligt undersökningar en tredjedel av talutrymmet, medan 

läraren har lagt beslag på de andra två tredjedelarna (a.a.). 

 

Även Ladberg (2000) uppmärksammar det faktum att läraren talar mest i klassrummet och 

menar att traditionella lektioner inte är lämpade i flerkulturella klasser eftersom de inte är 

särdeles språkutvecklande. Fortsättningsvis påpekar författaren att läraren måste bryta det 

traditionella mönstret och skapa situationer där eleverna får använda språket stor del av 

lektionstiden. Ladberg förespråkar grupparbeten, temaarbeten och en möblering som inbjuder 

till samtal. Författaren är dock medveten om att det kan vara problematiskt att tänka i nya 

banor och ”vända upp och ner” på och utmana den traditionella undervisningen, inte minst när 

det gäller att få med sig ledning och kollegor på samma banor. Hon påpekar dock 

avslutningsvis att alla pedagoger kan göra något för att effektivisera sin undervisning och gå 

ett steg framåt.   

 

Viberg (1996) och Gibbons (2006) resonerar på ett liknande sätt och framhåller att det i 

flerkulturella klassrum är särskilt angeläget att eleverna får arbeta i smågrupper och par för att 

få kommunicera.   

 

Likaså Nordheden (2001) poängterar att det är viktigt att låta elevernas språk få utvecklas 

genom att skapa en undervisningsmiljö där fokus ligger på samtal och det skrivna språket i 

alla ämnen.  
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Gibbons (2006) framhåller också betydelsen av att läraren ska hålla nere ljudnivån i 

klassrummet. Det finns naturliga skäl till detta men påpekar att det är svårare för de 

flerkulturella eleverna att ta in och förstå instruktioner med för mycket och för högt 

bakgrundsljud. Läraren måste göra dem uppmärksamma på vad det innebär att lyssna och vad 

de ska lyssna efter. Läraren kan behöva träna dem i att lyssna. Men det allra viktigaste i 

sammanhanget enligt Gibbons, är att läraren själv är en god förebild genom att vara en god 

lyssnare. 

 

2.10  Struktur 
 

Det är viktigt att läraren har en tydlig struktur i klassrummet framhåller Ladberg (2000). Om 

varje lektion och/eller skoldag börjar och avslutas på samma vis kan även de elever som inte 

förstått lärarens instruktioner på grund av den bristande språkförståelsen, ändå veta vad som 

ska göras. Detta inger trygghet menar författaren.  

 

Gibbons (2006) instämmer i vad ovanstående författare skriver och menar att instruktioner 

fördelaktigast visas konkret. För att förenkla och förtydliga ytterligare efter att ha givit en 

instruktion kan läraren ta för vana att i sin tur be en elev förklara och sedan skriva upp det på 

tavlan.   

2.11  Anpassade böcker och texter  
 

När det gäller val av texter och böcker till elever med bristande kunskaper i svenska 

framhåller Ladberg (2000) att lärarens viktiga uppgift är att välja rätt sorts texter. Hon menar 

att det är lätt att tro att en kortare text är lättare att förstå än en längre men oftast förhåller sig 

det sig tvärtom. I en kort text har många ord och tankeled exkluderats vilket gör det svårare 

för eleven att förstå sammanhanget. För att skapa gynnsammare förutsättningar för elevens 

förståelse bör läraren hellre välja en längre och konkretiserande text, framför en kort.  

 

Littman & Rosander (1999) skriver att förutom språkutveckling genom samtal så är läsning 

viktigt. Läraren måste låta eleverna läsa mycket och det är angeläget att hitta rätt nivå på 

texten. Innehållsmässigt måste läraren hitta en bok som passar elevens mognad även om den 

inte överensstämmer med elevens ålder. Lärarens mycket viktiga uppgift är sedan att 
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förbereda eleven för texten genom förförståelse vilket fås genom att arbeta med ord och 

begrepp. Genom att visa bilderna i boken skapas också förförståelse. Eftersom alla elever 

tolkar efter sina egna olika referensramar kan det försvåra valet av böcker.    

 

Gibbons (2006) påpekar att en mycket elementär uppgift läraren har i sin anpassning av 

litteratur till eleverna är att finna faktatexter som är relevanta och barnlitteratur som är 

välskriven. Författaren redovisar en lista över kriterier, som böcker vilka ska läsas av 

flerkulturella elever, bör uppfylla. Nedan följer några punkter från listan. 

 

• Ett upprepande språk som blir så bekant för eleverna att de snart kan läsa med (t ex en 

ramsa som återkommer).  

• Ett tema (t ex att det goda segrar över det onda), universella motiv (t ex tre söner av 

vilka de äldsta är elaka och den yngste snäll) och en sensmoral (t ex godhet lönar sig).  

• Tydliga bokstäver och bra formgivning. 

• Ett rikt och autentiskt språk som tjänar som förebild för eleverna och inte låter 

konstruerat. 

• Ett innehåll och ett språk som hjälper till att utöka elevernas läsförmåga och kunskap 

om världen.(Gibbons, 2006, s.138) 

 

Författaren menar att det är av stor vikt att läraren utgår ifrån det som är bekant för eleven för 

att sedan gå vidare till det obekanta, detta för att inte förstöra läsglädjen för eleven. Gibbons 

poängterar dock här att man gör eleverna en otjänst om de endast får läsa texter om sådant de 

redan känner. Då de ska lära sig ett nytt språk inkluderar det kultrulla obekanta företeelser 

som i förväg ska förklaras av läraren vilket bygger upp en förförståelse. När eleverna därefter 

möter texten upplevs den inte främmande. De böcker som bör väljas bort är de som handlar 

om kulturella ovanliga företeelser.  

 

Gibbons diskuterar även svårigheten att hitta lämpliga s.k. läsläror till elever med bristande 

kunskaper i svenska. Vissa läsläror som återfinns skolan syftar endast till att barnen kan läsa 

vad som står skrivet men lockar sällan till fortsatt läsning. Nedan följer ett exempel från fyra 

sidor ur en läsebok i ovan nämnda kategori: 
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”Sidan 1: Här är Lena. Här är Per. 

Sidan 2: Lena har en bil. 

Sidan 3: Pär har en båt. 

Sidan 4: Bilen är blå. Båten är röd”. 

(Gibbons, 2006, s.136) 

 

Ovanstående text från en läslära är ett exempel på att det inte går att förutsäga vad som 

kommer att hända, den saknar innehåll och upplevs tråkig av såväl lärare som elev.  

 

Gibbons (2006) instämmer också i Littmans & Rosanders (1999) uppfattning om att eleven 

måste få en förförståelse inför en text som ska läsas eller lyssnas på. För en del elever kan det 

vara positivt att få alla svåra ord beskrivna före läsningen, men för vissa kan de få en motsatt 

effekt pga. för mycket information.  
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3 Metod 
 

Detta avsnitt inleder jag med en redogörelse för mitt val av metod som följs av en redovisning 

av urvalet. Efter det görs en presentation av de lärare jag intervjuat till studien och en 

beskrivning av hur intervjuerna genomfördes. Därefter redogör jag för etiska principer och för 

mitt tillvägagångssätt vid bearbetningen av intervjuerna. Slutligen redovisas 

metoddiskussionen samt mina medvetna avgränsningar 

3.1 Val av metod  
 

Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2002) används främst intervjuer 

vid denna form av forskningsmetod och fokus ligger på den intervjuades synvinklar och är 

flexibel i sin karaktär. Till skillnad mot kvantitativ forskning, som mer är inriktad på siffror, 

är en kvalitativ forskningsmetod vanligtvis inriktad på ord. Den kvalitativa 

forskningsmetoden, uppvisar en induktiv syn när det gäller relationen mellan praktik och 

teori; den är tolkande då resultaten av forskningen ligger till grund för de slutsatser som görs 

(a.a.).   

 

Vidare har jag valt en semistrukturerad intervjumetod. Vid semistrukturerade intervjuer utgår 

forskaren från en intervjuguide och har möjlighet att ställa följdfrågor, som en uppföljning, 

utifrån de svar man får. Den här intervjumetoden är också flexibel och följsam då frågorna 

inte nödvändigtvis behöver ställas i en bestämd ordning. Vid en semistrukturerad intervju med 

öppna frågor krävs att intervjuaren är lyhörd och uppmärksam på de svar man får, påpekar 

Bryman (2002). 

 

Vid utformandet av en intervjuguide poängterar Bryman (2002) att man ska se till att 

formulera frågor som behövs för att få svar på frågorna i sin problemformulering, dock utan 

att göra dem för detaljerade. Jag valde öppna frågor i intervjuguiden (Intervjuguide, se bilaga 

2) vilket ger respondenten möjlighet att svara med egna ord och det lämnar också plats för 

utvidgade svar.  
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3.1.1 Prövning av intervjuguiden 

 

Före en studie är det en fördel att utprova instrumenten som ska användas vid 

undersökningen; en så kallad pilotstudie. Detta för att se om någon fråga kan leda till 

exempelvis missuppfattningar eller uppfattas oklart (Bryman, 2002). 

Jag ställde frågorna till en lärare i min vänkrets och som arbetar på en flerkulturell skola. Vad 

jag då noterade var att hon fick tänka till länge på vissa frågor. Hon menade att mycket av det 

hon gör i sin undervisning ”sker automatiskt” och att hon behövde tid för att verkligen tänka 

efter och för att kunna verbalisera hur hon gör när hon anpassar sin undervisning. Detta 

resulterade i att jag beslutade mig för att låta mina intervjupersoner få ta del av frågorna i god 

tid före genomförandet av intervjun.  

  

Läraren i förundersökningen ansåg att frågorna var relevanta och lättförståliga. Jag bibehöll 

därmed min intervjuguide oförändrad. Med hjälp av denna mindre pilotstudie uppskattade jag 

tiden för varje intervju till ca 30 minuter. 

3.2 Urval  
 
Bryman (2002) påpekar att det i kvalitativa undersökningar ofta saknas utförliga redogörelser 

för hur urvalet gått till. Jag kommer i följande text vara så utförlig som jag anser vara relevant 

för sammanhanget.  

 

För att begränsa mig valde jag att enbart intervjua lärare i år två och tre. Orsaken till att jag 

valde just dessa år är att jag anser mig bäst insatt i dessa åldersgrupper då jag tillbringat 

mycket verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) i just dessa. Dessutom behövde jag göra en 

avgränsning med tanke på åldersperspektivet. Mitt krav var att lärarna undervisade i en klass 

där andelen elever med flerkulturell bakgrund översteg 30 %. 

 

Vid denna tidpunkt i november, under veckorna 45 och 46 år 2006, då jag skulle utföra 

intervjuerna visste jag att många lärare var fullt upptagna med utvecklingssamtal och att det 

av den orsaken eventuellt skulle medföra problem att hitta villiga intervjupersoner som kunde 

avsätta tid för mig.  

 

Således beslutade jag mig för att använda mig av det som benämns som bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2002). Vid ett bekvämlighetsurval består intervjupersonerna av sådana vilka finns 
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lättillgängliga för forskaren vid det aktuella tillfället. En orsak till att forskare använder sig av 

denna metod kan bero på olika faktorer som t ex svårigheter att hitta personer som kan ställa 

upp. 

 

På min Vfu-skola tillfrågade jag de fyra lärare vilka arbetar i år två respektive tre om vilka två 

som hade tid och möjlighet att ställa upp på en intervju. Orsaken till att jag endast bad om att 

få två intervjupersoner i stället för fyra direkt, var att jag inte ville ha lärare från endast en 

skola. Detta resulterade i jakande svar från Gun, lärare i år två samt Sara, lärare i år tre.  

 

Vidare ringde jag till fler skolor i Östergötland vilka jag visste hade hög andel flerkulturella 

elever, och sökte intervjupersoner i år två och tre. Jag tillfrågade sammanlagt fem lärare och 

jag valde då de lärare jag först fick jakande svar ifrån. Det var Anna lärare i år två ,samt 

Erika, lärare i år tre. 

 

Eftersom alla hade dåligt med tid fick de själva avgöra var och när inom de angivna veckorna 

intervjuerna skulle genomföras.  

3.3 Presentation av lärarna  
 
Nedan följer presentationer av de fyra lärare som jag intervjuat. För att säkerställa dessa 

personers anonymitet är namnen fingerade. I alfabetisk ordning presenteras här lärarna: Anna, 

Erika, Gun och Sara. För att ge en bild av de respektive lärarnas klasser och skolor redovisas 

en punktlista efter var och en, med information om antalet elever i klassen etc.  

 
Anna är drygt 60 år och arbetar i år två på en f - fem skola. Hon har varit verksam lärare i 30 

år. Hon har arbetat många år utomlands i klasser med elever från olika länder, och har med 

det drygt femton års erfarenhet av arbete i flerkulturella klasser. Hon har ett vikariat i klassen 

och har denna tvåa vissa lektionstimmar. Anledningen till det låga elevantalet i klassen beror 

enligt Anna på att de haft många problem i klassen och att de flesta ligger på en mycket låg 

språklig nivå i svenska.  

 

• Antal elever i klassen: 13 

• Antal elever med invandrarbakgrund: 11 

• Antal elever med SVA: 3 

• Antal elever anmälda till modersmålsundervisning: 9 
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• Andel flerkulturella elever på skolan: 90 % 

 
Erika är i 50-årsåldern och jobbar sedan tre år i en flerkulturell klass på en f - fem skola. Hon 

är klasslärare i år tre och har haft dem sedan år ett. Hon har tidigare arbetat i klasser med 

främst etniskt svenska elever i trettio år. Erika förklarar det låga antalet elever i klassen med 

att kunskaperna i svenska språket är mycket lågt. 

 
• Antal elever i klassen: 12 

• Antal elever med invandrarbakgrund: 11 

• Antal elever med SVA: 0 

• Antal elever anmälda till modersmålsundervisning: 6 

• Andel flerkulturella elever på skolan: 75 % 

 
I Erikas klass har inga elever ämnet SVA. Orsaken till detta är att 90 % av skolans elever är i 

behov av SVA och enligt Erika är tanken att lärarna därför ska låta SVA-pedagogiken 

genomsyra hela undervisningen.  

 
 
Gun är lärare på en f - fem skola. Gun är drygt 50 år och har arbetat som lärare i 21 år. Hon är 

klasslärare i år två och har varit så sedan skolstarten i år ett. I mer än tio år har Gun jobbat i 

flerkulturella klasser på skolan och före det i klasser med etniskt svenska elever.  

 

• Antal elever i klassen: 20 

• Antal elever med invandrarbakgrund: 15 

• Antal elever med SVA: 9 

• Antal elever anmälda till modersmålsundervisning: 10 

• Andel flerkulturella elever på skolan: 70-80 % 

 
Sara är 36 år och jobbar på en f - fem skola. Hon är klasslärare i år tre och har haft eleverna 

sedan skolstarten. Hon har varit verksam lärare i tretton år och har varit på den aktuella skolan 

i drygt fem år. Innan dess arbetade hon på en skola med primärt etniskt svenska elever.  

 

• Antal elever i klassen: 17 

• Antal elever med invandrarbakgrund: 15 

• Antal elever med SVA: 6 



 29 

• Antal elever anmälda till modersmålsundervisning: 4 

• Andel flerkulturella elever på skolan: 70-80 % 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade lärarna har mellan tre och femton års 

erfarenhet av att arbeta i flerkulturella klasser. Samtliga har också arbetat i klasser med enbart 

etniskt svenska elever. I deras respektive klasser är andelen flerkulturella elever 75-90 %.  

 

3.4 Genomförandet av intervjuerna  
 

När jag bokat tid med respektive lärare skickade jag frågorna via e-post till samtliga. Alla fyra 

lärare ansåg att det varit positivt för dem att få ut frågorna före intervjun så att de fick 

möjlighet att förbereda sig och fundera i lugn och ro. Två av dem hade gjort mindre 

anteckningar som stöd för minnet.  

 

Intervjuerna spelades in på band för att inte riskera att missa information, speciella fraser och 

intervjupersonens egna ordalag, vilket kan bli fallet om man antecknar (Bryman, 2002). 

 

Bryman (2002) redogör för en lista vilken Kvale (1996) formulerat. Kvales lista består av 

olika krav och kriterier för en lyckad intervju. Exempelvis menar han att det inför en intervju 

är viktigt att vara väl förberedd och insatt i ämnet. Vidare ska intervjuaren vara tydlig, 

styrande och strukturerad och samtidigt öppen och lyhörd. Det är också av stor vikt att med 

jämna mellanrum tolka och sammanfatta det intervjupersonen sagt för att kontrollera att 

svaren har blivit korrekt uppfattade.  

 

Intervjun med Anna genomfördes den 7 november 2006, kl.10.45-11.15. Anna valde att bli 

intervjuad under en ledig dag i sitt hem vilket jag inte hade något emot. Efter att ha bekantat 

oss en stund började jag intervjun. Stämningen var lugn och avspänd och vi var placerade i en 

soffa med bandspelaren emellan oss. Jag fick avbryta inspelningen vid ett tillfälle då hennes 

telefon ringde. 

 

Intervjun med Erika utfördes den15 november 2006: kl.14.00-14.30. Erika och jag var helt 

obekanta för varandra och vi småpratade lite innan vi påbörjade intervjun. Erika hade stark 

motvilja mot bandspelaren men var införstådd med varför jag ville spela in intervjun. Jag 
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upplevde att vi snabbt fick kontakt med varandra och hon verkade inte anmärkningsvärt 

påverkad av bandspelaren under intervjun. Vi satt i hennes klassrum och inspelningen avlöpte 

utan avbrott.  

 

Intervjun med Gun utfördes den 10 november 2006, kl. 14.00-14.30. Gun och jag är bekanta 

sedan tidigare då hon är lärare på min Vfu-skola. Intervjun genomfördes i hennes klassrum 

efter den sista lektionen på fredagen. Vi fick avbryta inspelningen vid två tillfällen då kollegor 

behövde svar på frågor. Detta störde vår koncentration något men vi hittade snabbt tillbaka 

igen.  

 

Intervjun med Sara genomfördes den 9 november 2006, kl. 12.00-12.30 i hennes klassrum 

under en lektion då hennes elever hade idrott. Sara är liksom Gun lärare på min Vfu-skola och 

därför en redan bekant person. Hon var väl förberedd och hade funderat en del kring frågorna. 

Hon var till en början något spänd men det gick snabbt över i ett engagerat samtal. Intervjun 

avlöpte utan avbrott.  

 

Att intervjua kan vara svårt men jag upplevde att mina intervjuer gick mycket bra. Jag har i 

mitt tidigare yrke arbetat som reporter. Detta har givit mig erfarenhet av att möta många olika 

slags människor och genomföra intervjuer vilket jag i detta sammanhang hade stor nytta av. 

Jag är van att intervjua efter en guide och kunde därmed uppfylla Kvales (1996) krav utan 

problem. Jag har också stor erfarenhet att intervjua personer med både ljud och bild.  

Varje intervju var beräknad till 30 minuter vilket visade sig vara rimlig tid. Om inte 

intervjupersonerna hade haft möjlighet att förbereda sig, hade troligtvis tiden inte räckt till. 

Vid ett flertal tillfällen hände det att intervjupersonen ”svävade ut” men jag såg till att styra 

intervjun så vi snabbt kom in på ämnet igen. Jag inledde alltid med den första frågan i 

intervjuguiden men lät resten av frågorna komma i den ordning som passade bäst efter det 

svar jag hade fått. Jag hade valt att inte låta mina intervjupersoner ha intervjuguiden framför 

sig under intervjun. Jag ville själv ha kontroll och ställa frågorna i den ordning jag fann bäst 

allteftersom intervjun förflöt. För de lärare som antecknat på guiden som stöd för minnet 

kunde dock titta på denna när den aktuella frågan kom.  
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3.5 Etiska principer  
 
Enligt informationskravet (Bryman, 2002) fick de intervjuade personerna information om mitt 

syfte och upplägg av min undersökning innan jag började intervjuerna. Enligt 

samtyckesprincipen var jag noga med att framhäva deras anonymitet i min studie. Jag 

upplyste dem också om rätten att hoppa över frågor och att medverkan skedde frivilligt. 

3.6 Bearbetning av intervjuerna  
 

Efter intervjuerna transkriberades dessa. Transkriptionerna gjorde jag övergripande så att 

endast det som var relevant för mina frågeställningar skrevs. I utskriften tog jag således inte 

med privat prat om barnbarn eller artighetsfraser. Utskrifterna låg sedan till grund för min 

bearbetning och resultatredovisning.  

3.7 Metoddiskussion 
 
I ett tidigt skede av arbetet med denna undersökning beslutade jag mig för att använda mig av 

en intervjumetod för att få in material. Ett annat alternativ till intervjuer hade varit 

observationer. Enligt Bryman (2002) får en observatör som är deltagande, lättare och djupare 

kontakt med de personer som observeras. Detta eftersom forskaren befinner sig i de 

observerade personernas egen miljö under en längre tid. När man genomför en undersökning 

som enbart baseras på intervjuer menar Bryman att risken är stor att kontakten med 

intervjupersonerna tenderar att bli ytlig.  

 

Mot bakgrund av ovanstående kan sägas att jag är medveten om fördelarna med deltagande 

observationer. En kombination av dessa metoder hade säkerligen varit fördelaktigt då jag 

skulle ha kunnat få fram ett resultat som visade både på hur de uppgav att de anpassade 

undervisningen och arbetssättet, och hur de i praktiken gjorde.  

 

Men eftersom tiden för arbetet med denna studie är tidsbegränsad till tio veckor anser jag inte 

hade tillräckligt med tid för detta. Att intervjua tar avsevärt mycket kortare tid och jag fick 

svar på mina frågor ”direkt” från lärarna. Jag anser dessutom att genom att intervjua fick jag 

fram intervjupersonernas egna tankar, resonemang, formuleringar och detaljer vilket jag 

menar inte hade varit fullt möjligt vid en observation.  
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Efter pilotstudien valde jag att skicka ut intervjuguiden i förväg till de utvalda lärarna som 

skulle intervjuas (se Prövning av intervjuguide s. 25). Jag anser inte att det påverkade resultat 

i negativ bemärkelse, snarare tvärtom, då de fick tid till reflektion fick jag innehållsrika svar.  

3.8 Tillförlitlighet 
 

Under arbetets inledande fas funderade jag mycket kring hur många lärare som skulle ingå i 

studien. Alternativen stod mellan fyra eller sex stycken och jag diskuterade med min 

handledare för- och nackdelar mot varandra.  

 
Genom att intervjua sex personer skulle jag få ett mer omfångsrikt material och 

trovärdigheten i studien skulle troligtvis öka i jämförelse med att intervjua fyra personer. 

Nackdelen var att jag skulle få väsentligt mycket mer material att gå igenom vilket är 

tidsödande och denna studie är begränsad till tio veckor. Därför valde jag att basera studien på 

fyra intervjuer.  

 
Slutsatser som jag dragit har uteslutande varit utifrån vad som framkommit i dessa intervjuer. 

Jag är således väl medveten om att studien inte på något sätt är representativ för hela 

lärarkåren. Bryman (2002) menar i sammanhanget att kvalitativa forskningsresultat inte ska 

generaliseras till populationer utan till teori; det som är det viktiga när det gäller bedömningen 

av generaliseringsbarheten ”kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formulerats på grundval 

av kvalitativa data” (s. 271). Med stöd av Brymans ovanstående resonemang samt att mitt 

resultat stämde väl överens med den genomgångna litteraturen, anser jag att studiens 

trovärdighet ökar. 

 

3.9 Avgränsningar  
 

Språkinlärning och tvåspråkighet är nära förknippat med lärares undervisning av 

flerkulturella elever. Dessa är i sig omfattande områden men är mer inriktat på 

elevperspektivet. Men jag anser att elevers språkinlärning och tvåspråkighet är så pass nära 

förknippade med övrigt innehåll i studien att jag funnit det relevant att ta med dessa områden, 

dock i kortfattad form.  
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4 Resultat  
 

I följande avsnitt redogör jag resultatet av intervjuerna med de fyra lärarna. 

4.1 Anpassat språk  
 

Alla fyra lärarna beskriver att de huvudsakligen anpassar sitt språk när de talar till eleverna. 

De måste hela tiden vara medvetna om vilka ord de använder; vilka ord som kräver 

förklaringar. När de förklarar ord försöker de vara så tydliga och konkreta som möjligt. De 

visar bilder, ritar eller går ut i skogen om det exempelvis är ett visst träd de talar om. Lärarna 

framhåller att den allra största skillnaden mot att undervisa i klasser med enbart etniskt 

svenska elever är att i flerkulturella klasser krävs just anpassning av språket och förklaringar 

av ord och begrepp. 

 

Jag vet ungefär vad de svenska barnen kan när de börjar, vad de lärt sig på dagis och i förskoleklassen. Jag vet 

att de har sett en tussilago eller en adventsljusstake, sånt som är självklart för oss men inte för invandrarbarnen. 

Man vet inte vad invandrarbarnen har i sina ”ryggsäckar”. Jag skulle inte ha förklarat ingående vad en 

tussilago eller en adventsljusstake är i en svensk klass. Jag skulle anta att de visste det. (Sara) 

 

Lärarna påpekar att konkretiserande undervisning är bra för alla elever i de lägre åldrarna, 

men att det är ett måste i flerkulturella klasser.  

 

Alla fyra lärare framhåller i intervjuerna att språket är det centrala och att det är pga. bristande 

kunskaper i svenska språket som de flesta svårigheter uppkommer. Exempelvis förklarar de 

att när det gäller matematik så behövs ingen särskild anpassning, så länge de bara handlar om 

siffror, men när eleven ska lösa ett benämnt tal fallerar det då språkförståelsen sätter stopp. 

Alla småord inom matematiken måste förklaras, konstaterar de fyra lärarna. 

 

”Hur mycket ska var och en betala?” Vadå var och en? (Erika) 

 

Erika och Gun menar att man hela tiden måste ”kolla av” att eleverna förstått. De påpekar att 

det inte går att undervisa i samma takt som i en klass med homogent svenska elever.  

 

Det går ju inte bara att köra på... (Gun) 
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Erika menar att det krävs att hon som lärare går långsamt framåt med undervisningen och inte 

i första hand tänker på vad kursplaner och mål säger om hur långt eleverna borde ha hunnit 

för sin ålder. Men hon säger att hon upplever detta som frustrerande vilket också Gun 

instämmer i.   

 

4.2 Svårigheter med att hitta rätt nivå  
 

För att få vetskap om hur långt eleverna har hunnit i sin språkutveckling och var de språkliga 

bristerna finns görs kartläggningar med hjälp av kartläggningsmaterial, som är avsedda för 

flerkulturella elever, berättar lärarna. De utrycker alla att det är bra att ha dessa kartläggningar 

som grund för hur de ska anpassa undervisningen både när det gäller undervisningen i 

helklass och när det gäller att individanpassa.  

 
Anna, Gun och Sara anser att det är svårt att veta på vilken nivå man ska undervisa. Detta 

upplever inte Erika då hon anser att den språkliga nivån i hennes klass är så pass låg att det 

inte finns någon risk för att hon gör det för enkelt för eleverna. Det är bättre att börja på en låg 

nivå och gå uppåt mot en svårare, menar Erika. När hon ska förklara ord och begrepp för 

eleverna tar hon ofta den enda etniskt svenska eleven i klassen till hjälp:  

 
Det är vi som står för svenskan i klassen. (Erika) 
  

Anna vill försöka att utmana eleverna också och inte göra det för enkelt. Hon säger att man 

måste vara uppmärksam på att man inte gör språket för torftigt. 

 

Dessvärre ställs nog undervisningen för lågt många gånger beroende på att det är flertalet elever som inte har 

så många ord med sig och då riktar man in sig efter den stora gruppen. Men om man berättar en saga och bara 

använder jätteenkla ord blir den ju väldigt fattig, man måste informera om att det finns mer ord. (Anna) 

 
Sara berättar att Skolverket i en granskning påpekat att de inte får lägga sig på en för låg nivå, 

men hon menar att det finns en stor risk för det. Skolverket hade sagt att de inte fick tänka att 

”de här barnen har haft det tufft” och för den skull sänka undervisningsnivån. Hon berättar 

vidare att när hon exempelvis pratar om tussilagon utvidgar hon förklaringen genom att få 

med flera svåra bitar också till de elever som sedan förskolan vet vad en tussilago är. 
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Gun menar att hon nog sänker nivån på språket för mycket när hon talar och det blir lite för 

enkelt ibland. 

4.3 Högläsning svårast  
 

Tre av de fyra lärarna anser att det svåraste att anpassa är högläsning i helklass eftersom alla 

elever har hunnit olika långt i sin språkutveckling. De förklarar att om de väljer att läsa högt 

ur en kapitelbok i en helklassituation är risken stor att många inte förstår innehållet vilket 

medför att det lätt blir oro i klassen och svårt med koncentrationen för eleverna. Om de i 

stället läser ur en bilderbok upplever en del, att det blir för enkelt och mindre engagerande. 

Högläsning är annars något som de flesta elever tycker om och som är ”bra att ta till”, men 

enligt lärarna fungerar inte det i deras respektive klasser. Anna påpekar att när hon läser 

exempelvis ur Emil i Lönneberga och förklarar ord och begrepp som förekommer, så har 

endast ett fåtal av hennes elever något som de kan associera till. Vidare säger lärarna att de 

förklarar ord och begrepp både före, under och efter läsning för att ge eleverna förförståelse 

och större möjlighet att förstå.  

 

Erika menar att de situationer då det är svårast att anpassa undervisningen är när eleverna ska 

arbeta självständigt och t ex leta fakta om ett djur i en bok eftersom det bland annat krävs att 

de måste förstå vad de läser.  

4.4 Många intentioner och önskningar  
 

Då de flesta av de flerkulturella eleverna endast talar det svenska språket när de befinner sig i 

skolan anser de fyra lärarna att eleverna måste få tid till att samtala. Det är då de utvecklar sitt 

språk menar de.  

 

Gun och Sara talar om att eftersom språket är grunden till allt måste eleverna få mer tid att 

samtala och det helst i mindre grupper vilket är svårt i helklass. Sara önskar fler strukturerade 

lektioner avsedda för samtal. Hon vill ha fler vuxna som har tid att lyssna på det enskilda 

barnet.  

 

Sara vill ha mer tid och resurser till upplevelser för barnen. Hon menar att eftersom eleverna 

bäst lär när de får uppleva det de lär om i verkligheten. Temaarbete över en längre tid skulle 

hon också vilja jobba med. Anledningen till att det är svårt att genomföra temaarbete och 
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grupparbeten är att det blir så splittrat. Hon berättar att många elever ”går iväg” på SVA, 

”mattespec”, talpedagog mm. Om samma problematik vittnar också Gun och Anna och menar 

att det gör det svårt att jobba med t e x grupparbeten.  

 

Anna och Erika anser att de lyckas med att anpassa sin undervisning och sitt arbetssätt bra.  

 

Erika skulle vilja lära sig mer om SVA. I Erikas klass är alla elever utom två i behov och har 

rätt till undervisning i ämnet Svenska som andraspråk, (SVA). Situationen är ungefär 

densamma på hela skolan, säger hon. Efter kritik från Skolverket, som ansåg att 

undervisningen i SVA inte fungerade på ett tillfredställande vis, går nu inga elever ”iväg” på 

SVA. Tanken är stället att alla lärare i skolan i stället ska låta alla lektioner genomsyras av 

ämnet.  

 
Hon hade också velat veta mer om olika kulturer och religioner innan hon började på skolan 

för tre år sedan, vilket hade underlättat förståelsen för eleverna från början menar hon. Erika 

skulle också vilja ha mer undervisningstid för att eleverna skulle komma ifatt med språket.  

 

Det går åt så otroligt mycket tid att förklara, jag skulle behöva mer tid. (Erika) 
 

Gun anser inte att hon lyckas att anpassa undervisning på ett tillfredsställande sätt och menar 

att det i mångt och mycket handlar om organisation och resurser.  

 

Jag tycker inte att jag lyckas på det viset att jag vet ju vad jag vill, men det är så vansinnigt svårt att komma dit. 

Jag vet vad de behöver men har inte möjlighet att genomföra och ge dem det. Det är smärtsamt. (Gun)                                                                                        

 

Vidare säger Gun att hon skulle vilja ha klasser där inte mer än hälften av eleverna var 

flerkulturella så att det var svenska språket som dominerade i klasserna. Om det fanns fler 

etniskt svenska elever i hennes klass skulle medföra att de språkliga förebilderna skulle vara 

fler och barnen skulle kunna lära språket av varandra i en högre utsträckning: 

 

...när det blir sånt överslag att det är mer än 50 procent, blir det främst jag som står för svenskan . Barn lär av 

varandra. Men när det inte finns några att lära av? (Gun) 
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4.5  Lärarnas kompetens 
 

Samtliga fyra lärare berättar att de genom att fråga kollegor och genom egna erfarenheter och 

misstag lärt på vilket sätt de ska anpassa sin undervisning och sitt arbetssätt.  

 

De intervjuade lärarna vittnar om att de upplever att det krävs mer av dem som lärare i en 

flerkulturell klass än i klass med enbart etniskt svenska elever. En del av deras elever lever i 

en otrygg tillvaro då de t ex väntar på ett eventuellt uppehållstillstånd. Flera av eleverna har 

psykosociala problem som tar mycket av lärarnas tid och energi att lösa.  

 

Erika säger att eleverna är beroende av henne som en fast och trygg punkt. Anna påtalar också 

betydelsen av att hon som lärare måste vara stabil som person:  

 
Ju sämre barnen mår desto stabilare måste man vara som vuxen. Det är så många barn som mår dåligt. Det 

krävs mer och mer av oss som lärare. (Anna) 

 

Anna och Sara framhäver att de måste vara mycket flexibla och att det tar mycket tid att 

komma på individuella lösningar. Sara säger att hon tvingas att anstränga sig mer att komma 

på hur hon ska förklara ord och begrepp. Vidare säger hon att mycket handlar om att vara 

lyhörd och ödmjuk 

 

Lärarna säger att det krävs att de måste vara medvetna om att de ska tala på ett sådant sätt så 

att så många som möjligt förstår. 

 

4.6 Rutiner och struktur  
 

Lärarna berättar om att eleverna behöver struktur och försöker därför att ha återkommande 

moment varje dag så att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som ska hända. Likaså 

lägger de upp vissa lektioner på samma sätt från gång till gång, vilket gör att eleverna vet vad 

de ska göra och känner trygghet med det.  

 

Samma rutiner är ett måste. (Erika) 

 

Lärarna påpekar att de måste använda sig av ”svenska som andraspråkstänk” hela tiden när de 

undervisar.   
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Erika och Gun berättar om att man inte får ”låta sig luras” av att en elev läser bra eller att det 

vid samtal låter som språkutvecklingen är långt framskriden. De menar att eleven kan läsa och 

prata bra men saknar förståelsen. Erika säger att hon inte hade vetskap om detta i början och 

blev ”lurad” men att hon senare insåg det.  

 

Det är viktigt att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet så att eleverna känner sig trygga 

och vågar att fråga när de inte förstår; att våga prata på ett språk de ännu inte behärskar fullt 

ut, menar lärarna.  

 

Eleverna törs fråga mycket tack vare att de är trygga här. Jag har jobbat mycket med att man inte får skratta åt 

dem. De säger ofta fel på grund av språket, men ingen får håna någon. (Erika) 

 

4.7 Sammanfattande resultatbild 
 
Resultatet visar att lärarna i studien i huvudsak anpassar sitt språk när det gäller undervisning 

av elever i flerkulturella klasser. De sänker nivån på svårigheten i språket så att så många som 

möjligt ska förstå. Det uttrycker också svårigheten att veta vilken nivå de ska lägga sitt språk 

och undervisningssätt på. Det framkom att mycket undervisningstid avsätts till förklaringar av 

ord och begrepp. Att vara konkret i en flerkulturell klass är ett måste, enligt lärarna.  

 

Den svåraste aktiviteten att anpassa anser lärarna är högläsning. Fasta rutiner och struktur på 

dagar och lektioner framhåller de som viktigt. Vidare visar resultatet av min undersökning att 

lärarna har många goda intentioner med sin undervisning, men att de ofta tvingas borste från 

dem på grund av att yttre ramar, organisation och ekonomi styr.  
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5 Diskussion 
 

I detta avsnitt förs inledningsvis en diskussion utifrån mitt resultat och den genomgångna 

litteraturen kring lärares anpassning av undervisning och arbetssätt i flerkulturella klasser. 

Slutligen görs en sammanfattning av denna diskussion.  

5.1 Hur undervisning och arbetssätt anpassas  

Min undersökning visar att lärarna i huvudsak anpassar sitt språk när de undervisar i 

flerkulturella klasser. De måste ständigt vara medvetna om vilka ord och begrepp de använder 

och vilka som behöver förklaras, vilket Bergman m fl (1992) påpekar är av stor vikt.  

Författarna menar att läraren måste reflektera över sitt språk och försöka hitta en passande 

nivå, vilket i synnerhet kan vara problematiskt i en undervisningssituation i helklass. 

 

I undersökningen har det framkommit att det är vanligt att lärarna lägger undervisningen och 

språket på en för låg nivå, vilket de också är medvetna om. Det förefaller som om 

anledningen till detta är att de vill vara säkra på att så många som möjligt ska förstå.   

 

Resultatet visar att den största skillnaden mellan att som lärare arbeta i en klass med enbart 

etniskt svenska elever jämfört med flerkulturella klasser är att i den senare avsätts mycket 

undervisningstid till förklaringar av ord och begrepp. Mest fördelaktigt för den flerkulturella 

eleven är om förklaringarna sker på ett konkretiserande vis. Lärarna vet ungefär vad de 

svenska eleverna kan, vilka ord och begrepp som ingår i deras referensramar; många tusen ord 

och begrepp de lärt hemma, på dagis och i förskolan. De vet att de flerkulturella barnen har 

ord och begrepp inom sina referensramar men däremot inte vilka. Flera författare såsom 

Wellros (1992) och Ladberg (2000) hävdar att detta missgynnar den flerkulturella eleven i 

dessa sammanhang.  

 

Jag instämmer delvis i ovanstående resonemang och har själv upplevt att det känts orättvist 

många gånger för de flerkulturella eleverna då de har språket att kämpa med; nästan allt blir 

så mycket svårare. Men i en flerkulturell klass anser jag att detta även kan vara missgynnande 

för de etniskt svenska eleverna då de måste lyssna till förklaringar av ord och begrepp de 

sedan förskolan är bekanta med. Detta kan medföra att de elever som är i behov av en 

undervisning på en avsevärt högre nivå tappar motivation och arbetslust.  
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Sara berättade att Skolverket efter en granskning av hennes skola påpekat att de inte ska tänka 

att ”de här barnen har haft det tufft” och för den skull sänka undervisningsnivån. Bergman 

m fl (1992) skriver beträffande denna problematik att lärare ofta intar en beskyddande 

ställning till de flerkulturella eleverna för att inte försätta dem i språkliga svårigheter. Enligt 

min egen uppfattning och erfarenhet är det säkerligen vanligt att empatin tar överhand och 

man som lärare sänker kraven på eleven. I undersökningen framkom att det är särskilt viktigt i 

ett flerkulturellt klassrum, att skapa ett tillåtande klimat då eleverna ska prata på ett språk de 

ännu inte behärskar fullt ut. Jag anser att detta är ett viktigt påpekande och att arbetet med att 

skapa ett tillåtande klimat i klassrummet är av största vikt. Då eleven är trygg i gruppen är 

min uppfattning att man som lärare kan utsätta eleverna för språkliga svårigheter utan att 

riskera att eleven upplever det som ett misslyckade om han/hon inte svarar som läraren 

önskat.   

 

Vidare visar min undersökning att den svåraste aktiviteten att anpassa är högläsning, d v s när 

läraren läser högt ur en bok för eleverna i helklass. Återigen handlar det om att eleverna har 

olika bakgrundskunskap och olika förförståelse samt att de har hunnit olika långt i sin 

språkutveckling. En uppfattning som jag tidigare hade är att högläsning är en aktivitet som 

”alla elever tycker om” och bra ”att ta till”. Personligen hade jag inte tidigare reflekterat över 

svårigheten med att hitta rätt sorts texter för högläsning eller individuell läsning, men efter 

arbetet med denna undersökning har jag insett problematiken med detta. 

 

Läraren har en mycket viktig uppgift när det gäller val av texter menar Littman & Rosander 

(1999). Läraren måste ge eleverna förförståelse genom att visa eventuella bilder och förklara 

ord och begrepp som förkommer i texten. Gibbons (2006) instämmer men varnar också för att 

det kan ha en negativ effekt på en del elever då det blir för mycket information som ges. 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna försöker ge eleverna förförståelse genom att just 

förklara ord och begrepp men att det inte alltid är tillräckligt för att eleven ska nå förståelse.  

 

Beträffande matematikämnet visar mitt resultat att lärarna anser att det inte är nödvändigt med 

någon speciell anpassning av ämnet så länge eleven endast räknar med siffror, men när eleven 

ska lösa ett benämnt tal fallerar det på grund av den bristande språkförståelsen. Strandberg 

(1996) skriver att det är vanligt förekommande att lärare låter de flerkulturella eleverna hoppa 

över de benämnda talen och endast räkna tal som består av siffror. För egen del har jag än så 

länge inte varit med om att elever fått hoppa över benämnda tal men inser ”risken”. Jag har 
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fått känna på hur det är att vara ensam i ett flerkulturellt klassrum där många vill ha hjälp med 

uppgifter där ord som loppmarknad, tjänar, kikare, billigare och sockervadd förekommer och 

behövs förklaras.  

 

De ord som ofta orsakar problem för de flerkulturella eleverna är de ord som inte ses som 

självklara att beskriva, hävdar Lindberg (2005) och Nordheden (2001). Det kan exempelvis 

vara ett litet ord som är av stor betydelse för sammanhanget såsom ordet var i en fråga Hur 

många får de var?  En av lärarna i min undersökning nämner just ordet var och framhåller 

svårigheten med det till synes enkla ordet; ett ord som jag anser tydligt illustrerar att man som 

lärare måste sätta sig in i hur eleven tänker och vilket språklig nivå eleven befinner sig på, för 

att inse var de språkliga svårigheterna kan finnas.  

5.2 Intentioner och önskningar 
 

Resultatet visar att det är mycket som de intervjuade lärarna skulle vilja göra beträffande 

undervisning och arbetssätt, men som de inte gör eller av olika anledningar inte har möjlighet 

till. Främst skulle de vilja ge eleverna mer samtalstid och ha strukturerade lektioner avsedda 

för samtal. Gibbons (2006), Littman & Rosander (1999), och Ladberg (2000) är några av de 

författare som påpekar hur angeläget det är att lärare skapar språkutvecklande förutsättningar 

för de flerkulturella eleverna. Lärarna måste skapa situationer där eleverna får använda 

språket; de måste få samtala. Ladberg menar att traditionella lektioner, där läraren står för två 

tredjedelar av talutrymmet, inte lämpar sig i flerkulturella klasser. Men hur ska man som 

lärare gå tillväga för att ge eleverna enskild samtalstid och det exempelvis saknas grupprum 

och tillräckligt med lärare?   

 

Under min slutpraktik hade min mentor, klasslärare i år två, jag, samt ytterligare en 

lärarstudent planerat att genomföra en lektion där samtalet var i fokus. Eftersom vi var tre 

vuxna hade vi möjlighet att dela in klassen i tre grupper vilket vi gjorde. Problemet blev 

emellertid bristen på grupprum eller annat ledigt utrymme. Slutligen blev en grupp hänvisade 

till kapprummet och de andra två grupperna till klassrummet. Tanken var att eleverna skulle 

få samtala och blir lyssnade på en och en, men det lyckades tyvärr inte så bra. I klassrummet 

blev det för högljutt på grund av att det var alltför många elever i samma rum. I kapprummet 

fick förvisso eleverna samtala, men fick acceptera kylan, gruset på golvet och en otrivsam 

miljö. Mot bakgrund av detta menar jag att vår intention med lektionen var god, men att den 
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till fullo inte lyckades. Eleverna i kapprummet fick samtala, vilket var positivt. De kanske inte 

uppmärksammade kylan och gruset på det vis jag gjorde, men jag anser att det inte är någon 

inspirerande miljö och ha lektion i. 

 

Sammanfattningsvis skulle lärarna i min undersökning också vilja: arbeta mer i grupp, ha mer 

tid och resurser för upplevelser, ha temaarbete över en längre tid, fler vuxna som lyssnar på 

det enskilda barnet och mer blandade klasser.  

 

Orsakerna till varför de inte jobbar såsom de skulle vilja, menar de intervjuade lärarna, har 

med organisation och ekonomi att göra och är svårt att förändra. Exempelvis tar lärarna upp 

problemet med att många elever måste ”gå iväg” till Svenska som andraspråksläraren och de 

ser som önskvärt att organisationen kring detta förändras. Jag är av den åsikten att lektionerna 

i Svenska som andraspråk (SVA) måste vara samordnade med den ordinarie klassens 

lektioner i svenska om de ska vara betydelsefullt för den flerkulturella eleven; undervisning i 

SVA ska ske på de timmar då den ordinarie klassen har svenska, eftersom SVA är ett eget 

ämna och ska ersätta den ordinarie lektionen i svenska. Av egen erfarenhet från praktiken vet 

jag det dessvärre är mycket vanligt förekommande att det inte är organiserat på det viset. Jag 

anser att om detta inte fungerar organisatoriskt, är det bättre för eleven att stanna i 

klassrummet och vara med på det som händer där. Om eleven går på SVA-lektioner då den 

ordinarie klassen har exempelvis matematik, riskerar ju eleven att komma efter eller missa en 

viktig genomgång av ett begrepp.  

 

Jag kan mot bakgrund av detta förstå anledningen till att Erikas skola, efter kritik från 

Skolverket, tagit beslutet att helt ta bort undervisningstimmarna i SVA. Enligt Erika är de 

flesta elever på hennes skola är i behov av SVA. Enligt beslutet ska Svenska som andraspråk 

genomsyra undervisningen i alla ämnen. Men här uppkommer frågan hur många lärare som 

har den kompetensen? Jag återkommer till den frågan under nästa rubrik.  

 
Av mitt resultat att döma förefaller det som att lärarna i min undersökning ofta känner att de 

misslyckas med sin undervisning, vilket Ask (1996) påpekar är speciellt vanligt 

förekommande bland lärare i flerkulturella klasser. De upplever frustration då de inte kan gå 

framåt med undervisningen i den takt de borde för att hinna med kursplanernas olika 

uppställda mål. Denna frustration är det som jag förmodar är allra jobbigast för en lärare i en 

flerkulturell klass; att vara medveten om hur långt man borde ha hunnit för tidpunkten, men 
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befinna sig långt från det. Även om man måste gå långsammare framåt med de flerkulturella 

eleverna är det ändå samma kunskapsmål i år fem dessa elever ska ha uppnått, som de etniskt 

svenska eleverna.  

 
Carlgren & Marton (2001) menar att som lärare gäller att få de intentioner man har med sin 

undervisning att gå ihop med betingelsen. Dessvärre är det vanligt förekommande att lärare 

tvingas bortse från de goda intentioner de har med sin undervisning och i stället ge eleverna 

sådana uppgifter att ordningen är upprätthållen, men konsekvensen av det blir att 

arbetsuppgifterna är mindre meningsfulla.  

 

Mot bakgrund av mitt resultat drar jag slutsatsen att de önskemål och intentioner lärarna har 

med sin undervisning och sitt arbetssätt tyder på att de är medvetna om vad de borde göra och 

vad som är mest fördelaktigt för de flerkulturella eleverna.  

5.3 Speciell kompetens krävs   
 

Skolverkets konstaterar i 2006 års lägesrapport att det måste ske en satsning på en effektiv 

och anpassad undervisning för flerkulturella elever. Vidare slås det fast att rektorer, stat och 

huvudmän måste ta ett större ansvar beträffande lärarens kompetensutveckling. Om detta 

skriver Bergman m fl om redan år 1992 och påpekar att en lärare förvisso inte behöver 

utbildning i svenska som andraspråk, SVA, men väl fortbildning, för att få kunskap i hur man 

underlättar för elever i olika lärandesituationer. Bergman m fl insåg alltså detta för mer än tio 

år sedan och det jag anser oroväckande i sammanhanget är att inte Skolverket konstaterar 

detta förrän i en rapport år 2006, vid det här laget borde kompetensutveckling och 

fortbildning av lärare i flerkulturella klasser vara en självklarhet, anser jag.  

 

Sannolikheten att jag kommer att möta flerkulturella elever i mitt kommande yrke är stor. 

Efter genomgången praktik och arbetet med denna studie anser jag att det borde vara en 

självklarhet att alla lärare som arbetar med flerkulturella elever ska ha en sådan kompetens att 

de har kunskaper om interkulturell pedagogik, olika religioner och kulturer, Svenska som 

andraspråk, språklig medvetenhet, språkutveckling etc. 

 

Ingen av lärarna i min studie har gått någon form av fortbildning utan har tillägnat sig 

kunskap om hur de ska anpassa sitt arbetssätt och sin undervisning av främst kollegor och 
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genom erfarenheter. Det förefaller också som att lärarna inte tar till sig den facklitteratur som 

finns inom området. Detta med undantag för Sara, som hämtar undervisningsidéer från ett 

material vilket är avsett för ämnet Svenska som andraspråk.   

 

Men om jag som nyutexaminerad lärare kommer direkt till en flerkulturell klass, hur ska jag 

veta hur jag ska anpassa min undervisning och arbetssätt? Jag har förvisso en del erfarenhet 

från praktik och genom arbetet med denna undersökning, men det har t e x inte flertalet av 

mina studiekamrater 

 

Visserligen finns då förhoppningsvis hjälpsamma kollegor, men det saknas erfarenhet. Både 

för mig som lärare, och för elevernas skull anser jag att fortbildning krävs. Jag anser att med 

hjälp av kompetens inom ämnet kan man bland annat undvika att begå många misstag av det 

slaget som läraren Erika vittnar om i undersökningen. Hon ”lurades” att tro att en elev hade 

hunnit längre i sin språkutveckling än vad som i själva verket var fallet genom att han 

behärskade ytflytet. Enligt Viberg (1993) som redogör för Cummins (1981) studie tar det ca 

två år för ett barn att lära sig behärska andraspråkets s.k. ytflyt, vardagsspråket. Det låter då 

bra när eleven läser eller pratar, men en djupare förståelse kan saknas. En trolig förklaring till 

att hon begick detta misstag var att Erika saknade rätt kompetens och kunskaper och därför 

missbedömde eleven. Erika är de enda av de intervjuade lärarna som uttryckligen påpekade 

att hon ville ha utökad kompetens inom SVA och även veta mer om andra kulturer och 

religioner. Hon har endast jobbat med flerkulturella elever i tre år. De övriga tre har jobbat 

länge och successivt fått fler och fler elever med flerkulturell bakgrund. Resultatet kan tolkas 

så att dessa tre lärare vant sig och de har skaffat sig kompetens på egen hand, under årens 

lopp, så ”de klarar sig”. Däremot kom Erika, från att ha undervisat i homogent etniskt svenska 

klasser i över 30 år, direkt in i en klass med nästan enbart flerkulturella elever. En rimlig 

slutsats kan enligt min uppfattning vara att hon då insåg vilken kompetens hon saknade.   

 

Det jag fann mycket anmärkningsvärt och orätt mot såväl eleverna som lärarna på skolan, är 

att Erika, och flertalet av hennes kollegor, ska agera SVA-lärare utan att ha den kompetensen, 

vilket jag nämnt tidigare. Gällande detta borde en stor fortbildningsinsats lämpligen komma 

till stånd genast, anser jag.  

 

Bergman & Forshage (2001) skriver att många skolor har börjat kommat till insikt om att 

verksamheten måste anpassas efter de flerspråkiga eleverna. Detta genom ett 
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språkutvecklande arbetssätt och en anpassad ämnesundervisning som går i linje med 

pedagogiken i ämnet Svenska som andraspråk men menar att de är få lärare som har den 

kompetensen. Genom detta ställs återigen krav på lärarens kompetens som de inte alltid 

uppfyller.  

 

Mitt resultat visar att lärarna anser att det krävs mer av dem som lärare i en flerkulturell klass 

än i en klass där övervägande delen är etniskt svenska.  

 

Förutom sådan kompetens som diskuterats ovan krävs att läraren är flexibel när det gäller att   

t ex förändra arbetssätt. En lärare ska också vara kreativ för att kunna skapa eget materiel, 

hitta nya undervisningssätt och förklara ord och begrepp genom konkretiserande 

undervisning. Vidare ska läraren vara lyhörd för att kunna förstå en elev, trots språkliga 

hinder. För att bland annat kunna utvärdera den egna undervisningen behövs en 

självreflekterande och ödmjuk lärare.  

 
Att vara strukturerad framhävs som positivt i undersökningen. Eleverna behöver 

återkommande rutiner och struktur för att de ska känna sig trygga och vet vad som ska hända 

under dagen eller den kommande lektionen. Detta kan förvisso vara något som stämmer på 

många elever vare sig de har en flerkulturell bakgrund eller inte. Men flera av de intervjuade 

lärarnas elever lever i en otrygg tillvaro vilket medför psykosociala problem och att det då är 

bra med struktur. Men som i så många andra situationer gäller inte det alla och alltid, anser 

jag.  Som lärare måste jag variera min undervisning och mitt arbetssätt även för de elever som 

inte är i behov att ha strikt strukturerade lektioner. Annars finns risken att de eleverna 

upplever de återkommande momenten som ”tjatiga” och på grund av det tappar de 

motivation. Detta är en fråga om att kunna individualisera och stimulera eleverna efter 

hans/hennes nivå.  

 

Att som lärare vara t ex flexibel och lyhörd är säkerligen något som i allmänhet är bra och 

krävs av alla lärare, men den slutsats jag kommer fram till är att i flerkulturell klass krävs 

detta i större omfattning och på en högre nivå.  

 

Som jag skrev inledningsvis så har, enligt Integrationsverket, var tredje elev i grundskolan en 

utländsk bakgrund och många av dessa har inte nått upp till den språkliga nivå som krävs för 

att till fullo tillgodogöra sig undervisningen på samma vis som sina etniska svenska kamrater 
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har. Skolan och dess lärare har ett viktigt uppdrag när det gäller att på bästa sätt möta dessa 

elever och ge dem de rätta förutsättningar för en lyckad skolframgång, trots språkliga hinder. 

Mot bakgrund av mitt resultat och tidigare resonemang kommer jag fram till slutsatsen att 

man som lärare kan klara detta viktiga uppdrag på ett relativt bra vis utan teoretisk utbildning 

i exempelvis Svenska som andraspråk. Man kommer långt med hjälp av egen erfarenhet och 

kollegor. Men risken är större att man begår misstag som missgynnar eleven och som skulle 

kunna ha undvikits om läraren besuttit rätt kompetens.  

5.4 Sammanfattning av diskussion  
 

I flerkulturella klasser råder ofta stora skillnader i hur långt eleverna har hunnit i sin 

språkutveckling på sitt andraspråk; några kan befinna sig på nybörjarnivå medan andra har 

kommit till språkets avancerade nivå. Min undersökning visar att lärarna i huvudsak anpassar 

sitt språk när det gäller undervisning av elever i flerkulturella klasser. De sänker nivån på 

svårigheten i språket så att så många som möjligt ska förstå, men det är svårt att hitta en 

passande nivå. Det är vanligt förekommande att lärare sänker den språkliga nivån för mycket 

och förenklar i stället för förtydligar. Detta missgynnar såväl de flerkulturella eleverna som de 

etniskt svenska. En lärare måste ständigt reflektera över sitt språk och försöka se 

svårigheterna vilket kan vara problematiskt. 

 

I flerkulturella klasser avsätts mycket undervisningstid till att förklara ord och begrepp. Detta 

är den största skillnaden mellan att undervisa etniskt svenska elever mot flerkulturella. 

Lärarna i undersökningen vet ungefär vad de svenska eleverna kan, vilka ord och begrepp de 

har i sin ”ryggsäck”; många tusen ord och begrepp de lärt hemma, på dagis och i förskolan. 

De vet att de flerkulturella barnen har ord och begrepp i sina ryggsäckar men däremot inte 

vilka. Att använda sig att konkret material och konkretisera det man undervisar om är i 

allmänhet bra, men enligt mitt resultat är det ett ”måste” i flerkulturella klasser. Detta för att 

eleverna lättare ska kunna förstå, skapa sammanhang och bygga upp sitt ordförråd.  

 

Den aktivitet som är svårast att anpassa i flerkulturella klasser är när läraren läser högt ur en 

bok inför hela klassen. Orsaken till detta kan relateras till följande faktorer; elevernas olika 

referensramar, bristande ordförråd samt skillnader i språkutveckling.  
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För att på bästa sätt möta de flerkulturella eleverna och ge dem rätt förutsättningar för fortsatt 

lärande och utveckling krävs komptenta lärare. Kompetens och kunskap fås bland annat 

genom erfarenhet och fortbildning. Enligt vad den genomgångna litteraturen uttrycker om 

kunskap och kompetens bör lärare fortbildas inom exempelvis ämnet Svenska som 

andraspråk, språkutveckling, tvåspråkighet, kulturer och religioner. Undersökningen visar att 

den kompetens och den kunskap lärarna besitter har erhållits genom kollegor, egna 

erfarenheter och misstag.   

 

I en flerkulturell klass krävs att läraren är flexibel, lyhörd, självreflekterande, stabil och 

strukturerad. Detta gäller även lärare i etniskt svenska klasser, men i flerkulturella klasser 

krävs detta i en större omfattning och på en högre nivå. 

 

De intentioner lärarna i undersökningen har med sin undervisning går inte alltid ihop med 

betingelsen. Lärarna är i mångt och mycket medvetna om vilken undervisning och vilket 

arbetssätt som är mest fördelaktigt för de flerkulturella eleverna. Men på grund av de yttre 

ramarna, ekonomi och organisation, tvingas de ofta bortse från vad och hur de skulle vilja 

göra, för att leva upp till läroplaner och kunskapsmål.  

 
Mot bakgrund av mitt resultat konstaterar jag slutligen att lärarna i min undersökning anpassar 

sin undervisning och sitt arbetssätt relativt likartat. Deras sätt att anpassa, sammantaget med 

hur de skulle vilja göra, stämmer väl överens med vad den genomgångna litteraturen uttrycker 

om hur man bör göra. En rimlig slutsats utifrån detta resonemang kan därför vara att de 

resultat som framkommit genom min undersökning troligtvis är applicerbart på många fler 

lärare i flerkulturella klasser, än de som ingick i min undersökning.  
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6 Avslutning 
 

Som avslutning vill jag här framhålla att arbetet med denna studie varit mycket lärorikt. Syftet 

med studien var dels att undersöka hur lärare anpassar sin undervisning och sitt arbetssätt i 

klasser med flerkulturella elever, dels att genom litteraturen erhålla kunskap om hur man som 

lärare bör göra. Enligt min mening är detta syfte uppfyllt. Jag har dessutom funnit många 

användbara undervisningsförslag i den genomgångna litteraturen.  

 

Slutligen vill jag framhäva det Ask (1996) skriver om hur det är att arbeta i en flerkulturell 

skola. Det innebär både ”tårar, skratt och nerver,” menar hon. Författaren jämför drivkraften 

som finns för att arbeta med dessa elever, med en drog. Det finns en positiv puls och ett 

engagemang på dessa skolor som man blir beroende av, skriver hon. En av lärarna i min 

undersökning, Erika, sade att det är en ”utmaning” att arbeta med flerkulturella elever och jag 

håller med henne. På många vis anser jag att det säkerligen är mindre komplicerat att arbeta 

med homogent svenska elever om man ser till den språkliga aspekten och bortser från 

”vanlig” problematik som förekommer i alla klasser. Både Asks och Erikas ord stämmer väl 

överens med min egen uppfattning om arbetet på flerkulturella skolor; det är något som gör att 

man vill komma tillbaka.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning  
 

Jag har under arbetet med denna studie funnit att det finns många intressanta områden att 

studera när det gäller flerkulturella elever och undervisning. Som exempel kan nämnas 

modersmålundervisning, språktester, studiehandledning och undervisning i 

förberedelseklasser. Min undersökning är ju baserad på intervjuer och ytterligare ett förslag 

till fortsatt forskning är att genom observationer undersöka hur lärare i lärandesituationer 

anpassar undervisning och arbetssätt. 
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Bilaga 1 

 
Svenska som andraspråk 
inrättad 2000-07 
 

 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 
Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en 
funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med 
svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i 
svenska. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på 
samma villkor som elever med svenska som modersmål. 
Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas 
fortsatta liv och verksamhet. Skolan skall genom ämnet svenska som andraspråk ge eleverna 
möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer. 
Det svenska språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation 
och samarbete med andra. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Utbildningen i 
svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska skall tillägna 
sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i 
andra ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället. 
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på 
språkförmåga hos alla. 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven 
– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 
och av eget intresse, 
– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 
samarbete med andra, 
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet erövrar ett medel för tänkande och lärande, kontakt 
och påverkan, 
– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,  
– i dialog med andra uttrycker känslor och tankar som texter med olika syften och olika 
mottagare väcker och stimuleras till att reflektera och värdera, 
– utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och med 
olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess karaktär och 
till syftet med läsningen, 
– får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur och blir förtrogen med den 
värdegrund på vilken det svenska samhället vilar och även lär känna skönlitteratur från andra 
delar av världen,  
– tillägnar sig kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad, särart i förhållande till andra 
språk, ständigt pågående utveckling, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför 
människor skriver och talar olika,  
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– tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av grundläggande mönster och 
grammatiska strukturer i det svenska språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa 
skriftspråkets normer,  
– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda ordbehandlingsprogram,  
– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information samt att tolka, 
kritiskt granska och värdera budskap i olika källor,  
– tillägnar sig kunskaper om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att förstå 
de kulturbundna värderingarna i medierna,  
– stimuleras till eget kulturellt skapande och till att ta del i kulturutbudet, 
– lär sig hur det egna lärandet på ett andraspråk går till och lär sig att använda sina 
erfarenheter, sitt tänkande och sina språkliga färdigheter för att inhämta och befästa 
kunskaper. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad  
 
Ämnet svenska som andraspråk präglas av annorlunda förutsättningar än skolans övriga 
ämnen. I alla årskurser i grundskolan börjar elever med ett annat modersmål än svenska och 
med en annan kulturbakgrund. Spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna är stor. 
Elever som nyligen anlänt till Sverige saknar oftast kunskaper i svenska. Även elever med 
annat modersmål än svenska som är födda i Sverige kan ha svårt att förstå och delta i 
undervisningen och redovisa kunskaper. Abstrakta begrepp uttrycks exempelvis ofta på ett 
konkret och förenklat språk och skillnaderna i språkbehärskning kan vara stora. Det är centralt 
i ämnet att beakta genusperspektivet i undervisningen, så att förutsättningarna för 
utvecklingen av det svenska språket i såväl tal som skrift blir gynnsamma för båda könen. 
Utvecklingen av språket innebär också en utveckling av tänkandet och är därigenom av 
avgörande betydelse för lärandet. I skolan är undervisningsspråket svenska för majoriteten av 
eleverna. Det nya språket måste användas som tankeinstrument i skolan, även om det under 
en inlärningsfas inte alltid fungerar helt och fullt. 
Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för 
lärandet. Inom ämnet svenska som andraspråk ryms dock huvudansvaret för elevernas 
språkliga utveckling. 
Till skillnad mot inlärningen av ett främmande språk sker inlärning av svenska hos elever 
med annat modersmål både i skolan och i elevens omgivning i övrigt. Att förstå denna 
omvärld och dess kultur och jämföra med egna erfarenheter är centralt för ämnet.  
Språkutveckling – kunskapsutveckling 
Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att ett språk skall 
bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika sammanhang och kring ett 
meningsfullt innehåll.  
Att bl.a. skapa förutsättningar för att kunna sätta ord på tidigare omvärlds- och 
ämneskunskaper och på så sätt få en grund för fortsatta ämnesstudier är ett centralt område 
inom ämnet svenska som andraspråk i det inledande skedet av utbildningen. Utmärkande för 
ämnet är att det både skall ge redskap för att tillägna sig kunskaper i andra ämnen och hjälp 
att formulera och redovisa kunskaperna på det nya språket. Detta utvecklar både tanke- och 
språkförmågan hos eleverna. Till det som är typiskt för ämnet hör att ge möjligheter att tänka 
och kommunicera på en kunskaps- och begreppsnivå som ofta är högre än den språkliga nivån 
i svenska. Härvid är samverkan med modersmål och andra ämnen viktig. Betydelsefullt inom 
ämnet svenska som andraspråk är att skapa förutsättningar för att i tal och skrift uttrycka 
komplicerade tankar utan för tidiga krav på formell korrekthet.  



 3 

I ämnet ingår att behandla komponenter som uttal, grammatik, ordförråd, samtalsstruktur och 
textstruktur samt att stödja den speciella inlärningsprocess som det innebär att tillägna sig ett 
andraspråk. 
Språk och kultur 
Språk och kultur är mycket nära förbundna med varandra. Elever med ett annat modersmål är 
mer eller mindre delaktiga i två kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär ett komplicerat 
nätverk av osynliga normer, regler och förhållningssätt. Centralt i ämnet svenska som 
andraspråk är att synliggöra likheter och skillnader mellan ursprungskulturens och det svenska 
samhällets synsätt och värderingar för att eleverna skall förstå den värdegrund den svenska 
skolan och det svenska samhället vilar på. 
Elever som läser svenska som andraspråk har fått sina första språkliga erfarenheter och 
kunskaper i och på ett annat modersmål än svenska. Att de har andra förkunskaper än elever 
med svenska som modersmål är kännetecknande för ämnet, och därför skapas inom ämnet 
förutsättningar för att kunna utveckla sitt andraspråk till så hög nivå som det är möjligt. 
Därmed kan också utvecklingen mot aktiv tvåspråkighet stödjas. 
Andraspråksundervisning och litteraturläsning 
Skönlitteratur är ett viktigt kunskapsområde i ämnet och samtidigt ett medel för att förstå 
världen och sig själv. Litteraturen formulerar och förmedlar kunskaper och värderingar samt 
synliggör kulturella referensramar. Litteraturläsningen hjälper eleverna att formulera tankar 
och känslor som de känner igen, men som de har saknat ord för på det nya språket. De skall 
också få möjligheter att formulera nya tankar som väcks genom litteraturen. 
För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund har litteraturläsningen 
på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva läsupplevelsen ger litteraturen stöd för att 
förstå svensk eller västerländsk referensram och jämföra med den egna. Litteraturläsningen 
vidgar omvärldskunskaperna och utgör en grund för ord- och begreppsinlärning i 
meningsfulla sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger möjligheter till en 
allsidig övning i språket.  
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, 
film, video och bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 
texter även bilder. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret eller efter en första del i 
undervisningen 
 
Eleven skall  
– på ett sätt som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och förkunskaper kunna delta 
aktivt i samtal samt kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för 
åhöraren, 
– kunna skriva olika sorters texter i de sammanhang som behövs för arbetet, 
– kunna med hjälp av samtal och intensiva textstudier läsa och förstå litteratur som motsvarar 
elevens åldersmässiga mognad och faktatexter som motsvarar elevens kunskapsmässiga 
mognad. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
Eleven skall  
– kunna förstå och själv använda det svenska språket i tal och skrift i de olika situationer 
eleven ställs inför, 
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– aktivt och med tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, kunna sammanhängande 
muntligt återberätta något som eleven hört, läst, sett eller upplevt samt muntligt kunna 
redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är begripligt, 
– kunna läsa och tillgodogöra sig till åldern avpassad skönlitteratur och förstå faktatexter av 
den art som behövs i skolarbetet, 
– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild och film, 
– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka, 
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en sådan 
språkriktighet som syftet med skrivandet kräver, både vid skrivande för hand och med dator, 
– kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska språket. 

 
Bedömning i ämnet svenska som andraspråk 

Bedömningens inriktning 
Bedömningen i svenska som andraspråk gäller elevens förmåga att använda svenska språket 
för olika syften i enlighet med sina egna behov och omgivningens krav. Bedömningen gäller 
således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper 
och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver, på 
egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av 
skönlitteratur och andra texter samt upplevelser genom andra medier, medvetet reflektera över 
erfarenheter och uttrycksmedel. 
Elevens medvetenhet om språkets betydelse som redskap för inlärning, elevens skicklighet i 
att hantera språket i olika situationer samt elevens ökande formella säkerhet ger en inriktning 
för lärarens bedömning. 
Vid bedömningen skall också beaktas elevens medvetenhet om hur olika kulturella normer 
och värderingar tar sig språkliga uttryck och hur eleven kan använda denna medvetenhet för 
att anpassa sitt språk efter sina intentioner och mottagarens förväntningar.  
En aspekt i bedömningen är elevens insikt om hur språkinlärning och språkutveckling sker 
samt förmåga att använda denna insikt i arbetet med den egna språkutvecklingen. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
 
Eleven uttrycker sig tydligt i tal och skrift i många olika sammanhang. 
Eleven reflekterar över vad som påverkar den egna språkinlärningen och granskar, bearbetar 
och vidareutvecklar sitt språk, individuellt och i samarbete med andra. 
Eleven uttrycker på ett nyanserat språk åsikter och känslor samt argumenterar för egna åsikter 
och lyssnar på andra. 
Eleven anpassar vid redovisning av ett arbete sitt språk efter mottagare och situation. 
Eleven uttrycker i samtal med andra tankar och upplevelser som litteraturen ger, gör språkliga 
iakttagelser utifrån skönlitterära texter och använder dessa för utveckling av sitt eget språk. 
Eleven följer i stort sett skriftspråkets normer när han eller hon själv väljer innehåll. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
 
Eleven skriver och talar i stort sett korrekt även vid icke självvalda uppgifter. 
Eleven har insikt om sin egen språkutveckling och arbetar medvetet för att uppnå 
förstaspråksnivå. 
Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och 
erfarenheter samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna. 
Eleven inhämtar kunskap med hjälp av olika källor, granskar och värderar dem samt 
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sammanställer sina resultat så att kunskapen blir tillgänglig för andra.  
Eleven använder språket för att i skrift uttrycka ett krävande innehåll med mer komplicerade 
tankegångar och blir förstådd även om språket inte är helt korrekt. 
Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i 
tal och skrift. 

 
Skolverket 2006-12-21  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
 

Hur anpassar lärare sin undervisning och sitt arbetssätt i 

flerkulturella klasser? 

 
• Beskriv övergripande hur du anpassar din undervisning... 

 

• Mer detaljerat...( konkreta exempel) 

 

• Hur vet du HUR du ska anpassa undervisningen (erfarenhet, kollegor, litteratur etc.) 

 

• Finns det möjlighet till handledning eller någon att fråga om råd? 

 

• Finns det ämnen som är lättare eller svårare än andra att anpassa undervisningen i? 

 

• Fördelar och nackdelar...(individanpassning + språklig aspekt) 

 

• Har du jobbat i en helt homogen svensktalande klass någon gång? 

 

• Om ”ja”, vilka är de största skillnaderna? Om ”nej”, vilka tror du skulle vara de största 

skillnaderna? 

 

• Krävs det något speciellt av dig som lärare i en mångkulturell klass jämfört med att 

vara lärare i en klass med etniskt svenska elever?  

 

• Hur tycker du att du lyckas med att anpassa din undervisning? 

 

• (Hur skulle du egentligen vilja göra, hur borde det vara?) 

 

• Vilken information om elevernas kunskaper har du? Görs det tester? 
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• Om du skulle ge någon som aldrig jobbat i en mångkulturell klass, tre råd, vilka skulle 

de vara? 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

Skola:______________________________________________________________________ 

Lärare i år:_____ 

Antal år som verksam lärare:____________________________________________________ 

Antal år som verksam lärare i flerkulturella 

klasser___________________________________ 

Antal elever i klasser:_____________ 

Antal elever med):__________ 

Andel elever på skolan med invandrarbakgrund_________________ 

Antal elever som har studiehandledning___________________________________ 

Antal elever som har SVA________________________________________ 

Antal elever som har modersmålsundervisning_______________________________ 

 

 
 
 


