
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

�

��
(VWHWLVN�ILORVRILVND�IDNXOWHWHQ�

�
�
�

/LQQHD�6NRRJ�
�
�

3HGDJRJHQV�UROO�RFK�EHW\GHOVH�L�DUEHWHW�
PHG�LQYDQGUDUHOHYHU�

�
��KXU�PDQ�Sn�ElVWD�VlWW�NDQ�VW|GMD�RFK�IUlPMD�GHVVD�

HOHYHUV�XWYHFNOLQJ�
�
�
�

7KH�WHDFKHUV�UROH�DQG�VLJQLILFDQFH�ZKHQ�ZRUNLQJ�ZLWK�
LPPLJUDQW�SXSLOV�

�
��WKH�EHVW�ZD\�WR�VXSSRUW�DQG�SURPRWH�WKHVH�SXSLOV�GHYHORSPHQW�

�
�

([DPHQVDUEHWH����SRlQJ�
/lUDUSURJUDPPHW�

�
'DWXP�� ���������
+DQGOHGDUH�� (YHO\Q�6lOO�

 



Abstract 

Pupils who are born in another country than Sweden, or has parents who are born in another 

country, have special needs in which it’s important that we have knowledge about so that we are 

able to meet them in school. My primary purpose with this essay is to elucidate the teachers role 

and significance in the work with immigrant pupils. My questions at issue are: 

- How does the immigrant pupils meeting with the Swedish school look like? 

- How can you as a teacher promote these pupils development? 

- How can you work in school to increase cultural comprehension and understanding for 

other cultures and counteract prejudice and racism amongst the pupils? 

    On the basis of my purpose with the essay, and my questions at issue, I choose to perform a 

qualitative study through interviews with three teachers, who all teach, or have taught, in the 

subject “Swedish as a second language”. Through these interviews and by studying the available 

literature, I have found a very strong connection between identity, emotion and language. As 

important as is to increase the collaboration between teachers in mother tongue, “Swedish as a 

second language” and class teachers, is it to work with the self-esteem of the pupils and make them 

feel that they are good enough as they are. It is important that the pupils are proud of their heritage 

and not to feel ashamed of who they are.  

     The best way to support and promote the immigrant pupils development, according to me, is for 

us at the schools to be better at  recognise and accept differences and look upon multitude as 

something positive.    
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Sammanfattning 

Elever som är födda i ett annat land än Sverige, eller som har föräldrar som är födda i ett annat 

land, har särskilda behov som det är viktigt att ha kunskap om för att på bästa sätt kunna möta dem 

i undervisningen. Mitt huvudsakliga syfte med detta arbete är att belysa pedagogens roll och 

betydelse i arbetet med invandrarelever. Mina frågeställningar är: 

- Hur ser invandrarelevers möte med den svenska skolan ut? 

- Hur kan man som lärare främja dessa elevers utveckling? 

- Hur kan man arbeta i skolan för att öka kulturkompetensen och förståelsen för andra 

kulturer samt motverka fördomar och rasism bland eleverna? 

     Mot bakgrund av mitt syfte samt mina frågeställningar valde jag att göra en kvalitativ 

intervjustudie med tre lärare som alla undervisar, eller har undervisat, i svenska som andraspråk. 

Genom dessa intervjuer samt genom att studera befintlig litteratur har jag funnit ett klart samband 

mellan identitet, känslor och språk. Lika viktigt som det är att öka samarbetet mellan 

modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och klasslärare, lika viktigt är det att arbeta med 

elevernas självkänsla och få dem att känna att de du duger som de är. Det är viktigt att eleverna är 

stolta över sitt ursprung och inte skäms över vem de är. 

     För att på bästa sätt stödja och främja invandrarelevers utveckling anser jag att vi i skolan måste 

bli bättre på att bejaka det annorlunda och se mångfalden som något positivt. 
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1. Inledning  

Sverige är idag, kanske mer än någonsin, ett mångkulturellt land där människor från olika 

länder och kulturer och med olika bakgrund och tradition, tillsammans ska leva och må bra. 

För att detta ska fungera på ett bra sätt behövs kunskap. Efter att i lärarutbildningen ha läst 

inriktningen Hinder och möjligheter samt Svenska som andraspråk som specialisering har mitt 

intresse för människor från andra länder och kulturer växt allt starkare. Som pedagog är det 

viktigt att kunna möta alla elever och främja deras utveckling utifrån deras egna 

förutsättningar och villkor. Elever som är födda i ett annat land än Sverige, eller som har 

föräldrar som är födda i ett annat land, har även de särskilda behov som det är viktigt att ha 

kunskap om för att på bästa sätt kunna möta dem i undervisningen. Jag tar för givet att alla 

pedagoger vill dessa barns bästa, men trots detta ser arbetet med invandrarelever olika ut. Jag 

vill genom min uppsats försöka ta reda på vilket som är det bästa sättet att arbeta för att på 

bästa sätt främja dessa barns utveckling. 

     Alla pedagoger kommer att möta dessa barn ute i skolorna och för att kunna förstå dem 

och den situation de lever i måste vi få kunskap om den. Utan kunskap blir det sällan någon 

djupare förståelse! Ylva Ellneby skriver i sin bok När kriget kom till dagis att det behövs mer 

kunskap om olika kulturer och om hur barn lär sig ett andra språk. Hon skriver vidare att när 

man vet mer, kan man förstå mer och det ökar förståelsen och medkänslan för dem man möter 

och minskar rädslan, som är grogrund för rasism och intolerans.1 

     Forskningen visar att elever med utländsk bakgrund lyckas sämre i skolan än vad elever 

med svensk bakgrund gör. 2001 saknade 10,8 % av samtliga elever grundläggande behörighet 

när de lämnade grundskolan. Av elever med utländsk bakgrund saknade hela 21,6 % 

grundläggande behörighet.2 Detta är en mycket negativ trend som alla inom skolans värld 

måste arbeta aktivt med för att bryta. Alla elever måste få möjlighet att utvecklas utifrån sin 

egen utgångspunkt! 

     Att komma till ett nytt land innebär många förändringar och mycket nytt som man måste 

lära och ta till sig. Som invandrare måste man lära sig ett nytt språk och en ny kultur, 

samtidigt som det är viktigt att bevara sitt eget språk och sin egen kultur. Mitt arbete fokuserar 

på lärarens roll, på vad man som pedagog kan göra för att dessa elever ska må så bra som 

möjligt och lyckas så bra som möjligt i framtiden.  

                                                
1 Ylva Ellneby (1996). När kriget kom till dagis. Stockholm: UR-förlaget, s. 10. 
2 Monica Axelsson (2004). Skolframgång och tvåspråkig utbildning, i Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg 
(red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 504.  
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     Som alla andra ord har även ordet ”invandrare” och ”invandrarelever” delvis olika 

betydelser för olika människor. Därför är det svårt att använda ordet utan att först tala om vad 

jag menar. Den definition som brukar användas i statistiken är att invandrare är en person som 

är född utomlands av icke-svenska föräldrar eller har en förälder som är född utomlands. 

Även adoptivbarn räknas alltså som invandrare. När man diskuterar skolan, 

klassrumssituationen och undervisningen kan benämningen ”barn med invandrarbakgrund” 

vara mer passande. Denna benämning beskriver barnens dubbla förankring i världen. Den 

säger något om att barnens erfarenheter och kunskaper är annorlunda, eftersom deras familjer 

levt i ett annat land och i en annan kultur.3  

     De barn som jag i mitt arbete kallar invandrarbarn är de barn som talar ett annat språk och 

som i viss mån också tolkar världen utifrån en annan referensram. Det handlar alltså om en 

stor grupp individer som självklart har individuella behov men som samtidigt kan tillskrivas 

vissa likheter och det är dessa likheter mitt arbete kommer att behandla.  

 

1. 1 Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte med detta arbete är att beskriva pedagogens roll och betydelse i 

arbetet med invandrarelever. Mitt arbete handlar om hur man på bästa sätt kan stödja och 

främja dessa elevers utveckling. Med utveckling menar jag dels att ta till sig nödvändig 

kunskap och uppnå de mål vi i skolan ställer upp, och dels den process där eleven växer som 

människa. 

Mina frågeställningar är: 

- Hur ser invandrarelevers möte med den svenska skolan ut? 

- Hur kan man som lärare främja dessa elevers utveckling? 

- Hur kan man arbeta i skolan för att öka kulturkompetensen och förståelsen för andra 

kulturer samt motverka fördomar och rasism bland eleverna? 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Seija Wellros (1992). Ny i klassen. Malmö: Gleerups, s. 9. 
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturen jag funnit har varit mycket innehållsrik och omfattande. Det finns en hel del 

litteratur som lyfter fram invandrarelevens problem och behov, men också alla de möjligheter 

och den stora rikedom som det innebär att undervisa dessa elever. 

   I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

poängteras förståelse, solidaritet och medmänsklighet. Det står bland annat att: 

 

           Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 

ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.4 

 

2.1 Läroplanen och andra styrdokument 

Lpo 94 poängterar både den kulturella och den språkliga aspekten av inlärning och kunskap. 

Under mål att uppnå i grundskolan står det att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola 

- har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv 

- har utvecklat förståelse för andra kulturer 5 

     Även språket lyfts fram och som kunskaper under mål och riktlinjer står det att skolan 

skall sträva efter att varje elev 

- tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 

för livet, 

- utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 6 

Som mål att uppnå i grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången 

grundskola 

- behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift 7 

     I artikel 29 i FN: s barnkonvention står det att barnets utbildning ska syfta till att utveckla 

respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna 

värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som 

skiljer sig från barnets egen.8  UNESCO lyfter fram betydelsen av att alla barn ska få 

                                                
4 Lärarförbundet (2002). Lärarens handbok Skollag Läroplaner Yrkesetiska principer. Stockholm: 
Lärarförbundet, s. 10. 
5 Lärarförbundet (2002) s. 15. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Regeringskansliets hemsida: Mänskliga rättigheter. www.manskligarattigheter.gov.se [hämtad 2006-06-12] 
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skolundervisning på sitt modersmål och för att främja språklig mångfald instiftade UNESCO 

år 2000 den Internationella modersmålsdagen som äger rum varje år den 21 februari. Att få 

utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för varje människa och den som berövas 

sitt modersmål får ett svårare liv, anser UNESCO. Forskningsresultaten är tydliga och pekar 

alla på att invandrarbarn som får mycket undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre i 

skolan och blir oftast också bättre på svenska. Svenska språknämnden, som har till uppgift att 

följa svenskans utveckling i tal och skrift, skriver på sin hemsida att framtiden för 

modersmålen i Sverige är en politisk fråga. De anser att minoritetsspråk och invandrarspråk 

måste få synas mer i samhället och att undervisningen i andra modersmål än svenskan måste 

byggas ut i skolorna.9 

     På Skolverkets hemsida finner man olika styrdokument som läroplaner och kursplaner. 

Under rubriken kursplaner finner man syfte och mål i svenska som andraspråksundervisning. 

Syftet 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 förståspråksnivå i svenska”. I kursplanen för svenska som andraspråk kan man även 

läsa att det är en förutsättning för elevernas fortsatta liv i Sverige att de skall kunna tala och 

skriva svenska. Skolan skall därför ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga vad gäller 

att tala, skriva, läsa och lyssna genom ämnet svenska som andraspråk. Kursen ska också 

fördjupa elevers förståelse för livet i Sverige. Eleverna ska få så goda kunskaper i svenska så 

att de kan tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen och gå vidare i det svenska 

utbildningssystemet. 

     Även kursplanen för modersmålsundervisningen hittar man på Skolverkets hemsida. Där 

kan man bland annat läsa att ämnet ”syftar till att ge elever med ett annat modersmål än 

svenska möjligheter att tillsammans med andra utveckla sina kunskaper i modersmålet. 

Därigenom kan deras självkänsla stärkas och uppfattningen om den egna livssituationen 

tydliggöras”.10 Undervisningen ska också främja elevers utveckling till tvåspråkiga individer 

med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens. Detta ska ske på ett sådant sätt att elevers 

personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.11 

 

 

                                                
9 Svenska språknämndens hemsida: www.spraknamnden.se/aktuellt/almanacksdagar/modersmal.htm [hämtad 
2006-06-12] 
10 Skolverkets hemsida: www.skolverket.se Styrdokument. Kursplan för svenska som andraspråk och kursplan 
för modersmålsundervisning [hämtad 2006-06-12] 
11 Ibid. 
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2.2 Föräldrasamverkan 

Både inom förskolan och inom skolan är en god föräldrakontakt av allra yttersta vikt. 

Eftersom innehållet i skolundervisningen, samt i förskoleverksamheten, ofta är så olika i olika 

länder behöver invandrarföräldrar mycket konkret och detaljerad information om den svenska 

skolan/förskolan för att kunna ha en chans att stödja sina barn och samarbeta med lärarna.12 

Det är viktigt att man som pedagog upprättar en nära kontakt med föräldrarna och visar att 

man är öppen och intresserad, menar Ellneby som också poängterar att det är viktigt att tänka 

på att samverkan bygger på kontakt och dialog, inte på att den ena parten talar om för den 

andra hur det ska vara!13 Om eleven ser att föräldrarna och lärarna söker kontakt med 

varandra och samarbetar för att hitta praktiska lösningar på olika tänkbara problem som 

uppstår, ser eleven att skolan betraktar föräldrarna som jämbördiga samtalspartner i 

uppfostringsfrågor, vilket ökar elevens självkänsla. Om eleven tvärtom får höra hur läraren 

ser ner på föräldrarna och anser deras uppfostran som alltför sträng etcetera, får eleven 

ytterligare en anledning att skämmas över sina föräldrar, menar Wellros. Eleven skäms 

kanske redan över att de talar konstigt och beter sig på ett annat sätt än övriga klasskamraters 

föräldrar.14 

     När invandrarbarn börjar i svensk förskola behöver mycket tid användas till djupa och 

upprepade samtal tillsammans med föräldrarna om kulturmöten, familjen och språket. Ellneby 

ger i sin bok exempel på områden som behandlas under så kallade kulturmötessamtal. 

Föräldrarna kan då exempelvis berätta om sitt hemland och sin kultur, om förskole- och 

skolsystemet i hemlandet samt om deras förväntningar på svensk barnomsorg och skola. 

Förskolepersonalen kan å sin sida berätta om svenska barnuppfostringsprinciper, svenska 

förskoleverksamheten och det svenska skolsystemet samt om sina förväntningar på 

föräldrarna. 

     Man kan också diskutera skillnader och likheter i syn på barn och barnuppfostran. Genom 

dessa samtal lär man sig mycket om barnens kulturella bakgrund och får reda på varandras 

förväntningar, vilket underlättar samarbetet menar Ellneby. Förutom kulturmötessamtal kan 

man ha språksamtal då föräldrarna får reda på hur viktiga de är för att barnet skall kunna 

utveckla sitt modersmål, vilket också är en förutsättning för att de ska kunna lära sig svenska 

på ett bra sätt.15 

                                                
12 Wellros (1992) s. 37. 
13 Ellneby (1996) s. 24. 
14 Wellros (1992) s. 107-108. 
15 Ellneby (1996) s. 75-76. 
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     Ladberg skriver att man kan involvera barnens föräldrar och familjer i olika temaarbeten i 

förskolan och på skolan. Genom att göra det knyts barnets två världar samman. Föräldrarnas 

kunskaper, inställning, förväntningar och så vidare är viktiga för barnens skolutveckling 

menar Ladberg som anser att föräldrarna är nyckeln till sina barns framtid.16 

 

2.3 Kulturförståelse 

När man arbetar med människor från andra kulturer behövs kunskap och förståelse. Ellneby 

menar att det är mycket svårt att skaffa sig kulturkompetens om man inte vuxit upp i det 

aktuella landet. Däremot kan man skaffa sig kulturförståelse, vilket innebär att man lär sig så 

mycket om barnets hemkultur att man kan förstå barnet och föräldrarna. Medan vi utvecklar 

kulturförståelse, utvecklar vi också oss själva. Livet berikas och nyfikenheten ökar.17     

     Ellneby tycker att det är viktigt att skilja på integration och assimilation, vilket betyder att 

man överger sig själv för det nya och förnekar sitt ursprung och det man varit med om. I en 

verklig integration ingår man som en del av helheten utan att förneka eller förlora sig själv. 

Det handlar om en balans mellan att ge och ta.18 Anpassning till ett nytt land är inte att låta  

sig köras över med strykjärn. Anpassning handlar om att lära sig finna det man kan älska.19 

     Ett sätt att försöka förstå andra människor är att försöka förstå sig själv. Hur uppfattas jag 

av andra? Om vi kan se oss själva lite utifrån, kan vi lättare förstå vad det är andra ser.20 

Ellneby skriver att ”vi kan bara konstatera att vi är olika och att vi tänker olika, men att det är 

just detta som är så berikande och spännande”.21 

     Ellneby frågar sig hur långt vi ska sträcka oss när det handlar om kulturförståelse. Var går 

gränsen för vår acceptans? Det är svåra frågor och Ellneby menar att om vi får tid att lära 

känna människor som vi upplever som annorlunda, kan vi upptäcka att vi innerst inne är 

ganska lika, men att vi har olika sätt att uttrycka det på. Ju mer vi kan förstå och är beredda att 

acceptera från en annan kultur, desto lättare blir det att umgås med människor från det landet. 

Men Ellneby poängterar också att vi har ett ansvar att bjuda på det som är svenskt. Barnen ska 

lära sig svenska, och då måste vi också förmedla svensk kultur, utan att göra våld på det egna 

landets kultur! Det är viktigt att vi låter föräldrarna få ta del av verksamheten på förskolan och 

skolan och låta dem känna att vi inte är rädda för att ta in deras kultur på förskolan/skolan. Vi 

                                                
16 Gunilla Ladberg (2003). Barn med flera språk. Stockholm: Liber, s. 169-170 och 191-192. 
17 Ellneby (1996) s. 30-32. 
18 Ellneby (1996) s. 19. 
19 Theodor Kallifatides (2001). Ett nytt land utanför mitt fönster. Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 153. 
20 Ellneby (1996) s. 39. 
21 Ellneby (1996) s. 48. 
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kan exempelvis låta dem berätta om det land som de kommer ifrån och om vilka traditioner 

man har där.22 

     Seija Wellros är invandrarlärare och psykolog. Hon är född och uppvuxen i Finland. I 

hennes bok Ny i klassen redovisas intervjuer med svenska barn, invandrarbarn samt deras 

lärare. Invandrarbarnens och deras klasskamraters berättelser illustrerar de svårigheter och 

möjligheter som språk- och kulturbyten kan medföra.23 Wellros poängterar på många ställen i 

sin bok hur viktigt det är att försöka omvandla olikheterna till en resurs. Som lärare kan vi 

exempelvis ändra den ordning i vilken länderna normalt behandlas i geografin och efter 

Sverige direkt hoppa till de länder som några av eleverna i klassen kommer ifrån. På så sätt 

blir undervisningen mer levande och verklighetsanknuten för hela klassen. Likadant kan man 

exempelvis göra i historieundervisningen genom att undersöka hur livet i elevernas hemländer 

samt i Sverige såg ut för 50 år sedan? Eller 100? Det kan också hända att någon uppfinning 

som vi idag använder i vår svenska vardag en gång uppfanns i något av invandrarbarnens 

hemland.24 

 

2.4 Invandringskris 

Elsie C. Franzén skriver i sin bok Att bryta upp och byta land om de psykologiska skeenden 

som hänger samman med denna livserfarenhet. Boken beskriver hur de flesta av oss skulle 

reagera i en sådan situation. Författaren redogör för vad invandringen gör med oss när vi byter 

land och i ett kapitel får vi till exempel läsa om invandringens kris och skillnader respektive 

likheter mellan den typiska invandringskrisen och traumatisk kris.25 

     Psykiatriprofessorn Johan Cullberg ger i sin bok Kris och utveckling följande definition på 

psykologisk kris:  

 

Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituation 

att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå 

och psykiskt bemästra den aktuella situationen.
26

 

 

Detta menar Franzén är ett tillstånd som i mångt och mycket kan beskriva den situation man 

som invandrare kan hamna i då man bryter upp och byter land.27 Att bryta upp och bosätta sig 

                                                
22 Ellneby (1996) s. 34-36. 
23 Wellros (1992) s. 5-6. 
24 Wellros (1992) s. 35. 
25 Elsie C Franzén (2001). Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och Kultur, s. 55-73. 
26 Johan Cullberg (1992). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur, s. 15. 
27 Franzén (2001) s. 55. 
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i en ny kultur får genomgripande konsekvenser för personen i fråga och Almqvist och 

Broberg liknar flytten från sin ursprungskultur med att förlora en älskad person, det inleder ett 

sorgearbete.28 

     Franzén skriver också om de mänskliga speglar som under uppväxttiden och hela livet 

omger oss och talar om för oss vilka vi är. Speglarna betyder olika mycket för oss och de allra 

viktigaste kallas för ”significant others”. Att bli sedd och accepterad av just dem är särskilt 

viktigt! Den människa som bryter upp och byter land förlorar plötsligt de flesta, i värsta fall 

alla, av sina vanliga mänskliga speglar. Självklart påverkar detta en som människa och 

känslan av att ingen i omgivningen vet vem man är kan göra att man känner sig som en 

nyfödd vuxen.29 

     Ellneby behandlar i sin bok framför allt hur man arbetar med barn som har flytt och som 

har hemska minnen i sitt bagage. Hon menar att i mötet med dessa barn är det allra viktigaste 

att finnas till för barnet och att ta sig tid att lyssna på vad barnet vill berätta genom tal, 

teckningar och andra uttryckssätt. Att barnen får möjlighet att bearbeta det svåra de varit med 

om är mycket viktigt och Ellneby skriver om bearbetning via leken, drama och sagor. Hon 

menar att leken ger barnet möjlighet att uttrycka sig, att bearbeta intryck, skaffa erfarenheter 

och upplevelser.30 

     Som pedagoger kan vi ge värme och närhet och på alla möjliga sätt ge barnet en chans att 

bearbeta vad det varit med om. Men det är också viktigt att vi ger barnet roliga upplevelser 

och nya, positiva, minnen. När barnet skall bygga upp en ny trygghet behövs mycket kärlek 

och fasta regler. Wellros menar att invandrarelever, kanske särskilt killar, behöver en lärare 

som är bestämd och som stoppar dem när de själva inte ser stoppskylten. De behöver en 

vänlig men professionell arbetsledare.31 Ellneby skriver också att det i arbetet med 

flyktingbarn är bra att hänga upp dagen på rutinsituationer. När vardagen får struktur och det 

känns tryggt, kan de koppla av och koncentrera sig bättre.32 

 

2.5 Familjerelationer 

Efter ett tag i det nya landet får man nya speglar och nya spegelbilder och skapar sig därmed 

också en ny identitet i det nya landet. Med detta kan ta lång tid och det är inte alltid som den 

                                                
28 Kerstin Almqvist & Anders G. Broberg (2000). ”Kulturella skillnader i barnuppfostran och utvecklingsideal”, 
i Carl Martin Allwood och Elsie C Franzén (red.), Tvärkulturella möten Grundbok för psykologer och 
socialarbetare. Stockholm: Natur och Kultur, s. 137. 
29 Franzén (2001) s. 76-78. 
30 Ellneby (1996) s. 80-81. 
31 Wellros (1992) s. 63-65. 
32 Ellneby (1996) s. 24-25. 
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yttre, speglade, bilden och den inre, upplevda, bilden stämmer överens och den personliga 

känslan av identitet och kontinuitet sätts i gungning. Självklart är detta något som mest 

påverkar vuxna invandrare då de har hunnit få fler speglar i sitt hemland än vad ett invandrat 

barn hunnit få. Men barn påverkas av sina föräldrar och att som familj bryta upp och byta land 

kan medföra en rad komplikationer.33  

     Franzén har ägnat ett helt kapitel åt just barn och föräldrar och beskriver där en del av alla 

de känslor och tankar som kan finnas hos en invandrad familj. Barn och deras föräldrar 

uppfattar migrationsprocessen på olika sätt och ofta är föräldrarna mer positiva än sina barn i 

början då barnen kort efter ankomsten ofta reagerar negativt. De saknar hemmet och 

kamraterna. Men ganska snart brukar barnen börja finna nya kamrater och sysselsättningar 

och de tar snabbt in det nya språket. Då kan istället föräldrarna känna av mer och mer av de 

svårigheter som faktiskt finns, svårigheter som de i början inte såg för att de bland annat var 

upptagna med allt det praktiska som måste ordnas!34 

     Theodor Kallifatides skriver i sin bok Ett nytt land utanför mitt fönster att hans barn blev 

hans rötter och menar på att barnens födelse upphävde främlingskapet för en stund. Han 

skriver om sina barn att ”utan dem skulle jag vara som en buske som växer i luften”.35 

     Mauricio Rojas är född i Chile och kom som flykting till Sverige 1974. Även han skriver i 

sin bok Sveriges oälskade barn om de konsekvenser en flykt kan innebära för en familj. 

Många av de ungdomar han har samtalat med, och vars samtal ligger till grund för boken, 

berättar om hur deras föräldrar yrkesmässigt degraderades; advokaten blev städare, 

arbetsledaren blev arbetslös och så vidare. Detta, tillsammans med ett krympande socialt liv, 

medförde oundvikligen konflikter som tärde på familjen.36 Rojas menar att djupt kränkta och 

degraderade föräldrar och familjer i kris är en bra beskrivning av den verklighet som skapar 

ungdomar med ett stort behov av att hävda sig mot allt och alla.37 

     Boken Om ni bara visste… innehåller 85 uppsatser som iranska invandrar- och 

flyktingbarn i svenska skolan har skrivit. Deras texter är gripande och omskakande och 

berättar om hur de upplever sin egen och föräldrarnas situation efter uppbrottet från 

hemlandet och mötet med det nya och okända landet Sverige. En av bokens författare, Anna-

Greta Heyman, poängterar också vikten av att alltid arbeta med positiva lösningar för hela 

familjen. Hon tar också upp de känslor ett barn kan ha för sina föräldrar. Många barn kan 

                                                
33 Franzén (2001) s. 78, 81. 
34 Franzén (2001) s. 125-127. 
35 Kallifatides (2001) s. 139-140. 
36 Mauricio Rojas (2001).  Sveriges oälskade barn. Stockholm: Brombergs, s. 30, 51-56. 
37 Rojas (2001) s. 94-95. 
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förstå föräldrarna och tycka synd om dem samtidigt som de känner en skamsenhet inför 

dem.38 

     Ellneby beskriver i sin bok olika metoder att arbeta med barn från andra kulturer. Hon 

belyser även de komplikationer och problem som kan uppkomma i en familj där några, eller 

alla, av familjemedlemmarna upplevt krig och fasa i sitt hemland. Ellneby poängterar på 

många ställen i boken vikten av kunskap. Hon skriver att kunskap är vägen till förståelse och 

för att kunna möta familjer som flytt från sitt land, behövs kunskap om hur situationen kan ha 

sett ut för dem innan de kom hit, och om förloppet i den kris som familjen befinner sig i. 

Människor som har flytt från sitt land har förlorat mycket och det finns ingen annan händelse 

som går att jämföra med att fly. Vidare skriver Ellneby att flykten är en upplevelse som ofta 

upplevs olika av barnet och föräldern. Därför blir också krisens förlopp olika, något som kan 

få stor betydelse för hur de olika familjemedlemmarna kommer att reagera.39 

    Små barns reaktioner är relaterade till vilken trygghet föräldrarna kunnat ge dem. Om de 

har fått vara tillsammans med dem och kunnat trösta dem eller om föräldrarnas oro invaderat 

barnens känsloliv. Föräldrarna kan i vissa fall vara så ledsna att barnet inte vågar tillåta sig att 

reagera. Förskolan och skolan kan då bli en plats där barnet vågar ge utlopp för alla de känslor 

som finns inombords.40 Ylva Ellneby har skrivit en dikt om en pojke som upplever just detta; 

kriget som föräldrarna burit med sig får även han bära och alla de känslor som föräldrarna 

känner tvingas också han att bära på sina axlar. 

 

Kriget i familjen 

Josés pappa har upplevt diktatur, 

förnedring och tortyr 

Josés mamma kommer från ett 

krigshärjat land 
 

Josés mamma och pappa har flytt 

från varsin del av världen 

för att mötas här 
 

José är född i Sverige 

vilken fantastiskt möjlighet 

att leva utan krig 
 

Men kriget fortsätter 

                                                
38 Mina Assadi, Anna-Greta Heyman & Kåge Karlsson (1990). Om ni bara visste… Iranska barn skriver. 
Stockholm: Arbik, s. 4, 9-12. 
39 Ellneby (1996) s. 16.  
40 Ellneby (1996) s. 23. 
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det kulturella kriget 

det känslomässiga kriget 

det existentiella kriget 
 

Josés mamma och pappa 

krigar om allting 
 

José får släpa på det krig 

föräldrarna lämnat bakom sig41 

 

     Föräldrarna kan också känna en viss sorg över att inte kunna dela känslor och minnen från 

hemlandet med sina barn. Barnen lever känslomässigt ofta i en annan värld än den föräldrarna 

lever i. Franzén citerar ofta Vilhem Mobergs Invandrarna och ett citat som passar in här är 

följande som beskriver Kristina när hon om kvällen ligger och funderar på att ”de som hon 

hade fött till världen och de som föddes av dem skulle redan i sitt livs början säga vad hennes 

egen tunga inte förmådde säga: Härhemma i Amerika – där borta i Sverige.”.42 

     Ladberg skriver också om när föräldrarnas kultur inte är barnets kultur. Det kan vara svårt 

för en familj då föräldrarnas ursprungskultur inte är barnets kultur och föräldrarnas hemland 

inte barnets hemland. Det är inte alltid lätt för föräldrarna att förstå att barnet måste få tillhöra 

den kultur där det lever och har sina vänner, skriver Ladberg.43 Det är svårt att vara förälder. 

Det är särskilt svårt att vara invandrare och förälder, menar Wellros.44 

 

2.6 Språket 

Det talade språket är människans främsta kommunikationsmedel och oerhört viktigt i samspel 

med andra människor. Men ibland kan språket resa barriärer mellan människor och samma 

språk som erbjuder en inträdesbiljett till gemenskapen för dem som behärskar det kan också 

stänga ute dem som inte gör det.45 

     Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig?, är titeln på en bok som Gunilla Ladberg 

skrivit och som riktar sig till alla familjer som använder mer än ett språk hemma, i skolan 

eller i samhällslivet. I den skriver hon att det är barnets behov av att kommunicera som är den 

första och viktigaste drivkraften till att lära sig språk. Barn lär sig de språk som är nödvändiga 

för att kunna kommunicera med omgivningen. Hur många språk ett barn lär sig är inte en 

                                                
41 Ellneby (1996) s. 93. 
42 Franzén (2001) s. 123. 
43 Gunilla Ladberg (1999). Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig?. Stockholm: Gunilla Ladberg 
Pedagogik & Språk, s. 40. 
44 Wellros (1992) s. 64. 
45 Seija Wellros (1996). Det kan inte hända här – samtal med Mirsad och Azra. Stockholm: UR-förlaget, s. 159. 
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fråga om begåvning utan om behov. Språk föds ur ett behov av kommunikation. Begåvning 

har betydelse för nivån på språket, men inte för antalet språk som barnet kan lära sig. Även 

lågt begåvade barn kan alltså lära sig flera språk.46 

     Ladberg skriver också att ett barn har lättare att tillägna sig ett nytt språk ju bättre 

utvecklade dess tidigare språk är. Ju mer barnet går framåt på modersmålet, desto lättare har 

det alltså att gå framåt på det nya språket.47 Men barn lär sig inte ett språk enbart för att det 

talas i närheten, de lär sig det för att kunna kommunicera. Språket måste bli känslomässigt 

viktigt för barnet och Ladberg betonar vikten av att skapa behov av språket. Ladberg tar också 

upp betydelsen av att ge barnet undervisning i modersmål eftersom det underlättar inlärningen 

av skolämnena och av det nya språket. Dessutom kan saknaden av modersmålet i värsta fall 

leda till familjetragedier, då medlemmar i samma familj inte längre kan tala med varandra.48  

      Den tidiga barndomens språk blir känslomässigt viktiga, skriver Ladberg och menar att de 

tidiga årens språk är vår känslomässiga egendom på ett sätt som senare inlärda språk nog 

aldrig kan bli. De blir en del av vår identitet på ett särskilt sätt, skriver Ladberg.49 

     Precis som Svenska språknämnden anser också Ladberg att flerspråkighet i sig är en 

politisk, och inte en pedagogisk, fråga. Det är en fråga om mänskliga rättigheter men ofta har 

den förvandlats från en rättighet till en fråga om ”särskilda behov” skriver Ladberg.50 

      Lärarnas tidning nr. 6/2006 behandlade på ett fyra sidors långt reportage ämnet svenska 

som andraspråk. Lena Sjöqvist, som arbetar både vid Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk och på Lärarhögskolan i Stockholm, säger att behovet av svenska som andraspråk 

är stort eftersom cirka 14 % av alla elever i de svenska skolorna är flerspråkiga. Hon menar 

att den avgörande skillnaden jämfört med elever som har svenska som modersmål är att 

andraspråkseleven måste lära sig både språket och ämnesinnehållet. Sjöqvist poängterar att 

läraren därför måste ha mer kontext och vara tydligare med att knyta an till elevernas 

referensramar.  

     Agneta Kristensson är rektor på Värner Rydénskolan i den invandrartäta Malmöstadsdelen 

Rosengård och hon tycker att skolan måste bli mycket bättre på att använda sig av elevernas 

modersmål. Eleverna måste kunna få ämnesfördjupning på sitt modersmål för att få innehållet 

konkret klart för sig, menar Kristensson. Hon poängterar också att alla lärare måste arbeta 

                                                
46 Ladberg (1999) s. 5-6. 
47 Ladberg (2003) s. 12 och 100. 
48 Ladberg (1999) s. 22-25, 35. 
49 Ladberg (1999) s. 16. 
50 Ladberg (2003) s. 4-6. 
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med språkutvecklande ämnesundervisning. Flerspråkiga elevers utveckling är inte en fråga 

bara för lärarna i modersmål och svenska som andraspråk.51 

     Axelsson skriver också om hur stora språkkunskaper det krävs för att klara av matematiken 

i skolan idag. Matematik är inte bara tal utan handlar mycket om att tala, resonera, dra egna 

slutsatser och diskutera problematiken, skriver Axelsson och menar att detta självklart medför 

svårigheter för elever med annat modersmål än svenska. Hon föreslår en rad åtgärder för att 

stödja en tvåspråkig utveckling och tar bland annat upp förslag som att låta eleverna få läsa 

något ämne per läsår på modersmålet samt ha något temaområde per termin på modersmålet. 

Att inkludera elevernas förstaspråk i skolarbetet kan reducera graden av språk- och 

kulturchock och stärka elevens självkänsla och identitet, tror Axelsson. Hon anser också att 

samarbetet mellan klasslärare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk måste 

utvecklas.52 Wellros påpekar också hur viktigt ett nära samarbete mellan modersmålsläraren, 

läraren i svenska som andraspråk och klassläraren är. Hon menar att ett bra samarbete skulle 

öka dessa barns allmänna inlärningskapacitet samt bidra till att de nya kunskaperna inte 

hänger i luften utan istället blir en del av en helhet. Om invandrarbarn får lära sig båda sina 

språk ordentligt, menar dessutom Wellros att de blir mer kognitivt flexibla än de flesta och en 

stor samhällsresurs när de sedan blir vuxna!53 

     Ladberg skriver om hur djupa samband språk och identitet har och att många språkproblem 

ofta har sitt ursprung i identitetsproblem. Ovilja mot ett språk eller rädsla för att tala ett språk 

är hos många barn en fråga om identitet. Omgivningen har stor påverkan på barnets känslor 

och inställning till flerspråkighet och förväntar sig omgivningen enspråkighet kommer barnet 

att ”välja” enspråkighet, menar Ladberg som anser att omgivningen måste lära sig att värdera 

flerspråkighet högre. Det är svårt att bli någon annan än den man förväntas att vara!54 

 

2.7 Identitet 

”Vad spelar det för roll vad jag känner, när alla kan se att jag inte är svensk och somliga 

tycker att jag skall hem.”, skriver Kallifatides i sin bok Ett nytt land utanför mitt fönster.55 

Denna bok är en berättelse om främlingens villkor och möjligheter. Kallifatides beskriver 

noggrant och naket alla de känslor han bar inom sig då han kom till Sverige för ungefär 40 år 

                                                
51 Viveca Brozin Bohman (2006, nr. 6, 31 mars – 13 april). Konsten att se bakom språkfelen. Det gäller att välja 
det viktiga – inte det enkla. Rosengård vill bli bäst. Lärarnas tidning, s. 22-25. 
52 Axelsson (2004) s. 531 och 511. 
53 Wellros (1992) s. 27-28. 
54 Ladberg (1999) s. 37 och 45.   
55 Kallifatides (2001) s. 9. 
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sedan samt alla de känslor han känt under dessa år som främling i sitt nya land. Han avslutar 

sin berättelse med följande ord: ”Jag har inte blivit svensk, även om jag inte längre är den 

grek jag trodde jag var. Jag är inte ens en främling till hundra procent. Jag kan kort och gott 

inte säga vad jag har blivit.” Kallifatides menar att när man inte längre är en främling i det nya 

landet har man blivit en främling för sig själv och då är man en främling överallt.56 

     Vi kan inte längre bortse från alla de nya ansiktena som numera befolkar våra gator och 

torg, skriver Rojas och anser att vi måste lära oss att tänka på vårt land på ett nytt sätt och utgå 

från den mänskliga mosaik som är vår verklighet. Vi rör oss osäkert framåt mot en oviss 

framtid, menar Rojas som tar Karin Boyes ord till hjälp för att förklara hur man kan känna 

rädsla och ovisshet inför en förändring, trots att man är tvungen att genomgå den. 

 

       Ja visst gör det ont när knoppar brister, 

                                                           ont för det som växer 

                                 och det som stänger.57 

 

    Rojas skriver om hur svårt det kan vara att växa upp i Sverige som andra generationens 

invandrare. Genom att samtala med invandrarungdomar fann han en sorg, en längtan och ett 

främlingskap. Dessa ungdomars största problem är att de hör till ett land, Sverige, som ännu 

inte är moget att ta hand om och älska alla sina barn så som de är. Sverige bejakar inte det 

annorlunda och mångfalden uppfattas ofta som ett problem eller ett hot.58 

     Samma känslor och tankar finner vi hos många av de iranska invandrar- och 

flyktingbarnen som i sina uppsatser, publicerade i Om ni bara visste…, skriver att de inte 

känner sig accepterade och många upplever livet som meningslöst och orättvist. Flera av 

barnen skriver också att de skäms över sitt land, sitt modersmål, sina föräldrars bristande 

svenska, sina egna misslyckanden i skolan och så vidare. De skäms över sitt namn, som ingen 

kan uttala, och en pojke skriver att han vill byta ut både namn, hud- och hårfärg, så att han 

äntligen kan slippa skämmas! Och även om några av barnen uttrycker positiva känslor är de 

tragiskt få i jämförelse med alla de negativa.59  

     Rojas menar att dessa ungdomar söker ett annat land, ett land som ännu inte existerar och 

därför kallar författaren dem för Utopias barn, barnen från drömmarnas land. Rojas menar att 

dessa ungdomarnas svåra kamp med sig själva och sin omgivning är den kamp som det 

svenska samhället måste utkämpa för att komma i takt med sig självt. Rojas anser att mycket 

                                                
56 Kallifatides (2001) s.154-155, 94.  
57 Karin Boye i Rojas (2001) s. 127. 
58 Rojas (2001) s. 13-15. 
59 Assadi, Heyman & Karlsson (1990) s. 13-15. 
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av Sveriges framtid kommer att stå och falla med dessa ungdomars framtid. Vidare anser han 

att det bara finns ett sätt att bygga upp detta nya land som dessa ungdomar så väl behöver och 

det är genom att lyssna på varandra.60 

     Under Rojas samtal med sex ungdomar, alla mellan 17 och 20 år gamla och med utländsk 

bakgrund, upptäckte han att ingen av dem helt och hållet kunde identifiera sig med Sverige 

och säga ”jag är svensk”, detta trots att några av dem var födda här. Nästan alla betonade de 

olikheten, att de är annorlunda. Men invandrare var inget ord de ville använda sig av utan 

istället definierade de sig själva som utlänningar, det vill säga som utomstående, annorlunda 

och icke-svenska. De vet att de inte är svenskar, men vad de är har de svårare att säga.61 

     En medelålders man, Gabriel, som kom till Sverige i 12-årsåldern, säger att han inte 

känner sig bunden till något land. Han har träffat många människor från olika länder som han 

har kunnat identifiera sig med. Han säger till Rojas att han känner sig internationell och att 

han har sina rötter överallt. Han vill inte känna sig som chilenare, bolivian eller som svensk, 

utan vill istället gå ifrån allt det där. Vi är människor allihop, säger han.62      

     Enligt de ungdomar som Rojas samtalade med har många människor mycket dåliga 

kunskaper om världen bortom grannländerna. De tycker att deras klasskamrater och lärare 

ofta är nedvärderande mot deras länder, kulturer och religioner.63  

     Det är viktigt att barnen är stolta över sitt ursprung och över vem de är.64 Man bygger inte 

murar mot dem som accepterar dig som du är och som tycker att du kan berika landet genom 

att vara annorlunda och tillföra gemenskapen en extra kvalitet, skriver Rojas som menar att vi 

istället för att motarbeta mångfalden borde satsa på att få den att blomma.65 

 

2.8 Främlingsfientlighet och rasism 

Ofta används orden främlingsfientlighet och rasism som synonymer, vilket är fel eftersom 

orden har olika innebörder. Även om båda begreppen är obehagliga för dem som utsätts för 

dem är den verkliga rasismen betydligt farligare och ligger på en annan nivå än 

främlingsfientlighet. Med främlingsfientlighet avses främst ett förhållningssätt som grundar 

sig i misstänksamhet mot allt och alla som uppfattas som avvikande, de som inte är, ser ut och 

tänker som jag själv.66 

                                                
60 Rojas (2001) s. 15-16. 
61 Rojas (2001) s. 18-19. 
62 Rojas (2001) s. 71-72. 
63 Rojas (2001) s. 34-36. 
64 Ladberg (2003) s. 194. 
65 Rojas (2001) s. 98-99 och 112. 
66 Franzén (2001) s. 162. 
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     Ibland kan man som pedagog känna sig osäker på hur man ska agera mot föräldrar när man 

ska ta upp något som man tycker är fel eller något som man inte kan acceptera. Man är rädd 

att bli betraktad som fördomsfull och rasistisk. Men att våga sätta gränser och att säga nej är 

inte att vara rasistisk. Det är inte rasism när man inte kan acceptera alla värderingar i en annan 

kultur. Rasism är ett utslag av generalisering. En rasistisk person är en person som tror att 

olika raser har speciella egenskaper som bestämmer kulturen. En rasist knyter an egenskaper 

till hudfärg, som den också värderar. En rasist anser sig oftast bättre än andra och nedvärderar 

människor från andra kulturer.67 

     Att möta det som är annorlunda och olikt oss själva och det vi är vana vid, kräver visst 

mod och nyfikenhet. Kallifatides menar att vi är rädda att möta det främmande, såväl hos oss 

själva som hos den andre. Vi är inte beredda att införliva förändringen utan vill mer än gärna 

tro att vi förblir oförändrade för då kan spelet fortsätta som det alltid har gjort.68  

 

2.9 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Trots att jag själv tycker att jag hunnit med att läsa relativt många böcker finns det ett flertal 

som jag på grund av tidsbrist tvingats välja bort. Detta är självklart tråkigt, samtidigt som jag 

har en känsla av att hur lång tid man än haft på sig önskar man att det funnits mer att ta till! 

     Men trots detta anser jag att jag fått fram en hel del tillfredsställande material som 

behandlar mitt syfte och försöker ge svar på mina frågeställningar. Lpo94 innehåller riktlinjer 

och målsättningar som vi som pedagoger är skyldiga att arbeta efter. Lpo94 poängterar både 

den kulturella och den språkliga aspekten av inlärning och kunskap. Samtidigt som skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket har 

skolan också ett ansvar att hos eleven utveckla förståelse för andra kulturer.69 

     Många författare lyfter fram vikten av en god föräldrasamverkan då föräldrarnas 

kunskaper, inställning och förväntningar är viktiga för barnens skolutveckling.70 Kunskap och 

förståelse är viktigt att ha när man arbetar med människor från andra kulturer. Medan vi 

utvecklar kulturförståelse, utvecklar vi också oss själva; livet berikas och nyfikenheten ökar.71 

Som lärare är det viktigt att se det positiva i olika kulturer och försöka omvandla olikheterna 

till en resurs.72 

                                                
67 Ellneby (1996) s. 61. 
68 Kallifatides (2001) s. 34. 
69 Lärarförbundet (2002) s. 15. 
70 Se exempelvis: Ladberg (2003) s. 169-170. 
71 Ellneby (1996) s. 30-32. 
72 Wellros (1992) s. 35. 
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     Att bryta upp och bosätta sig i ett nytt land, en ny kultur, får genomgripande konsekvenser 

för personen i fråga och flytten från sin ursprungskultur kan jämföras med att förlora en 

älskad person.73 När man arbetar med barn som har flytt och som har hemska minnen i sitt 

bagage är det viktigt att finnas till för barnet och att ta sig tid att lyssna på vad barnet vill 

berätta genom tal, teckningar och andra uttryckssätt.74 

     Att som familj bryta upp och byta land medför en rad komplikationer och många av 

författarna försöker att beskriva de känslor och tankar som kan finnas hos en invandrad 

familj.75 För att kunna möta familjer som har flytt från sitt land behövs kunskap om hur 

situationen kan ha sett ut för dem innan de kom hit, och om förloppet i den kris som familjen 

befinner sig i. Kunskap är vägen till förståelse.76 

     Det talade språket är människans främsta kommunikationsmedel och det är barnets behov 

av att kommunicera som är den första och viktigaste drivkraften till att lära sig språk. 

Författarna är eniga om att ett barn har lättare att tillägna sig ett nytt språk ju bättre utvecklade 

dess tidigare språk är.77 Att modersmålet är viktigt för barnen råder det inga tvivel om och 

många av författarna anser att skolan måste bli mycket bättre på att använda sig av elevernas 

modersmål. Att inkludera elevernas förstaspråk i skolarbetet kan reducera graden av språk- 

och kulturchock och stärka elevernas självkänsla och identitet, menar Axelsson. Amarbetet 

mellan klasslärare, modersmålslärare och lära i svenska som andraspråk måste utvecklas.78 

Det finns djupa samband mellan språk och identitet, skriver Ladberg och menar att många 

språkproblem ofta har sitt ursprung i identitetsproblem.79 

     Många invandrarbarn i Sverige idag känner sig inte accepterade och många upplever livet 

som meningslöst och orättvist. Många av dessa barn, och även ungdomar, skäms över sitt 

land, sitt modersmål, sitt namn som ingen kan uttala och så vidare.80 Vi måste bli bättre på att 

bejaka det annorlunda och inte se mångfalden som ett problem eller ett hot. Istället för att 

motarbeta mångfalden borde vi satsa på att få den att blomma, anser Rojas.81 För att motverka 

främlingsfientlighet och rasism är det viktigt att ha kunskap om varandra. Det är också 

mycket viktigt att barnen är stolta över sitt ursprung och över vem de är.82 

                                                
73 Almqvist & Broberg (2000) s. 137. 
74 Ellneby (1996) s. 80-81. 
75 Se exempelvis: Franzén (2001) s. 81. 
76 Ellneby (1996) s. 16. 
77 Se exempelvis: Ladberg (2003) s. 5-6 och 12. 
78 Axelsson (2004) s. 531 och 511. 
79 Ladberg (1999) s. 37. 
80 Assadi, Heyman & Karlsson (1990) s. 13-15. 
81 Rojas (2001) s. 15 och 112. 
82 Ladberg (2003) s. 194. 
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3. Metod 

3.1. Urval 

I min undersökning har tre lärare deltagit. Dessa jobbar på två olika, medelstora 0-6 skolor i 

en mindre stad i Mellansverige. På varje skola går cirka 400 elever. De tre lärarna har valts ut 

genom deras kunskap inom arbetets område, det vill säga om hur man på bästa sätt kan stötta 

och främja invandrarelevers utveckling. Denna kunskap har de fått genom att arbeta med 

invandrarbarn i svenska som andraspråksundervisning. Två av lärarna, Britta och Carin, är i 

övre medelåldern och har många års erfarenhet inom läraryrket, de saknar dock utbildning i 

svenska som andraspråk. Den tredje läraren, Anna, är i trettioårsåldern, hon är utbildad lärare 

i svenska som andraspråk, men är givetvis mindre erfaren än de två andra, då hon är betydligt 

yngre.  

     Jag är medveten om att tre intervjuer kan synas vara i minsta laget, samtidigt som jag 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar ansåg att det räckte med tre intervjuer. Med många 

intervjuer kan materialet bli ohanterligt och det kan bli svårt att få en överblick och samtidigt 

se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket 

mera värda än ett flertal mindre väl utförda.83 Dessutom måste man tänka på att arbetet har en 

tidsram som gör att man inte hinner allt man önskar att man hunnit. Hade det funnits mer tid 

hade jag självklart intervjuat fler lärare. 

     Det är viktigt att reflektera över tillförlitligheten i undersökningen och hur representativa 

de tillfrågades svar är. Genom mina intervjuer har jag fått ta del av tre lärares personliga 

åsikter och erfarenheter. Genom intervjuerna har jag fått en bild av hur de anser att man på 

bästa sätt kan stötta och främja invandrarelevers utveckling. Jag är medveten om att deras 

åsikter i viss mån skiljer sig ifrån varandra, vilket också hade varit fallet om jag intervjuat fler 

lärare. Alla lärare har sina personliga åsikter samtidigt som jag är säker på att man hittar 

mycket gemensamt. 

     Det är viktigt att visa respekt och hänsyn för de människor som deltar i en undersökning. 

Jag förklarade undersökningens syfte och att samtliga deltagare kunde vara säkra på att deras 

anonymitet skyddas. 84 

 

 

 

                                                
83 Jan Trost (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s.110. 
84 Bo Johansson & Per Olov Svedner (2004). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget, 
s. 23-24. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

För att få fram den information jag önskade ansåg jag, i samråd med min handledare, att 

intervju vore den mest lämpliga undersökningsmetoden. Jag valde kvalitativ intervju eftersom 

den ger information som gör det möjligt att förstå lärarens syn på undervisning, samt lärarens 

förhållningssätt och målsättningar. Genom en kvalitativ intervju med öppna frågor kan man 

upptäcka och identifiera egenskaper och åsikter hos någon, till exempel den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.85 Syftet med den kvalitativa intervjun är att få 

den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. 

Intervjufrågorna utformades efter arbetets frågeställningar och med hjälp av studier av 

relevant litteratur. Det är viktigt att frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjligheter 

att ta upp allt hon har på hjärtat. Jag hade bestämda frågeområden och i viss mån också 

bestämda frågor, men jag såg mest mina frågor som stöd och jag försökte vara lyhörd och 

ställa goda uppföljningsfrågor. På så sätt varierade frågorna något från intervju till intervju, 

beroende på hur den intervjuade svarade och vilka aspekter denne tog upp.86 

     En kvalitativ intervju innebär att den intervjuade skall ge sin personliga syn och presentera 

sina personliga ställningstaganden. Det är därför viktigt att intervjupersonen känner 

förtroende för intervjuaren och respekterar syftet med intervjun. Jag såg det som en fördel att 

jag under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) haft möjlighet att besöka och ta del av 

de intervjuade lärarnas undervisning. På så sätt visste alla vem jag var sen tidigare. 

     Ett problem vid intervjuer kan vara att intervjuaren påverkar svaren genom att uttrycka 

sina egna förväntningar och värderingar. För att motverka detta är det viktigt att ha väl 

genomtänkta frågeställningar. Det är viktigt att formulera frågorna så att man inte lägger 

svaren i munnen på respondenten. Trots att jag var medveten om denna fara och hela tiden 

gjorde mitt yttersta för att hålla mina egna åsikter för mig själv var det svårt. Detta tror jag är 

något som man lär sig endast genom att genomföra många intervjuer.87 

 

3.3 Procedur 

Jag tog i god tid kontakt med de lärare jag önskade intervjua. Alla ställde upp och veckan 

innan intervjuerna skulle äga rum fick samtliga berörda intervjufrågorna. Detta för att de 

                                                
85 Runa Patel & Bo Davidsson (2003). Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, s. 77-82. 
86 Johansson & Svedner (2004) s. 24-26 
87 Johansson & Svedner (2004) s. 26-27.  
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bättre skulle kunna förbereda sig. En lista över samtliga intervjufrågor finns bifogade i 

uppsatsen som bilaga längst bak.  

     När jag genomförde intervjuerna använde jag mig av en mp3-spelare för att spela in 

intervjuerna så att jag kunde fokusera på att lyssna istället för att anteckna. När jag sedan hade 

genomfört samtliga intervjuer lyssnade jag igenom dem samtidigt som jag skrev ner svaren.  
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4. Resultat 

4.1 Redovisning av lärarnas intervjusvar  

Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer om bearbetning av materialet. Han menar att 

vår bearbetning, vår analys och vår tolkning är styrd av den enskildes personliga tycke och 

smak.88 

     Jag har valt att först redovisa lärarnas svar för att sedan sammanfatta och analysera de svar 

jag fått i nästa avsnitt. I redovisningen har jag valt att redovisa det lärarna sade ordagrant. 

Talspråkligt uttal har justerats och upprepningar och hummanden har tagits bort. Pauser i 

lärarnas uttalanden markeras med tre punkter oavsett längden på pauserna. För att skydda 

deras anonymitet har jag gett dem fingerade namn; Anna, Britta och Carin.  

 

1. Hur har invandrarelever det i den svenska skolan? 

Anna: Väldigt stor fråga. De befinner sig i ett stort underläge. Barnen förväntas inhämta 

kunskap på ett språk som de oftast inte behärskar fullt ut. De bedöms ofta efter samma 

kriterier som sina svenska klasskamrater. De känner sig inte sedda och skäms för sin 

bakgrund. Vi tar för givet att alla har samma bakgrundserfarenheter och liknande bas i 

språket. 

Britta: Som andra... det kan vara vem som helst som har problem… inte invandrarelever mer 

än andra.  

Carin: De har det bra... svår fråga… de är ej särbehandlade eller utsatta. Inte på den här 

skolan i alla fall.  

 

2. Anser du att lärare och klasskamrater har tillräcklig kunskap om invandrarelevers 

hemkulturer? 

Anna: Nej, det anser jag inte.  

Britta: Det behövs mer kunskap. 

Carin: Nej, särskilt klasskamraterna behöver mer. Kunskap är viktigt så att man inte tror att 

alla är lika och drar alla invandrare över samma kam. Jag har ofta åkt hem till eleverna och 

hälsat på dem, och det är uppskattat. På mellanstadiet kan invandrareleverna få berätta om 

sitt land och sin kultur och ta med saker och visa också.  

 

3. Vad anser du att man som pedagog kan göra för att dessa elever ska må så bra som 

möjligt och lyckas så bra som möjligt i framtiden? 

                                                
88 Trost (1997) s. 113. 
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Anna: Bland annat höja status på Svenska som andraspråk… vara nyfiken och fråga, 

respektera barnens kultur… ämnesundervisning både på modersmålet och svenska.  

Britta: Starta inlärningen på elevens nivå, ge massor av uppmuntran, uppmuntra klassen att 

ta hand om eleven på rasterna, uppmana rastvakterna att ha extra omsorg om den nye eleven. 

Carin: Utgå från eleverna och individuellt anpassa undervisningen… stärka självförtroendet. 

 

4. Vad anser du är syftet med svenska som andraspråksundervisningen? 

Anna: Syftet med svenska som andraspråksundervisningen är att barnen ska uppnå en 

målspråksnivå. Det innebär inte exakt samma språk som modersmålsvenska men likvärdigt.  

Britta: Få eleverna att förstå svenska språket och kunna göra sig förstådda. 

Carin: Att de ska klara sig lika bra som övriga elever. Jätteviktigt att stärka deras 

självförtroende. Annars hävdar de sig ofta på annat sätt. Jag arbetar inte bara språkligt utan 

också mycket socialt. De hänger ju samma.  

 

5. Hur väl klarar invandrarelever skolan? Når de upp till målen? 

Följdfrågor: Om det finns svårigheter, vad tror du att de beror på? Vad ser du som det största hindret för eleverna 

att nå målen? 

Anna: De har det ofta svårt. Ett av hindren är att man fortfarande ser svenska som 

andraspråk som stöd- eller kom-i-kappundervisning. De svenska barnen läser svenska kanske 

8 timmar i veckan medan barnen som behöver svenska som andraspråk som tar hänsyn till 

deras förutsättningar endast läser det 40 minuter i veckan. Så är man förvånad över att 

eleverna ej når målen – alternativt lägger över problemet på eleverna. Lärare utan utbildning 

i svenska som andraspråk är ett annat hinder. Och att de ofta bedöms enligt svensknormen.  

Britta: Har ingen erfarenhet. 

Carin: De flesta klarar sig ok... stupar oftast på läsförståelsen eftersom de har svårt att läsa 

mellan raderna... i matten kan lästalen vara svåra. Men jag tycker inte att det är så stor 

skillnad jämfört med de svenska barnen.  

 

6. Hur kan man i skolan arbeta för att öka kulturförståelsen och minska kulturkrockar 

och främlingsfientlighet? 

Anna: Sluta behandla alla lika och tysta ner olikheter. Synliggöra elevernas bakgrund och 

prata om det. Det man känner till är man inte rädd för. Fortbildning för all personal. Ta in 

modersmålslärare i arbetslaget. 

Britta: Be föräldrarna berätta om sitt hemland och sin religion för klassen… beställa videos.  
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Carin: Förklara… möjlighet att prata när man är i mindre grupper.  

 

7. Vilka elever får undervisning i svenska som andraspråk? 

Anna: På min skola är det de flesta som har ett annat modersmål än svenska om inte 

föräldrarna har sagt att de ej vill. Vi har cirka 30 elever på denna skolan.  

Britta: Elever som har flyttat hit från andra länder och eventuellt elever som har utländska 

föräldrar men själva är födda i Sverige. 

Carin: De med annat modersmål än svenska.  

 

8. Hur jobbar du med svenska som andraspråk? 

Anna: Mycket med skönlitteratur, ordkunskap, grammatik, ordföljd, läsupplevelser och ren 

kontext. Jag försöker också stärka deras identitet i deras båda kulturer. Detta gör jag genom 

att prata och berätta… vi jämför mycket mellan de olika kulturerna. Eleverna är mer trygga 

här än i den stora klassen så de vågar öppna sig mer. Men det är viktigt att de vågar berätta 

om sin kultur även för sina klasskamrater, exempelvis om varför de ej äter gris eller varför de 

bär slöja och så vidare. Viktigt att skapa ett klimat i klassen där ingen skäms och alla vågar 

vara sig själva… ökad kunskap och ökad förståelse. Jag tror inte på att ha en och en utan 

små grupper är det bästa.  

Britta: Jag börjar med några få ord, exempelvis färger... utökar ordförrådet varje lektion 

med ytterligare några ord. Kontrollerar hela tiden att de inlärda orden är befästa. Repetition. 

Mycket tal, spel (Memory och Palin på aktuella ord), uppmaningar och läsning i enkla 

bilderböcker. Samtal om bilderna i böckerna. Läsläxa. Skriva och rita. Enkla arbetsböcker så 

småningom.  Så småningom kopplar jag även undervisningen till övriga skolämnen.  

Carin: Det är individuellt anpassat och relaterat till övriga ämnen. Elevens behov styr. Stöd 

inför prov. Kanske något de tycker är extra svårt, då kan vi arbeta med det. Ofta har jag en 

elev, ibland två. Det är bra. Hela tiden är det fokus på svenskan.  

 

9. När/Hur ofta sker svenska som andraspråksundervisningen? 

Anna: Min ambition är och har varit fulltäckning, det vill säga lika ofta som övriga klassen 

har svenska. Men det är många barn i åldrarna 6-12 år och jag är bara en så det fungerar 

inte alltid. Jag bestämmer antal timmar i samråd med klasslärare och lägger ett preliminärt 

schema innan klasslärarna börjat göra sina scheman för hösten. Sedan delar jag ut schemat 

till varje klasslärare med små marginaler för ändring. Sedan anpassar klasslärarna sina 

scheman efter detta. Eftersom jag inte kan tillgodose allas stora behov är jag tvungen att 
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prioritera. Timmarna varierar från fullteckning för någon, nästa full och det minsta är två 

timmar i veckan. Jag skulle vilja vara ute i klasserna mer och planera med klasslärarna. 

Britta: Varierar från en lektion per dag till en lektion i veckan… ligger oftast på svenskan… 

men ibland kan det vara bra om det hamnar på en mindre viktig lektion också, exempelvis 

någon no-lektion. På så sätt får de ju mer svenska.  

Carin: Varierar mycket… efter behov… undervisningen sker oftast på svenskan. 

 

10. Hur viktig tycker du att svenska som andraspråksundervisningen är? 

Anna: Den är fundamental och basen för kunskapstillägnandet. 

Britta: Mycket viktig. 

Carin: Viktig! Den är uppskattad eftersom eleverna vill komma… det är väl tecken på att de 

får ut något av det. Även föräldrarna är positiva. 

 

11. Tycker du att det behövs mera svenska som andraspråk? 

Anna: Ja, mycket mer… genomsyra hela dagen. Alla klasslärare borde ha minst 20 poäng 

svenska som andraspråk plus performansbedömning.   

Britta: Beror på vad det är för barn… jag tror att alla på denna skolan får så mycket de har 

behov av. 

Carin: Inte för någon jag har nu… det är bra, alla får tillräckligt för tillfället. Det känns 

även som ledning och övriga kolleger anser svenska som andraspråk som ett viktigt ämne.  

 

12. Vilka elever får modersmålsundervisning? 

Anna: På min arbetsplats sker hemundervisning i arabiska och albanska. Dock bara en 

timme och utanför ordinarie skoltid. Jag tycker att hemspråksundervisningen borde ligga på 

skoltid. Det ökar dess status. 

Britta: Elever med annat modersmål än svenska. Jag tycker inte att den bör ligga på 

skoltid… det finns det ingen tid för. 

Carin: De som har ett annat modersmål. Det är frivilligt att gå. Bör inte ligga under skoltid.  

 

13. Hur viktig tycker du att modersmålsundervisningen är? 

Anna: Om möjligt ännu viktigare än svenska som andraspråk. Den är en förutsättning för ett 

fungerande andraspråk. Man måste ha en bas att bygga på… viktigaste bakgrundsfaktorn för 

skolframgång!  

Britta: Viktigare än man tänker sig. 

Carin: Viktig! Annars finns det ju en risk för ett halvt språk här och ett halvt språk där. 
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4.2 Sammanfattning av lärarnas intervjusvar 

Efter att ha lyssnat på det som den enskilda läraren svarat på intervjufrågorna gör jag här en 

sammanfattning av lärarnas svar i förhållande till arbetets frågeställningar. 

 

4.2.1 Hur ser invandrarelevers möte med den svenska skolan ut sett ur pedagogiska 

perspektiv? 

Frågan ”Hur har invandrare det i den svenska skolan”?, upplevdes som stor och svår av 

samtliga tillfrågade. Dessutom märkte jag en stor skillnad i deras svar. Britta och Carin 

menade att invandrarelever har det som alla andra elever, de är varken särbehandlade eller 

utsatta, medan Anna ansåg att de verkligen befinner sig i ett stort underläge. Hon säger att 

barnen förväntas inhämta kunskap på ett språk som de oftast inte behärskar fullt ut. Vidare 

menar hon att eleverna inte känner de sig sedda och dessutom ofta skäms för sin bakgrund. 

     På frågan hur väl invandrarelever klarar skolan svarar Britta att hon inte har någon 

erfarenhet, eftersom hon bara haft elever från lågstadiet, medan Carin menar att de flesta 

klarar sig bra. Oftast ser hon att de har problem med läsförståelsen, men säger sedan att hon 

inte tycker att det är så stor skillnad jämfört med svenska elever. Anna anser att de ofta har 

svårt att nå målen och menar att ett av hindren är att de flesta fortfarande ser svenska som 

andraspråk som stöd- eller kom-i-kappundervisning. Några andra hinder som hon nämner är 

att de elever som behöver svenska som andraspråk ej får det i den utsträckning som de skulle 

behöva samt att lärare saknar utbildning i svenska som andraspråk och att invandrareleverna 

ofta bedöms enligt svensknormen. 

 

4.2.2 Hur kan man som lärare främja dessa elevers utveckling? 

På frågan ”Vad anser du att man som pedagog kan göra för att dessa elever ska må så bra som 

möjligt och lyckas så bra som möjligt i framtiden?”, svarar Anna att man bland annat måste 

höja status på svenska som andraspråk. Hon tycker också att ämnesundervisning borde ske på 

både modersmålet och svenskan. Dessutom lyfter hon fram vikten av att vara nyfiken och 

fråga samt respektera barnens kultur. Både Britta och Carin anser att det är viktigt att starta 

inlärningen på elevens nivå och individuellt anpassa undervisningen. Att uppmuntra eleven så 

mycket som möjligt och arbeta för att stärka hennes självförtroende lyfter båda fram som 

mycket viktigt.  

     Samtliga tillfrågade anser att svenska som andraspråksundervisningen är mycket viktig 

eller som Anna säger: Den är fundamental och basen för kunskapstillägnandet. För att på 
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bästa sätt främja dessa elevers utveckling anser Anna att det behövs mycket mer svenska som 

andraspråk. Hon menar att den bör genomsyra hela dagen och att samtliga elever som har 

svenska som andraspråk bör ha det lika ofta som resten av klassen har svenska. Både Britta 

och Carin anser dock att det är bra och att alla för tillfället får tillräckligt, men poängterar att 

behoven måste få styra. Anna tycker också att alla klasslärare borde ha minst 20 poäng 

svenska som andraspråk, för att bli än bättre på att tillgodose dessa elevers behov.  

     Syftet med svenska som andraspråksundervisningen är enligt Anna att barnen ska uppnå en 

målsspråksnivå. Hon påpekar att det inte exakt innebär samma språk som modersmålssvenska 

men likvärdigt. Britta säger att syftet med undervisningen är att få eleverna att förstå det 

svenska språket och att kunna göra sig förstådda. Carin menar att syftet är att de ska klara sig 

lika bra som övriga elever men lyfte också fram vikten av att stärka deras självförtroende 

eftersom elever med dåligt självförtroende ofta hävdar sig på annat sätt. Hon menar att hon 

inte bara arbetar språkligt utan också mycket socialt. De hänger ju samman, säger hon. 

     Både Anna, Britta och Carin tycker att hemspråksundervisningen är viktig. Anna säger att 

den om möjligt är ännu viktigare än svenska som andraspråk eftersom den är en förutsättning 

för ett fungerande andraspråk. Hon menar att eleverna måste ha en bas att bygga på och att 

modersmålsundervisningen är den viktigaste bakgrundsfaktorn för skolframgång. Carin säger 

att utan undervisning i modersmålet finns det en risk för att eleven får ett halvt språk här och 

ett halvt språk där. Det som skiljer de tillfrågade åt är att Anna, till skillnad från Britta och 

Carin, anser att modersmålsundervisningen borde ligga på skoltid, vilket den inte gör nu. 

Detta eftersom det kan bidra till ökad status. Detta anser Britta och Carin inte att det finns 

någon tid för. 

 

4.2.3 Hur kan man arbeta i skolan för att öka kulturkompetensen och förståelsen för 

andra kulturer samt motverka fördomar och rasism bland eleverna? 

Alla tillfrågade ansåg att lärare och klasskamrater inte har tillräcklig kunskap om 

invandrarelevers hemkulturer. Carin menar att särskilt klasskamraters kunskap ofta behövs 

stärkas. Hon säger också att hon tycker kunskap är viktigt så att man inte tror att alla är lika 

och drar alla invandrare över en kam.  

     För att öka kulturkompetensen och minska kulturkrockar och främlingsfientlighet anser 

Anna att det är viktigt att sluta behandla alla lika och tysta ner olikheterna. Eftersom man inte 

är rädd för det man känner till tycker hon att det är viktigt att synliggöra elevernas bakgrund 

och prata om den. Hon försöker i sin undervisning också att stärka elevernas identitet i deras 

båda kulturer genom att exempelvis prata och berätta. De jämför mycket mellan de olika 
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kulturerna och hon menar att det är viktigt att eleverna vågar berätta om sin kultur och sina 

traditioner. Hon poängterar vikten av att ha ett bra och tillåtande klimat i klassrummet där 

ingen skäms och alla vågar vara sig själva. Hon anser också att fortbildning i svenska som 

andraspråk för all personal samt att ta in modersmålslärare i arbetslaget skulle bidra till ökad 

kulturförståelse.  

     Britta föreslog att man kan be föräldrarna komma och berätta om sitt hemland och sin 

religion för klassen samt beställa videor. Carin poängterade vikten av att förklara och berätta 

och tyckte också att invandrareleverna kan få berätta om sitt land och sin kultur och ta med 

saker och visa. Hon berättade också att hon ofta åker hem och hälsar på sina elever och att det 

alltid är uppskattat! Samtliga lärare är överens om att kunskap leder till ökad förståelse.  
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5. Diskussion och analys 

Mitt huvudsakliga syfte med detta arbete är att belysa pedagogens roll och betydelse i arbetet 

med invandrarelever. Jag har försökt att ta reda på hur man på bästa sätt kan stödja och främja 

dessa elevers utveckling. Jag har gjort det genom att dels studera befintlig litteratur och 

forskning och dels genom att intervjua tre lärare som alla undervisar, eller har undervisat, i 

svenska som andraspråk.  

     Jag anser att hållbarheten i de resultat jag fått fram är relativt goda. Jag har utifrån den 

litteratur jag läst fått en ganska god bild av hur invandrarelever i Sverige kan ha det samt vilka 

åtgärder de är i behov av. Genom mina intervjuer har jag också fått en inblick i hur 

verkligheten kan se ut. Jag har fått ta del av Annas, Brittas och Carins åsikter och 

erfarenheter. Jag är dock medveten om att tre intervjuer kan tyckas vara något i underkant och 

självklart hade det varit både givande och intressant att fått ta del av fler lärares åsikter och 

erfarenheter. Samtidigt är mitt huvudsakliga mål med undersökningen inte att mäta 

frekvensen av ett visst fenomen utan att få fram lärares personliga syn på undervisning samt 

deras förhållningssätt och attityder, och då kan tre lärares åsikter anses som tillräckliga. Man 

måste också ta hänsyn till att tidsramen för arbetet är begränsad och hade det funnits mer tid 

hade jag såklart utfört fler intervjuer. 

     Det jag har fått fram genom att intervjua lärarna är deras åsikter. Det är mycket de är ense 

om, många åsikter som förenar dem och som jag också känner igen från litteraturen. 

Samtidigt märkte jag tydligt när jag redovisade deras svar att Annas svar i mångt och mycket 

skilde sig från Brittas och Carins. Jag har funderat på vad det kan bero på och en möjlig 

förklaring kan vara att Anna är den enda av de tre som är utbildad i Svenska som andraspråk. 

Detta skulle vara intressant att fördjupa sig i då man skulle kunna få fram betydelsen av 

fortbildning i Svenska som andraspråk för lärare. Men det får vara utgångspunkten i ett annat 

arbete då jag nu istället ska fokusera på att redovisa min egen undersökning och de svar jag 

ansett att jag fått fram; dels genom intervjuerna och dels genom den litteratur jag läst. 

     När jag frågade lärarna hur invandrarbarn har det i den svenska skolan menade Britta och 

Carin att de har det som alla andra elever; de är varken särbehandlade eller utsatta. Anna var 

av en helt annan åsikt och ansåg istället att de verkligen befinner sig i ett stort underläge. Hon 

menade att barnen förväntas inhämta kunskap på ett språk som de oftast inte behärskar fullt ut 

och berättar också att hennes elever ofta skäms för sin bakgrund och att de dessutom inte 

känner sig sedda. 
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     Även på frågan hur väl invandrarelever klarar skolan skiljde sig svaren åt avsevärt. Carin 

menade att de flesta klarar sig bra och tycker inte att det är så stor skillnad jämfört med 

svenska elever. Anna däremot, ansåg att dessa elever ofta har svårt att nå målen och menade 

att ett av hindren är att de flesta fortfarande ser svenska som andraspråk som kom-i-kapp- eller 

stödundervisning. Några andra hinder som hon nämnde är att de elever som behöver svenska 

som andraspråk ej får det i den utsträckning som de skulle behöva samt att lärare saknar 

utbildning i svenska som andraspråk och att invandrareleverna ofta bedöms enligt 

svensknormen. 

     För att som lärare främja dessa elevers utveckling på bästa sätt ansåg samtliga intervjuade 

att det är mycket viktigt och centralt att uppmuntra eleverna så mycket som möjligt samt att 

arbeta för att stärka deras självförtroende och få dem att känna att de duger som de är. Anna 

lyfte också fram att man måste höja statusen på svenska som andraspråk. Hon tyckte också att 

ämnesundervisning borde ske på både modersmålet och svenskan. Dessutom lyfte hon fram 

vikten av att vara nyfiken och fråga samt respektera barnens kultur.  

     Samtliga tillfrågade ansåg att svenska som andraspråksundervisningen är mycket viktig 

eller som Anna sa: Den är fundamental och basen för kunskapstillägnandet. För att på bästa 

sätt främja dessa elevers utveckling ansåg Anna att det behövs mycket mer svenska som 

andraspråk. Hon menade att den bör genomsyra hela dagen och att samtliga elever som har 

svenska som andraspråk bör ha det lika ofta som resten av klassen har svenska. Både Britta 

och Carin ansåg dock att det är bra och att alla för tillfället får tillräckligt, men poängterade att 

behoven måste få styra. Anna tyckte också att alla klasslärare borde ha minst 20 poäng 

svenska som andraspråk, för att bli än bättre på att tillgodose dessa elevers behov. 

     Alla tillfrågade lärare var överens om att modersmålsundervisningen är mycket viktig eller 

som Anna uttryckte det: om möjligt ännu viktigare än svenska som andraspråk eftersom den 

är en förutsättning för ett fungerande andraspråk. Hon menade att eleverna måste ha en bas att 

bygga på och att modersmålsundervisningen är den viktigaste bakgrundsfaktorn för 

skolframgång. Det som skiljer de tillfrågade åt är att Anna, till skillnad från Britta och Carin, 

ansåg att modersmålsundervisningen borde ligga på skoltid eftersom det kan bidra till ökad 

status. Detta ansåg Britta och Carin inte att det finns någon tid för. 

     Annas åsikt om att ämnesundervisning borde ske på både modersmålet och svenska hittar 

jag även stöd för i mycket av den litteratur jag läst. Monica Axelsson föreslår en rad åtgärder 

för att stödja en tvåspråkig utveckling och tar bland annat upp förslag om att låta eleverna få 

läsa något ämne per läsår på modersmålet samt ha något temaområde per termin på 
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modersmålet. Att inkludera elevernas förstaspråk i skolarbetet kan reducera graden av språk- 

och kulturchock och stärka elevens självkänsla och identitet, tror Axelsson.89 

     Som lärare är det viktigt att uppmuntra och ta till vara elevernas kunskaper och bakgrunder 

och lyfta fram olikheterna som något positivt. Att i skolan låta eleverna få använda sig av 

både svenskan och sitt modersmål gör att de blir mer språkligt medvetna och kan hitta 

samband mellan språken samt dra nytta av sina språkkunskaper i två, eller flera, olika språk. 

Jag anser att barnets totala resurser måste få komma till uttryck mer och att det måste finnas 

en naturlig användning av barnets modersmål i skolans ämnen. Dessutom tycker jag, i 

enlighet med litteraturens författare att det måste bli ett bättre samarbete mellan klasslärare, 

modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. För precis som Kristensson påpekar är 

inte flerspråkiga elevers utveckling en fråga bara för lärarna i modersmål och svenska som 

andraspråk utan alla lärare måste arbeta med språkutvecklande ämnesundervisning.90 

     Både i intervjuerna och i litteraturen har vikten av en god självkänsla och ett bra 

självförtroende lyfts fram. Dessa elever, precis som alla andra, måste få må bra och känna att 

de duger som de är. Språk, identitet och känslor hör samman, skriver Ladberg och menar att 

därför är ett bra självförtroende oerhört viktigt hos ett barn som ska lära sig ett nytt språk. Ett 

bra självförtroende skapas bland annat av positiva gensvar, av att bli sedd och av att lyckas.91 

Carin menade att det är viktigt att stärka deras självförtroende eftersom elever med dåligt 

självförtroende ofta hävdar sig på annat sätt. Skolan utbildar framtidens vuxna och det måste 

ligga i alla medborgares intresse att dessa vuxna mår så bra som möjligt och är kapabla till att 

prestera sitt bästa. Carin menade att hon inte bara arbetar språkligt utan också mycket socialt. 

De hänger ju samman, säger hon. I boken Om ni bara visste…, skriver unga iranska barn och 

ungdomar att de inte känner sig accepterade och många upplever livet som meningslöst och 

orättvist. Flera av barnen skriver också att de skäms över sitt land, sitt modersmål, sina 

föräldrars bristande svenska, sina egna misslyckanden i skolan och så vidare. De skäms över 

sitt namn, som ingen kan uttala, och en pojke skriver att han vill byta ut både namn, hud- och 

hårfärg, så att han äntligen kan slippa skämmas!92 När jag läste detta blev jag mycket illa 

berörd och när Anna sedan berättade för mig under intervjun att även hennes elever ofta 

skäms för sin bakgrund kände jag att detta är något oerhört viktigt som vi i skolan måste 

                                                
89 Axelsson (2004) s. 531 och 511. 
90 Viveca Brozin Bohman (2006, nr. 6, 31 mars – 13 april). Rosengård vill bli bäst. Lärarnas tidning, s. 25. 
91 Ladberg (2003) s. 110. 
92 Assadi, Heyman & Karlsson (1990) s. 13-15. 
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arbeta med. Det är viktigt att eleverna är stolta över sitt ursprung och över vem de är, skriver 

Ladberg och jag håller fullständigt med henne.93 

    Idag finns det många barn och ungdomar som bor i Sverige men som inte känner sig 

svenska. De bär på en ständig känsla av att vara missaktade främlingar, vilket kan leda till en 

stor känsla av utanförskap. Jag anser att skolan och vi som lärare måste göra allt vad vi kan 

för att byta ut denna känsla av utanförskap till en känsla av gemenskap. I intervjuerna med 

lärarna ansåg samtliga att lärare och klasskamrater inte har tillräcklig kunskap om 

invandrarelevers hemkulturer. Även de ungdomar som Rojas intervjuade ansåg att många 

människor har mycket dåliga kunskaper om världen bortom grannländerna. Dessutom 

upplevde de att deras klasskamrater och lärare ofta var nedvärderande mot deras länder, 

kulturer och religioner.94 

     För att öka kulturkompetensen och förståelsen för andra kulturer samt motverka fördomar 

och rasism bland eleverna poängterade Anna vikten av att ha ett bra och tillåtande klimat i 

klassrummet där ingen skäms och alla vågar vara sig själva. Hon tycker också att det är viktigt 

att sluta behandla alla lika och tysta ner olikheterna. Wellros skriver i sin bok Ny i klassen att 

det är viktigt att vi lär eleverna att vi kan vara olika men ändå lika bra.95 Eftersom man inte är 

rädd för det man känner till, menar Anna att det är viktigt att synliggöra elevernas bakgrund 

och prata om den. Hon försöker i sin undervisning också att stärka elevernas identitet i deras 

båda kulturer genom att exempelvis prata och berätta. De jämför mycket mellan de olika 

kulturerna och hon menar att det är viktigt att eleverna vågar berätta om sin kultur och sina 

traditioner. Anna anser också att fortbildning i svenska som andraspråk för all personal samt 

att ta in modersmålslärare i arbetslaget skulle bidra till ökad kulturförståelse. Britta föreslog 

att man kan be föräldrarna komma och berätta om sitt hemland och sin religion för klassen 

samt beställa videos. Carin poängterade vikten av att förklara och berätta och tyckte också att 

invandrareleverna kan få berätta om sitt land och sin kultur och ta med saker och visa. 

Samtliga lärare är överens om att kunskap leder till ökad förståelse.  

     Det är viktigt att ha en god föräldrasamverkan då föräldrar som får vara med och 

bestämma i skolan får ökat självförtroende, vilket påverkar barnens inlärning positivt. För att 

hjälpa föräldrarna och barn att förstå den svenska kulturen är det viktigt att vi är öppna och 

villiga att berätta om den. Det är viktigt att ta sig tid till deras funderingar och frågor och som 

Ellneby skriver i sin bok kan ett naturligt sätt för detta vara föräldramöten i förskolans 

                                                
93 Ladberg (2003) s. 194. 
94 Rojas (2001) s. 34-36. 
95 Wellros (1992) s. 18. 
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tambur, att ha lite extra tid för föräldrarna vid lämning och hämtning.96 Man kan exempelvis 

få med föräldrarna i barnens skolgång genom att göra dem delaktiga i läxor, föra kontakt 

mellan hem och skola, prata med varandra, göra föräldrarna medvetna om att, och hur, de kan 

stödja barnets lärande och lära dem nya saker och så vidare. 

     Kallifatides menar att vi är rädda att möta det främmande, såväl hos oss själva som hos den 

andre. Vi är inte beredda att införliva förändringen, vi vill mer än gärna tro att vi förblir 

oförändrade för då kan spelet fortsätta som det alltid har gjort. Vi vågar inte släppa taget, vi 

vågar inte förändras för vi vet inte hur det nya kommer att se ut. Det gamla är tryggt och 

bekvämt.97 Men vi får inte glömma hur otroligt berikande och vilken stor tillgång kulturmöten 

är för alla människor. Genom kulturmöten vidgar vi våra vyer och blir mer toleranta mot 

människor som i vissa avseenden inte är som vi. Vi lär oss nya saker och får också omvärdera 

de tankar och åsikter vi redan har tagit till oss. Träffar man aldrig människor som inte tycker 

som jag i allt får man aldrig möjlighet att tänka efter och analysera varför jag tycker som jag 

gör, vilket är oerhört viktigt att göra emellanåt. 

     Rojas skriver att det bara finns ett sätt att bygga upp detta nya land som dessa ungdomar så 

väl behöver och det är att lyssna på varandra.98 Det är endast genom att lyssna på varandra, 

genom att förstå varandra och bli varse våra likheter samt våra olikheter som en djupare 

gemenskap kan utvecklas. Vi har alla ett ansvar att bjuda på det som är svenskt, utan att för 

den delen göra våld på den egna kulturen eller det egna landet. På en del ställen i Sverige har 

främlingsfientlighet och motsättningar mellan eleverna lett till att skolan beslutat sig för att 

inte längre fira Sveriges nationaldag. Detta är en drastisk åtgärd och vi måste alla göra allt för 

att slippa ta till dessa åtgärder, som jag tror istället för att öka förståelsen mellan människor 

från olika länder och kulturer föder än mer misstänksamhet och fördomar.  

     Läroplanerna betonar att samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktigheten i det 

gemensamma ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, liksom förmågan att leva sig in 

i andra människors villkor och värderingar. Enligt läroplanerna ska skolan främja förståelse 

för andra människor och förmågan till inlevelse. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.99 För att minska de 

motsättningar som finns mellan människor med olika bakgrund och kulturer måste vi i skolan 

                                                
96 Ellneby (1996) s. 68. 
97 Kallifatides (2001) s. 34. 
98 Rojas (2001) s. 15-16. 
99 Lärarförbundet (2002) s. 9-10. 
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skapa tillfällen för kunskapsutbyte. Förståelsen för andra kulturer tror jag ökar betydligt om 

barnen får lära sig mer om de andra kulturerna. Detta kan göras på många olika sätt och som 

lärare kan man arbeta mycket med värderingsövningar och andra aktiviteter där eleverna lär 

sig att alla inte tycker som jag själv gör. Dessa övningar visar att alla är olika och att alla 

människor behövs med deras individuella egenskaper och tillgångar. Olikheterna kompletterar 

varandra och barnen får lära sig att alla behövs!    

     Om barnen vill kan de själva få berätta hur det är i det land som hon/han kommer ifrån, 

eller så kan man låta föräldrarna komma och berätta och visa bilder. Att titta på videos om 

andra länder kan också öka kunskapen om andra kulturer som i sin tur ökar förståelsen mellan 

oss människor. Man kan i skolan också ta in andra högtider och traditioner än de typiskt 

svenska och tillsammans fira även dem. Det tror jag gör att barn från andra länder och 

kulturer växer och känner sig betydelsefulla, samtidigt som det är spännande, roligt och 

lärorikt för alla de andra barnen! Samtidigt tycker jag att det är viktigt att arbeta med de 

likheter som finns mellan oss alla. Vi är trots allt alla människor med samma grundläggande 

behov. I första hand måste vi se personen i fråga som människa och inte som en invandrare. 

För att motverka rasism och fördomar är det viktigt att skapa positiva möten. Redan i tidig 

ålder måste barn från olika kulturer få mötas och umgås för att upptäcka att de faktiskt inte 

alls är så olika. 

     Dessa konkreta handlingar är mycket viktiga tror jag, även om det absolut centrala måste 

vara att skapa en atmosfär där alla känner sig accepterade och omtyckta för den de är. Denna 

rädsla inför det nya, som så ofta är orsaken till främlingsfientlighet, är något som vi inom 

skolan har en skyldighet att försöka motverka och istället för rädsla skapa nyfikenhet och 

acceptans. Genom att arbeta med barnens självkänsla kan vi få dem att inse sitt värde som 

människa, få dem att känna att de duger som de är och inte att de duger tack vare deras 

gärningar. Vi måste hjälpas åt att skapa en skola där ingen skäms över vem de är och där 

olikheterna lyfts fram som något bra och spännande, något fullkomligt naturligt. 

     Jag anser att det ämnet jag valt att skriva om är mycket väsentligt och intressant för 

läraryrket. De praktiska konsekvenserna som jag ser att mina resultat kan medföra är dels ett 

ökat samarbete mellan modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare och klasslärare och 

dels en attitydförändring så att olikheter lyfts fram som något positivt. Dessutom anser jag att 

mina resultat på ett tydligt sätt visar att det i lärarutbildningen borde ingå ett visst antal 

obligatoriska poäng i svenska som andraspråk. 
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Intervjufrågor 

 

1. Hur har invandrarelever det i den svenska skolan? 

 

2. Anser du att lärare och klasskamrater har tillräcklig kunskap om invandrarelevers 

hemkulturer?
 

 

3. Vad anser du att man som pedagog kan göra för att dessa elever ska må så bra som 

möjligt och lyckas så bra som möjligt i framtiden? 

 

4. Vad anser du är syftet med undervisning i svenska som andraspråks undervisningen? 

 

5. Hur väl klarar invandrarelever skolan? Når de upp till målen? 

Följdfrågor: Om det finns svårigheter, vad tror du att de beror på? Vad ser du som det största hindret för eleverna 

att nå målen? 

 

6. Hur kan man i skolan arbeta för att öka kulturförståelsen och minska kulturkrockar 

och främlingsfientlighet? 

 

7. Vilka elever får undervisning i svenska som andraspråk?  

 

8. Hur jobbar du med svenska som andraspråk? 

Följdfrågor: Är det kopplat till övriga skolämnen? Lär eleverna sig skolrelaterade färdigheter? 

 

9. När/Hur ofta sker svenska som andraspråkundervisningen? 

 

10. Hur viktig tycker du att svenska som andraspråksundervisningen är? 

 

11. Tycker du att det behövs mera svenska som andraspråk? 

 

12. Vilka elever får modersmålsundervisning? 

 

13. Hur viktig tycker du att modersmålsundervisningen är? 


