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Att vara elev i en mångkulturell skola.

Vilka möjligheter och svårigheter upplever invandrarelever i 
undervisning och lärande?

Abstract

Syftet med arbetet är att  få en inblick i invandrarelevers perspektiv på vilka möjligheter och 

svårigheter de upplever i lärande och undervisning i mångkulturella skolor, samt hur deras olika 

erfarenheter  relaterade  till  kulturell  bakgrund  påverkar  lärandeutvecklingen.  I 

forskningsbakgrunden  presenteras  lärandeteorier  och  riktlinjer  som  betonar  vikten  av  att 

elevernas bakgrunder och erfarenheter involveras i lärandet. Interkulturell  pedagogik beskrivs 

som  ett  möjligt  förhållningssätt  i  undervisningen  och  forskning  kring  lärares  upplevelser  i 

mångkulturella  skolor  presenteras.  Genomgången  av  tidigare  studier  kring  invandrarelevers 

situation i mångkulturella skolor berör språkliga och kulturella aspekter, liksom bostadsområdets 

betydelse  och  problematisering  av  identitetsbegrepp.  Uppsatsens  empiriska  del  består  av 

kvalitativa intervjuer med sex invandrarelever i grundskolans senare del, fördelade på två skolor 

med mångkulturell elevsammansättning. Eleverna vittnar om en öppenhet och tolerans för olika 

kulturer  och  menar  att  de  inte  lägger  någon  vikt  vid  kulturell  bakgrund  varken  i 

vänskapsrelationer  eller  i  relationen  till  lärare.  Flerspråkigheten  och  den  mångkulturella 

elevsammansättningen beskrivs av eleverna huvudsakligen som positiv och berikande. Däremot 

beskriver  de  inte  att  elevernas  kulturella  bakgrunder  behöver  tas  tillvara  i  undervisningen. 

Språkutveckling i svenska ses av eleverna som avgörande för den egna kunskapsutvecklingen.

Ämnesord:  Elevers  erfarenheter,  elevperspektiv,  interkulturell  pedagogik,  invandrarelev, 
mångkultur, utländsk bakgrund.    
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”Jag är Bosnien, fast jag kan redan arabiska och lite afghanska också, det är ändå rätt så kul och 

känner folk från olika kulturer, men det är synd att vi inte har lite svenskar också här för det hade vart 

kul, ja” (Esmael)

”Om det är en svensk skola och en blatte kommer in, ja, invandrare, då är det ändå rätt så konstigt. 

Man tänker... ja vad kan han va för person. Speciellt när de hör att jag kommer från (ett invandrartätt 

bostadsområde).” (Esmael)

”Alltså, lärarna vet allt om barnen för lärare har känslor, om man ska bli lärare man måste ha känslor. 

Lärare vet vad barnen tycker. Lärare har känslor, inte som alla tänker... De tänker på annat sätt... De 

tänker att låta barnen lära, gilla att gå till skolan.” (Bella)

”Han vet vilka böcker vi gillar och alltså han är utbildad till lärare, han är utbildad till gymnasielärare 

på riktigt också så han vet, alltså, han vet hur våra hjärnor ska fungera.” (David)
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Tack!

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Anita Håkansson för hennes 
kloka råd under skrivprocessens gång.

Ett särskilt tack till alla elever som ställde upp i vår undersökning och delade med sig av 
sina erfarenheter och upplevelser. Era lärorika och meningsfulla åsikter kommer vi bära 
med oss i vår framtida yrkesroll som pedagoger. 

Tack även till Er lärare som välkomnade oss till skolorna och gav oss möjligheten att 
intervjua Era elever. 

Vi vill även uttrycka vår tacksamhet för alla vänners uppmuntran. Ett särskilt stort tack till 
vår kära Eva som gav oss positivt stöd och tilltro till vår förmåga som forskare.

Avslutningsvis vill vi ägna ett tack till våra familjer som med kärleksfullt tålamod och 
stöd hjälpt oss att uppnå vårt mål.  

Vi älskar er!
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1 INTRODUKTION

1.1 Bakgrund

Skolan och det övriga samhället kan ses som ett kretslopp som påverkar och är beroende av varandra. 

Förutom att förmedla kunskaper och färdigheter är ett av skolans uppdrag att främja elevernas utveckling 

till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare (Skolverket 2008a). Lärare förväntas ha insikt i 

elevernas livssituation och vara medvetna om vad som sker även i samhället utanför skolan. Utbildningen 

ska  vara  likvärdig  för  alla  elever  samt  främja  lärande  genom att  utgå  från barnens  erfarenheter  och 

förmågor (Skolverket  2006).  I  vårt  mångkulturella  samhälle  kräver  därmed  en skola för alla insikt  i 

elevers  olika  kulturella  och  etniska  bakgrunder.  Samtidigt  visar  undersökningar  att endast 

majoritetsgruppen av elever upplever att de får sitt ursprung och sin kulturbakgrund bekräftad. Många 

elever med utländsk bakgrund1 upplever att de går i en  skola för andra (Parszyk 1999). Är skolan en 

monokultur i ett mångkulturellt samhälle? 

Elever med utländsk bakgrund har ett lägre genomsnittligt meritvärde och är överrepresenterade bland 

elever som inte når målen (Skolverket 2008a). Läs- och skrivkunskaper i svenska språket ses som en 

avgörande faktor för elevernas möjlighet till integration och undervisning på lika villkor, vilket resulterat 

i  satsningar  på  skolämnet  svenska  som  andraspråk  (Rubinstein  Reich  &  Tallberg  Broman  2000). 

Skillnaden  i  måluppfyllelse  kan  även  förklaras  med  olika  sociokulturella  och  ekonomiska  faktorer, 

exempelvis  korrelerar  risken  att  inte  nå  gymnasiebehörighet  med  boende  i  invandrartäta  områden 

(Statistiska centralbyrån 2007b). 

Lärare i mångkulturella skolor har ofta en positiv inställning till kulturmöten och ser fler möjligheter än 

problem i undervisningen (Runfors 1993). Likväl kvarstår det faktum att många elever inte får det stöd 

och de möjligheter till kunskapsutveckling de behöver. I linje med senare års forskningstrend bör man 

eftersträva  ett  bredare  perspektiv  på  invandrarelevers2 problematik  än  betydelsen  av 

modersmålsundervisning och skolämnet svenska som andraspråk (Hällgren, Granstedt & Weiner 2006). I 

Skolverkets lägesbedömning 2008 poängteras att ”orsakerna till elevers svårigheter i skolan bör i första 

hand sökas i deras möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö” (Skolverket 2008a, s. 70) samt 

att  arbete  med  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  ”bör  inriktas  mot  att  ge  utrymme  för  elevers  olika 

förutsättningar för lärande och utveckling” (Skolverket 2008a, s. 70). Med andra ord bör skolan anpassas 

till eleverna, inte tvärtom.

1  När vi i detta arbete använder begreppet utländsk bakgrund syftar vi på Statistiska centralbyråns benämning av utrikes 
födda och födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar (Statistiska centralbyrån 2007a).

2  Begreppet invandrare saknar vedertagen definition (Migrationsverket 2009). I detta arbete används begreppen invandrare, 
invandrarelev och invandrarbakgrund  på samma sätt som utländsk bakgrund, det vill säga med syftning på utrikes född 
person eller person med två utrikes födda föräldrar. 
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Diskussioner  kring  undervisning  i  mångkulturella  klassrum  riskerar  att  hamna  i  ”vi  och  'dom'-

tänkande” (Brantefors 2001, s. 49). Dels hanterar pedagoger elevers situation utifrån ett lärarperspektiv, 

dels  riskerar  elever  med  invandrarbakgrund  kategoriseras  till  en  kollektiv  kulturell  identitet  som 

diskuteras i förhållande till andra grupper. För att motverka detta är utbildningsvetenskapen i behov av 

såväl fler elevperspektiv som belysning av interkulturella arbetssätt. 

1.2 Syfte

Syftet  med  detta  arbete  är  att  få  en  inblick  i  invandrarelevers  syn  på  lärande  och  undervisning  i 

mångkulturella skolor. Elever med utländsk bakgrund i grundskolans senare del intervjuas kring vilka 

möjligheter och svårigheter de upplever i mångkulturella skolor samt hur de beskriver  att  deras olika 

erfarenheter relaterade till kulturell bakgrund påverkar lärande och undervisning.
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2 FORSKNINGSBAKGRUND

Forskningsbakgrunden  inleds  med  en  diskussion  kring  begreppet  kultur.  Därefter  presenteras 

lärandeteorier  och  riktlinjer  om  att  utgå  från  elevers  erfarenheter,  interkulturell  pedagogik  som  ett 

pedagogiskt  förhållningssätt  samt  studier  av  lärares  perspektiv  på  undervisning  och  elever  i 

mångkulturella skolor. Slutligen presenteras tidigare forskning kring olika aspekter på att vara elev i en 

mångkulturell skola.

2.1 Definition och reflektion kring begreppet kultur

Kultur är ett mångtydigt  begrepp. Här relateras kulturbegreppet till  nationalitet  och etnicitet.  Kultur i 

denna  mening  innefattar  bland  annat  traditioner,  religion,  språk  liksom  värderingar  och  normer 

(Lahdenperä 2004). Mångkultur beskriver mångfalden av de kulturer samhället består av. För att beskriva 

en skola eller ett klassrum som består av jämförelsevis många elever med annan kulturell bakgrund än 

den  svenska  majoritetskulturen,  används  uttrycken  mångkulturell  skola och  mångkulturellt  klassrum 

(Lorentz  2001).  I  denna  studie  innebär  beskrivningen  av  ett  mångkulturellt  klassrum  att 

elevsammansättningen skulle kunna bestå av en annan kultur än den svenska i majoritet (t.ex. en majoritet 

av finska barn), eftersom dessa kulturer ändå utgör en minoritet i samhället i stort. Genom samspel mellan 

olika  kulturer  uppnås  interkulturalitet. Att  se  den  mångkulturella  situationen  ur  ett  interkulturellt  

perspektiv  innebär  att  fokusera  på  förhållandet  kulturer  emellan  (Brantefors  2001).  Interkulturell  

undervisning innebär  att  olika  kulturella  värderingar  och  interaktioner  mellan  individer  med  skilda 

kulturella  bakgrunder  tas  tillvara  och  påverkar  undervisningen  (Lorentz  2001).  Begreppet  förklaras 

närmare i kapitel 2.2.3 Interkulturell pedagogik.

Kultur  är  inte  statiskt.  Vanor  och  traditioner  förändras,  liksom  normer  och  värderingar.  Individer 

socialiseras även olika inom kulturer vilket gör det bristfälligt  att kategorisera  elever utifrån kulturell 

bakgrund.  På  liknande  sätt  kan  begreppet  utländsk  bakgrund  problematiseras,  då  det  är  en  snäv 

beskrivning  som inte  ger  information  om andra  identitetsbyggande  faktorer.  Hällgren,  Granstedt  och 

Weiner (2006) poängterar även att det i diskussioner kring elevers invandrarbakgrund många gånger är 

föräldrarnas bakgrund som beskrivs. Att beskriva identitet utifrån kultur problematiseras ytterligare av att 

individer i vårt mångkulturella samhälle kan sägas tillhöra flera olika kulturer (Parszyk 1999). Det bör 

även nämnas att  Sverige har flera olika nationella minoritetskulturer,  och att  fler  än första och andra 

generationens invandrare kan identifiera sig med andra kulturer än svenska. 

Många gånger är det invandrares etnicitet som tas i beaktande men inte svenskarnas. Det finns en risk att 

befästa  sociala  relationer  i  ett  ”vi  och 'dom'-tänkande”  (Brantefors  2001 s.  49).  Brantefors  illustrerar 
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fenomenet genom att beskriva att det kan uppfattas som att de har kulturer, religioner och traditioner men 

sällan vi, vilket skapar en sorts exotism som inte bidrar till jämbördiga förutsättningar. Vad gäller risken 

att frågor kring mångkultur blir invandrarfrågor skriver Brantefors (2001) och Lahdenperä (2001) om 

”bristperspektivet” (Brantefors 2001, s. 49) på frågor relaterade till mångkultur. Bristperspektivet innebär 

att ”dölja frågor om makt, dominans och sociala orättvisor samt frågor om skolans och utbildningens roll 

som disciplinerings- och kontrollinstrument” (Brantefors 2001, s.49) och inte dra paralleller till den roll 

som ”utbildningssystemet spelar i (re)produktionen av sociala ojämlikheter,  hierarkier, kontrollsystem, 

byråkratier, skolsvårigheter och problem.” (Lahdenperä 2001, s. 76).

2.2 Undervisning utifrån elevers bakgrunder och erfarenheter

Säg det till mig, så glömmer jag bort det, visa det för mig så kanske jag minns det, involvera mig så 

förstår jag det. (Kinesiskt ordspråk)

Citatet illustrerar betydelsen av att förankra kunskaper i elevers verklighet för att förstärka lärandet. För 

att uppnå detta måste eleverna involveras i undervisningen, vilket inkluderar beaktande av deras olika 

erfarenheter relaterade till kulturell bakgrund. 

2.2.1 Lärandeteorier om att ta tillvara elevers erfarenheter

Till  följd  av  konstruktivismens  genomslag  har  tänkandets  och  erfarenheternas  betydelse  för  lärande 

betonats inom det pedagogiska forskningsfältet. I kontrast till en behavioristisk lärosyn, som kortfattat 

medför att  lärande sker genom passivt  mottagande av kunskapsinnehåll,  innebär  ett  konstruktivistiskt 

synsätt att  varje  enskild  individ  konstruerar  och  bygger  upp egna  kunskaper  och  kunskapsstrukturer 

(Sjöberg 2005). Därigenom existerar kunskap inte oberoende av den som lär sig något, och undervisning 

kan inte ses som ”påfyllning av tomma kärl” (Dysthe 1996, s. 47). Den konstruktivistiska kunskapssynen 

tar  sin  form  i  Piaget  och  Vygotskijs  pedagogiska  forskning.  Piaget  menar  att  lärande  styrs  av 

nervsystemets  mognad,  erfarenheter,  socialt  samspel  och  självreglering  genom  utmaning  av 

tankestrukturer. Fokus ligger på lärande som en individuell process och att kunskap förvärvas genom den 

lärandes  egen  aktivitet.  I  Vygotskijs  perspektiv  ligger  tyngden  istället  på  lärande  genom utbyten  av 

kunskaper och erfarenheter i en social diskurs. Vygotskij menar att kunskapsutveckling först sker på det 

sociala och därefter på det individuella planet, vilket gör att sociala interaktioner ses som en betydande 

del av själva inlärningsprocessen (Dysthe 1996; Sjöberg 2005). Till skillnad från Piagets inställning att 

inlärning och utveckling  är  oberoende av varandra,  hävdar  Vygotskij  att  inlärningen är en grund för 

utvecklingen (Bråten 1998).  Piaget och Vygotskijs teorier kan kombineras i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på lärande, som tillsammans med några av Dewey och Dysthes tankar kring lärande utgör 

detta arbetes pedagogiska utgångspunkt.  Gemensam grundtanke är att  lärande sker genom att  relatera 
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kunskaper  till  tidigare  erfarenheter  i  samspel  med  andra,  vilket  får  till  följd  att  språket  har  en  stor 

betydelse vid inlärning, 

 

Vygotskij anser att undervisning ska ske i samverkan med barnens spontana tankar och erfarenheter samt 

att barnens förmågor och språkutveckling är ett resultat av de sociala relationer som sker vid kontakten 

med andra (Bråten 1998). Lärarens uppgift kan därmed tolkas som att binda lärostoffet till det eleverna 

redan är  bekanta  med,  och omvänt  utgå från och uppmuntra  deras  tankar  och sociala  interaktioner  i 

undervisningen.  Dewey  (2004)  illustrerar  vikten  av  att  ha  insikt  i  elevernas  bakgrunder  när  han 

konstaterar  att  ”vi lär  oss av andras erfarenheter,  av böcker och andras synpunkter endast när de har 

samband  med  vår  egen  erfarenhet”  (Dewey  2004, s.  65).  Deweys  resonemang  kring  undervisning 

innefattar även att eleverna ska hjälpa varandra i skolarbetet, vilket han menar förstärker samarbetet och 

gemenskapen  i  klassrummet.  Dysthe  (1996)  poängterar  att  den  demokratiska  miljön  i  klassrummet 

främjas av att elevernas resonemang tas till vara och genom att barnens röster tillåts komma fram och 

respekteras. Vidare förklarar författaren att de sociala sidorna av inlärning inte bara innefattar det sociala 

samspelet  och  inlärningssituationen  ”utan  också  det  kulturella  bagage  som  eleven  har  med  sig  till 

skolan” (Dysthe 1996, s. 49). I linje med flertalet studier av invandrarelevers svårigheter betonar Dysthe 

språkets betydelse för omvandling av information till kunskap och uttrycker vidare att det är extra viktigt 

att  ta  tillvara  och  uppmuntra  barnens  förmågor  och  erfarenheter  i  klasser  med  många  olika  etniska 

grupper, där det kanske är större spridning av intressen och språkliga färdigheter (Dysthe 1996).

I det pedagogiska forskningsfältet sker en omsvängning mot att lyfta fram biologiska och genetiska rön. 

Dessa  nya  rön betonar  kroppen och  biologin  och  har  exempelvis  lett  till  ett  antal  nya  diagnoser  på 

skolbarn  (Torstensson-Ed,  2003).  Parszyk  (2002)  påpekar  att  skolan  bidrar  till  att  skapa 

specialpedagogiska behov om undervisningen inte utgår från elevens förutsättningar.  I  Yalla – det är  

bråttom (2002) skriver Parszyk att eleven automatiskt bedöms ha ett ”funktionshinder” (Parszyk 2002, s. 

49) om skolan ur etnocentrisk synvinkel ser det tvåspråkiga/kulturella hos en elev som ett  hinder att 

genomföra  undervisning  enligt  traditionella  mönster.  Dessa  betraktelser  bör  betraktas  som  en 

varningsklocka för hela skolväsendet. I ett mångkulturellt samhälle kan inte en skola där heterogenitet 

inte är normalitet accepteras.

2.2.2 Läroplanens riktlinjer om undervisning utifrån elevers erfarenheter 

Ovan nämnda teorier  om vikten av att  utgå från barns erfarenheter  och bakgrunder i  undervisningen 

stämmer överrens med skolans uppdrag. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen  

och fritidshemmet Lpo94  (Skolverket 2006) betonas att  undervisningen ska anpassas utifrån eleverna, 

liksom språkets betydelse i elevernas lärandeutveckling:
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Undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevens 

bakgrund,  tidigare  erfarenheter,  språk  och  kunskaper  främja  elevernas  fortsatta  lärande  och 

kunskapsutveckling. (Skolverket 2006, s. 4).

Språk,  lärande och identitetsutveckling är  nära förknippade.  Genom rika möjligheter  att  samtala,  läsa och 

skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga. (Skolverket 2006, s. 5)

Lpo  94 utformades i  en tid  av förändring och oroligheter.  Till  exempel  började invandringspolitiken 

ifrågasättas  från olika håll  och Ny demokrati  fick plats  i  riksdagen.  I  läroplanen framhålls  värdet  av 

berikande  samexistens  och  kulturmöten  (Hällgren  m.fl.  2006).  Skolverket  förhåller  sig  till ett 

mångkulturellt samhälle genom att betona en gemensam värdegrund (Torstensson-Ed 2003):

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga 

krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 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. (Skolverket 2006, s. 3) 

Forskning  visar  dock  att  internationalisering  främst  omfattar  elever  med  svensk  bakgrund  medan 

invandrarelever ges företräde till diskursen kulturell mångfald (Hällgren m.fl 2006, s. 27). År 1998 utkom 

förskolans läroplan (Lpfö 98), vars grundläggande värden ”kan betraktas som den uppfattning om skolans 

värdegrund, som är gällande idag” (Hällgren m.fl 2006, s. 27). I Lpfö står inte längre något om kristen 

etik och västerländsk humanism i verksamhetens värdegrund, vilket Hällgren m.fl (2006) menar kan bero 

på  kraven  på  religionsfrihet  och  att  orden  kristen och  västerländsk kan  verka  provocerande  i  ett 

mångkulturellt Sverige. 

2.2.3 Interkulturell pedagogik

Till följd av den stora invandringen under 1970-talet sattes den svenska skolpolitiken för invandrarbarn i 

verket  på  allvar  under  början  av  1980-talet.  I  samband  med  detta  fick  begreppet  interkulturell 

undervisning en officiell introduktion (Hällgren m.fl. 2006). År 2005 utnämndes Lahdenperä till Sveriges 

första professor med inriktning mot interkulturell pedagogik. Det interkulturella arbetssättet innebär att 

det inte räcker med att acceptera olika kulturers existens i klassrummet. Lärare måste skapa möten mellan 

elevernas och lärarens kulturer.  En meningsfull  undervisning ska bedrivas på ett  sätt  som tar tillvara 

kulturella  bakgrunder,  erfarenheter  och  språk.  Lahdenperä  (2004)  presenterar  ett  induktivt och  ett 

kontrastivt arbetssätt  att  bedriva  interkulturell  undervisning.  Det  induktiva  arbetssättet  innebär  att 

eleverna  tvingas  reflektera  över  undervisningsinnehållet  genom  att  bidra  med  egna  definitioner  och 

erfarenheter inom området, och utveckla sin förståelse utifrån jämförelser med andras uppfattningar. En 

kontrastiv undervisning strävar efter att eleverna ska få en känslomässig relation till det som undervisas. 
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Lärarens uppgift är att försätta eleverna i situationer de inte är vana vid, för att skapa en förståelse för 

andra människors upplevelser av samma situation (Lahdenperä 2004). Interkulturell pedagogik är alltså 

ett  sätt  för elever  och pedagoger att  lära  av varandra.  Det kan innebära att  ta till  vara  kunskap som 

marginaliserats inom skolan: 

Att utestänga alternativa sätt att nå kunskap om världen och kategorisera dem som ”ickevetenskap” berövar 

oss andra - kanske till och med bättre – kunskaper, värden, möjligheter och synsätt att relatera till världen. 

(Holm 2001, s. 13). 

2.2.4 Lärare i mångkulturella skolor

Torstensson-Ed  (2003)  skriver  att  upplevelser  kan  väcka  starka  känslor,  ett  behov  att  bearbeta  och 

reflektera över vad som skett och att ompröva den egna personen och relationen till  världen. Kanske 

särskilt  i  klasser  där  eleverna  har  mycket  skilda  upplevelser  blir  det  viktigt  att  skapa  en  gemensam 

värdegrund. Läraren bör eftersträva ett öppet klimat och avdramatisera skillnader i klassrummet. För att 

skapa positiva bemötanden ska det ske ett ömsesidigt utbyte av idéer, känslor och avsikter mellan lärare, 

elever och undervisningsinnehåll (Torstensson-Ed 2003). I Runfors (1993) studie av lärare i skolor med 

många invandrarelever ser intervjuade lärare fler möjligheter än problem i mångkulturella skolor. Runfors 

skriver  att ”Man  skulle  kunna  säga  att  ju  fler  elever  med  utländsk  bakgrund,  desto  mindre  tal  om 

svårigheter och desto högre gräns innan man såg saker som bekymmersamma /.../ Det andra skulle kalla 

problem omdefinierades till utmaningar” (Runfors 1993, s. 20). Samtidigt poängteras att det kanske är en 

viss sorts lärare som söker sig till skolor i invandrartäta områden och frågar sig om man kanske kan tala 

om ett slags ”eldsjälsmentalitet” (Runfors 1993, s. 21). 

Undersökningar visar att ju högre andel elever med invandrarbakgrund som finns i klasser desto mindre 

vikt läggs vid elevernas nationella bakgrund (Runfors 1993; Rubinstein Reich & Tallberg Broman 2000). 

I Runfors (1993) studie menar en lärare att elevernas etniska och kulturella bakgrund inte spelar någon 

roll: ”nu är vi alla här – tillsammans” (Runfors 1993, s. 24). Skolledare i Rubinstein Reich och Tallberg 

Bromans  (2000)  studie  uttrycker  att  elever  inte  kategoriseras  utefter  bakgrund:  ”våra  elever,  skolans 

elever” (Rubinstein Reich & Tallberg Broman 2000, s. 23). Detta förhållningssätt kan kallas särartsblint, 

det vill säga ”att lärarna i skolan verkligen kämpar för att vara rättvisa och inte diskriminera några elever 

utan behandla alla lika, samtidigt som alla elever inte är lika.” (Hällgren m.fl 2006, s. 52). 

En lägesbeskrivning inom EU från 1994 (i Lahdenperä 2001) visar att trots debatter om interkulturell 

undervisning ”har få länder gjort seriösa insatser för att förbereda blivande lärare för ett interkulturellt 

tänkande och arbetsmetoder” (Lahdenperä 2001, s. 83). De flesta lärare möter eller kommer möta elever 

med olika modersmål och kulturella  bakgrunder (Skolverket 2008b), samtidigt  som de många gånger 

utbildats för en skola med enbart elever med svensk bakgrund (Hällgren m.fl 2006). Lahdenperä (2004) 

14



föreslår  att  skolledare  och  verksamma  pedagoger  arrangerar  workshops  där  man  involverar  ”skolan, 

föräldrar, elever och representanter från olika organisationer och myndigheter i det omgivande samhället, 

för att öka deras medvetenhet om den kulturella mångfalden i skolan och skillnader som kan finnas i olika 

sätt att se på världen” (Lahdenperä 2004, s. 54).

2.3 Att vara elev i en mångkulturell skola

I kapitel 2.2 Undervisning utifrån elevers bakgrunder och erfarenheter redogörs för arbetssätt där ett brett 

perspektiv på eleven och lärandesituationen eftersträvas.  Eftersom arbetets  utgångspunkt är  att  belysa 

mångkulturella  skolor  ur  elevers  perspektiv  presenteras  i  detta  avsnitt  forskningsresultat  kring  olika 

aspekter av invandrarelevers skolsituation.

2.3.1 Språk och inlärning

Olika aspekter kring språkinlärning bör tas i beaktande i mötet med elever som inte är förtrogna med 

undervisningsspråket. Det tar minst fem år att tillägna sig undervisningens dekontextualiserade språk, och 

även elevens ålder är av betydelse vid inlärning av det nya språket (Rubinstein Reich & Tallberg Broman 

2000). Tystnad hos elever kan bero på att de samlar information om det nya språket, och att det krävs 

kommunikation med både andra elever och vuxna för att utveckla detta nya språk (Torstensson-Ed 2003). 

Forskning  visar  att  en  förtrogenhet  med  modersmålet  kan  underlätta  inlärningen  av  ett  andraspråk 

(Rubinstein Reich & Tallberg Broman 2000), och elever som deltagit i modersmålsundervisning har ett 

betydligt högre genomsnittligt meritvärde än elever med annat modersmål än svenska som inte deltagit i 

denna undervisning (Skolverket 2008b). Oavsett betydelse är det ett problem ur likabehandlingssynpunkt 

när  det  framkommer  (se  Skolverket  2008b) att  elever  på  skolor  med  låg  andel  elever  med  annat 

modersmål har sämre chanser att ta del av såväl modersmålsundervisning som svenska som andraspråk. 

Parszyks  (2002)  studie  om  hur  elever  med  invandrarbakgrund  klarar  sig  i  matematik  visar  att 

ämnesundervisningen kräver  mycket  god kunskap i  svenska språket.  När  undervisning bedrivs  ur ett 

enspråkigt såväl som monokulturellt perspektiv är risken att elevers språkliga svårigheter uppfattas som 

svårigheter  med  ämnesinnehållet.  Av  von  Brömssens  (2003)  intervjuer  med  elever  i  mångkulturella 

klassrum framkommer att elever beskriver svårigheter med språket och ämnessammanhang som brister 

hos  dem själva  vilket  gör  att  de anser  att  de ”måste  försöka att  'plugga mer'  och  'skärpa  sig'”  (von 

Brömssen 2003, s. 306). Skolverkets lägesrapport 2008 fastställer att ”svenska som andraspråk bedrivs 

som stödundervisning med låg status” (Skolverket 2008a, s. 74). Beslut om att elever ska läsa ämnet 

motsätts  ofta  av  såväl  elever  som föräldrar:  ”Bland  annat  kan  det  handla  om att  elever  känner  sig 

utpekade och uppfattar att de missar något i förhållande till elever som deltar i svenska. Ämnet uppfattas 

inte som lika mycket värt som ämnet svenska” (Skolverket 2008a, s. 74). Språkkunskapen anges även 
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som en av orsakerna till varför elever i invandrartäta områden väljer att byta skola. Eleverna menar att de 

lär sig bättre svenska i en skola där fler har svenska som modersmål (Lahdenperä 2008). En positivare 

bild  av  den  dubbla  språktillhörigheten  ges  av  Sjögren  (2001),  som  beskriver  att  ungdomarna  i 

mångkulturella områden har ”lätt att öppna sig mot en ofantlig variation av språk och intryck från hela 

världen” (Sjögren 2001, s. 67).

2.3.2 Bostadsområde och skola

I en integrationsrapport från 2005 (Bunar & Kallstenius 2006) förklaras invandrartäta områden få dåligt 

rykte  av  negativa  bilder  som  förmedlas  av  massmedia.  Ett  områdes  dåliga  rykte  kan  påverka 

fastighetsmarknaden och bidra till  ökad arbetslöshet  bland områdets invånare.  Bunar (2001) anser att 

ryktet förhindrar invånare att söka eller få arbete och att det på så vis bidrar till ökande arbetslöshet bland 

invånarna. Dåligt rykte påverkar även skolorna som finns i området (Bunar 2001). Stigmatiseringen har 

negativa effekter på elevernas självkänsla samt på deras framtidsplaner och hur samhället förhåller sig till 

dem. Samhällets fördomar och rädsla för invandrartäta kretsar, som ofta förknippas med kriminalitet, är 

en  orsak  till  att  invandrarelever  flyttar  till  skolor  med  högre  andel  elever  med  svensk  bakgrund. 

Författarna påpekar dock att eleverna fortfarande kan uppleva negativa tillskrivingar, och anger boende i 

förort samt invandrarbakgrund som ytterligare ”stigmatiserande element” (Bunar & Kallstenius 2006, s.

48). Bunar och Kallstenius (2006) rapporterar om en intolerant attityd mot eleverna på en skola i ett 

invandrartätt område. De ger exempel på ett möte mellan en lärare och en elev, då läraren säger ”du och 

ditt folk” (Bunar & Kallstenius 2006, s. 48), med syfte på elevens bostadsområde. Lahdenperäs (2008) 

intervjuer av skolledare visar att många av dem upplever att bostadssegregationen bland eleverna är av 

socioekonomisk  karaktär  med  hög  arbetslöshet,  låg  utbildnings  nivå  och  sociala  problem  bland 

föräldrarna. 

2.3.3 En skola för andra

Orsaker till elevers svårigheter i skolan bör sökas i mötet med undervisningens innehåll och lärandemiljö 

(Skolverket  2008a).  von  Brömssens  (2003)  studie  av  elevers  tal  om  religion  i  det  mångkulturella 

klassrummet visar att det är en stor risk att eleverna lägger skulden på sig själva när de inte förstår, istället 

för  att  reflektera  över  att  deras  olika  erfarenheter  och  bakgrunder  skulle  kunna ha  konsekvenser  för 

undervisningsinnehållet.  Bristen på identitetsbekräftelse  anges som en av de största anledningarna  att 

skolan uppfattas som tråkig, och eleverna efterlyser ”fler samtal och diskussioner om olika uppfattningar 

och tolkningar,  för att  själv kunna känna igen sig och utföra relevanta bedömningar” (von Brömssen 

2003, s.  305). Eleverna i Parszyks (1999) undersökning menar att de sällan möter ett intresse för sin 

bakgrund, med följden att de upplever att de går i  en skola för andra. Det konstateras att  elever tolkar 

undervisningen  utifrån  sina  tidigare  erfarenheter,  och  att  lärarens  attityd  till  elevernas  ursprung  och 

förutsättningar påverkar utvecklingen av en positiv självuppfattning (Parszyk 1999). Flera studier visar 
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betydelsen av att lärare hjälper eleverna med tolkning och förståelse av innehållet. Med mer individuellt 

arbete och läxor tilltar även vikten av att föräldrarna kan hjälpa eleverna med skolarbetet (Skolverket 

2008a). Detta medför naturligtvis svårigheter för elever med föräldrar som inte kan ge tillräckligt stöd, 

exempelvis för att de inte behärskar språket. Forskning visar även att de förändrade arbetssätten i skolan 

ger ”mindre lärartid för eleverna och ställer särskilda krav på elevers självständighet och förmåga till egen 

planering” (Skolverket 2008a, s. 72). 

2.3.4 Elevers mångkulturella identitet 

En allt högre andel ungdomar når inte målen med undervisningen och avviker från skolgången (Sjögren 

2001). Detta kan förklaras med ”den diskrepans som råder mellan den syn på eleven som den nationella 

skolan utgår ifrån och den identitet som ungdomarna i mångkulturella områden utvecklar” (Sjögren 2001, 

s.  67). Eleverna  beskrivs  ha  ett  blandat  kulturellt  bagage  och  att  de  ”bearbetar  sina  referenser  till 

individuella  livsmönster  som aldrig  kan  passa  in  i  ett  mönster  baserat  på  ett  enda  lands  kulturella 

referenser” (Sjögren 2001,  s.  67).  Risken är  att  ungdomarna känner  att  de inte  passar in  någonstans 

(Sjögren 2001). Några av barnen i Torstensson-Eds (2003) studie beskriver en ”sommarvärld” där de ”har 

andra  seder  och  talar  ett  annat  språk,  men  som ändå  är  en  del  av  dem själva,  deras  livsvärld  och 

identitet”  (Torstensson-Ed 2003,  s.  19).  Denna livsvärld  blir  också  grund för  identiteten  och  gör  att 

barnen inte gärna identifierar sig utifrån en nationalitet. Inget av barnen lyfter fram den dubbla kulturella 

bakgrunden som en del av identiteten och självbilden (Torstensson-Ed 2003). Liksom i Runfors (1993) 

studie tycks den etniska och kulturella mångfalden ingå i det självklara och göra att ”olikheten framstod 

istället som ett slags normaltillstånd, där alla blev lika i sin olikhet” (Runfors 1993, s. 44). Runfors lyfter 

fram mycket positivt med den mångkulturella skolan, såsom att eleverna inte verkar skämmas ett dugg för 

att  visa  när  de inte  förstår  och att  avsaknad av en  tydligt  definierad  norm gör  att  barnen inte  retar 

varandra: ”som lärarna sa: vad ska barnen här reta varandra för? Alla är ju så olika att ingen kan se vad 

som är rätt eller fel” (Runfors 1993, s. 44). I skolor där majoriteten av eleverna har svensk bakgrund visar 

Runfors (1993) och Torstensson-Eds (2003) observationer att invandrarelever kan uppleva mer problem 

än i skolor där invandrarelever är i majoritet. I en skola visar sig umgänget vara segregerat med avseende 

på bostadsområde och en lärare menar att elever från invandrartäta områden har låg popularitet i klassen 

(Runfors  1993).  Torstensson-Ed  (2003)  berättar  om tre  elever  som är  de  enda  i  klassen  med annan 

kulturell bakgrund än svensk, och som alla upplever ett utanförskap. Eleverna beskriver sig som mobbade 

och har tvingats av omgivningen att problematisera sin kulturella bakgrund (Torstensson-Ed 2003). 
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3 FRÅGESTÄLLNING

I  forskningsbakgrunden  har  utdrag  ur  skolans  styrdokument  presenterats  som  betonar  vikten  av  att 

anpassa undervisningen till  varje  elevs  förutsättningar  och samtidigt  utgå från elevens  bakgrund och 

tidigare erfarenheter. Skolan ska därmed eftersträva insikt i elevens behov, och söka orsaker till elevers 

svårigheter i skolan i mötet med undervisningsinnehållet och lärandemiljön. För att förstå detta möte bör 

elevers egna erfarenheter av undervisning och lärande efterfrågas och tas tillvara. I forskningsbakgrunden 

har  även  vårt  samhälles  segregation  avseende  kulturell  och  etnisk  bakgrund  problematiserats,  och 

belysandet av berikande aspekter av mångfalden har poängterats. Då det visat sig att elever med utländsk 

bakgrund har ett  lägre genomsnittligt  meritvärde och är överrepresenterade bland elever som inte når 

målen  strävar  detta  arbete  efter  att  få  en  inblick  i  invandrarelevers  upplevelser  av  undervisning  och 

lärande i mångkulturella skolor, samt hur eleverna beskriver en skolmiljö med en mångfald av etniska och 

kulturella bakgrunder. 

Huvudfråga:

Vilka möjligheter och svårigheter i lärande och undervisning beskriver invandrarelever i 

mångkulturella skolor?

Underfrågor:

Hur beskriver ett urval elever med invandrarbakgrund att lärare utgår från deras förutsättningar och 

erfarenheter i undervisningen?

Hur anser elever att lärandet påverkas av en mångkulturell och flerspråkig skolmiljö?

Hur upplever de intervjuade eleverna att skolmiljön påverkas av att eleverna har olika etniska och 

kulturella bakgrunder?
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4 EMPIRISK DEL 

Undersökningen  är  en  kvalitativ  intervjustudie  av  ett  urval  invandrarelever  i  mångkulturella  skolor. 

Eleverna valdes utifrån arbetets syfte och intervjuades enskilt. Intervjuerna och bearbetningen av dessa 

har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer  för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning  (Vetenskapsrådet  2002).  Studien  fokuserar  hur  eleverna  upplever  att  deras  olika  kulturella 

bakgrunder och erfarenheter påverkar bland annat lärande och undervisning.

4.1 Metod

Då syftet med studien är att lyfta fram elevers upplevelser av att gå i en mångkulturell skola valdes den 

kvalitativa intervjumetoden.  Kvalitativa studiers syfte är  att  gå på djupet,  och det läggs stor vikt  vid 

informantens åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 2009). Intervjuerna har en låg grad av 

standardisering,  vilket  är  vanligt  i  kvalitativa  intervjuer  (Patel  &  Davidson  2003).  Intervjuare  och 

informant  kan vid kvalitativa  intervjuer  beskrivas som ”medskapare i  ett  samtal”  (Patel  & Davidson 

2003, s.78). Utifrån denna syn utformades frågor som gav informanten möjlighet att svara med egna ord 

(se bilaga). Intervjun är av semistrukturerat slag, vilket innebär att intervjuaren är förberedd med frågor 

men att ordningen och följdfrågor anpassas utefter samtalets gång (Denscombe 2009).

4.2 Urval

Skolorna  valdes  utifrån  mångkulturell  elevsammansättning.  Den  ena  skolan  var  placerad  i  ett 

invandrartätt område där samtliga elever hade utländsk bakgrund. Den andra skolan var placerad i ett 

område  med  högre  andel  invånare  med  svensk  kulturbakgrund,  men  elever  med  utländsk  bakgrund 

utgjorde ändå 90-95 % av elevsammansättningen. Båda skolor var placerade i stadsmiljö. Eleverna utsågs 

utifrån studiens ändamål, vilket innebar att de var elever med invandrarbakgrund. Tio elever intervjuades. 

Ett  andra  urval  gjordes  vid  bearbetningen  av  materialet,  då  de  tre  utförligaste  elevintervjuerna från 

vardera skola valdes ut för vidare analys. 

4.3 Genomförande

För att  undvika  att  hamna i  intervjusvårigheter  var  vi  på plats  i  god tid  och förberedda att  gå ifrån 

frågeformuläret  utifrån  informantens  svar  (Ejvegård  2003).  Med syfte  att  informanterna  skulle  förstå 

innebörden av frågorna användes ett enkelt och vardagligt språk, samt tolkning på arabiska vid behov. 

Eleverna  intervjuades  enskilt  så  att  deras  svar  inte  skulle  påverkas  av  andra  närvarande  personer. 

Intervjuerna pågick mellan 25 och 40 minuter och spelades in på bandspelare, så att de sedan kunde 

skrivas ut i lugn och ro (Ejvegård 2003). Skapandet av en trygg och behaglig atmosfär ökar möjligheten 
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att  få  ärliga  svar  (Denscombe  2009).  Med  avsikten  att  undvika  spänningen  som kan  uppstå  vid  en 

intervjusituation med bandspelare inleddes mötet därför med ett kort informellt samtal och intervjuerna 

utfördes i klassrum informanterna var bekanta med. En ytterligare fördel i skapandet av en trygg miljö för 

de intervjuade eleverna var att en av oss talar arabiska. Förutom möjlighet till tolkning vid behov innebar 

detta att de arabisktalande eleverna kunde hälsas välkomna på deras modersmål. 

4.4 Bearbetning och analys

Ljudupptagningarna från elevintervjuerna transkriberades till skriftliga dokument på dator. Uppgifterna 

om informanterna avrapporterades för att materialet skulle kunna hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet 

2002).  Resultaten  från  intervjuerna  sammanställdes,  kategoriserades  och  analyserades  utifrån 

informanternas svar. Små ändringar av citaten utfördes för att öka läsvänligheten. Vissa citat valdes ut för 

att ge en djupare förståelse för hur informanterna har resonerat. 

4.5 Reflektion kring studiens genomförande

Som intervjuare befinner man sig i ett  överläge gentemot de man intervjuar.  Det är intervjuaren som 

bestämmer  vilka  frågor  som  ska  ställas  och  det  är  intervjuaren  som  sedan  tolkar  vad  som  sagts 

(Denscombe  2009).  I  vårt  fall  hade  vi  även  ett  visst  övertag  genom vår  ålder  och  utbildningsnivå  i 

jämförelse med eleverna. Det har varit viktigt för oss att försöka tona ned detta övertag så mycket som 

möjligt i förhållande till eleverna, genom vårt sätt att tala och vårt sätt att lyssna. Vi uppfattar det som en 

fördel att vi varit två personer med olika etniskt ursprung och ålder som genomfört intervjuerna. Det kan 

även ha  varit  en  fördel  att  en  av  oss  som intervjuat  själv  har  utländsk  bakgrund och därmed i  viss 

utsträckning  har  liknande  erfarenheter  som informanten.  Att  vara  två  intervjuare  kan  uppfattas  som 

problematiskt,  då informanten  kan känna sig  ensam och utsatt.  Vi  upplevde  dock inte  detta  som ett 

problem i praktiken, då eleverna i de flesta fall var mycket öppna och tydligt visade att de tyckte det var 

roligt att berätta. En stor fördel med att vara två intervjuare var att dialogen kunde hållas igång genom att 

vi kompletterade varandra med följdfrågor. 

Urvalet  av  de  intervjuade  eleverna  utgick  från  att  de  går  i  mångkulturella  skolor  och  har  utländsk 

bakgrund. Utifrån detta antogs att informanterna har tillräckliga erfarenheter för att kunna ge trovärdiga 

svar på våra intervjufrågor.  Att eleverna går på två olika skolor innebär möjlighet till  fler perspektiv. 

Situationen kan se olika ut  för elever på olika skolor och eleverna kan därför ha skilda erfarenheter. 

Resultatet kan också ha påverkats av att informanterna inte förbereddes på intervjufrågorna i förväg. Det 

är möjligt att informanterna kunnat ge mer utförliga svar om de fått möjlighet att reflektera över frågorna 

före intervjun, men å andra sidan skulle frågorna då ha kunnat diskuteras med andra som kunnat påverka 

informantens  åsikter  och  resonemang  kring  sina  upplevelser.  Vi  betraktar  resultatet  av  studien  som 
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trovärdigt, men påpekar att studien inte är tillräckligt omfattande för att resultatet ska vara generaliserbart 

för invandrarelever på mångkulturella skolor som en grupp.
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5 RESULTAT OCH ANALYS AV UNDERSÖKNING

Avsnittet  inleds  med  en  kort  presentation  av  informanterna.  Därefter  presenteras  resultatet  av 

undersökningen  i  kategorier  utformade  utifrån  elevernas  svar.  Utifrån  arbetets  syfte  berör  de  olika 

kategorierna möjligheter och svårigheter i den mångkulturella skolan relaterat till lärare och elever samt 

den flerspråkiga och mångkulturella skolmiljön. I ett kapitel presenteras informanternas åsikter kring att 

ta  tillvara  elevers  kulturella  erfarenheter  i  undervisningen.  Varje  kategori  avslutas  med  en 

sammanfattande analys. 

5.1 Presentation av informanterna

På den första skolan intervjuade vi Adam, Bella och Céline. De är elever på en skola där elever med 

invandrarbakgrund utgör cirka 90-95 % av eleverna. Eleverna går i samma klass i år 7. Adam är född i 

Irak och har bott  i  Sverige i fem år. Tills  för några månader sedan gick han på en annan skola,  där 

majoriteten av eleverna hade svensk kulturbakgrund. Bella är född i Sverige, men hennes föräldrar är från 

Kuwait. Liksom Adam har Bella bara gått i denna skola i några månader, eftersom hennes familj bott i 

Kuwait i fem år. Hon hade redan vänner på skolan, som hon gått ett år tillsammans med på lågstadiet. 

Céline är född i Sverige med föräldrar från Kurdistan. På den andra skolan intervjuades tre pojkar. David 

och Esmael är båda är födda i Sverige och går i år 9. Davids föräldrar är från Turkiet,  och Esmaels 

föräldrar är från Bosnien. Fawzi som är född i Irak och har bott i Sverige i åtta år, går i år 7.  Eleverna på 

båda skolorna är bosatta i skolans närområde.

5.2 Möjligheter i mångkulturella skolor

I avsnittet presenteras sex invandrarelevers resonemang kring vilka möjligheter till kunskapsutveckling de 

erbjuds i undervisningen, och hur den mångkulturella elevsammansättningen påverkar deras skolsituation 

positivt.

 

5.2.1 Positiva erfarenheter av lärare

Esmael uttrycker sina positiva erfarenheter av lärare på följande vis:

Det är det som är bra på skolan /.../ man gör stora relationer mellan elever och lärare. /.../ Det finns 

mycket folk och det är bra folk, det är ingen sån som kommer in genom ena örat och ut genom 

andra, utan de försöker verkligen hjälpa till.

Samtliga informanter menar att de vågar be lärarna om hjälp under lektionerna, och att de får den hjälp de 

behöver. Flera elever berättar att det finns lärare som förklarar tills eleverna förstår. David berättar:

David: Alltså, om jag inte förstår, han berättar det tydligt och fint. 
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Intervjuare: Så du brukar... Om du inte förstår så säger du till och så berättar han om och om igen? 

David : Om och om igen tills jag förstår. 

Intervjuare: Och det är inte pinsamt? 

David: Det finns inga problem här. 

David menar att kännedom om eleverna gör att läraren kan anpassa undervisningsnivån, och i likhet med 

Bella visar han ett stort förtroende för lärares yrkeskunnande som pedagoger:

Han vet vilka böcker vi gillar och alltså han är utbildad till lärare, han är utbildad till gymnasielärare 

på riktigt också så han vet, alltså, han vet hur våra hjärnor ska fungera. (David)

Lärare vet vad barnen tycker. Lärare har känslor, inte som alla tänker... De tänker på annat sätt... De 

tänker att låta barnen lära, gilla att gå till skolan. (Bella) 

5.2.2 Möjligheter i en flerspråkig skolmiljö

Två av de sex informanterna deltar i modersmålsundervisning, men samtliga känner att den finns där att 

utnyttja om och när de vill. På skolorna finns goda möjligheter att få hjälp med översättning och tolkning. 

Esmael berättar:

Det finns alltid folk som kan tolka på skolan. Någon som är i närheten, både lärare och elev. Vi har 

tusen tolkar på denna skolan. 

Det finns även tillgång till läromedel på olika språk.  Några av informanterna beskriver att eleverna lär 

sig språk av varandra  Så här säger Esmael:

Jag är Bosnien, fast jag kan redan arabiska och lite afghanska också, det är ändå rätt så kul och 

känner folk från olika kulturer.

 

David  berättar  att  han  lärt  sig  förstå  arabiska  med  hjälp  av  arabisktalande  skolkamrater.  Samtidigt 

beskriver han att det inte var så lätt i  början, och det verkar som om David svarar sina kamrater på 

svenska:

Från början fattade jag inte. Det kändes lite svårt när de bara snackade arabiska. Så jag tänkte... Jag 

började lära mig fatta alltså. Jag menar, när de snackar arabiska, jag kan snacka med dem svenska, 

du vet.

 

5.2.3 Möjligheter i en mångkulturell skolmiljö

Informanterna berättar om en nyfikenhet för andras situation och att de inte reflekterar över kulturell eller 

etnisk bakgrund i vänskapsrelationer. De menar att alla umgås med varandra oavsett nationell härkomst. 

Bella tänker så här om att gå i en mångkulturell skola:

Det är bättre. Därför, som mina kompisar, alla gör så mycket, alla från annat land, vi pratar inte om, alltså 

landet och så, men jag tycker det är bättre att ha flera länder.
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Flera av eleverna betonar att de trivs i sina klasser för att alla umgås med alla. Så här berättar 

exempelvis Esmael och Fawzi:

Alla umgås med varandra och vi kommer bra överens. (Esmael)

Alla samsas. Alla är vänner med varandra. (Fawzi)

Céline ser även andra fördelar med att gå i en mångkulturell skola:

Man får veta vem man är och sånt... Lära känna hur andra har det.

Några av eleverna jämför sin mångkulturella skola med skolor med högre andel barn med svenska som 

modersmål. Céline berättar: 

Intervjuare: Varför vill du hellre gå i en mångkulturell skola än i en ”svensk” skola?

Céline: För jag tycker det är mer likt mig, olika än att vara i svensk... Det skulle vara obehagligt... 

För jag vet att jag inte kan vara som dem. För de är alla lika, jag är inte som dem.

5.2.4 Sammanfattande analys av möjligheter i mångkulturella skolor

Goda relationer mellan lärare och elever ses som avgörande för en positiv skolmiljö. Resultatet visar att 

de intervjuade eleverna visar stort förtroende för sina lärare och ser det som självklart att ta dem till hjälp 

i  undervisningen.  De  talar  om  en  koppling  mellan  lärares  kompetens  och  den  egna 

kunskapsutvecklingen. Eleverna verkar se lärarna som självklara tillgångar i deras lärande, som finns där 

för deras skull. Den flerspråkiga miljön beskrivs som en tillgång i avseendet att det finns tillgänglighet 

till  personer som kan tolka och att  eleverna kan lära  sig språk av varandra.  Eleverna vittnar  om en 

öppenhet  och  tolerans  för  andra  kulturer,  och  lägger  ingen  vikt  vid  nationell  härkomst  i 

vänskapsrelationer. Liksom flerspråkigheten beskrivs den mångkulturella elevsammansättningen främst 

som något positivt och berikande. Célines berättelse vittnar däremot om en upplevd kulturkrock mellan 

ungdomar med invandrarbakgrund och svensk bakgrund. Céline umgås med elever från olika kulturer 

och säger att hon väljer vänner utifrån gemensamma intressen, men inkluderar inte den svenska kulturen 

i denna öppenhet och upplever att hon inte är som ”dem”. Hon menar att det är en tillgång att gå i en 

skola  där  de  andra  eleverna  också  har  invandrarbakgrund,  men  vi  tolkar  hennes  berättelse  som en 

beskrivning av ett utanförskap som vi inte kan se som annat än ett problem. 

5.3 Problematik i mångkulturella skolor och hur den hanteras 

I detta avsnitt skildras de svårigheter informanterna upplever samt hur de berättar att de hanteras.

 

5.3.1 Svårigheter i samband med undervisning
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Det verkar som att omsättningen av lärare är stor på Esmaels skola. Esmael berättar att undervisningen 

påverkats negativt av att klassen bytt lärare 20 gånger under år 6-9, vilket han beskriver som ”otur”. Han 

förknippar det med att skolan har dålig ekonomi, och att vissa lärare inte trivs:

Intervjuare: Hur är det med undervisningen, tror du att du förstår allt vad läraren säger? Och att de 

förklarar på olika sätt så att de kan uppnå att alla förstår?

Esmael: Ja, alltså jag har haft rätt så mycket otur i skolan, som från sexan till nian har jag bytat 

kanske 20 lärare. /.../

Intervjuare: Varför har du bytt så många lärare, är det något särskilt?

Esmael: Ja, alltså, skolan har haft ont om pengar och några lärare har känt så här, att de inte trivts 

här. De har slutat.

David beskriver bristande kompetens hos läraren som ett hinder i elevernas kunskapsutveckling:

Den förra läraren kunde inte lära oss då, så när vi började nian, vi började om helt. 

David lyfter också fram ett exempel där en lärare avbildar Gud på tavlan vilket skapade konflikt och oro i 

klassen:

Alltså, det hände nånting för ett år sen. Vi hade en musiklärare, sen han kom till vår klass, han ska 

berätta lite då. Sen han snacka lite om Gud, sen han började rita Gud och sånt...  Mycket stök i 

klassen. Det går inte, han kan inte... Alltså om en stör, stör alla.

Adam har dåliga erfarenheter  av en lärares reaktioner  på att  han frågade flera gånger om en 

uppgift. Han fick en känsla av att hon tyckte att han var ”dålig”:

Intervjuare: Vad gör du om det är svårt, då?

Adam: Frågar läraren.

Intervjuare: Känns det jobbigt ibland att göra det?

Adam: Ja... För igår jag frågade tre uppgifter efter varandra... Jag tänkte hon tittar på mig, att jag är 

dålig och så.

Intervjuare: Men sa hon nånting?

Adam: Nej.

Intervjuare: Hon bara svarade på dina frågor?

Adam: Ja.

5.3.2 Hantering av svårigheter i undervisningssituationer

Utifrån Davids berättelse har en lärare som beskrivs som inkompetent avskedats eftersom han ”kunde inte 

lära oss”:

David: Den förra läraren kunde inte lära oss då, så när vi började nian, vi började om helt. Alltså vi 

fick ny lärare. Hon sa: ´Vad kunde ni?´ Vi sa: ´Ingenting, för alla andra lärare som kunde inte lära 

oss.´

Intervjuare: Så ni fick börja från sjuan?

David: Ja. Men nu har vi kommit igång.

/.../
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David: Läraren, våra mentorer, han var vår mentor, han brydde sig inte ens om... Vi fick inte gå på 

utflykt och så. Alltså han visste ingenting. Sedan blev han utslängd.

5.3.3 Oro och konflikter

Flera av  informanterna  beskriver  oordning bland elever  i  och utanför  klassrummet  som ett  problem. 

Adam jämför med sin tidigare skola där elever med svensk bakgrund var i majoritet, och menar att det är 

mer ”kaos” på hans nuvarande skola. Så här beskriver Adam en lektion:

Men ibland när...då blir alla andra kaos, så, skriker och skrattar. Då blir det problem för... Läraren 

säger: 50 minuter alla snackar, 10 minuter vi lär oss.

Ett annat orosmoment som framträder i några av elevernas berättelser är en segregation mellan skolor 

med olika elevsammansättningar med avseende på bakgrund. 

Om det är en svensk skola och en blatte kommer in, ja, invandrare, då är det ändå rätt så konstigt. Man 

tänker...ja vad kan han va för person. Speciellt när de hör att jag kommer från (ett invandrartätt 

bostadsområde).  (Esmael)

För jag tycker det är mer likt mig, olika än att vara i svensk... Det skulle vara obehagligt... För jag 

vet att jag inte kan vara som dem. För de är alla lika, jag är inte som dem. (Céline)

5.3.4 Hantering av oro och konflikter

Informanter på båda skolor berättar  att  oordning på lektioner oftast hanteras genom att  lärare  hämtar 

rektor. Adam berättar även om ett tillfälle när läraren helt enkelt lämnade lektionen, eftersom denne var 

trött på att klassen var så okoncentrerad: 

Adam: Men ibland när... Då blir alla andra kaos, så, skriker och skrattar. Då blir det problem för... 

Läraren säger: 50 minuter alla snackar, 10 minuter vi lär oss.

Intervjuare: Hur försöker läraren hantera problemet?

Adam: Ja, ibland de går ut, ibland de hämtar rektorn.

Intervjuare: Men de fixar problemet?

Adam: Nej, förra gången vi hade problem...de snacka...då bara hon tog sina saker och går ut. /.../ vi 

satt och väntade tills lektionen var slut, sen alla gick ut och gick runt och snackade. 

Vidare menar Adam att konflikter mellan elever på raster inte hanteras lika snabbt eftersom det dröjer tills 

en lärare kommer. Samtidigt anger Esmael att trivseln ökat och konflikterna minskat på hans skola, vilket 

han delvis förklarar med en antimobbningsgrupp och elevrådet:

Intervjuare: På skolan i övrigt då, är det mycket problem?

Esmael:  Det  var  innan.  Men  det  är  inte  så  mycket  nu  längre  för  vi  har  olika  grupper, 

antimobbningsgruppen, elevrådet och såna grejer. Olika grupper som eleverna får bestämma och ha 

tankar om vad vi kan förbättra i skolan. Och dessutom har vi en kurator som är... Som är bra och när 

man känner sig dålig över nånting så kan man alltid gå in till henne.
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David beskriver att han var ”stökig” tidigare, vilket hanterades genom att han flyttades till en specialskola 

under en tid. Specialskolan beskriver han som en liten skola i en trygg miljö med 3 lärare på 6 elever. 

5.3.5 Svårigheter i samband med språk

David berättar om hur han upplever att lärandet påverkas av att han är från Turkiet. Han beskriver en 

problematik relaterad till andraspråksinlärning: 

Från början var det lite svårt, lära mig svenska och sånt. Men efter ett år, ett och ett halvt år, började 

det bli så lättare, sen började jag kunna svenska mer och mer så nu är det riktigt bra. 

David anser att så länge han behärskar språket är det lätt att förstå undervisningen och läroböckerna. Men 

när han ska förklara varför engelska är det ämne han tycker minst om, menar han att det är svårt att 

hantera förekomsten av många språk: 

David: Svårt i skolan? Jag vet inte... Engelska.

Intervjuare: Engelska. Varför det?

David: Det verkar lite svårt, det här när man flyttar in här till (ett invandrartätt bostadsområde) och 

alla snackar arabiska, plus när man ska läsa engelska och svenska. Det går inte, tre språk samtidigt, 

och hemma är det turkiska. Hemma turkiska, i skolan svenska, ute arabiska. Det går inte.

David beskriver att det ”kändes lite svårt” innan han förstod sina arabisktalande kamrater:

Från början fattade jag inte. Det kändes lite svårt när de bara snackade arabiska. 

Bella  och  Fawzi  deltar  i  modersmålsundervisning,  men  ingen  av  dem  anser  att  det  bidrar  till 

språkutvecklingen i svenska. Av de elever som inte deltar i modersmålsundervisning har flera gjort det 

tidigare men slutat. Céline valde att inte delta i modersmålsundervisningen eftersom hon upplevde att det 

inte kändes vad hon beskrev som ”viktigt”:

Intervjuare: Går du i modersmålsundervisning?

Celine: Ja, men jag har slutat. Eftersom jag inte kan läsa och sånt, jag är bra på att prata och så, men 

jag kan inte läsa och skriva. Det kändes som det inte var viktigt, så jag kämpade inte. Min mamma 

vill, men jag vill inte.

Esmael orkar inte gå på modersmålsundervisning för att det är tidigt på morgonen, och David menar att 

han redan kan läsa och skriva på turkiska så att det räcker med att han deltar i undervisningen i Svenska.

Noteras kan att samtliga informanter talar svenska med brytning. Adam berättar om ett tillfälle när några 

elever tittat konstigt på honom under ett samtal och sagt att han ”snackade lite för bra svenska”:

Intervjuare: Är det något annat du tycker är jobbigt?

Adam: Ja, igår jag satt... jag satt snacka sen alla tittade på mig, jag sa vad är det med mig? De sa att jag 

snackade lite för bra svenska... jag uttalade sån där svenska...därför är det fel med mig (skratt)
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Några av informanterna beskriver språket som en orsak till att de skulle känna sig utanför i en skola där 

en majoritet av eleverna har svenska som modersmål. Såhär funderar Bella:

Det är helt svårt om man…att om man inte kan prata bra svenska och sen alla är svensk så kan man inte prata 

och så kan man inte…bara sitta själv. Och jag vet inte, att man, jag ska gå till en svensk skola så kan jag inte 

vara med och ha kompisar där.

Samtidigt beskrev fem av informanterna ökad språkutveckling som en anledning till att de önskade att det 

fanns fler elever med svenska som modersmål på skolan.

5.3.6 Hantering av språkliga svårigheter

Lärare och andra elever finns som resurs vid språkliga svårigheter i undervisningen. Bella berättar att det 

även finns tillgång till modersmålslärare vid provsituationer på hennes skola: 

Jag frågar läraren och säger till henne jag förstår inte, och när vi har prov och så där, det finns en 

arablärare och så frågar vi honom.

Informanterna berättar även att de har tillgång till läromedel på olika språk, även om ingen anger att de 

utnyttjat  dessa  resurser.  Bella  förklarar  att  hon har  möjlighet  att  välja  läromaterial  på  arabiska  eller 

engelska istället för svenska, men menar att ”alla vet” att man inte utvecklar svenska språket lika bra då. 

Esmael och Bella är överens om att de vill försöka lösa svårigheter själva innan de ber om hjälp:

Först försöker jag själv och sen frågar jag läraren om inte jag kan. (Esmael)

Läraren säger att om jag förstår inte så kan jag fråga någon i klassrummet som är arab. Men jag vill inte. Jag 

vill ta det själv. Om läraren kan inte, så kan jag göra det själv. Jag kan ´searcha´ på Internet. Jag kan fråga 

min mamma...så.  (Bella)

Bella resonerar på liknande sätt kring hjälp med läxor:  

Ja, men om jag kan, så tar jag det själv. Jag tar ansvar. För om någon hjälper mig, så ska jag inte lära mig. Om 

jag inte kan, så frågar jag mamma.

En av informanterna utnyttjade den läxhjälp som erbjuds på skolan. Stödet i form av läxhjälp i hemmet 

var varierande, då flera av informanterna hade föräldrar med mycket knappa kunskaper i svenska.

5.3.7 Sammanfattande analys av problematik och hur den hanteras

Beskrivningen  av  ”stökiga”  elever  och  skolornas  knappa  ekonomiska  resurser,  vittnar  om  hårda 

arbetsförhållanden för eleverna i skolorna. Några av informanterna finner ett tydligt samband mellan vad 

de beskriver  som kompetenta  lärare,  kunskapsutveckling  och  ordning bland eleverna  i  klassrummet. 

David menar att en lärare som han beskriver som inkompetent kostat klassen två år av deras utbildning. 

De informanter som beskrivit ”stökighet” bland elever på skolan har alla angett det som ett problem. 
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Hanteringen  av  problemet  beskrivs  ske  huvudsakligen  av  lärare  och  rektor  på  skolan. Ingen  av 

informanterna  berättar  om  sätt  att  hantera  den  typ  av  oro  vi  menar  framgår  av  den  upplevda 

segregationen  mellan  elever  med  svensk  respektive  utländsk  bakgrund.  Merparten  av  informanterna 

framhäver att bristande kunskaper i svenska språket försvårar deras inlärning och kunskapsutveckling. 

De beskriver vikten av språkutveckling i svenska, och hälften av informanterna menar att fler elever med 

svenska  som  modersmål  på  skolan  skulle  gynna  denna  utveckling.  Informanterna  betraktar  inte 

modersmålsundervisning  som  en  resurs  i  deras  övriga  undervisning,  men  använder  sig  av 

modersmålslärare som tolk. Ett par informanter berättar att de har tillgång till läromedel på flera olika 

språk,  men  ingen  av  dem  anger  att  de  använt  sig  av  denna  resurs  i  undervisningen.  Några  av 

informanterna ansåg att undervisning i och läromedel på modersmålet försvårade inlärningen av svenska 

språket. En av informanterna beskrev att denne inte deltog i modersmålsundervisningen eftersom den var 

för tidigt på morgonen. Genomgående förmedlades en bild av att eleverna ville klara sig själva i sitt 

lärande. Resurser kunde tas till hjälp, men endast om eleverna först försökt hitta informationen själva och 

misslyckats. Hälften av informanterna menar att de skulle känna sig utanför i en skola där majoriteten av 

eleverna har svenska som modersmål.  Under intervjuerna observerades att  samtliga informanter talar 

svenska med brytning, även de som är andra generationens invandrare och alltså är födda i Sverige. 

Utifrån Adams berättelse kan brytningen i svenska tolkas som en identitetsmarkör för elever på skolan.

5.4 Vad lärare bör veta om eleverna och hur elevernas erfarenheter används i 

undervisningen 

Samtliga informanter menar att lärarna ska veta vad de är bra på och hur de tycker om att arbeta på 

lektionerna. Så här svarar några av informanterna på frågan vad de tycker att lärarna behöver veta om 

dem:

Bella: Hur jag känns i skolan. Hur jag jobbar i min klass. De måste också veta hur vi trivs i denna 

klassen, vilka elever är med oss

Esmael: En ny lärare som kommer? Inget privat. Det är mest att de borde veta...skolan, vad jag kan. 

Sen om vi kommer i bättre kontakt, då kanske berättar lite om mig själv...livet.

David: Han eller hon behöver veta mycket saker, till exempel vad jag tycker, alltså var jag vill sitta i 

klassen, vad jag behöver lära mig. Allt sånt, du vet. 

Esmael berättar att det måste skapas förtroenden mellan lärare och elev för att de ska lära känna varandra:

Esmael: Ja, till vissa lärare kan jag berätta nästan vad som helst. Men vissa lärare är jag inte så säker 

på, så det är inte...

Intervjuare: Vad är det som gör att du kan öppna dig så, vad gör de här lärarna?
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Esmael: De har visat...de har visat att man kan lita på dem. Det har varit nån liten grej. Och så en 

liten grej har växt och så där relationen mellan lärare och elev...

Intervjuare: Så det blir ett förtroende?

Esmael: Ja, typ nåt litet förtroende. Inget extremt (skratt).

När det gäller lärarnas användande av elevernas kulturella bakgrunder i undervisningen,  menar fyra av 

sex informanter att de fått berätta lite om sitt, eller sina föräldrars, hemland. Men det är inget eleverna 

verkar fästa någon vikt vid eller  önskar göra mer.  Adam tycker,  i  likhet  med flera av de intervjuade 

eleverna, att alla ”redan vet”:

Intervjuare: Har du fått prata om Irak i skolan?

Adam: Nej.

Intervjuare: Skulle du vilja göra det?

Adam: Nej, för alla vet redan. Varför ska jag prata?

Adam säger att ingen lärare frågat om hans hemland, men menar att han gärna skulle berättat mer i sin 

förra skola där majoriteten elever hade svensk bakgrund. Där var det eleverna, och inte lärarna, som fick 

honom att berätta om Irak: 

De sa att det har varit krig i Irak i tjugo år. Fast då sa jag att det har bara varit i fyra, fem år.

Célines favoritämne är svenska, där hon gärna skriver uppsatser ”om hur det är hemma, vad vi gör och 

så”. Både Fawzi och Esmael anger SO (samhällsorienterande ämnen) som ett favoritämne, där de får 

använda och ta del av varandras erfarenheter. Esmael berättar: 

Nu har vi religion. Då kan man jämföra islam i Irak och i Bosnien /…/ Det är mycket sånt man får 

jobba själv. Inte sånt läraren bestämmer över dig utan du får bestämma vad du ska arbeta med. 

David har inget emot att berätta om sin religion om någon skulle be honom, men menar att ingen frågat 

och att han inte har något behov av att berätta: ”Jag kan dela med mig allting, jag bryr mig inte”. På 

frågan om de elever som tillhör religiösa minoriteter fått dela med sig av sin trosuppfattning svarar David:

De vågar inte...de skäms...alltså eleverna är galna här i den klassen. 20 stycken i klassen, 19 stycken 

är muslimer och en buddhist. Ska han gå upp och snacka? Tänk han säger nåt fel om nån Gud.

5.4.1 Analys av elevernas erfarenheter och bakgrunder i undervisningen

Informanterna menar att lärarna ska känna till deras förmågor och vilken typ av undervisning de tycker 

om. Flera av dem beskriver vikten av att det skapas goda relationer mellan lärare och elever. I relationen 

till lärare lägger ingen av informanterna vikt vid sin egen kulturella bakgrund. De menar att läraren ska 

lära känna deras personliga förmågor, och där ingår inte aspekter som invandrare eller etnisk tillhörighet. 

Informanterna  anser  heller  inte  att  deras  olika  bakgrunder  med  avseende  på  etnicitet  och  kulturell 

tillhörighet behöver tas tillvara i undervisningen, men beskriver samtidigt favoritlektionerna som de, då 
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de får utgå från sina egna tankar och erfarenheter.  I intervjun med David framkommer att elever kan 

känna sig mer utsatta om de tillhör en minoritet när det gäller känsliga ämnen, såsom religiös tillhörighet. 
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6 DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras studiens resultat med litteratur i forskningsbakgrunden samt egna tankar och 

åsikter. Därefter presenteras förslag till vidare forskning utifrån våra resultat. Avsnittet avslutas med en 

diskussion av undersökningens genomförande. 

6.1 Resultatdiskussion

Med syftet att få en inblick i invandrarelevers syn på lärande och undervisning i mångkulturella skolor 

diskuteras möjligheter och problematik som framkommit av studien utifrån aspekterna att ha ett annat 

modersmål, att vara elev i en flerspråkig och mångkulturell skolmiljö samt lärande och undervisning i 

mångkulturella skolor. Vid bearbetning av materialet framkom fler aspekter på elevernas lärande än de 

som innefattats i de förberedda intervjufrågorna. Exempelvis visade resultatet att eleverna  lägger stor 

vikt vid relationer till andra elever och till lärare i sin lärandeutveckling.    

6.1.1 Att ha ett annat modersmål

Studier  visar  att  andraspråket  utvecklas  snabbare  och  att  invandrarelever  som  deltar  i 

modersmålsundervisning  klarar  sig  bättre  även  i  andra  ämnen  jämfört  med  elever  med 

invandrarbakgrund som inte  deltar  (Skolverket  2008b;  Rubinstein  Reich  & Tallberg  Broman 2000). 

Utifrån  detta  ser  vi  elevernas  åsikt  att  modersmålsundervisning  är  oviktigt  som  problematisk.  Vi 

upplever  det  som ett  onödigt  hinder  i  elevernas  lärande  när  motståndet  till  modersmålsundervisning 

förklaras med att undervisningen ligger på obekväma tider. Ett mer komplext problem är synen bland 

elever att hjälpmedel och undervisning i modersmålet försvårar lärandet. Bella förklarar att ”alla vet” att 

inlärningen  försämras  om man väljer  läromedel  på  sitt  modersmål.  Av studien  framkommer  att  det 

verkar finnas ett behov av att lärare uppmuntrar eleverna att delta i modersmålsundervisning och tydligt 

förklarar fördelarna med denna undervisning.

Några av informanterna påpekar att de inte kan få hjälp med hemläxan på grund av föräldrarnas bristande 

kunskap i svenska språket. I en studie av Skolverket (2008a) konstateras att individuellt arbete i skolorna 

och läxor tilltar,  vilket  kan medföra svårigheter för elever med föräldrar som inte behärskar språket. 

Därför menar vi att det är av mycket stor vikt att mångkulturella skolor har extra resurser i form av 

läxhjälp och annan stödundervisning för att eleverna där ska ha samma möjlighet att uppnå goda resultat 

i skolan som elever med svenska som förstaspråk. 

6.1.2 Skolans flerspråkiga miljö 

De intervjuade  eleverna  berättade  om både  positiva  och  negativa  upplevelser  relaterade  till  skolans 

flerspråkiga miljö. Flerspråkigheten bland skolornas elever innebär att det finns resurser på skolorna i 
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form av modersmålsundervisning och läromedel på andra språk än svenska. Modersmålslärare finns även 

tillgängliga  som tolkar  vid provsituationer.  Elever  med samma modersmål  har  möjlighet  att  ta  vara 

varandras språkförmågor genom att hjälpa varandra med översättningar och förklaringar, och elever med 

olika modersmål kan lära sig språk av varandra. Vi vill betona att elever ska kunna utbyta idéer och 

erfarenheter både på svenska och på sina modersmål. I likhet med Dysthe (1996) anser vi att  det är 

viktigt att ta tillvara och uppmuntra barnens förmågor och erfarenheter i klasser med många olika etniska 

grupper, där det kan finnas en större spridning av språkliga färdigheter.  Elevernas berättelser går dock 

isär kring denna möjlighet. Esmael tycker att det är ”kul” med möjligheten att lära sig flera olika språk, 

och bekräftar Sjögrens (2001) åsikt att ungdomar i mångkulturella områden har ”lätt att öppna sig mot en 

ofantlig  variation  av språk och intryck från hela  världen”  (Sjögren 2001,  s.  67). David ser  däremot 

mångfalden av språk som en svårighet i sitt lärande.

I studien framkommer tecken på att även elever används som tolkar i skolan: ”Det finns alltid folk som 

kan tolka på skolan. Någon som är i närheten, både lärare och elev.” (Esmael). Om det är så att elever 

regelbundet  används som tolkar  i  skolan,  anser vi  att  det  finns en risk för att  elever  utnyttjas  på ett 

otillbörligt  sätt.  Översättningsuppgifter  bör  i  första  hand  genomföras  av  betalda  tolkar  och 

modersmålslärare. Dessutom frågar vi oss om lärare kan lita på att eleverna förstår det som ska tolkas, att 

informationen blir korrekt tolkad.

Trots informanternas medvetenhet om att de hade kunnat lära sig bättre svenska i en skola där fler elever 

har  svensk  bakgrund,  så  uttrycker  de  flesta  att  de  inte  skulle  vilja  gå  i  en  sådan  skola.  Några  av 

informanterna förklarar att det skulle finnas en risk att de skulle känna sig utanför och få svårt att få 

kamrater i en skola där majoriteten av elever har svenska som modersmål, på grund av svårigheter med 

svenska språket. Vår tolkning av resultatet är att eleverna i studien menar att möjlighet till integration och 

undervisning på lika villkor påverkas av hur de hanterar svenska språket, vilket även visar sig vara fallet i 

Rubinstein Reich och Tallberg Bromans (2000) undersökning. Elevernas möjlighet att utveckla språket i 

kommunikation med jämnåriga minskar då de bara har ett fåtal eller inga skolkamrater med svenska som 

modersmål  (Torstensson-Ed  2003).  Därmed  kan  segregeringen  i  samhället  utgöra  en  förklaring  till 

skillnaden i måluppfyllelse mellan invandrarelever och elever med svensk bakgrund.

6.1.3 Mångkulturell skolmiljö och bostadsområde

Utifrån vår studie delar vi Sjögrens (2001) åsikt  att  ungdomar i  mångkulturella områden har ”lätt  att 

öppna sig mot en ofantlig variation av språk och intryck från hela världen” (Sjögren 2001, s. 67). De 

intervjuade eleverna menar att alla umgås med alla, oavsett nationalitet och etniska skillnader. Eleverna 

känner inget behov av att dela med sig av egna kulturella erfarenheter, då de inte upplever sig annorlunda 

i  jämförelse  med sina  skolkamrater.  I  likhet  med  Runfors  (1993) visar  vår  studie  att  den  kulturella 
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mångfaldens  olikhet  kan bli  ett  normaltillstånd,  där  alla  blir  lika i  sin  olikhet.  I  vårt  mångkulturella 

samhälle menar vi att detta normaltillstånd av olikheter inte ska begränsas till mångkulturella skolor. På 

alla skolor ska elever ses som unika individer där skillnader betraktas som möjligheter snarare än hinder i 

undervisningen. 

I intervjun med David framkom det att elever kan känna sig mer utsatta om de tillhör en minoritet när det 

gäller känsliga ämnen, såsom religiös tillhörighet.  Trots sin öppenhet för olika kulturer förmedlar några 

av informanterna även åsikter om att de känner sig utanför den svenska majoritetskulturen. Med avseende 

på sin invandrarbakgrund menar två av informanterna att de skulle känna sig annorlunda i en skola med 

majoritet av elever med svensk kulturbakgrund. En av dem menar vidare att boendet i ett invandrartätt 

område skulle kunna innebära ytterligare utanförskap.  Elevernas oro är förståelig om man har i åtanke 

den stigmatisering och segregering av invandrare som eleverna kan komma i beröring med både genom 

sina föräldrar och genom egna erfarenheter. Inte minst bidrar massmedia till en negativ bild av invandrare 

och invandrartäta områden (Bunar 2001; Bunar och Kallstenius 2006). Detta kan få till följd att elevernas 

självkänsla  och  syn  på  samhället  påverkas  negativt,  vilket  kan  försvåra  skolans  uppdrag  att  skapa 

ansvarskännande  samhällsmedborgare.  Därigenom  anser  vi  att  det  är  relevant  att  ta  hänsyn  till  fler 

aspekter i elevernas skolsituation än de som är direkt kopplade till lärande och undervisning. 

Segregering med avseende på kulturell bakgrund innebär konsekvenser i form av utanförskap och orättvis 

behandling. Tvärtemot eleverna i Parszyks (1999) studie uttrycker informanterna i vår undersökning inte 

att de går i en skola för andra, utan beskriver istället en tillåtande och tillmötesgående skolmiljö. Däremot 

beskriver  några  av  informanternas  ett  utanförskap  i  det  svenska  samhället. I  Lpo94  fastställs  att 

möjligheter  till  skapandet  av  trygga  identiteter  kan  uppnås  genom  ”medvetenhet om  det  egna  och 

delaktighet  i  det  gemensamma kulturarvet”  (Skolverket  2006 s.  3).  Lärare  förväntas därmed både ha 

insikt i elevernas livssituation och relatera det till det omgivande samhället. Likt Brantefors (2001) inser 

vi att det finns en risk att befästa sociala relationer i ett ”vi och 'dom'-tänkande” (Brantefors 2001 s. 49) 

om elever  med  invandrarbakgrund  kategoriseras  till  en  kollektiv  kulturell  identitet  som diskuteras  i 

förhållande  till  andra  grupper.  Samtidigt  måste  känslan  av  utanförskap  belysas  och  problematiseras. 

Känslan av att  vara  annorlunda och fördomar mot  andra kulturer  menar  vi  bäst  hanteras  med ökade 

kunskaper om olika kulturer och diskussioner kring identitetsbegrepp. Vi menar att eleverna måste ges 

möjlighet  att  möta  den kultur  de  känner  sig  utanför,  och  förespråkar  ökade  möten  mellan  elever  på 

mångkulturella skolor och skolor där majoriteten av eleverna har svensk bakgrund.

6.1.4 Lärande och undervisning i mångkulturella skolor

Flera av eleverna i vår studie uttrycker ett stort förtroende för sina lärare och ser det som självklart att ta 

lärarna till hjälp i undervisningen. Liksom Runfors (1993) studie visar vår undersökning att eleverna inte 
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är rädda att be om hjälp och inte skäms över att visa när de har svårigheter. Några av informanterna 

uppskattar att lärare anpassar undervisningsnivån till deras förmågor och intressen genom att välja böcker 

som de gillar. Eleverna uttryckte däremot en annorlunda inställning till möjligheten att använda böcker på 

modersmålet och ta hjälp av varandra vid språkliga svårigheter. Vår tolkning är att merparten av eleverna 

föredrar att lösa svårigheter i undervisningen individuellt med stöd endast av läraren. Detta förvånar oss, 

då vi liksom Dewey (2004) anser att möjligheten att ta hjälp av varandra kan utveckla gemenskapen och 

samarbetet  i  klassen  positivt. Skolverket  (2008a)  uttrycker  att  undervisning  ”bör  inriktas  mot  att  ge 

utrymme för elevers olika förutsättningar för lärande och utveckling” (Skolverket 2008a, s. 70). Utifrån 

elevernas berättelser tolkar vi att eleverna erbjuds resurser som stöd i sin kunskapsutveckling, men att 

skolans arbete även måste inriktas på utveckling av elevernas förståelse av de positiva aspekterna i att ta 

del av dessa möjligheter. 

Lpo94 fastställer att undervisningen ska ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 

2006, s. 4) och att undervisningen ska utveckla elevernas lärande med utgångspunkt i elevens bakgrund 

och tidigare erfarenheter (Skolverket 2006). Informanterna uttrycker att lärarna ska veta vad eleverna är 

bra på och vilken typ av undervisning de tycker om. Vi menar att relatering av undervisning till elevernas 

olika  bakgrunder  och  erfarenheter  möjliggör  elevernas  förståelse  av  den  egna  personen  och 

omgivningen.  I  begreppet  bakgrund inkluderar  vi  liksom Dysthe  (1996)  bland  annat  ”det  kulturella 

bagage som eleven har med sig till skolan” (Dysthe, 1996 s. 49). Informanterna själva lägger däremot 

ingen vikt vid kulturell eller etnisk bakgrund, varken i vänskapsrelationer eller i relationer till  lärare. 

Studien visar att  informanterna inte  anser att  deras olika kulturella  bakgrunder behöver tas tillvara  i 

undervisningen, men att de samtidigt beskriver favoritlektionerna som de då eleverna får utgå från sina 

egna resonemang och erfarenheter. Vår tolkning av detta är att eleverna inte kopplar ihop erfarenheter 

med kulturell bakgrund. Eftersom den flerkulturella bakgrunden har formats av elevens erfarenheter i 

skolan  och  det  omgivande  samhället  anser  vi  att  denna,  vad  Torstensson-Ed  (2003)  kallar  dubbla 

bakgrund måste  involveras  i  undervisningen.  Följden  blir  att  involvering  av  elevernas  kulturella 

erfarenheter inte kan begränsas till att berätta om elevernas olika nationella bakgrunder, utan även måste 

innefatta problematisering av identitetsbegrepp.  Utifrån våra resultat framkommer det att interkulturella 

arbetssätt där mångkulturaliteten i klassrummet tas tillvara skulle kunna främja elevernas utveckling. De 

induktiva och kontrastiva arbetssätt som Lahdenperä (2004) beskriver kan möjliggöra att invandrarelever 

får en större förståelse för den egna personen och den svenska kultur de inte känner att de tillhör. Vi 

menar att även elever med svensk kulturbakgrund ska uppmuntras till insikt dels i andra kulturer, men 

också vad en flerkulturell kulturbakgrund kan innebära. Återigen vill vi påpeka att möten mellan elever 

med olika bakgrunder samt på olika skolor bör främjas. 
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Eleverna  i  studien  berättar  om lärare  vars  agerande  orsakat  oro  och  konflikter  i  undervisningen.  Ett 

exempel som framkom vid intervjuerna var att en lärare avbildade Gud på tavlan trots att där fanns många 

religiösa elever som tog illa upp. Läraren hade kunnat undgå denna situation ifall  han känt till  några 

grundläggande saker  om islam,  däribland  att  man inte  ska avbilda  Gud.  Vi  menar  att  denna  typ  av 

bristande kompetens tyder på att lärare på mångkulturella skolor behöver vidareutbildning för att kunna 

bemöta  elever  med  olika  religiösa  och  kulturella  bakgrunder  på  ett  respektfullt  och  korrekt  sätt. 

Lärarutbildningen  bör  därmed  förbereda  lärare  för  undervisning  i  ett  mångkulturellt  samhälle,  vilket 

Hällgren m.fl. (2006) påpekar sällan är fallet. Adams berättelse om när en lärares signaler påverkade hans 

förtroende för sin egen förmåga negativt, belyser vikten av att lärare betänker fler än den verbala aspekten 

av kommunikationen till elever. Det är vår uppfattning att känsloyttringar och betoningar som förmedlas 

via kroppsspråket har en stor betydelse i skapandet av en god lärandemiljö, kanske särskilt i klasser där 

eleverna  har  bristande  språkkunskaper.  Runfors  (1993)  menar  att  det  ofta  krävs  en 

”eldsjälsmentalitet” (Runfors 1993, s. 21) bland lärare i skolor i invandrartäta områden. För att skaffa sig 

de kunskaper om olika kulturer samt problematik och möjligheter som kan relateras till en mångkulturell 

elevsammansättning menar vi att det krävs ett stort engagemang hos läraren. Vi vill framhålla att det är 

skillnad på att  läsa och diskutera andra kulturer,  och att  ha erfarenhet av elever med olika kulturella 

bakgrunder.  Både  kunskaper  och  erfarenheter  är  betydande  för  att  skapa  en  rättvis,  tillitsfull  och 

utvecklande läromiljö.

6.2 Konsekvenser för yrkesrollen och ytterligare frågeställningar

Under arbetets gång har tankar och frågeställningar väckts som utvecklat vår pedagogiska grundsyn och 

inneburit konsekvenser för synen på vår framtida lärarroll. Vi vill även förmedla några av våra tankar 

kring undervisning i ett mångkulturellt samhälle som inte rymts inom arbetes omfattning, och som kan 

betraktas som förslag till vidare forskning.

En socialkonstruktivistisk inlärningssyn innebär att lärande till stor del sker genom utbyte av erfarenheter. 

Våra resultat visar att lärare i större utsträckning kan behöva uppmuntra eleverna att ta del av varandras 

kunskaper i klassrummet. För att främja lärande möten är det vår uppgift som lärare att skapa en tillåtande 

miljö där olika förmågor och synsätt respekteras och där både elever och lärare tvingas reflektera över hur 

erfarenheter formas av värderingar och olika sätt att se på världen. Vi funderar på hur lärare i olika skolor 

förhåller sig till elevernas erfarenheter och bakgrunder samt hur undervisningens utformning och innehåll 

påverkas därefter. Hur tänker lärare kring frågor relaterade till en interkulturell pedagogik?  

En  ytterligare  undran  som  framkommit  under  arbetets  gång  är  hur  invandrarelevers  situation  i 

mångkulturella skolor skiljer  sig från situationen för elever med utländsk bakgrund i skolor med hög 

andel  elever  med  svensk  kulturbakgrund.  Det  vore  även  intressant  att  ta  del  av  upplevelser  kring 
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skolsituationen hos elever med svensk kulturbakgrund som går i mångkulturella skolor. Som vi tidigare 

påpekat är skolan en del av det mångkulturella samhället, vilket innebär att belysning av de värden som 

en kulturell mångfald innefattar ska genomsyra samtliga skolors arbete. Vi ser det som lärares uppgift att 

öka  elevernas  och  sin  egen  kännedom om hur  olika  kulturella  och  etniska  bakgrunder  kan  påverka 

värderingar och synsätt, men att kultur samtidigt inte ska ses som statiskt och att en kategorisering av 

människor  kan  innebära  brist  på  helhetsperspektiv.  För  att  motverka  segregering  med  avseende  på 

kulturell bakgrund vill vi i vår lärarroll eftersträva möten mellan elever med olika bakgrund och i olika 

skolor. Vår undersökning visar även att språket är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling. 

Lärare bör därför erbjuda situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper i mötet 

med  andra  och  även  poängtera  betydelsen  av  modersmålsundervisning.  Bristande  språkförmåga  hos 

elever kan också innebära särskild beaktning vid vilka signaler vi lärare sänder ut i kommunikationen 

med eleverna. 

Utifrån samtalen med eleverna har vi lärt oss det är av stor betydelse att vi som lärare eftersträvar att 

skapa goda relationer till eleverna, som bildar trygghet och förtroende. Utifrån vår studie menar vi att det 

är  värdefullt  att  ta  del  av  elevers  perspektiv  kring  olika  aspekter  av  frågor  relaterade  till  skola  och 

undervisning.  Liksom  studien  visat  kan  elevernas  berättelser  skilja  sig  åt  från  lärares  och  forskares 

uppfattningar.  Det  skulle  därför  vara  intressant  att  utföra  ingående  fallstudier  av  undervisning  i 

mångkulturella skolor, där intervjuer både mellan invandrarelever och undervisande lärare skulle kunna 

jämföras med varandra samt med observationer av undervisningssituationer. 
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7 SAMMANFATTNING 
Arbetet belyser invandrarelevers upplevelser av möjligheter och svårigheter i mångkulturella skolor, samt 

elevers  beskrivningar  av  hur  deras  olika  erfarenheter  relaterade  till  kulturell  bakgrund  påverkar 

undervisning och lärande. Kategorisering utifrån kulturell bakgrund är problematisk då risken är att det 

inte tas hänsyn till andra aspekter av elevers identitet och livssituation. Vikten av att involvera elevernas 

olika  erfarenheter  i  undervisningen  får  stöd  i  socialkonstruktivistiska  lärandeteorier,  som innebär  att 

lärande sker genom att relatera kunskaper till tidigare erfarenheter i samspel med andra. Sociala samspel 

har  till  följd  att  språket  får  en  stor betydelse  vid  inlärning,  och  att  svårigheter  i  samband  med 

tvåspråkighet  därmed  kan  betraktas  som  hinder  i  undervisningen.  I  skolans  riktlinjer  fastställs  att 

utbildningen  ska  vara  likvärdig  för  alla  elever  samt  främja  lärande  genom  att  utgå  från  barnens 

erfarenheter och förmågor (Skolverket 2006). Krav ställs således på läraren att ha insikt i elevernas olika 

kulturella bakgrunder och vad de innebär för lärande och undervisning. Interkulturell pedagogik utgör ett 

möjligt förhållningssätt i mångkulturella skolor, med en strävan att skapa ett öppet klimat där lärare och 

elever  lär  av  varandras  erfarenheter.  Därmed  möjliggörs  en  ökad  medvetenhet  om  den  kulturella 

mångfalden i skolan och de skillnader som kan finnas i olika sätt att se på världen. 

Olika aspekter bör tydliggöras i resonemang kring invandrarelevers situation i mångkulturella skolor. Den 

språkliga aspekten inbegriper betydelsen av förtrogenhet med modersmålet för inlärning och möjligheten 

att  utveckla  ett  andraspråk  med  hjälp  av  personer  i  omgivningen.  En  annan  aspekt  är  en  dubbel 

kulturbakgrund  som  gör  att  elever inte  kan  identifiera  sig  med  en  enda  nationalitet.  Massmedias 

stigmatisering  av  invandrartäta  områden  kan  påverka  självkänslan  hos  områdets  invånare  negativt. 

Utifrån kvalitativa intervjuer med invandrarelever i grundskolans senare del framkom möjligheter och 

svårigheter  relaterade  till  en  mångkulturell  elevsammansättning. Utmärkande  för  informanterna  är 

beskrivningen av en öppen och tillåtande skolmiljö,  där eleverna inte  lägger någon vikt vid kulturell 

bakgrund  varken  i  vänskapsrelationer  eller  i  relationer  till  lärare.  Lärares  förmåga  att  skapa  goda 

relationer till  eleverna och en undervisning anpassad till  elevgruppen ses som avgörande för lärandet. 

Flerspråkigheten  och  den  mångkulturella  elevsammansättningen  beskrivs  som positiv,  men  elevernas 

kulturella bakgrunder skildras inte som något som behöver tas tillvara i undervisningen. Eleverna ser 

språkutveckling i svenska som avgörande för den egna kunskapsutvecklingen och integrering i samhället. 

Modersmålsundervisning,  läromedel  på modersmålet  och möjligheten att  använda varandras språkliga 

erfarenheter  i  undervisningen  ses  däremot  inte  som resurser  i  elevernas  lärande.  Eleverna  inser  inte 

modersmålets betydelse för inlärning även i andra ämnen och  saknar klasskamrater med svenska som 

modersmål som kunnat möjliggöra utveckling i andraspråket.  Fler möten mellan elever med utländsk 

bakgrund och elever med svensk bakgrund skulle också kunna överbrygga känslan av utanförskap och 

skapa en trygg identitet som delaktig i vårt mångkulturella samhälle. 
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BILAGA. Frågeformulär.

Intervjudatum:

BAKGRUND

Skolans namn:

Årskurs: 

Andel elever på skolan med invandrarbakgrund:

Ålder, kön:

Födelsenation, antal år i Sverige:

Modersmålsundervisning/ svenska som andraspråk:

I. Hur beskriver elever i mångkulturella klassrum att lärare utgår från deras bakgrund och 
erfarenheter i undervisningen?

Berätta vad du tycker du att läraren behöver veta om dig... (Tillmäter elever spontant någon vikt vid kulturell eller 

etnisk tillhörighet?)

Hur är det att vara från/att ha föräldrar från x-land  och gå i den här skolan?

Beskriv när du fått använda dina kunskaper om .... 
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II. Hur upplever elever att undervisningen påverkas av att klassen består av elever med 
olika etniska och kulturella bakgrunder?

Vill du berätta om hur det är att gå i en klass där ni kommer från olika länder?

Vad tycker du är bäst med din klass? 

Vill du berätta om något du tycker är jobbigt eller svårt i skolan?
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