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Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 

2016, ska undervisningen utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Skolverket, 2016b). Denna studies syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-

3 arbetar för att ta vara på elevers språkliga och kulturella erfarenheter i ett klassrum där 

flera språk och kulturer finns representerade. För att uppfylla detta syfte ställdes följande 

frågor: Hur beskriver lärare att de arbetar för att ge elevernas språkliga och kulturella 

erfarenheter utrymme i undervisningen och i den fysiska klassrumsmiljön? Vilka 

förhållningssätt kommer till uttryck gällande hur stort utrymme elevernas språkliga och 

kulturella erfarenheter ska få i undervisningen? 

Studien är en kvalitativ studie där fyra lärare har intervjuats, klassrumsmiljöer har 

fotograferats och pedagogiska planeringar har granskats. Materialet har analyserats utifrån 

ett interkulturellt och ett poststrukturellt perspektiv. Resultatet visar att för att få kunskap 

om elevernas tidigare erfarenheter måste lärare bygga relationer till eleverna vilket ofta 

sker utanför klassrumsmiljön. När det gäller att ta vara på elevernas olika språk i 

undervisningen har digitala hjälpmedel men också studiehandledaren en viktig roll. 

Lärarna i studien ser flerspråkighet och mångkulturalitet som en resurs och de menar att 

många olika kulturer och språk i en klass berikar undervisningen. Slutligen visar också 

resultatet att lärarna upplever svårigheter med att ta vara på elevernas tidigare erfarenheter 

i matematiken.  
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According to the Swedish curriculum the teaching in school must proceed from the pupils’ 

earlier experiences, language and knowledge (Skolverket, 2016b). The aim with this study 

is to examine how teachers in grade 1-3 work to make use of multilingual pupils’ 

linguistic and cultural experiences in a classroom where several languages and cultures 

are represented. In fulfilling the aim of this study, following questions where given: How 

do teachers describe that they are working to give the pupils’ linguistic and cultural 

experiences space in their teaching and in the physical classroom environment?  Which 

approach is expressed about how much space the pupils’ linguistic and cultural 

experiences should be offered in the teaching?  

This study is a qualitative study where four teachers have been interviewed, classroom 

environments have been photographed and educational planning has been reviewed. The 

material has been analysed by an intercultural and post-structural perspective. The result 

shows that to gain knowledge about the pupils’ earlier experiences teachers must build 

relationships with the pupils, which often happens outside the classroom environment. 

Digital tools and mother tongue tutors are important in the work in making use of the 

pupils´ different languages in the classroom. The teachers in the study see multilingual 

and multiculturalism as a resource and they mean that several cultures and languages in a 

class enrich the teaching. Lastly the result shows that the teachers experience difficulties 

when it comes to making use of pupils’ earlier experiences in mathematics 
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1. Inledning  

”I det här klassrummet pratar vi svenska, arabiska får ni prata hemma”. Detta är ett citat 

från mina tidigare VFU-erfarenheter. Eleverna fick inte lov att använda sitt modersmål i 

klassrummet utan blev direkt ombedda att prata svenska. Jag har funderat mycket på 

detta, hur det går ihop med skolans styrdokument och vad det gör med elevernas 

identitet. Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

reviderad 2016, ska skolan anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och 

behov och undervisningen ska utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper (Skolverket, 2016b). Frågan är hur lärare ställer sig till detta när eleverna i 

en klass har olika språkliga och kulturella erfarenheter med sig in i skolan. Hur tar lärare 

vara på dessa olika erfarenheter i undervisningen? Flera forskningsresultat visar på att 

många elever med annat modersmål än svenska känner sig förbisedda i undervisningen 

(Skolverket, 2012).  

I svensk skola finns det idag omkring 150 olika språkgrupper representerade (Skolverket, 

2012). De flesta lärare möter eller kommer att möta elever med olika modersmål och med 

olika kulturella bakgrunder i sin undervisning. Utmaningen för lärarna blir att kunna 

möta denna mångfald av språkliga och kulturella erfarenheter hos eleverna på ett bra sätt 

(Skolverket, 2008).  I en rapport från Skolverket (2008) framkommer det att de skolor 

som kommit längst med att utveckla undervisningen för elever med annat modersmål än 

svenska ser på elevernas flerspråkighet som en resurs istället för ett hinder. 

Skolinspektionen gjorde 2010 en kvalitetsgranskning för att undersöka om förskolor och 

grundskolor runt om i landet bedriver ett medvetet arbete för att stimulera flerspråkiga 

elevers språk- och kunskapsutveckling. I denna granskning framkom det att skolans 

personal ofta saknar kunskap om elevers tidigare erfarenheter, kunskap som behövs för 

att kunna utforma en undervisning som är anpassad till eleverna och som knyter an till 

deras erfarenhetsvärld. Det framkom också att undervisningen sällan har sin 

utgångspunkt i ett flerspråkigt och interkulturellt perspektiv (Skolinspektionen, 2010).  

Ytterligare en granskning gjordes av skolinspektionen 2014 gällande utbildningen för 

nyanlända elever i årkurserna 7-9. Även i denna granskning framkom det att 

undervisningen präglades av ett svenskt kulturellt perspektiv och att innehållet i 

undervisningen inte används för att göra jämförelser eller diskutera utifrån de nyanlända 
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elevernas perspektiv (Skolinspektionen, 2014). Alldeles nyligen har det också gjorts en 

granskning i förskolan där 35 förskolor granskades utifrån hur de arbetar för att 

flerspråkiga barn ska utveckla sitt andraspråk så långt som möjligt. I denna granskning 

framkom det att förskolorna i högre grad måste utgå från barnens tidigare erfarenheter 

och kunskaper i arbetet med språkutveckling för att på så sätt skapa ett meningsfullt 

lärande för barnen. Förskolelärarna behöver i större utsträckning uppmuntra 

flerspråkighet och använda sig av barnens olika modersmål i den dagliga verksamheten. 

Granskningen visar också att ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt för att kunna 

utgå från barnens tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolinspektionen 2017). I denna 

studie vill jag bidra med kunskap om hur grundskolelärare i årskurserna 1-3 arbetar för 

att ta vara på flerspråkiga elevers språkliga och kulturella erfarenheter i undervisningen. 

För att få kunskap om detta användes en kvalitativ metod där intervjuer, observation av 

den fysiska klassrumsmiljön och granskning av pedagogiska planeringar låg till grund för 

datainsamlingen.  

Arbetet inleds med en bakgrund där teoretiska perspektiv (2.1), tidigare forskning (2.2), 

styrdokument (2.3) och centrala begrepp för studien (2.4) presenteras. Fortsättningsvis 

beskrivs studiens urval (4.1), genomförande (4.2), etiska övervägande (4.3) och 

materialanalys (4.4). Därefter redogörs det för studiens resultat utifrån huvudkategorierna 

konkreta arbetssätt (5.2), lärarnas förhållningssätt (5.3) och när det blir svårt (5.4). 

Slutligen diskuteras val av metod (6.1) och resultatet i förhållande till vetenskapliga 

teorier, tidigare forskning, styrdokument och yrkesverksamheten (6.2).   
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien att 

beskrivas. Tidigare forskning som har gjorts på området kommer att presenteras och 

likaså vad som framgår i skolans styrdokument om det valda området. Slutligen kommer 

begrepp centrala för studien att definieras.   

2.1 Teoretiska perspektiv 
Denna studie utgår ifrån två olika teoretiska perspektiv: interkulturellt perspektiv och 

poststrukturalistiskt perspektiv. Nedan beskrivs de båda perspektiven och centrala 

begrepp som ofta förknippas med dem. 

2.1.1 Interkulturellt perspektiv  
Interkulturalitet handlar om hur olika kulturer kan samverka, påverka och berika 

varandra. Det finns en skillnad mellan begreppen mångkulturell och interkulturell där 

mångkulturell innebär ett tillstånd medan interkulturell är en handling (Lorentz, 2013). 

Interkulturalitet i skolsammanhang handlar enligt Lahdenperä (2010) om att utveckla 

skolor utifrån mångfalden och att se olikheterna som en resurs för utvecklingen. 

Lahdenperä (2010) beskriver två olika sätt att se på flerspråkiga elever: ett 

monokulturellt synsätt och ett interkulturellt synsätt. I det monokulturella synsättet finns 

det en uppfattning om att vi i Sverige bara pratar svenska. Utgångspunkten i detta synsätt 

är att det svenska språket anses vara viktigare än modersmålet för elever med annat 

modersmål än svenska. Undervisning av modersmålet ses  som ett hot mot inlärningen av 

svenskan. De flerspråkiga eleverna värderas utifrån hur väl de har tillägnat sig kunskaper 

i svenska och svenskhet medan erfarenheter och kunskaper i andra språk och kulturer inte 

ses som värdefullt utan snarare som ett hinder för elevens utveckling.  Även om de som 

har detta synsätt oftast har goda intentioner kan den monokulturella synen blir 

diskriminerande för de flerspråkiga eleverna och det kan även minska deras motivation 

att lära sig svenska vilket gör att synsättet blir kontraproduktivt (Lahdenperä, 2010).  

När det gäller det interkulturella perspektivet beskriver Lorentz (2013) att perspektivet 

alltid ser på olika kulturer utifrån ett etnorelativt perspektiv vilket innebär att värderingar 

och moraluppfattningar aldrig kan bedömas utifrån det egna kulturperspektivet. 

Motsatsen till det etnorelativa perspektivet är det etnocentriska perspektivet där den egna 
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kulturen ses som norm. I det interkulturella synsättet ses inga begränsningar när det 

gäller barns språktillägnande utan kunskaper i flera språk ses istället som något berikande 

både för individen men också för samhället. Det är viktigt att stödja och stimulera 

språkutvecklingen både i elevens förstaspråk och i hans/hennes andraspråk. Barn kan 

alltså lära sig flera olika språk samtidigt vilket kan bidra till att de utvecklar en 

flerkulturell identitet eftersom språk och identitet hör samman (Lahdenperä, 2010).  

2.1.2 Poststrukturalistiskt perspektiv  
Det poststrukturalistiska perspektivet belyser samspelet mellan diskurs, språk, identitet 

och makt och hur dessa påverkar varandra i en social kontext (Werndin, 2010). Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, s. 7) beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen.” Werndin (2010) beskriver att den diskurs som råder i ett socialt 

sammanhang påverkar förhandlandet och skapandet av identitet och makt. Det finns 

också ett motsatt förhållande där förhandlandet och skapandet av identitet och makt i sin 

tur påverkar själva diskursen. I diskurser skapas det ofta positioner som medlemmarna i 

diskursen kan inta och som också så småningom kan bli en av deras identiteter, exempel 

på sådana positioner i klassrummet är ”duktig flicka” och ”invandrarelev”. Utifrån det 

poststrukturella perspektivet ses identitet som något som konstrueras genom våra egna 

och andras handlingar. I studier som utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv 

analyseras inte en person eller identitet utan istället fokuseras det sociala sammanhanget 

där identiteter skapas. En människa har enligt detta perspektiv inte en enda bestämd 

identitet utan flera identiteter som också förändras beroende på i vilket sammanhang hon 

befinner sig i (ibid.).   

Makt ses ofta som något negativt men i det poststrukturella perspektivet kan det istället 

beskriva motsatsen. Makt kan innebära möjlighet till förändring. Genom att välja hur 

samtal förs om en viss företeelse kan diskursen och även de positioner som finns inom 

diskursen förändras. Om en lärare väljer att positionera vissa elever som 

”invandrarelever” stängs möjligheten för flera barn att bara vara elever (Werndin, 2010).  

2.2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras den forskning som gjorts på det valda området. Inledningsvis beskrivs 

olika forskningsresultat som visar att det finns olika synsätt bland lärare när det gäller 

elevers tidigare erfarenheter. Sedan beskrivs vikten av att de texter eleverna möter har ett 
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kulturellt innehåll som eleverna känner igen och till sist presenteras modersmålets 

betydelse för identiteten och andraspråkstillägnandet.  

2.2.1 Elevernas tidigare erfarenheter som hinder eller tillgång  

Att ha flerspråkiga elever i klassrummet kan av lärare upplevas som ett problem och 

något som ger extra arbete men det kan också ses som en tillgång, som en resurs i 

undervisningen (Granstedt, 2010; Runfors, 2003). I en studie gjord av Granstedt (2010) 

framkom det att flera lärare i studien såg flerspråkiga elever som ett problem. Lärarna såg 

elevernas kulturella och utländska bakgrund som något som bara ledde till en större 

arbetsbörda. Studien visade också att det fanns lärare som såg på sina flerspråkiga elever 

från ett annat perspektiv där det som vanligtvis upplevdes som problem istället sågs som 

en tillgång för skolan. Dessa två skilda synsätt kunde i vissa fall i studien komma till 

utryck i samtal med en och samma lärare (Granstedt, 2010).  Runfors (2003) har gjort en 

studie där syftet var att ”beskriva och analysera den uppmärksamhet de skolanställda 

riktade mot kategorin invandrarbarn samt att belysa hur uppmärksamheten skapade 

villkor för dessa barn.” (Runfors, 2003, s. 18). Studien visade att de skolanställda såg på 

kultur och kulturell bakgrund utifrån två olika kategorier. Den ena kategorin benämns 

som expressiva företeelser där det handlar om musik, dans, föremål, klädsel, traditioner 

och ritualer som hör kulturen till. Den andra kategorin benämner Runfors (2003) som 

relationer mellan människor där det mer handlar om relationer mellan kvinnor och män, 

föräldrar och barn och också individens relation till släkt eller den etniska och religiösa 

gruppen. De skolanställda hanterade och accepterade de expressiva företeelserna i 

elevernas kulturella bakgrund bättre medan de mellanmänskliga relationerna ofta 

beskrevs som problem (ibid.).  

Fast (2007) följer i sin studie sju barn i deras hem men också i förskola, förskoleklass och 

skola. Syftet med studien var att undersöka vilka typer av textorienterade aktiviteter 

barnen möter utanför skolan och också i vilken mån de tillåts använda dessa erfarenheter 

i förskola, förskoleklass och skola. Två av de sju barnen i studien har ett annat 

modersmål än svenska och talar somaliska respektive arabiska hemma. Fast (2007) 

beskriver att förskolelärarna och lärarna inte hade tillräckligt mycket kunskap om 

barnens/elevernas hemförhållanden. Hennes studie visar också att eleverna många gånger 

får lämna tidigare erfarenheter och kunskaper utanför klassrummet, däribland elevernas 

modersmål. Studien visar att elevernas modersmål inte ses som en resurs och lyfts sällan 
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fram som något positivt. Under sina observationer hörde Fast (2007) inte några 

berättelser, såg inte några böcker eller andra saker i klassrummen som på något sätt 

kunde knytas an till de flerspråkiga elevernas olika modersmål och kulturer. Elevernas 

modersmål lyfts inte fram som något positivt av lärarna i studien och att kunna två språk 

sågs inte som en tillgång (Fast, 2007).  

Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstad (2013) beskriver ett norskt 

aktionsforskningsprojekt i en årskurs ett där de flerspråkiga elevernas modersmål blev en 

tillgång i arbetet med att utveckla den språkliga medvetenheten hos eleverna. Eleverna 

hade varsin ordbok där läraren varje vecka satte in bilder med olika föremål och skrev det 

norska ordet för föremålet under bilden. Eleverna fick sedan ta med ordboken hem och 

be föräldrarna skriva ordet på sitt modersmål och de skulle även prata om orden och i 

vilka olika sammanhang de kunde användas. Detta möjliggjorde för läraren och eleverna 

att sedan prata om och jämföra olika språk, ord, talesätt och begreppsinnehåll. Orden från 

ordboken skrevs också ner på en plansch som hängdes upp i klassrummet. Detta 

arbetssätt kräver att pedagogerna ser flerspråkighet som en resurs i klassrummet 

(Vesteraas Danbolt & Iversen Kulbrandstad, 2013).  

Det finns en risk att den resurs som flerspråkighet kan innebära inte tas vara på om 

enspråkighet är normen i skolan. Det är därför viktigt att uppmuntra flerspråkiga elever 

att utnyttja hela sin kompetens och att ge dem tillfällen att kreativt utveckla de 

möjligheter som finns tillgängliga vid tillhörighet i flera språk och kulturer (Lindberg, 

2006). Werndin (2010) framhäver att lärare behöver fundera på vilka värderingar och 

kunskaper som lyfts fram som viktiga i skolan, vilka identiteter som är privilegierade och 

vilka språk och talare som är de legitima.  

2.2.2 Texter i det mångkulturella klassrummet 

Det är av stor vikt att eleverna får läsa texter som kan kopplas samman med deras 

bakgrundskunskaper och förförståelse (Skolverket, 2012). Liberg (2000) menar att 

läsaren genom att läsa texter med kulturellt känt innehåll lättare kan komma över 

eventuella språkliga hinder eftersom det kulturella innehållet blir en stödstruktur i 

läsandet. I dagens mångkulturella klassrum är det viktigt att det finns tillgång till texter 

från olika kulturer, Liberg (2000) kallar det för ett mångkulturellt textutbud. Hedman 

(2012) menar att kulturella skillnader i tidigare erfarenheter är en orsak till att många 
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flerspråkiga elever inte förstår innehållet i de texter de möter i skolan. Skolan ställer ofta 

krav på att eleverna har de kulturella bakgrundskunskaper som krävs för en fördjupad 

förståelse av en text (Hedman, 2012).  

2.2.3 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen och identiteten  

En individs modersmål och andraspråk påverkar varandra. Modersmålet lärs in spontant 

och omedvetet medan andraspråket lärs in medvetet och avsiktligt. Vid inlärning av ett 

andraspråk kan individen stödja sig mot begreppen hon/han redan har i sitt modersmål 

och modersmålet blir som ett stöd vid andraspråksinlärningen. Samtidigt finns också det 

motsatta förhållandet, genom att lära sig ett nytt språk öppnas det möjligheter för att 

också lära sig fler begrepp på sitt modersmål (Eklund, 2003).  Även enligt Hyltenstam 

(2007) är ett utvecklat modersmål viktigt vid inlärningen av ett andraspråk och om 

utvecklingen av modersmålet stannar upp avbryts också utvecklingen i det nya språket. 

Detta innebär att de elever som har annat modersmål än svenska måste få möjlighet att 

utveckla sitt modersmål samtidigt som de utvecklar det svenska språket (ibid.). Även 

Skolverket (2015) tar upp vikten av att elever med annat modersmål än svenska får stöd i 

sitt modersmål, hemma men också i skolan.  

I en studie gjord på en skola i Kenya visade det sig att eleverna var förbjudna att använda 

sitt modersmål i skolan. Alla lärare och elever hade nandi som modersmål men i skolan 

fick bara engelska och swahili användas förutom under nandilektionerna. Kunskaper i 

nandi sågs inte alls som något värdefullt i skolan och i vissa fall riskerade eleverna att bli 

slagna om de använda nandi i skola. I studien framkom det dock att eleverna hade full 

respekt för detta eftersom de förstod att engelska och swahili är bättre att kunna med 

tanke på vidare studier. Flera av eleverna upplevde dessutom att de behärskade engelska 

och swahili bättre än nandi men när forskaren bad eleverna berätta en berättelse på 

valfritt språk valde ändå alla eleverna att berätta berättelsen på sitt modersmål. Detta 

visade att nandi ändå var det språket som eleverna föredrog att använda men som var 

förbjudet i skolan. Studien visade också att elevernas modersmål inte bara var ett 

hjälpmedel för att kommunicera utan också ett hjälpmedel för att frambära sin identitet 

(Spernes, 2012).  Grieve och Haining (2011) beskriver en studie gjord på en skola i 

Skottland där syftet var att undersöka hur elever med ett annat modersmål än engelska 

påverkades i en lärandemiljö där det endast talades engelska. I likhet med Spernes (2012) 

framkom det även i denna studie att användandet av ett ärvt språk är viktigt för 
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identiteten och att det ärvda språket är en värdefull kunskap. Grieve och Hainings studie 

(2011) visade också att eleverna inte hade tillgång till vuxna på skolan som behärskade 

deras modersmål vilket ledde till att eleverna inte fick stöd i sin utveckling av sitt 

modersmål. För att uppmuntra elevernas modersmål köptes det in tvåspråkiga böcker till 

skolan vilket var mycket uppskattat både hos elever och föräldrar. Det finns värdefulla 

möjligheter för skolor om flerspråkighet ses som en resurs istället för något som bara är 

användbart hemma (Grieve & Haining, 2011).  Möller (2010) beskriver en studie gjord 

på en mångkulturell skola i Sverige där 96 procent av eleverna hade utländsk bakgrund. I 

studien framkom det att det fanns en oskriven regel på skolan som innebar att eleverna 

inte fick lov att använda sitt modersmål i klassrummet och det var när eleverna bröt mot 

denna regel som den blev synlig. Trots att det i en skolutvecklingsplan lyftes fram att all 

skolpersonal skulle stödja elevernas flerspråkighet blev det i studien tydligt att lärarna 

hade olika förhållningssätt till om eleverna skulle få lov att använda sitt modersmål i 

klassrummet eller inte. Lärarna i studien värderade inte elevernas modersmål lika högt 

som de värderade det svenska språket och undervisningen hade sällan sin utgångspunkt i 

elevernas språkliga erfarenheter (Möller, 2010).   

2.3 Styrdokument  
Enligt läroplanens första del, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag, ska 

undervisningen i skolan utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Det framgår även i denna del av läroplanen att ett internationellt perspektiv i 

skolan är viktigt. Detta för att eleverna dels ska kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang men också för att de ska utveckla en förståelse för den mångfald av 

kulturer som finns i vårt land (Skolverket, 2016b).  I kursplanen för svenska som 

andraspråk finns ett centralt innehåll som handlar om läsriktning, bokstävers form och 

ljud i jämförelse med modersmålet. Kommentarmaterialet till kursplanen för svenska 

som andraspråk förklarar att det är viktigt att elever i svenska som andraspråk får 

undervisning i hur de kan jämföra sina språk med varandra. Detta kan ge dem kunskaper 

som de kan använda sig av i läsutvecklingen på både första- och andraspråket 

(Skolverket, 2016a). 
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2.4 Definitioner av begrepp  
I detta avsnitt definieras begrepp centrala för studien. Inledningsvis definieras begreppet 

interkulturell pedagogisk kompetens, sedan begreppet kultur och slutligen 

studiehandledning.  

2.4.1 Interkulturell pedagogisk kompetens 
Interkulturell pedagogisk kompetens är enligt Lorentz (2013) ett begrepp som beskriver 

en pedagogisk kompetens utifrån ett interkulturellt perspektiv och som består av tre delar 

som samspelar med varandra. De tre delarna är kommunikativ kompetens, social 

kompetens och medborgerlig kompetens (Lorenz, 2013). Den kommunikativa 

kompetensen innebär en förståelse för helheten av språk, kommunikation och kultur. Den 

sociala kompetensen handlar om att förstå mångfaldens betydelse och kulturella 

skillnader. Den tredje delen som är medborgerlig kompetens innehåller ett reflekterande 

förhållningssätt till egna och andras kulturella och sociala beteende. Denna kompetens 

innebär också en interkulturell medvetenhet genom erfarenheter och faktakunskaper. 

Dessa tre kompetenser bildar tillsammans den interkulturella pedagogiska kompetensen 

som är värdefull för både lärare och elever i ett mångkulturellt samhälle (ibid.).  

2.4.2 Kultur 
Begreppet kultur är ett mångsidigt begrepp som kan ha flera olika betydelser. Nieto 

(2010) menar att kultur är ett komplext begrepp men definierar det ändå som 

gemensamma värderingar, traditioner, sociala- och politiska relationer. Det kan också 

beskrivas som en världssyn skapade och delade av en grupp människor som har en 

gemensam historia, geografisk härkomst, språk, social klass och religion. Kultur kan inte 

begränsas till bara högtider, maträtter eller danser även om dessa är en del av en kultur 

(Nieto, 2010). Även Gagnestam (2003) beskriver i sin studie att begreppet kultur kan ha 

flera olika innebörder. Begreppet kan dels kopplas till estetiska uttrycksformer så som 

litteratur, konst och musik dels till traditioner, förhållningssätt, politik, levnadssätt och 

religion. Denna studie utgår från en sammanslagen definition av Nietos (2010) och 

Gagnetsams (2003) definitioner där begreppet kultur innebär gemensamma värderingar, 

traditioner, förhållningsätt, politik, levnadssätt och religion.  

Även Eklund (2003) diskuterar begreppet kultur och menar att kultur kan ses som något 

oföränderligt och statiskt men att det också kan ses som något dynamiskt och att olika 
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kulturer kan påverka varandra på ett positivt sätt. I det senare av Eklunds (2003) synsätt 

blir interkulturalitet inte ett hot mot den egna kulturen utan istället något som berikar. 

”Att flytta från ett land eller en ‘kultur’ behöver inte innebära att man måste ge upp det 

man redan lärt, utan är snarare en fråga om att lära sig hantera och kunna gå ut ur och in i 

olika kulturella system samt låta de olika systemen befrukta varandra” (Eklund, 2003, s. 

83).  

2.4.3 Studiehandledning  
Skolförordningen (SFS 2011:185) reglerar studiehandledning på modersmålet och i kap 5 

4 § går det att läsa att elever ska erbjudas studiehandledning på modersmålet om det finns 

ett behov av det. Studiehandledning på modersmålet innebär att en elev får stöd på sitt 

modersmål i de ämnen där eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Syftet med 

studiehandledning är att använda elevens modersmål som ett verktyg i 

kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2015). Ofta är studiehandledaren och 

modersmålsläraren samma person (Morgan, 2014). Eftersom studiehandledning inte 

innebär modersmålsundervisning (Skolverket, 2015) kommer personen som utför 

studiehandledningen endast att benämnas som studiehandledare i detta arbete. 

”Studiehandledaren är en viktig länk mellan elevens tidigare erfarenheter av skolan och 

den undervisning och skolkultur som eleven möter i Sverige. Hon eller han kan bidra till 

att skapa en helhet kring eleven och ge möjligheten att använda elevens språkliga och 

kulturella verktyg för lärande” (Skolverket, 2015, s. 30).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att, ur ett interkulturellt och poststrukturalistiskt perspektiv, 

undersöka hur lärare i årskurserna 1-3 arbetar för att ta vara på elevers språkliga och 

kulturella erfarenheter i ett klassrum där flera olika språk och kulturer finns 

representerade.  

Syftet avser uppfyllas genom följande frågeställningar: 

• Hur beskriver lärare att de arbetar för att ge elevernas språkliga och kulturella 

erfarenheter utrymme i undervisningen och i den fysiska klassrumsmiljön?  

• Vilka förhållningssätt kommer till uttryck gällande hur stort utrymme elevernas 

språkliga och kulturella erfarenheter ska erbjudas i undervisningen?   
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4. Metod  

Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats där materialinsamlingen har bestått av 

semistrukturerade intervjuer, observation av den fysiska klassrumsmiljön och granskning 

av pedagogiska planeringar. Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en färdig 

intervjuguide (se bilaga 1.) med specifika teman men där det ändå finns utrymme för 

följdfrågor för att i vissa situationer knyta an till något informanten sagt (Bryman, 2011). 

Frågeställningarna i studien är undersökande, därför var en kvalitativ metod lämplig då 

den kan få fram nyanserade data som går på djupet (Jacobsen, 2017). Att använda flera 

metoder för materialinsamling kallas för triangulering och bidrar till att studien får en 

högre trovärdighet än om bara en metod används (Bryman, 2011).   

4.1 Urval  
Urvalet som har gjorts i studien är ett målinriktat urval vilket innebär att deltagarna inte 

har valts ut slumpmässigt utan har valts strategiskt utifrån deras relevans för de 

formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Frågan om att delta i studien skickades 

dels till rektorer dels direkt till lärare på mångkulturella skolor. Fyra lärare som arbetar i 

årskurserna 1-3 på tre olika skolor och i tre olika kommuner tackade ja till att delta i 

studien. Alla lärarna arbetar eller har erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell skola. 

De urvalskriterier som från början fanns för studien var att lärarna skulle vara utbildade 

lärare och de skulle arbeta på en mångkulturell skola i årskurserna 1-3. Eftersom det var 

svårt att hitta lärare som vill vara med i studien ändrades kriteriet om att lärarna måste 

arbeta på en mångkulturell skola till att det var tillräckligt att de hade erfarenhet av att 

arbeta på en mångkulturell skola. Tre av lärarna arbetar på mångkulturella skolor. Den 

fjärde läraren har tidigare arbetat på en mångkulturell skola men arbetar nu på en skola 

som nyligen tagit emot åtta nyanlända elever men som annars inte har några elever med 

annat modersmål än svenska. Nedan följer en kort presentation av de fyra lärarna som i 

studien kallas för Lena, Karin, Petra och Annelie.  

Lena har 14 års erfarenhet av att arbeta som lärare och är utbildad i matematik och 

naturorienterande ämnen i årskurserna 1-7 men är också behörig i svenska upp till 

årskurs 6. Hon arbetar på en mångkulturell skola som under de senaste åren har tagit 

emot omkring hundra nyanlända elever. Lena har arbetat med elever med annat 

modersmål än svenska både i förberedelseklass och i ordinarie undervisning.  



 

13 
 

 

	

Karin har arbetat som lärare i 6,5 år och är utbildad i matematik och naturorienterande 

ämnen i årskurserna F-7 men är också behörig i svenska och svenska som andraspråk upp 

till årskurs 3. De första 5,5 åren arbetade hon på en skola med 150 elever där drygt 40 

procent av eleverna hade ett annat modersmål än svenska. Det senaste året har hon 

arbetat på en mindre skola med 75 elever och där de precis tagit emot åtta nyanlända 

elever.  

Petra har varit verksam lärare i 18 år och är utbildad i svenska och samhällsorienterade 

ämnen i årskurserna 1-7 men är också behörig i svenska som andraspråk upp till årskurs 

3 eftersom det ingick i hennes utbildning. Petra arbetar på en skola med 65 elever där 

nästan hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Hon har arbetat på denna 

skola i 4 år, innan dess hade hon ingen erfarenhet av att arbeta med elever med annat 

modersmål än svenska.  

Annelie har arbetat som lärare i 7 år och är utbildad i matematik och naturorienterande 

ämnen i årskurserna 1-7 men är också precis som de andra behörig i svenska och svenska 

som andraspråk upp till årkurs 3. Annelie arbetar på samma skola som Petra men har 

bara varit där sedan ett år tillbaka men arbetade sitt första år på en annan mångkulturell 

skola. 

4.2 Genomförande  
Inför intervjun fick de fyra lärarna veta syftet med studien men de fick inte veta studiens 

frågeställningar. Två av lärarna arbetar på samma skola och önskade också att få delta i 

intervjun tillsammans. Därför har tre semistrukturerade intervjuer genomförts varav en 

med två informanter.  Intervjuerna spelades in och det fördes också anteckningar under 

tiden som intervjun genomfördes, detta för att eventuella följdfrågor inte skulle glömmas 

bort. Att spela in intervjun är en fördel dels för att säkerställa att allt som sägs kommer 

med dels för att slippa sänka blicken ofta för att kunna anteckna och istället kunna ha 

ögonkontakt med informanten (Jacobsen, 2017). Det ljudinspelade materialet 

transkriberades samma dag eller dagen efter att intervjun genomförts. Transkriberingen 

underlättar analysen av materialet eftersom den som vill tolka och förstå innehållet inte 

behöver hålla samma tempo som intervjuobjektet. Det blir också lättare att välja ut de 

delar som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar genom att inte behöva spola 

fram och tillbaka i en ljudinspelning (Jacobsen, 2017).  
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I två av de tre besökta skolorna har den fysiska klassrumsmiljön där lärarna arbetar 

fotograferats. Anledningen till att inte alla klassrumsmiljöer har fotograferats är att en av 

lärarna inte hade något eget klassrum utan undervisade i flera klassrum där hon inte var 

delaktig i utformningen av klassrumsmiljön. Därför fanns det ingen anledning att 

fotografera de klassrumsmiljöerna där hon arbetar. I samband med intervjuerna ställdes 

också frågan om att få ta del av någon pedagogisk planering från ett arbetsområde där 

lärarna själva tyckte att de tagit vara på elevers språkliga och kulturella erfarenheter. Två 

av lärarna delade med sig av en pedagogisk planering. Fotografier av klassrumsmiljön 

och pedagogiska planeringar har samlats in för att ge en nyanserad bild av det lärarna 

beskriver i intervjuerna vilket ökar studiens tillförlitlighet. Att använda sig av visuellt 

material vid datainsamling har på senare tid blivit allt vanligare.  Visuellt material, såsom 

fotografier av klassrumsmiljön, kan användas istället för minnesanteckningar vid en 

observation. Fotografier kan i vissa fall illustrera det som beskrivs på ett bättre sätt än 

anteckningar (Bryman, 2011). Att granska dokument, såsom pedagogiska planeringar, är 

ett sätt att få reda på vad en person faktiskt har gjort och inte bara vad personen säger att 

han/hon har gjort (Jacobsson, 2017).  

4.3 Etiska överväganden   
Enligt Jacobsen (2017) finns det i dagens forskningsetik tre grundläggande krav som 

forskaren måste förhålla sig till: informerat samtycke, rätten till privatliv och krav på 

korrekt presentation av data. Informerat samtycke handlar om att informanten frivilligt 

ska delta i undersökningen. Detta innebär också att hon/han ska veta alla risker och 

fördelar som kan komma med deltagandet. För att frivilligt kunna delta i en studie måste 

deltagaren få fullständig information om studiens syfte, för- och nackdelar med ett 

deltagande och hur uppgifterna kommer att användas. Det är dock viktigt att tänka på att 

om deltagaren får veta allt om studies syfte kan svaren anpassas. Därför måste det finnas 

en balans där tillräcklig information förmedlas (Jacobsen, 2017). Även enligt 

vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att skydda deltagarna i studien från skada och 

kränkningar och kallar det för individskyddskravet. Deltagarna i denna studie har blivit 

informerade om studiens syfte och vad uppgifterna kommer att användas till och de har 

själva, muntligt och via epost, gett sitt samtycke till att delta. Alla uppgifter som rör 

deltagarna i studien har getts största möjliga konfidentialitet, personer som finns med i 

studien ska alltså inte kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2011). I 

studien måste det också tas hänsyn till kravet på korrekt presentation av data. Citat från 
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intervjuer kan få en annan betydelse när de sätts i ett annat sammanhang. Därför är det 

viktigt att bara presentera fullständiga data där det anses vara viktigt för att förstå 

resultatet (Jacobsen, 2017). Slutligen måste också hänsyn tas till nyttjandekravet vilket 

innebär att insamlade uppgifter endast får brukas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.4 Materialanalys 
Materialet har analyserat utifrån ett interkulturellt och ett poststrukturalistiskt perspektiv 

där perspektiven har hjälp till att belysa vad i det insamlade materialet som var viktigt att 

lyfta fram. Det insamlade materialet har också analyserats med hjälp av en 

innehållsanalys vilket innebär att data som framkommit vid materialinsamlingen har 

reducerats till mer övergripande och meningsfulla kategorier. Kategoriseringen har skett 

genom att data som liknar varandra har samlats under samma kategori vilket ofta kallas 

för öppen kodning (Jacobsen, 2017). Två av de fyra huvudkategorierna som presenteras i 

resultatet fanns från början med som tydliga kategorier utifrån syfte, frågeställningar och 

intervjuguidens upplägg. Dessa två kategorier är konkreta arbetssätt och lärarens 

förhållningssätt. De två kategorierna att få kunskap om elevers tidigare erfarenhet och 

när det blir svårt utkristalliserades senare utifrån information som framkom vid 

datainsamlingen. De underkategorier som finns till huvudkategorierna har också 

framkommit utifrån datainsamlingen. Det är viktigt att i en kvalitativ ansats förankra 

kategorierna i insamlad data, de ska komma från de dokument, intervjuer och 

observationer som samlats in (Jacobsen, 2017). I analysen av materialet fick varje 

huvudkategori en färgkod som användes för att strukturera insamlad data.     
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras utifrån fyra huvudkategorier: att 

få kunskap om elevernas tidigare erfarenheter, konkreta arbetssätt, lärarnas 

förhållningssätt och när det blir svårt.  

5.1 Att få kunskap om elevernas tidigare erfarenheter 
I detta avsnitt kommer det att beskrivas vad lärarna i studien berättar om hur de arbetar 

för att ta reda på elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund och språk för att kunna 

använda sig av denna kunskap i planering av undervisningen.  

På frågan om hur lärarna arbetar för att ta reda på elevernas tidigare erfarenheter tog 

Annelie och Petra upp att det kan vara känsligt att fråga både eleverna själva men också i 

samtal med vårdnadshavarna om deras bakgrund och tidigare erfarenheter. De beskriver 

att de är försiktiga med vad de frågar och låter istället eleverna själva ta initiativet om de 

känner att de vill berätta. Alla fyra lärarna lyfter fram vikten av att låta eleverna själva 

välja vad och hur mycket de vill berätta. De menar också att mycket information kommer 

fram i samtal som äger rum utanför klassrumssituationer såsom på lunchen och ute på 

rasten. Karin beskriver att det handlar om att bygga relationer till eleverna.  

”Relationer är ju jätteviktigt och ha en trygghet för eleverna öppnar ju inte upp sig för dig 

det första utan det där får man verkligen jobba och bygga mycket tid i början så.” (Karin) 

Alla fyra lärarna beskriver att det finns svårigheter när det gäller att få reda på elevernas 

tidigare erfarenheter. Både Karin och Lena berättar att språket kan vara ett hinder som 

gör att det uppstår svårigheter. De säger också att kartläggningen som görs av de 

nyanlända eleverna inte ger tillräckligt med information som sedan kan användas i 

planeringen av undervisningen. 

”Den är svår. De nyanlända kartlägger man ju och så får man reda på så lite av så mycket 

och där är det ju också svårt med språket eller där blir det ett hinder och det är svårt att 

veta hur man ska komma runt och hur man ska lösa det.” (Karin) 

”Ja det är ju jättesvårt. Det är ju helt beroende på vad de själva berättar och pratar om och 

så och eftersom inte jag kan språket så måste jag ju ta hjälp.” (Lena) 
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Även om lärarna uttrycker åsikten att de ibland upplever svårigheter när det gäller att få 

kunskap om elevers tidigare erfarenheter uttrycker de ändå en vilja och ett intresse av att 

få veta mer om sina elevers bakgrunder för att kunna använda sig av kunskapen i 

undervisningen.  

5.2 Konkreta arbetssätt  
Nedan kommer de arbetssätt som lärarna beskriver att de använder sig av, för att ta vara 

på elevernas språkliga och kulturella erfarenheter i undervisningen, att presenteras utifrån 

tre olika underkategorier: digitala hjälpmedel, studiehandledarens betydelse och 

flerspråkighet och mångkulturalitet som resurs.  

5.2.1 Digitala hjälpmedel 
Alla lärarna beskriver i intervjuerna betydelsen av digitala hjälpmedel i arbetet med att ta 

vara på elevernas språkliga och kulturella erfarenheter i undervisningen. Annelie och 

Petra berättar att de har använt sig av Google Earth som är en internettjänst där platser på 

jorden kan ses ur ett 3D-perspektiv med hjälp av fotografier. Med hjälp av detta verktyg 

har klassen tillsammans ”besökt” de olika länder där eleverna har sitt ursprung och 

lärarna berättar att eleverna blir stolta över att få visa sina klasskamrater sitt hemland. De 

har också använt sig av Google Translate, ett internetbaserat översättningsverktyg, 

genom att till exempel skriva in ”Hejdå, vi ses imorgon” och sedan spela upp meningen 

på de olika språk som finns representerade i klassen och även vid dessa tillfällen kan 

lärarna se en stolthet hos eleverna.  

Lena beskriver att hon har upplevt svårigheter med att använda sig av framförallt 

arabiska i undervisningen eftersom de elever i hennes klass som har arabiska som 

modersmål inte har utvecklat läs- och skrivförmågan i varken arabiska eller i svenska. 

Detta ledde till att hon med inspiration från förskolan valde att i ett temaarbete om 

vårblommorna ta hjälp av ett digitalt verktyg som hon tidigare inte har använt sig av 

nämligen QR-koder. En QR-kod är en slags streckkod som kan innehålla ljud, text och 

video och som kan scannas av med hjälp av en applikation på en telefon eller på en 

lärplatta. Lena beskriver att hon med hjälp av studiehandledaren kunde spela in vad 

blommans olika delar heter på både arabiska och albanska. QR-koden sattes sedan upp på 

en plansch på väggen där blomman fanns som bild och där delarnas namn också fanns på 

svenska (se Figur 1). Eleverna kunde då scanna av QR-koden på väggen och lyssna på 
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vad blommans delar heter på svenska, arabiska och albanska. QR-koderna användes 

också för att tillsammans i klassen jämföra de olika språken och de elever med svenska 

som modersmål fick möjlighet att lära sig ord på till exempel albanska.  

”… då lyssnade vi hela klassen på det för, för flera av de där blommorna eller två av 

dem, tulpan hette tulpi eller något så här och det får man ju ändå ja det är ju lika ju och 

sen hette krokus saffran och då kunde vi ju prata om det så. Så det var, blir ju en, och då 

har ju de lärt sig två ord på albanska också. Kan de gå hem och säga jag har lärt mig 

albanska.” (Lena) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 

Karin beskriver att hon alltid har en lärplatta med sig och att digitala verktyg kan fungera 

som en hjälp när det inte finns tillgång till någon studiehandledare. Med hjälp av 

inläsningstjänster kan eleverna lyssna på texter på både sitt modersmål och på svenska. 

”Vi har väldigt mycket hjälpmedel, vi har lärplattorna, vi har ju inläsningstjänster, allt 

läromedel, mycket finns på arabiska, mycket finns på persiska eh, liksom vietnamesiska. 

Så läser vi en text så kan ju eleverna få lyssna på den på sitt modersmål så det jobbar jag 

mycket med att de har lyssnat på sitt och sen kanske lyssna på svenska också för att ja, då 

är det lättare att ta till sig texten.” (Karin) 

Figur 1 
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5.2.2 Studiehandledarens betydelse 
Studiehandledarna har enligt alla fyra lärarna en viktig roll i arbetet med att framförallt ta 

vara på elevernas modersmål i undervisningen men de beskrivs också som en 

kunskapskälla till vissa kulturer, länder och språk. Lärarna uttrycker en vilja att lära sig 

mer om sina elevers kulturer och språk och då kan studiehandledaren i vissa fall vara till 

hjälp. Alla de besökta skolorna har tillgång till studiehandledare i klassrummet något 

pass i veckan vilket lärarna uppskattar. Två av lärarna beskriver dock problemet med att 

det är svårt att få tag på studiehandledare och att de som finns ofta saknar pedagogisk 

utbildning.  

”… vi har ingen modersmålspedagog som har pedagogisk utbildning så de 

modersmålspedagoger vi har pratar tillräckligt bra svenska och tillräckligt bra arabiska 

för och få jobba.” (Lena) 

”… och den som är arabisk tror jag inte är pedagogiskt utbildad det är ju såklart inte så 

bra men...” (Annelie)  

På den skola där Lena arbetar har de försökt lösa detta problem med att ha 

studiehandledning där en svensktalande utbildad lärare står för det pedagogiska och 

studiehandledaren fungerar istället som en tolk.  

”... då är det Marie som har det pedagogiska och sen fungerar modersmålsläraren som en 

slags tolk. Men vi tycker väl ändå att det ger effekt och att det fungerar.” (Lena)  

Lena beskriver också att studiehandledaren är till stor hjälp vid planeringen av ett nytt 

tema. Lena går då tillsammans med studiehandledaren igenom vilka begrepp som temat 

innehåller och som eleverna ska lära sig. Studiehandledaren kan då skriva ner begreppen 

på elevernas modersmål. 

”När man verkligen sätter sig och bara vilka expertord har vi kring det här temat 

liksom… och då blir det mycket lättare med och få hjälp av modersmålsläraren, de här 

orden behöver de kunna liksom så.” (Lena)  

På den skola där Karin arbetar har det uppstått konflikter mellan studiehandledaren och 

de ordinarie lärarna eftersom det är otydligt vad som egentligen är studiehandledarens 

uppgift. De ordinarie lärarna tycker att de bara ska finnas med som studiestöd/tolk medan 



 

20 
 

 

	

studiehandledarna själva tänker att de ska bedriva modersmålsundervisning. På denna 

skola ses inte studiehandledarna som en resurs i arbetet med att ta vara på elevernas 

språkliga och kulturella erfarenheter som de däremot gör på Lenas skola. Karin beskriver 

att hon tror att det har att göra med att det är helt nytt för lärarna på skolan att arbeta med 

elever med annat modersmål än svenska. På den skola där hon arbetade tidigare fanns det 

ett väl fungerande samarbete och studiehandledarna tillsammans med eleverna fungerade 

som kunskapskällor till olika språk och kulturer.   

5.2.3 Flerspråkighet och mångkulturalitet som resurs 
Lena berättar att hon idag, med tanke på de flerspråkiga eleverna, har skiftat perspektiv i 

sin undervisning. Istället för att utgå från den svenska kulturen och Sverige som land 

utgår hon nu istället från världen och från alla de kulturer som finns representerade bland 

eleverna i klassen.  

”Vi tar in hela världen i klassrummet liksom eller vad jag ska säga att vi eh, att vi jobbar 

med alla kulturer eller alla men de, vi jobbar inte med alla kulturer men vi försöker ju 

lyfta de kulturerna som vi har i klassrummet så eh, och inte bara den svenska kulturen.” 

(Lena).   

Hon beskriver också ett temaarbete, som hon kallar för flyttaprojektet, där hon själv 

upplevde att hon på ett bra sätt tog vara på elevernas språkliga och kulturella 

erfarenheter. I detta projekt utgick hon från hela världen och eleverna skulle känna till 

världsdelarna, väderstrecken och de skulle kunna beskriva hur det skulle kunna kännas 

att flytta. Eleverna fick måla världskartor och de fick skriva ut världsdelarnas namn på 

sitt modersmål. Världsdelarnas namn och väderstrecken på de olika språken skrevs upp 

på en plansch som sattes upp på väggen (se Figur 2). På den stora världskartan sattes 

bilder upp på elevernas ansikten vid det land som de själva eller deras föräldrar kommer 

ifrån (se Figur 3).  
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Eleverna fick också under temaarbetets gång lyssna till högläsning där böckerna 

handlade om att flytta och de fick också skriva en egen berättelse på samma ämne. I läxa 

fick eleverna att intervjua någon hemma som någon gång hade flyttat och varför den 

hade flyttat. I den pedagogiska planeringen för flyttaprojektet framgår det att projektet 

syftar till att få en ökad förståelse för människors olika levnadsvillkor. Det framgår dock 

inte på vilka sätt och när eleverna fick möjlighet att använda sina olika modersmål.  

”Många människor flyttar i vår värld och det finns många anledningar till varför. Krig? 

Nytt jobb för pappa? Skilsmässa? Vi behöver prata om det här för att få en förståelse för 

hur människor har det och att alla familjer inte ser likadana ut. Vi kommer att titta på 

kartan för att få en tydlig bild av hur världen ser ut. Vi ska skaffa oss kunskaper om vilka 

rättigheter barn har men också vilka skyldigheter. Alla barn har rätt att gå i skolan tex 

men gör alla det? Varför inte?” (Pedagogisk planering) 

Enligt alla fyra lärarna är religion ett ämne där elevernas olika språkliga och kulturella 

erfarenheter på ett naturligt sätt kan bli utgångspunkt för undervisningen. Annelie och 

Petra beskriver att de uppmuntrar eleverna att ta med sig föremål hemifrån som kan 

förknippas med deras religion och de menar också att eleverna ofta är stolta över att få 

Figur 2 Figur 3 
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visa upp vad de kan om sin religion. Detta framkommer även i den pedagogiska 

planering för ämnet religion som Annelie delade med sig av. 

”Det är ju religionen egentligen, då gör man ju det när man går igenom judendom, islam 

och kristendom och de har med sig grejer och visar och de kan rabbla ramsor på arabiska 

från koranen och sånt. Det är ju såna guldgrejer.” (Petra) 

”Ja, man ser hur stolta de blir… de har kompisarnas uppmärksamhet och de kanske inte 

har alltid alla ord på svenska men där är det liksom då är det de som kan den här bönen 

med en liten sångtrudelutt på slutet och då är det ingen annan som kan sjunga med och då 

är det de som är lärare.” (Annelie) 

Annelie och Petra berättar också att elevernas modersmål har blivit en resurs på 

musiklektionerna där de har fått lära sig sånger på olika språk. Eleverna tog med sig 

sångtexter hem och fick i uppgift att tillsammans med en förälder översätta texten till sitt 

modersmål. Sedan fick alla i klassen lära sig sångerna på de olika språken.  

Karin beskriver att hon upplevde att hon på ett bra sätt tog vara på elevernas tidigare 

erfarenheter i ett temaarbete om familjen. I detta temaarbete diskuterades det hur olika 

familjer kan se ut, hur olika familjer bor och äter och de kom även in på olika religioner 

och trosuppfattningar.  

”Så familjen var, det var ett sånt väldigt tacksamt för då kunde man utifrån det spinna 

vidare. Det var också det här med att få information och kunna jobba med maträtter vad 

man äter i de olika länderna, man kunde gå in på religion, vad man har för olika 

religioner.” (Karin) 

Alla lärarna beskriver också att de spontant försöker få in de olika språken, som finns 

representerade i klassen, i den dagliga verksamheten. Lena berättar att de i hennes klass 

har lärt sig att hälsa på de olika språken. Annelie och Petra visar lappar som sitter 

upphängda på väggen vid skolans entré där det står välkommen på olika språk (se Figur 

4). Karin förklarar hur hon på den skola hon arbetade på tidigare tog in elevernas 

språkliga och kulturella erfarenheter när eleverna för första gången skulle få 

simundervisning. De lärde sig ordet simma på de olika språken och de pratade om att det 
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Figur 4 

Figur 5 

inte förekommer simundervisning i alla länder. Både Karin och Lena berättar att de just 

nu i de klasser de undervisar i lär sig siffrorna på de olika språken (se Figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.3 Lärarnas förhållningssätt 
I detta avsnitt kommer lärarnas förhållningssätt till elevernas olika modersmål och 

kulturer att presenteras utifrån tre underkategorier: modersmålets betydelse, 

förhållningsätt i arbetslaget och olika kulturer berikar.  

5.3.1 Modersmålets betydelse 
Ett genomgående tema i alla de intervjuer som genomfördes var vikten av att låta de 

flerspråkiga eleverna använda och utveckla sitt modersmål, inte bara under 

modersmålsundervisningen utan också i den ordinarie undervisningen. Enligt lärarna är 

det viktigt att eleverna känner att det är tillåtet att använda sitt modersmål i klassrummet 

och de vill förmedla till eleverna att deras språkkunskaper är värdefulla och att kunna 

flera språk är något positivt.  
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”Jag brukar säga att det att jag skulle vara jätteglad om jag skulle kunna ett språk till 

liksom… Ja, att de förstår det att vi också tycker att det är viktigt” (Annelie)  

Lena menar att den modersmålsundervisning eleverna erbjuds varje vecka är alldeles för 

kort tid för att eleverna ska lära sig läsa och skriva på sitt modersmål och att det därför 

måste ges tid till det även i den ordinarie undervisningen. Hon visar texter där eleverna 

har fått möjlighet att skriva på sitt modersmål istället för på svenska och berättar att de 

ibland får möjlighet att berätta på sitt språk för de andra eleverna vilket ofta leder till att 

de andra eleverna också vill lära sig.   

”De måste få möjlighet och försöka lära sig läsa och skriva lite eller i alla fall använda 

sin arabiska på sitt, i mitt klassrum också.” (Lena) 

Det framkommer också att lärarna upplever att elevernas utvecklande av modersmålet är 

av stor vikt både för deras andraspråksutveckling men också för deras identitet. De 

berättar att de ofta kan se en koppling mellan ett svagt utvecklat modersmål och 

svårigheter i utvecklandet av andraspråket. Lärarna beskriver hur de på olika sätt 

uppmuntrar användandet av modersmålet. De låter eleverna berätta berättelser på sitt 

modersmål för varandra, de lånar böcker på olika språk från biblioteket och de nekar 

aldrig eleverna att använda sitt modersmål.  

”Kan ju vara att de får prata och berätta på sitt språk för varandra och att man aldrig 

nekar dem att använda sitt modersmål.” (Petra)  

”Lånat böcker på deras modersmål har vi gjort på bibblan, köpt in några böcker har vi här 

också så.” (Petra) (Se Figur 6)  

”Då blir de jätteglada när de hittar dem!” (Annelie)  
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Karin beskriver att hon uppmuntrar eleverna att använda sitt modersmål genom att 

försöka få in det i den dagliga verksamheten, att det blir en naturlig del i undervisningen 

att eleverna får berätta vad olika ord och begrepp heter på deras språk. Ett annat sätt att 

uppmuntra modersmålet som alla lärarna beskriver är genom utvecklingssamtal med 

vårdnadshavarna. Lärarna berättar att en del vårdnadshavare uttrycker att det är viktigare 

att eleverna lär sig svenskan än att utveckla modersmålet vilket lärarna förklarar att det 

inte är.  

”När man sitter på utvecklingssamtal så är ju föräldrarna så här svenska bara han kan 

svenska, bara han kan svenska så där måste vi också som lärare propsa på att ja men läs 

på albanska hemma och jobba med ditt, ert språk hemma så löser vi svenskan här så men 

att uppmuntra dem också till att… jobba vidare med att deras barn ska utveckla sitt 

modersmål också.” (Lena)  

”Sen är vi ju alltid väldigt tydliga med det i utvecklingssamtalen jag säger det till alla att 

det är jätteviktigt att de ska kunna sitt modersmål… Alltså verkligen uppmuntra det och 

att de ska vara stolta över att de kan ett extra språk liksom.” (Annelie) 

I alla intervjuer framgår det tydligt att lärarna upplever att de flerspråkiga eleverna är 

stolta över sitt modersmål och blir glada när lärarna använder sig av det i klassrummet. 

Både Lena och Karin tar dock upp fall där elever inte vill kännas vid sitt modersmål eller 

Figur 6 
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sitt ursprung. De eleverna vill inte heller gå på modersmålsundervisning och vill bara 

prata svenska. Lena beskriver att hon i det fallet försöker arbeta ännu mer med 

modersmålet i klassrummet för att eleven ska känna att det är viktigt. Detta fenomen kan 

tolkas som att eleven upplever att det svenska språket har ett högre värde än det språk 

som är elevens modersmål. Läraren vill dock genom undervisningen och den fysiska 

klassrumsmiljön uppmuntra elevens modersmål och visa på att modersmålet är lika 

värdefullt som det svenska språket.  

”Jag har en elev och genom alla år har jag en elev och nu som inte vill kännas vid att han 

pratar arabiska och kommer från ett annat land. Det är väldigt, väldigt spännande och gör 

att jag jobbar ännu mer så. För det är ju jätteviktigt för han så att vi får bort den känslan. 

Så vi, han säger själv att han inte kan arabiska men jag vet att han pratar arabiska 

hemma.” (Lena)  

5.3.2 Förhållningsätt i arbetslaget 
Lärarna fick under intervjuerna möjlighet att beskriva hur de upplevde arbetslagets 

förhållningssätt till hur stort utrymme elevernas tidigare erfarenheter ska få i 

undervisningen. Annelie och Petra upplever att de i deras arbetslag har en gemensam syn 

på detta både i förskoleklass, fritidshemmet och i skolan och att de i arbetslaget påverkar 

varandra på ett positivt sätt. Lena beskriver att de i deras arbetslag också har ett 

gemensamt förhållningssätt till hur stort utrymme elevernas tidigare erfarenheter ska få i 

undervisningen. Alla tycker att det är viktigt att det får ta stor plats men hon menar också 

att det inte alltid syns i verksamheten vilket kan bero på att de är relativt nya inför denna 

utmaning. 

”… sen kanske inte alla jobbar så eh med och så det, vi har alla den goda viljan eller vad 

ska jag säga men, alla tycker nog att det är viktigt men det liksom ska bli av eller vad 

man ska säga så.” (Lena) 

Karin upplever att de på den skola där hon arbetade tidigare hade ett gemensamt synsätt 

på hur stort utrymme de flerspråkiga elevernas tidigare erfarenheter skulle få i 

undervisningen. Där fanns det också många års erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga 

elever och att ta vara på deras språkliga och kulturella erfarenheter och det fanns också 

mycket kunskap om olika kulturer och språk. På den skola där hon arbetar idag upplevs 

det som att arbetslaget har olika synsätt när det gäller de flerspråkiga eleverna. Hon 
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förklarar att hon tror att det har att göra med att det är en ny erfarenhet för de flesta som 

arbetar på skolan och att det saknas kunskap.  

5.3.3 Olika kulturer och språk berikar  
Något som alla lärare betonar i intervjuerna är att de ser många möjligheter med att 

arbeta på en mångkulturell skola. De upplever att många olika kulturer och språk i en 

klass berikar undervisningen och att det finns mycket att lära av varandra. Elevernas 

olika språkliga och kulturella erfarenheter ger ett djup till undervisningen och det är 

lättare att skapa en förståelse för olikheter.  

”… det finns så mycket man har så mycket att lära av varandra alltså det här att få 

förståelse. Eh, och jobbar man redan från början att det är en naturlig del att vi är olika, vi 

har olika religioner, vi har olika kulturer i småsaker liksom så blir det inget konstigt för 

eleverna utan då och de är ju ändå framtiden så man måste ju börja där liksom och inte 

göra någon skillnad utan eller skillnad är det ju men lyfta det som att vi berikar 

varandra.” (Karin)  

Lena anser att hon möter de elever som har svenska som sitt modersmål på ett bättre sätt 

än vad hon tidigare har gjort efter att ha fått många flerspråkiga elever till sin klass. Hon 

menar att hon tidigare tog mycket för givet när det gäller vilka erfarenheter och 

kunskaper eleverna hade med sig in i skolan vilket hon inte gör längre varken med de 

flerspråkiga eleverna eller med de elever som har svenska som sitt modersmål.  

”Men jag tycker ju att det är roligt och jag känner också att i och med att vi har fått 

många flerspråkiga barn så har det också utvecklat undervisningen så att vi möter våra 

svenska barn på ett bättre sätt.” (Lena)  

Alla lärarna uttrycker en vilja att lära sig mer om och av sina elevers tidigare 

erfarenheter, språk och kulturer. Det framkommer också i intervjuerna att lärarna 

upplever att de utmanas och utvecklas i sin yrkesroll genom att arbeta på en 

mångkulturell skola vilket de tycker är roligt och spännande.  

”Så det är ju mer utmanande och det kräver mer arbete och planering men det ger mycket 

roligare undervisning tycker jag.” (Lena)  
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Lena beskriver att hon upplever att arbetet med flerspråkiga elever kräver mycket tid och 

planering och är utmanande men hon menar också att den undervisning hon bedriver idag 

är mycket roligare än den hon bedrev tidigare när hon inte hade några flerspråkiga elever 

i sitt klassrum.  

5.4 När det blir svårt  
Även om alla lärare uttrycker att de ser många möjligheter med att arbeta på en 

mångkulturell skola beskriver de också att de ibland stöter på hinder och svårigheter. På 

frågan om när det är svårt att ta vara på elevernas språkliga och kulturella erfarenheter 

svarar alla lärarna att matematiken är svår när det gäller detta. Lärarna förklarar att det 

kan bero på att det är många ämnesspecifika begrepp som är viktiga att kunna. Detta kan 

göra att fokus hamnar på vad begreppen heter på svenska och inte på vad de kallas på 

andra språk. Annelie menar att de eleverna hon undervisar är så unga vilket gör att de 

inte har hunnit ha någon matematik i sitt hemland och har därmed inget att relatera till 

från tidigare erfarenheter. Lena beskriver att hon tror att orsaken till att matematiken är 

svår, när det gäller att ta vara på elevernas tidigare erfarenheter, är att ämnet ofta är 

läromedelsstyrt vilket gör att innehållet inte anpassas till de eleverna läraren har framför 

sig.  

”… det som har varit svårast och släppa läromedlet i det är ju matten. Där är det ju gärna 

så att man jobbar så ny vecka, nytt kapitel. (Lena) 

Andra svårigheter som lärarna stöter på i arbetet på en mångkulturell skola är när det 

uppstår kulturkrockar. Lärarna berättar att det vid varje skolavslutning uppstår konflikter 

på grund av att vissa elever inte vill/får följa med till kyrkan där avslutningarna oftast 

äger rum. De beskriver att de får ”kämpa” för att eleverna ska delta i avslutningarna men 

att det oftast slutar med att eleverna följer med. Lärarna berättar också att det kan uppstå 

kulturkrockar vid gymnastiken och oftast då i omklädningsrummen.  

”… det handlar om skolavslutningar i kyrkan, dit får vi inte alla barn. Det handlar om 

och duscha, klädombyten och såna saker.” (Lena) 

”Undervisning i kyrkan…” (Annelie) 

”Ja, alla avslutningar, påsk och sånt.” (Petra) 

”Det blir problem.”  (Annelie)  



 

29 
 

 

	

Karin beskriver att det ofta uppstår konflikter på grund av att eleverna inte alltid förstår 

varandra. Det uppstår missförstånd som leder till att eleverna blir osams vilket läraren 

måste lägga mycket tid på att lösa och där det oftast visar sig att eleverna rent språkligt 

inte har förstått varandra.    

Slutligen tar alla lärarna också upp att kontakten med vårdnadshavarna kan vara 

problematisk och då handlar det både om kulturella men också om språkliga hinder. 

Lena, Annelie och Petra beskriver främst språket som ett hinder och de berättar att det 

inte går att ringa till vårdnadshavarna eftersom det kan vara svårt att förstå varandra. De 

berättar att de istället får försöka samtala med vårdnadshavarna med hjälp av tolk när de 

hämtar sina barn i skolan. Karin beskriver också att hon upplever språkliga hinder men 

tar också upp att det ibland uppstår kulturella hinder i kontakten med vårdnadshavarna.  

”Ja, den kan vara lite problematisk ibland och det där är mycket kultur också… i Sverige 

där det är sån ordning eller liksom ja men vi gör saker på ett visst sätt…” (Karin)  

Karin berättar att det flera gånger har uppstått missförstånd mellan henne och 

vårdnadshavare på grund av kulturella skillnader. Hon nämner ett exempel där tid har 

uppfattats olika. När hon ska ha möte med vårdnadshavarna bestämmer hon ett klockslag 

för mötet men vid ett flertal tillfällen har vårdnadshavarna dykt upp mycket senare än 

vad som var bestämt. Detta beskriver Karin som ett av flera kulturella hinder som kan 

uppstå i kontakten med vårdnadshavarna till elever med annat modersmål än svenska.  

5.5 Sammanfattning  
Resultatet visar att lärarna upplever svårigheter med att få kunskap om elevernas tidigare 

erfarenheter och att kartläggningen som görs av nyanlända elever inte ger tillräckligt med 

information. De beskriver att de genom att bygga relationer med eleverna, ofta i 

situationer utanför klassrummet, kan få kunskap om deras tidigare erfarenheter som de 

senare kan använda sig av i undervisningen. I arbetet med att ta vara på elevernas 

språkliga och kulturella erfarenheter i klassrummet har digitala hjälpmedel en viktig roll. 

Lärarna beskriver att de använder sig av olika digitala hjälpmedel såsom Google Earth, 

Google Translate, QR-koder, inläsningstjänster och lärplatta. Även studiehandledaren är 

en viktig tillgång i arbetet med att ta vara på de flerspråkiga elevernas tidigare 

erfarenheter i klassrummet. Lärarna i studien ser flerspråkighet och mångkulturalitet som 

en resurs i klassrummet och något som berikar undervisningen genom att det lättare går 
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att skapa en förståelse för olikheter. Lärarna beskriver dock att det ibland uppstår 

kulturkrockar som de upplever som svåra att hantera och det framkommer också att 

kontakten med de flerspråkiga elevernas vårdnadshavare kan uppfattas som besvärlig. 

Slutligen visar resultatet att lärarna upplever svårigheter med att ta vara på elevernas 

tidigare erfarenheter i matematiken. Lärarna beskriver att detta kan beror på att 

matematiken innehåller många ämnesspecifika begrepp men också att ämnet ofta är 

läromedelsstyrt.    
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer val av metod, urval, materialanalys och studiens tillförlitlighet att 

diskuteras. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till vetenskapliga teorier, tidigare 

forskning, styrdokument och yrkesverksamheten.  

6.1 Metoddiskussion 
Vid materialinsamlingen valdes tre olika metoder: semistrukturerade intervjuer, 

observation av den fysiska klassrumsmiljön och granskning av pedagogiska planeringar. 

Att använda sig av mer än en metod eller datakälla kallas för triangulering och gör att 

studien har en högre trovärdighet än om data endast hade samlats in genom till exempel 

intervjuer (Bryman, 2011). Frågan om att få fotografera klassrumsmiljön och att få ta del 

av en pedagogisk planering ställdes till en av lärarna i samband med frågan om 

deltagandet. Detta kan ha påverkat resultatet genom att klassrumsmiljön och den 

pedagogiska planeringen kan ha arrangerats inför besöket. Detta är dock inte troligt 

eftersom läraren hade glömt bort önskan om att få fotografering av klassrumsmiljön och 

pedagogisk planering när besöket väl ägde rum vilket gjorde att frågan fick ställas igen. 

Till de andra tre lärarna ställdes frågan om fotografering av klassrumsmiljön och 

pedagogisk planering i samband med besöket vilket försäkrade att både klassrumsmiljön 

och den pedagogiska planeringen var autentiska. De pedagogiska planeringarna gav dock 

inte de resultat som önskades eftersom de inte innehöll någon utförlig beskrivning av de 

lektioner som ingick i arbetsområdena. Den största delen av resultatet utgår från lärarnas 

beskrivningar av hur de arbetar vilket också motsvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om observationer av 

lektionstillfällen hade genomförts vilket inte var möjligt på grund av arbetets begränsade 

tid. De fotografier som togs på klassrumsmiljön tillförde dock mycket till resultatet och 

blev en styrka för studien eftersom de bidrog till ytterligare perspektiv av det lärarna 

beskrev i intervjuerna.  

De fyra deltagande lärarna i studien arbetar på tre olika skolor som ligger i tre olika 

kommuner vilket gör att studien är mer generaliserbar än om studien enbart inkluderat 

lärare på samma skola eller i samma kommun. Urvalet är ändå begränsat och endast ett 

fåtal lärare har intervjuats vilket gör att det är svårt att generalisera resultatet till andra 

miljöer (Bryman, 2011).  
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Eftersom materialet samlades in med hjälp av bland annat semistrukturerade intervjuer 

istället för ostrukturerade intervjuer fanns det en genomtänkt intervjuguide med teman 

och frågor utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta bidrar till att 

studien har uppfyllt kriteriet för validitet eftersom studien undersökt det den avsåg att 

undersöka i relation till syfte och frågeställningar och där frågeställningarna blir 

besvarade (Bryman, 2011). Urvalet i studien är ett målinriktat urval där deltagarna har 

valts ut med tanke på deras relevans för studiens frågeställningar vilket bidrar till att 

studien får en högre trovärdighet än om ett bekvämlighetsurval hade gjorts där bara 

individer som råkar finnas tillgängliga hade valts ut (Bryman, 2011).  

Vid materialanalysen kodades de huvudkategorier som framkommit vid datainsamlingen 

genom att bli tilldelade varsin färg. Detta underlättade arbetet med materialanalysen. Det 

uppkom dock svårigheter med detta sätt att koda eftersom vissa delar av det insamlade 

materialet kunde passa in under flera kategorier vilket gjorde det svårt att färgkoda vissa 

delar. Därför skrevs en anteckning i marginalen vid de delar som även kunde platsa under 

en annan kategori, detta för att inget skulle missas i resultatet. Det är möjligt att vissa av 

de överväganden som gjordes kan ha påverkat resultatet.  

I analysen av materialet användes två olika teoretiska perspektiv: interkulturellt och 

poststrukturalistiskt perspektiv. Valet att använda två olika perspektiv var från början inte 

helt självklart och det övervägdes att ta bort ett av perspektiven. Valet att slutligen ha 

med båda perspektiven gjordes till slut på grund av att de kunde belysa olika aspekter av 

resultatet och kunde därmed komplettera varandra. Det interkulturella perspektivet 

hjälpte till att belysa lärarnas förhållningssätt och arbetssätt när det gäller hur olika 

kulturer och språk kan samverka och berika varandra i undervisningen.  Det 

poststrukturalistiska perspektivet kunde hjälpa till att synliggöra lärarens makt i 

klassrummet över vad som till exempel sätts upp på väggarna och vilka språk och 

kulturer som ses som värdefulla i klassrummet.  

Eftersom jag tidigare har skrivit ett arbete inom samma ämne och har läst om ämnet i 

utbildningen hade jag kunskaper med mig in i arbetet med denna studie. Dessa 

förkunskaper kan ha påverkat vilka frågor som ställdes till lärarna och det kan också ha 

påverkat materialanalysen genom att jag omedvetet kan ha tagit vissa saker för givet. Jag 

tänker dock att dessa förkunskaper främst har varit en styrka för arbetet.    
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6.2 Resultatdiskussion  
Lahdenperä (2010) beskriver att interkulturalitet i skolan innebär att skolor utvecklas 

utifrån mångfalden och att olikheter används som en resurs för utveckling. Det 

interkulturella perspektivet handlar också om hur olika kulturer kan samverka och berika 

varandra (Lorentz, 2013). Detta har resultatet i denna studie visat goda exempel på från 

skolans värld. Lärarna i studien beskriver hur de på olika sätt har utvecklat sin 

undervisning utifrån den mångfald som finns bland eleverna och olika erfarenheter 

används som resurs i undervisningen.  

I det poststrukturella perspektivet ses identitet som något som skapas i ett socialt 

sammanhang och att en individ kan ha flera identiteter (Werndin, 2010). De klassrum där 

de deltagande lärarna arbetar kan ses som sociala sammanhang där identiteter skapas och 

omskapas. De elever som befinner sig i detta sociala sammanhang kan tillsammans med 

varandra och tillsammans med läraren utforska sin identitet men också skapa sig nya 

identiteter.  Läraren i klassrummet har en stor makt att påverka detta identitetsskapande 

och hon/han har också makten att påverka vilken diskurs som råder i klassrummet (ibid.). 

Hur pratas det om flerspråkiga elever, vilka språk är tillåtna och vilka kulturer lyfts fram 

som viktiga? Lärarna i studien använder sin makt på ett sätt som gör att olika språk och 

kulturer uppmuntras. När en av lärarna försöker uppmuntra en elevs språk som 

egentligen inte vill kännas vid sitt modersmål eller sitt ursprung uppmuntrar hon också 

eleven att skapa sig flera identiteter. Lärarna använder också sin makt för att skapa ett 

klimat där användandet av olika språk är tillåtet, där olika språk syns på väggarna och där 

det finns tillgång till böcker på olika språk. Lärarna i studien beskriver också att de aldrig 

nekar eleverna att använda sitt modersmål vilket kan tolkas som att lärarna vill förmedla 

att inget språk har ett högre värde än något annat utan att alla språk har samma värde och 

är legitima i klassrummet.  

Precis som Granstedt (2010) såg i sin studie bekräftar också denna studies resultat att 

lärare kan uppfatta arbetet med flerspråkiga elever utifrån två synsätt. I det ena synsättet 

ses arbetet med flerspråkiga elever som problematiskt och som något som kräver mer 

arbete. I det andra synsättet ser lärarna istället de flerspråkiga eleverna som en tillgång i 

undervisningen. Båda synsätten kommer till uttryck i resultatet men det är ändå det 

senare synsättet som är framträdande. Oftast ser lärarna elevernas olikheter som en 

tillgång och som något som berikar men de tar också upp att det finns hinder och 
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svårigheter. Lärarna menar att det i vissa fall kräver mer planering och arbete att arbeta i 

en mångkulturell och flerspråkig klass än när de har arbetet i en mer monokulturell och 

enspråkig klass. De betonar dock att det positiva oftast väger upp merarbetet. Även 

Runfors (2003) resultat stämmer till viss del överens med denna studies resultat när det 

gäller hur lärare ser på kultur. De expressiva företeelserna som hör en kultur till så som 

musik, dans, föremål, maträtter, traditioner och ritualer är lätta att i skolan acceptera och 

ta vara på. Däremot är det i kulturen som har med relationer mellan människor att göra 

svårare att acceptera och ses ofta istället som något problematiskt. Lärarna i studien 

beskriver vid ett flertal tillfällen hur de uppmuntrar och tar vara på olika expressiva 

företeelser i de olika kulturer som finns representerade i klassen. När det kommer till 

relationen till vårdnadshavarna, men också att vissa elever inte vill/får följa med på 

skolavslutningar i kyrkan, beskrivs detta som något problematiskt vilket innebär att 

lärarna i dessa situationer har ett monokulturellt synsätt. Det beskrivs också att det 

uppstår kulturkrockar i samband med idrotten och i omklädningsrummen. När lärarna 

beskriver dessa företeelser som ett problem kan det tolkas som att lärarna ser på andra 

kulturer utifrån ett etnocentriskt perspektiv (Lorentz, 2013). De beskriver dessa 

situationer som problematiska men enligt min tolkning och ur det interkulturella 

perspektivet uppstår dessa problem endast när den egna kulturen ses som norm.   

Till skillnad från vad Fast (2010) såg i sin studie visade resultatet i denna studie att 

elevernas olika modersmål har en naturlig plats i de klassrum som besökts. De olika 

språken syns på planscher på väggarna, det fanns böcker på olika språk och framför allt 

lyfte lärarna fram elevernas modersmål som något positivt och värdefullt. Detta bör i 

enlighet med Spernes (2012) och Grieve och Haining (2011) påverka elevernas identitet 

på ett positivt sätt men också deras språk-och kunskapsutvecklande. Det framkommer i 

resultatet att lärarna ser tydliga samband mellan elevernas utveckling av modersmålet 

och deras utveckling av andraspråket vilket också har framkommit i tidigare forskning 

och som både Hyltenstam (2007) och Eklund (2003) lyfter fram.  

Resultatet visar att alla de deltagande lärarna upplever att matematiken är ett ämne som 

är svårt när det gäller att ta vara på elevernas tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Detta var ett oförutsett resultat som är intressant och värt att uppmärksamma. Möjliga 

orsaker till detta är enligt lärarna själva att det finns många ämnesspecifika begrepp inom 

matematiken som ska läras in men också att ämnet ofta är läromedelsstyrt. Enligt 
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läroplanen ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den 

ska ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter (Skolverket, 2016b). Detta kan 

bli svårt att uppfylla om undervisningen blir allt för läromedelsstyrd. För att i 

undervisningen kunna utgå från elevernas tidigare erfarenheter krävs det också att läraren 

känner sina elever och har kunskap om deras bakgrund. Lärarna i studien menar att det är 

svårt att få denna kunskap men genom att bygga relationer till eleverna blir det lättare. 

Dessa relationer tar tid att bygga och det krävs att det finns ett intresse och nyfikenhet 

hos lärarna att lära känna sina elever och att ta reda på vilka intressen, erfarenheter och 

kunskaper de har med sig in i skolan  

Liberg (2000) tar upp vikten av att det i mångkulturella klassrum finns tillgång till ett 

mångkulturellt textutbud och enligt Skolverket (2012) är det viktigt att eleverna möter 

texter där deras bakgrundskunskaper och förkunskaper aktiveras. Det framkom inte i 

resultatet att lärarna arbetar aktivt med att välja texter från olika kulturer och det var 

ingen av lärarna som nämnde något om det i intervjuerna. Det är möjligt att de arbetar 

med det men det var inget de valde att berätta om. Däremot framkom det att det i 

klassrummen fanns böcker på olika språk och att eleverna har möjlighet att låna och läsa 

böcker på andra språk på biblioteket.  

I Skolinspektionens granskning genomförd 2010 framkom det att undervisningen sällan 

utgår från ett flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. Denna studies resultat har dock 

visat motsatsen. Lärarna i studien har både ett flerspråkigt och ett interkulturellt 

perspektiv i den undervisning de beskriver och de kan fungera som goda exempel för 

andra verksamma lärare. Studiens resultat är av stor relevans för yrkesverksamheten 

eftersom den är genomförd tillsammans med fyra verksamma lärare som alla arbetar i 

årskurserna 1-3 på tre olika skolor i tre olika kommuner. Resultatet bidrar med kunskap 

om hur lärare konkret kan arbeta för att ta vara på elevers olika språkliga och kulturella 

erfarenheter i en mångkulturell och flerspråkig klass. Denna studie belyser också olika 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga elever vilket kan bidra till att andra verksamma 

lärare börjar fundera på vilka förhållningsätt som råder i deras verksamhet.  

Lorentz (2013) skriver om begreppet interkulturell pedagogisk kompetens och menar att 

det innebär att läraren har en pedagogisk kompetens utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

För att lärare ska ha interkulturell pedagogisk kompetens måste de dels visa förståelse 

och respekt för andra kulturer men det krävs också att de har kunskap om andra kulturer 
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(ibid.).  Lärarna i studien visade till stor del förståelse och respekt för andra kulturer men 

de uttryckte själva en vilja att få mer kunskap om andra kulturer. När lärarna i 

intervjuerna beskrev de kulturkrockar som kan uppstå gjorde de det med utgångspunkt i 

den egna kulturen och detta visade också på en okunskap om elevernas olika kulturer. Av 

detta kan slutsatsen dras att lärarna är på god väg mot interkulturell pedagogisk 

kompetens men att det krävs mer faktakunskaper för att nå hela vägen fram.  

Studiens resultat skiljer sig från mina tidigare VFU-erfarenheter. På flera av mina VFU-

platser har jag hört lärare förminska elevers olika modersmål och kulturer och nekat 

eleverna att använda sitt modersmål i skolan. Ofta har elevernas flerspråkighet beskrivits 

som ett problem och ett hinder i utvecklingen av det svenska språket. I resultatet 

framkommer, det till skillnad från mina VFU-erfarenheter, hur lärare istället uppmuntrar 

och tar vara på elevers olika språk och kulturer i undervisningen och att deras tidigare 

erfarenheter fungerar som en tillgång istället för ett hinder.  

6.3 Vidare forskning  
I denna studie framkom det att matematiken uppfattas som ett svårt ämne när det gäller 

att ta vara på elevernas tidigare erfarenheter. Detta är inget jag har funnit i andra studier 

därför finns det ett behov av vidare forskning på området Är det läromedlet som gör att 

det blir svårt eller kan det finnas andra orsaker? Och hur kan lärare utveckla sin 

undervisning för att komma förbi detta hinder? Lärarna uttrycker ett behov av mer 

kunskap om språkutvecklande arbetssätt inom matematiken vilket också kräver mer 

forskning. Ett annat problem som framkom i studien är bristen på pedagogiskt utbildade 

studiehandledare. Även här finns det ett behov av vidare forskning. Råder denna brist i 

hela landet? Vilka konsekvenser kan det i så fall leda till när det gäller flerspråkiga 

elevers språkutveckling? Och hur kan skolor arbeta för att komma förbi detta problem?   
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Intervjuguide 
 
Arbetserfarenheter 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Har du någon utbildning utöver din lärarutbildning?   

 

Har du utbildning i svenska som andraspråk?  

 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska?  

 

Hur skulle du beskriva den skola du arbetar på idag? 

 

Förhållningssätt 
 

Vilka möjligheter ser du med att arbeta på en mångkulturell skola? 

 

Vilka svårigheter ser du med att arbeta på en mångkulturell skola? 

 

Vad tänker du om detta stycke ur läroplanen i förhållande till en mångkulturell klass? 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” 

 

Känner du till begreppet interkulturellt perspektiv? Vad tycker du i så fall innefattas i ett 

interkulturellt perspektiv i skolan? 

 

Vad tänker du om modersmålets betydelse för de elever med annat modersmål än svenska?  

 

8. Bilagor 

Bilaga 1. 
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Känner du att ni i nuvarande och tidigare arbetslag har liknande förhållningssätt till hur stor 

plats elevers olika modersmål och tidigare erfarenheter ska få i undervisningen?  

 
Arbetssätt  
 

Hur tar du reda på elevers bakgrund och tidigare erfarenheter?  

 

Hur använder du dig av den kunskapen i planeringen av undervisningen?  

 

Kan du beskriva någon lektion eller arbetsområde där du känner att du på ett bra sätt tog 

tillvara på elevernas tidigare erfarenheter, både språkliga och kulturella?  

 

Vad var det som gjorde att undervisningen blev framgångsrik, enligt dig? 

 

Kan du beskriva någon lektion eller arbetsområde där du känner att du på ett bättre sätt kunde 

ha tagit till vara på elevernas tidigare erfarenheter? 

	
 	
Vad var det som gjorde att undervisningen var mindre framgångsrik, enligt dig? 
 
  
Hur tar du tillvara på dina erfarenheter inför kommande undervisning? 

 

Avslutning 
Är det avslutningsvis något du vill tillägga?  

 

TACK!  

 

 

 

 

 


