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Bakgrund: Identitetsutveckling hänger nära samman med barnets möjligheter att utveckla sitt 
språk. Flera faktorer såsom skolan, familj och samhället kan påverka den. Identiteten formas 
delvis av andras erkännande, eller av ett uteblivet sådant. Språk är ett uttryck för identitet och 
kultur och genom den får barnet en bild av världen och hjälper barnet att socialiseras. Språket 
innehåller värderingar och referensramar, och tolkning av identiteter. Språk och kultur kan 
vara en identitetesmarkör vilket innehåller olika uppsättningar av värderingar och 
referensramar. Flerspråkiga barn befinner sig i en dragkamp mellan olika språk och de 
kulturella värden de förmedlar. Barnets identitet utvecklas hela tiden och deras språk påverkas 
av sitt sociala umgänge. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur lärarna resonerar runt flerspråkighet och 
barnens identitetsutveckling. Studiens målgrupp är lärare som arbetar på en mångkulturell 
skola och deras berättelser kring flerspråkighet. 
 
Metod: För att undersöka lärarnas resonemang och hantering av flerspråkighet har kvalitativa 
reflexiva intervjuer genomförts på klasslärare på en mångkulturell skola, åtta enskilda - samt 
två gruppintervjuer. Bearbetning av intervjuerna har skett genom analysmetoderna 
meningskoncentrering och meningskategorisering. Kategoriseringen utfördes utifrån det som 
lärarna förklarade grundligt och betonade intensivare. 
 
Resultat: Resultatet visar att lärarna ser de flerspråkiga barnen som ”annorlunda” än andra 
svenska barn. Lärarna betonar dels att de accepterar barnen, men beskriver dem utifrån ett 
bristperspektiv genom att betona barns språkliga och sociala brister. Lärarna betonar också att 
barnens modersmål är det viktigaste, samtidigt som de lägger undervisningens fokus på 
undervisningen i svenska och användning av svenskan. Lärarna legitimerar detta med att 
barnen behöver svenskan för att kunna bli goda samhällsmedborgare och utvecklas som 
människor. Modersmålsundervisningen legitimeras inte närmare. Lärarna anser själva att de 
kompromissar och försöker att hjälpa barnen men samtidigt visar de sin makt genom att, i 
slutändan ändå, få sin vilja igenom utifrån de bestämmelser skolan har, och bestämmer över 
bland annat både barnen och deras föräldrar. Lärarnas resonemang visar en ganska negativ 
bild på flerspråkighet nämligen den att flerspråkigheten kan vara ett hinder för barnens 
utveckling som kan försvåra framtida framgångar i livet. Flerspråkigheten ses av lärarna som 
”nödlösning”, som bland annat kan tas till i situationer där barnen behöver ha hjälp med 
förståelsen och inte som tillgång eller möjlighet. 
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Inledning 
 
Lärares syn runt flerspråkighet och barns identitetsutveckling är studiens fokus. Otterup 
(2005) menar att Sverige är ett mångkulturellt land där skolan skall spegla samhället och 
barnen är allas framtid. Beroende på hur barnen mår idag kommer att ha betydelse för hela 
samhället längre fram, eftersom barnen är de som ska styra landet om några år. I Lpo 94/98 
(1998) står att ”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. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar att stärka denna förmåga hos 
alla som arbetar där”. (s.3) 
 
Enligt Skolverkets rapport (2002) ”Flera språk- fler möjligheter”, har sättet på hur de 
flerspråkiga barnen bemöts en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som 
individer samt vilka språkliga kompetenser de kommer att uppnå i sina olika språk och för 
deras kunskapsutveckling. Språk och identitet hänger samman i likhet med språk och lärande. 
Skolverkets kartläggning visar, att det är nödvändigt att förskola och skola ges bättre 
förutsättningar att uppmärksamma de flerspråkiga barnen utifrån deras speciella 
förutsättningar för att de ska kunna utveckla avancerad språkfärdighet i sina olika språk. 
 
Jag valde därför att göra en studie om hur lärarna på en mångkulturell skola resonerar om och 
hanterar flerspråkighet då barnen tillbringar många timmar om dagen i skolan och lärarnas 
bemötande är avgörande för deras identitetsutveckling. Ladberg (2000a) menar att individers 
attityder och deras bemötande till flerspråkiga barn är avgörande för hur barnet kommer att 
lyckas i skolan, både kunskapsmässigt och socialt.  
 
Enligt Cummins (1996) speglar klassrummet världen i miniatyr. Han menar vidare att om 
eleverna känner sin identitet bekräftad och att deras insats värderas i klassrummet, är chansen 
mycket större att de också kommer att känna gemenskap och engagemang i det samhälle i 
stort, som klassrummet och läraren representerar. Detta i sin tur kan innebära att de kommer 
att ha bättre möjligheter att i framtiden kritiskt ifrågasätta aktuella sociala förhållanden och 
diskriminerande maktstrukturer. På så sätt ges de större chans att ta kontrollen över sina egna 
liv och att kunna påverka och förbättra inte bara minoriteternas utan allas livsvillkor i 
samhället (Cummins 1996). 
 
Problemområdet ligger mig varmt om hjärtat då jag har utländska rötter och är intresserad av 
att arbeta på en mångkulturell skola i mitt framtida yrke som lärare. Min verksamhetsförlagda 
utbildning utfördes på en mångkulturell skola. 
 
Jag vill med min studie uppmärksamma barn med olika etniska bakgrund. Om de definieras 
som en minoritet kan de lättare utsättas för främlingsfientlighet och intolerans. Enligt Lpo 
94/98 (1998) ligger i lärarens ansvar att bemöta varje barns behov och egenvärde. Inget barn 
ska behöva utsättas av kränkande bemötanden på grund av sin etniska bakgrund. Skolan skall 
vara en trygg plats för alla barn att vistas i.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärarna resonerar runt flerspråkighet och barnens 
identitetsutveckling. Studiens målgrupp är lärare som arbetar på en mångkulturell skola och 
deras berättelser kring flerspråkighet. 
 

• Hur ser läraren sin roll i flerspråkiga barns identitetsutveckling? 
 

• Hur hanterar läraren flerspråkigheten i skolan? 
 

• Hur resonerar läraren kring barnets flerspråkighet och identitetsutvecklingen? 
 
 
Begrepp 
 
Etnicitet
 
Begreppet "etnicitet" härstammar från grekiskans ethnikos som betyder hedning, vilket 
handlar om klassificering av människor och grupprelationer. Etnicitet skapas i stora delar i 
sociala sammanhang. Det är ett uttryckssätt för gruppidentifikation som bildas i kontakten 
med andra grupper (Illman & Nynäs, 2005). 
 
Flerspråkighet 
 
Flerspråkighet, användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan gälla 
samhällen eller individer. Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen 
(Nationalencyklopedin, 1991, s.379). 
 
Förberedelseklass 
Förberedelseklassen är för barn som nyligen kommit till Sverige och inte kan det svenska 
språket. Barnen börjar där för att kunna lära sig mer intensivt det svenska språket och sedan 
successivt placeras  i olika klasser när de behärskar ganska bra det svenska språket. 
  
Identitet 
 
Identitetsbegreppet härstammar från antiken. Ordet kommer från latinets idem, som betyder 
”densamme”, ”jag är jag” (Nationalencyklopedin, 1992, s.32).  
 
Identitet handlar om att höra hemma på ett individuellt och personligt plan, men också på ett 
kollektivt och gruppmässigt plan (Otterup, 2005). 
 
Kultur 

En grupps/samhälles ömsesidiga medvetande, d v s de idéer, värderingar, kunskaper och 
erfarenheter som är ömsesidiga för gruppen/samhället och som är orienterande för hur man 
uppför sig eller handlar (Brändefors, 1990. s 7).  
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Kultur kan även preciseras som den kunskap människan använder sig av för att kategorisera, 
förklara och arrangera sina handlingar och för att tolka andras. Denna kunskap om hur världen 
och människorna ”är” får man under socialisationsprocessen, genom uppfostran/närvaro i sin 
uppväxtmiljö (Wellros, 1993, s 63). 

Studiehandledning 

Studiehandledning innebär att en modersmålslärare kommer till klassen och hjälper de barnen 
som har samma modersmål i klassundervisningen. Modersmålsläraren hjälper att förklara och 
verbalisera allting på deras modersmål. 

SVA - Svenska som andraspråk 
SVA är ett nytt namn av det som tidigare kallades för Svenska 2 (Sv2) och har sedan 1995 
egen kursplan och betyg. Det är undervisning för elever med annat modersmål än svenska och 
meningen är att de eleverna ska nå upp till en ändamålsenslig nivå av det svenska språket så 
att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen. Eleverna har möjlighet till att 
jämföra med sina egna språkliga kunskaper (Ladberg, 2003) 
 
 
Tidigare forskning 
 
Föreliggande studies problemområde, nämligen lärarens syn på flerspråkighet och dess 
innebörd för barnens identitetsutveckling, har tidigare studerats ur olika perspektiv. Nedan 
följer beskrivning av tidigare forskning som valts för att beskriva vikten av lärarens 
kompetens för att kunna tillgodose och bemöta flerspråkiga barns alla behov. 
 
Runfors (2003) beskriver hur skolan definierar och grupperar ”invandrarbarn”. Där analyseras 
den uppmärksamhet som de skolanställda riktade mot kategorin ”invandrarbarn” samt att 
belysa hur denna uppmärksamhet skapar förutsättningar för dessa barn. Resultatet är att de 
som av skolan definierats som invandrarbarn också tillskrevs olikhet på skolans villkor, vilket 
i hög grad minskade barnens handlingsutrymme. De verkade bli sedda för det de inte var och 
osynliggjordes som de individer de var. Istället för att fokusera på de erfarenheterna barnen 
hade så fokuserade lärarna på det de saknade. Runfors beskriver hur barnen sågs som en 
homogen grupp och inte alla de olika kulturer barnen hade med sig som skulle mötas i den 
kulturella mångfalden. Det som barnen hade gemensamt var invandrarskapet, definitionen av 
dem som icke-svenskar.  Hon beskriver vidare att lärarna såg barnens ursprungliga kulturer 
som något som hindrade och höll dem tillbaka i undervisningen, och genom att därefter fylla 
på med den svenska normen skulle barnen ges större möjligheter i livet. För att hjälpa barnen 
till en jämlik framtid försökte lärarna, som Runfors beskriver, att kompensera dem för att de 
saknade erfarenheter av det riktiga Sverige samt för deras bristande svenskhet. Resultatet 
visar vidare att ett flerspråkigt barn inte ska behöva anpassa sig till majoritetskulturen och inte 
ses som problem som behandlas på ett annorlunda sätt utan att det ligger i skolans ansvar att 
anpassa sig efter barnen och vad de behöver. 
 
Otterup (2005) analyserar flerspråkighetens betydelse för barn och ungdomar i ett 
mångkulturellt förortsområde i Sverige. Resultatet är bland annat att skolan har en betydande 
roll i de flerspråkiga barnens utveckling bland annat genom skolans anordnade av 
modersmålsundervisning, men också genom den flerspråkiga miljö som skolan i sig utgör. 
Vidare framkommer det i resultatet att föräldrarna och hemmen också har en betydande roll 
för de flerspråkiga barns identitetsutveckling. Det svenska språkets användning och 
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utvecklande är av avgörande betydelse för hur väl barnen kan tillgodogöra sig skolans 
undervisning och i vilken utsträckning de kan välja att bli delaktiga i den svenska 
majoritetskulturen. Enligt Otterup (2005) betraktas flerspråkigheten inte alltid som en resurs i 
skolan utan har istället ofta setts som orsak till utebliven skolframgång för flerspråkiga barn. 
 
 
Identitet och identitetsutveckling 
 
Obondo (1999) menar att identitetsutvecklingen hänger nära samman med barnets möjligheter 
att utveckla sitt språk. Enligt Haglund (2004) är identiteten i en ständig pågående process, där 
flera faktorer kan påverka den. Dessa faktorer kan vara skolan, familj, språk och samhället. 
Identiteten formas genom kultur och socialisation samt i dialog med andra människor och 
deras uppfattningar och förväntningar. Wellros (1998) menar att syftet med en positiv 
utveckling är att ha känslan av att man är ”en och samma” oavsett om man är i skolan, hemma 
eller någon annanstans. Vidare menar Wellros att om man redan är socialiserad i en kultur och 
sedan möter ett nytt samhälle som har andra värderingar och normer skapas nya sociala 
identiteter.  
 
 
Språkets roll i barnens identitetsutveckling 
 
”Ett språk är inte bara ett språk. Språk är också kultur, eller kanske ska vi säga: Språk bär 
kultur” (Ladberg, 2000b, s. 189). 
 
Ladberg (2003) anser att en individs djupaste rötter är från barndomen. Även om identiteten 
utvecklas och förändras under åren, är det i barndomen som individen besitter sina djupaste 
upplevelser och de starkaste känslor. Ladberg menar med det att även om människor bott i 
Sverige större delen av sitt liv så har de starkt knutna band till sin barndom och de språk de 
lärde sig under sina första år. Identiteten formas redan i tidig ålder och språket är väl förenat 
med identiteten. Hon menar vidare att i tron om att man skulle lära sig bättre svenska om 
barnet trängde bort sitt modersmål är en myt då barnet kan börja skämmas för sitt språk och 
sin identitet. Det skulle ge stor osäkerhet hos barnet som det skulle ta med sig in i det nya 
språket och medföra känslor som otillräcklighet. 
 
Borgström (1998) menar att språket inte är bara en identitetsmarkör. Det är genom språket 
som individen skapar en bild av världen. Skolans bemötande och lärarnas attityder är central 
för barnens utveckling av en sociokulturell identitet. Borgström menar att de flerspråkiga 
barnen ses oftast som problem istället för en resurs. Lärarna strävar i sin undervisning mot att 
barnen ska ”assimileras” istället för att integreras, vilket påverkar barnen negativt. Hon menar 
vidare att en person inte förlorar sin identitet genom att ha lärt sig att uttrycka sig på två språk 
utan acceptera att en och samma sak kan uttryckas olika på olika språk. Det finns personer 
som lärt sig organisera sin värld på ett språk och därefter skaffar sig ett annat språk som 
organiserar världen på ett annorlunda sätt. Andra har vuxit upp med två språk redan från 
början. Varje språk motsvarar en kultur och denna kultur uttrycks genom språket. 
 
Sjögren (1991) menar att språket kan användas som ett redskap för att dra gränser mellan 
etniska grupper men samtidigt kan språket som t ex ”Rinkebysvenska” vara ett exempel på en 
identitetsmarkör. Många upprörs av den nya stockholmsdialekten, då de ser 
”Rinkebysvenskan” som ett språk med många brister. Otterup (2005) beskriver att i 
mångkulturella förortsområden finns det ofta en variation av språkliga och kulturella 
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bakgrunder bland ungdomarna. Kontakten mellan grupperna kan i utbyte ge användbara 
aspekter för ungdomarnas identitetsutvecklande. För många ungdomar kan en sådan 
ungdomsvarietet utgöra en del av en rik och varierad språklig repertoar medan den för andra 
kanske kan vara ett hinder och en begränsning. Om det mångkulturella ungdomsspråket är en 
tillgång eller en begränsning för ungdomarna bestäms inte bara av vilken roll det spelar i 
deras språkliga repertoar utan är minst lika beroende av hur det omgivande samhället ser på 
språklig variation. Enligt Ladberg (1996) anpassar människor sitt sätt att prata beroende på 
vem de talar med. Olika grupper har sina ”språk” inom språket och genom att tala gruppens 
”språk” visar man att man hör till gruppen. 
 
Ladberg (2000a) framhåller att språket är ett uttryck för identitet och kultur. Wellros (1998) 
menar att etnicitet är ett starkt band som fäster samman människor speciellt under svåra 
förhållanden. Språket och den etniska identiteten är sammanvävda och språket har för varje 
individ en existentiell betydelse. Det första språk man lär sig är det man kallar ”mitt” språk 
och endast i det lever individen. Individens primära socialisation sker i närmaste omgivning 
på det språket. Genom språket lär man sig normer och beteendemönster. Man får ett namn 
som binder en med familj och släkt och med det namnet kopplas den individuella identiteten 
ihop med gruppen. Namnet och språket fungerar som en etnisk markör och att beröva en 
människa dess namn är ett av de största psykologiska övergrepp som kan utföras. Det egna 
språket skiljer inte bara ut invandraren från svenskar utan identifierar människan med den 
egna språkgruppen, alltså språket har både inneslutande och uteslutande tillämpningar. 
Språket förenklar kommunikationen i gruppen eftersom alla utgår från samma referensram 
och kan lätt känna igen och tolka det underförstådda i ett samband. Vidare menar Wellros 
(1998) att varje språk innehåller saker som är specifika för just det språket som t.ex. 
metaforer, ordspråk, skämt. I ett neutralt sammanhang har det inte så stor betydelse. När 
någon bryter på ett annat språk konstaterar man bara att han inte tillhör ”vi” -gruppen. Lär 
man dessutom känna den personen är det individens personliga egenskaper som framstår mer 
än att han representerar en folkgrupp. Men i negativa sammanhang där fördomar och 
personliga antipatier finns inblandade brukar det vara tvärtom. Klyftan mellan ”vi” -gruppen 
och ”de” - gruppen ökar så fort olikheter får etniska förtecken. De andra förvandlas till 
främlingar.  Språket fungerar alltså som ett sätt att markera gränser.  
 
Hyltestam och Stroud (1991) menar att ett språk förmedlas mellan generationer. Tillsammans 
med språket förflyttas i ett givet sociokulturellt sammanhang också omgivningens kulturella 
normer, kunskaper och värderingar till barnet. Under tiden barnet mognar till vuxen individ 
utvecklar det sitt språk under påverkan av olika håll. Föräldrarna och andra nära personer är 
barnets förebilder de första åren. Flera människor både vuxna och barn, som till exempel från 
skolan, påverkar senare barnets språkutveckling. 
 
Dysthe (2003) anser att språk är ett viktigt verktyg för att utveckla förståelsen för omvärlden. 
Språkets huvudfunktioner är kommunikationen och tänkandet. Barn lär sig språk för att de 
behöver kommunicera med viktiga människor i deras liv och för att förstå sin tillvaro. 
Evenshaug och Hallen (2001) är andra forskare som beskriver språkets betydelse för att kunna 
passa in i en social omgivning och i en gemenskap. För att kunna bli accepterad som en 
medlem i en grupp är det viktigt att prata ett gemensamt språk och att kommunikationen 
bygger på ömsesidighet och att inblandade parter förstår varandra.  
 
Ladberg (2003) menar att det inte är detsamma att vara flerspråkig som enspråkig. 
Flerspråkighet kan ofta associeras med minoritetsgrupper som lägre status i samhället. Synen 
på flerspråkighet, menar Ladberg, är negativ och anses vara ett hinder snarare än tillgång. 
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Olika språk har olika status och massmedian spelar en stor roll i hur människor ser på de olika 
etniska grupperna och språken. Engelskan och spanskan har till exempel högre status och ses 
som en tillgång än arabiskan som istället ses som ett hinder för människors svenska 
språkutveckling. Detta påverkar barnets syn på om språket den talar är ett språk att vara stolt 
över eller ett språk att skämmas för, vilket kan medföra att barnet väljer att inte tala sitt språk.  
  
Ovanstående visar att språket är viktigt i barnens liv. Genom språket får barnet en bild av 
världen och hjälper den att socialiseras. Språket innehåller värderingar och referensramar, och 
tolkning av identiteter. Språk är kultur och kan vara en identitetsmarkör vilket innehåller olika 
uppsättningar av värderingar och referensramar, och tilldelar olika identiteter. Flerspråkiga 
barn befinner sig alltså i en dragkamp mellan olika språk och de kulturella värden de 
förmedlar. Barnets identitet utvecklas hela tiden och deras språk påverkas av sitt sociala 
umgänge.  
 
 
Modersmålets roll i barnens identitetsutveckling 
 
Enligt Lpo 94/98 (1998) är syftet med modersmålsundervisning att främja barnens utveckling 
till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet. 
 
Hyltenstam (1996) menar att modersmålsundervisning är gynnsamt av flera skäl, bland annat 
för att utvecklade kunskaper i ett förstaspråk främjar elevens allmänna kunskapsinhämtande, 
läs- och skrivinlärning, fortsatt språkinlärning inom alla språk, för kontakt med familjens 
kulturella bakgrund och identitetsbildning. 
 
Ladberg (2000a) anser att de flerspråkiga barns modersmål fungerar som en väg eller bro till 
det nya språket och inte som många i det svenska samhället tror nämligen att det hindrar dem 
från att lära sig svenska. När eleven får använda sitt språk parallellt med det nya språket 
aktiveras deras tänkande och de får bättre möjligheter att lära sig de nya orden. Ladberg 
(2000a) fortsätter med att skolans attityd till modersmålet spelar stor roll på hur flerspråkigas 
elevers motivation ter sig inför den allmänna inlärningen. 
 
Ladberg (2000a) framhåller fyra viktiga delar gällande modersmål nämligen  
 

• Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. 
• Modersmålet är grunden för barnets inlärning. 
• Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 
• Barnen lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om de får undervisning i sitt 

modersmål.  
 
Löken & Melkeraaen (1996) menar att barn behöver få undervisning i sitt modersmål för att 
kunna ta till sig ett andraspråk på ett bra sätt. Barn som har gemensamt modersmål skapar en 
positiv upplevelse av gemenskap som stärker sin självbild och självkänsla. 
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Lärarens och skolans roll i barnens identitetsutveckling  
 
Cummins (2000) menar att de attityder och värderingar som finns i samhället mot 
minoritetsgrupper återspeglas också i skolan och undervisningen. Utbildningsstrukturerna och 
den enskilde lärarens definition av sin egen roll har en central betydelse för samspelet mellan 
läraren, barnet och samhället. Barnets självbild skapas i dessa möten och påverkar mycket om 
barnet lyckas eller misslyckas i skolan. Vidare menar Cummins (2000) att när läraren visar 
barnet respekt och ger bekräftelse får barnet en mer positiv självbild vilket leder till 
utveckling.  
 
Enligt Ladberg (2000a) påverkas barnen och deras inlärning utav deras förhållande till 
varandra. I en grupp där de stöttar, hjälper och uppmuntrar varandra blir klimatet bra för 
inlärningen. I en sådan grupp behöver dem inte vara rädda för att bli retade eller mobbade om 
de säger eller gör fel. Varje barn vågar prata, svara och diskutera, även om de känner sig 
osäkra i sitt tal. Det är enligt Ladberg (2000a) känsligt för barn med ett annat modersmål att 
bli retade eller att andra barn härmar det så fort den säger något på t ex svenska. Detta 
hämmar inlärningen för barnet samt viljan att delta som en del i gruppen blir mindre hos det. 
 
Cummins (1996) påtalar bland annat lärarens betydelse för barnets utveckling. Han menar att 
språket är viktigt för att nå framgång i alla ämnen i skolan. Lärarna måste därför ha 
kompetens att bedöma hur långt barnen kommit i sin språkutveckling och utifrån det planera, 
genomföra och utvärdera verksamheten. För att kunna uppnå det måste läraren ha kunskaper 
om andraspråksutveckling. Lärarna måste kontinuerligt skaffa sig nya kunskaper och ta reda 
på hur barnen lär och utvecklas. 
 
Ladberg (2000a) anser att genom att betrakta barnens kunskapsmässiga erfarenheter som en 
tillgång och inte som belastning, kan läraren stötta dem både intellektuellt samt socialt. 
 
Ladberg (2003) menar att som lärare bör man uppmärksamma barnens ursprung och 
familjeförhållande annars kan barn uppleva att deras ursprung inte har något värde. För att ge 
barn de bästa förutsättningar att utveckla alla sina språk, krävs det att lärarna bearbetar de 
fördomar de bär med sig.  Oftast kan det vara svårt för lärare att förstå att svårigheter i skolan 
för en del barn kan bero på deras språkkunskaper. Risken blir att barn kan förlora sitt 
självförtroende vilket leder till att de börjar tvivla på sin intelligens. 
 
Taylor (1999) gör en koppling mellan erkännande och identitet, där han med identitet menar 
en individs uppfattning om vem hon är och om vad som i grunden karakteriserar henne som 
människa. Denna identitet formas delvis av andras erkännande, eller av ett uteblivet sådant. 
Ett resultat av det blir att individer också kan skadas av att inte bli erkända, av att i motsats till 
erkännande bli bemötta och sedda på ett negativt sätt. Enligt Axelsson (2001) har flera 
forskare studerat lärarens förhållningssätt till barn och de är alla överens om att lärare genom 
attityder, handlingar och värderingar påverkar barnets självkänsla, deras trygghet och deras 
skolprestationer, på antingen negativa eller positiva sätt. De är även eniga om att det råder två 
olika förhållningssätt hos lärare vad gäller arbete med barn från olika kulturer. Det ena kallar 
Lahdenperä (1997) för kategoriserande, vilket innebär att skolan måste åtgärda och 
kompensera de brister som en invandrarelev sägs ha på grund av sin etnicitet eller sin 
bakgrund. Läraren, inom det synsättet, ser flerspråkiga barn som mindre kompetenta än de 
enspråkiga ”svenska” barn. Förebilden inom detta är ett ”svenskt”, urbant medelklassbarn – 
ett ”normalbarn”. Det andra förhållningssättet, som definieras som mycket mer positivt, är 
icke- kategoriserande eller interkulturellt förhållningssätt där istället utmaningar ses som 
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något positivt och utvecklande, både för sig själva och för barnen. Här riktas fokus på barnens 
olika kompetenser och förmågor som stora möjligheter och tillgångar och inte på vad 
flerspråkiga barn saknar i jämförelse med deras enspråkiga ”svenska” klasskamrater. 
 
Ovanstående visar vikten av lärarens betydande roll för barnets utveckling både 
kunskapsmässigt och socialt samt hur viktigt det är att läraren har kunskap om 
andraspråksutveckling för att kunna förstå och hjälpa barnet i sin identitetsutveckling. 
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Föreliggande studie kommer att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv som 
förespråkar att lärande sker i form av samspel med andra där sammanhanget spelar en stor roll 
(Evenshaug & Hallen, 2001).  Han menar att barnet är social från födseln och att språket 
fyller en social funktion och genom dialogen/kommunikationen med andra människor lär man 
känna sig själv. Vygotskij (1999) delar in människans utveckling i olika zoner och han anser 
att man behöver stöttning i den närmastliggande- proximala utvecklingszonen för att komma 
vidare till nästa. Därför menar Vygotskij att läraren eller mer kunniga kamrater kan hjälpa 
barnet att utvecklas i dess möjliga utvecklingszon. Språket och kommunikationen ses som 
grundvillkor för att lärande och tänkande ska kunna ske och kommunikationen är en länk 
mellan kulturen och det mänskliga tänkandet. Lärandet kan enligt Vygotskij förstås som en 
process som innebär att bli delaktig i en kultur. Han ser omgivningen som betydelsefull för 
individens utveckling och prestationer. Samspelet med omvärlden betraktas inom denna teori 
som särskilt viktig för både inlärning och utveckling. 

 
Modersmålet och det nya språket har stora likheter i hur de utvecklas och enligt Vygotskij 
(1999) använder ett barn sina kunskaper från modersmålet för att lära sig ett nytt språk. Han 
hänvisar till Goethes tankar om att det nya språket stärker ett barns modersmål. Denna 
förbättring av modersmålet sker genom att barnet får en bättre förståelse för språket och dess 
former.  
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Bakgrund  
 
Läroplaner och styrdokument 
 
Lpo 94/98 (1998) påbjuder att undervisningen skall anpassas efter elevernas förutsättningar 
och behov, alltså deras erfarenheter, språk, bakgrund. Salamancadeklarationen (2001) slår fast 
att all undervisning ska ske utifrån barnens förutsättningar för att uppnå en skola för alla. 
Modersmål är en viktig del i barnens liv och eftersom studien genomförts på en mångkulturell 
skola ansågs det viktigt att beskriva modersmålsundervisningens innehåll samt betydelse för 
lärande. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94/98 
(1998) står bland annat att: 
 

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
 Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
 språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande . (Lpo 94/ 98, 1998, s. 4) 

 
Vidare kan man i läroplanen, Lpo94/98 (1998) läsa i mål att sträva mot att varje elev skall: 
 
• Respektera andra människors egenvärde, 
• Känna trygghet och lära sig att ta hänsyn till och visa respekt i samspel med andra, 
• Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
  
Lpo 94/98(1998) påtalar vidare att läraren skall: 
 
• Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans  

normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. 
• Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och 

samvaron i den egna gruppen. 
 

Salamancadeklarationen (2001) uttrycker att alla människor är olika och lär på olika sätt. 
Utifrån de egna förutsättningarna kan utveckling ske. Först när barnet sätts i centrum och 
undervisningen anpassas efter var och ens behov går det att uppnå en skola för alla. 
 
Skolan ska i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven: 

 
 Utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på modersmålet, utvecklar sin 
 förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet, tillägnar sig 
 kunskaper om språkets uppbyggnad för att kunna göra jämförelser mellan sitt modersmål och det 
 svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet, tillägnar sig kunskaper om historia, 
 traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska 
 förhållanden, stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörigheten, grundlägger 
 goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat sätt. Lär känna delar av sitt 
 kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen situation, lär sig använda sitt 
 modersmål som medel för sin kunskapsutveckling och på så sätt tillägnar sig ett ord- och 
 begreppsförråd inom olika områden. (Kursplan för modersmålsundervisning, 2000, s. 37-38).  
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Metod 
 
Metodval 
 
Jag utgick från frågeställningarna vid val av metod. För datainsamlingen valdes en kvalitativ 
metod. Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är en metod för att fånga erfarenheter 
och innebörder ur respondenternas vardagsvärld. En reflexiv intervjuform användes då den 
inbjuder deltagarna att reflektera kring det som samtalet handlar om. Syftet med att göra 
reflexiva intervjuer är att se hur lärarna resonerar och agerar runt flerspråkighet och 
identitetsutvecklingen. Lärarna arbetar i en mångkulturell skola då frågeställningarna riktar 
sig till lärare som har flerspråkiga elever. 
 
Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen består av tio klasslärare, årskurs 1-6, vid en mångkulturell skola i 
Västra Götaland. Ungefär 99 % av skolans elever är flerspråkiga. Antal intervjuer har valts 
utifrån att det ska vara rimligt att genomföra, bearbeta och analysera dem under den 
begränsade tiden för studien. Lärarna i studien har avidentifierats och deras namn har ersatts 
med fingerade namn.  
 
Lärarna kontaktades via telefon, där jag presenterade mig och mitt syfte och därefter fick jag 
tider till intervjuer via e-mail. Jag skickade in både en skriftlig beskrivning av ämnet samt de 
forskningsetiska principerna och sedan presenterade jag dem muntligt inför varje intervju. 
Inga frågor eller intervjuguiden delades ut i förväg samt inte heller under intervjuerna.  
 
Datainsamling 
 
Individuella samt gruppintervjuer har använts för att samla in materialet. Det är två arbetslag 
med fyra lärare på den ena och sex på den andra som intervjuades, både enskilt och sedan i 
grupp. Två av lärarna var endast med på gruppintervjun. Inför intervjuerna utformades en 
intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. De enskilda intervjuerna 
genomfördes i ett litet arbetsrum i skolan och de gruppintervjuerna i två olika klassrum. 
Intervjun startades upp med bara en fråga och sedan byggdes den upp. Det skulle kännas mer 
som ett samtal kring egna tankar och erfarenheter och inte som en strukturerad intervju. 
 
Bearbetning och analys 
 
De inspelade banden har skrivits ut i nära anslutning till intervjuerna och sedan överförde jag 
dem från talspråk till skriftspråk. Jag ville få fram det relevanta ur varje intervju i förhållande 
till syftet och frågeställningen. Kvale (1997) menar att man i analysen ska utgå från studiens 
syfte och ämne för att se vilka analysmetoder som passar. Bearbetning av intervjuerna har 
skett genom analysmetoderna meningskoncentrering och meningskategorisering. Kvale 
(1997) förklarar att meningskoncentrering är när långa uttalanden pressats samman i kortare 
uttalanden och meningskategorisering när intervjun kodas in i teman. Intervjuerna lästes in i 
sin helhet med syfte att hitta centrala teman i lärarnas utsagor, teman som lärarna betonade 
mer under intervjuerna. Sedan strukturerades och sorterades materialet så att lärarnas 
uppfattningar kring barns språk, lärande och "sätt att vara" framträdde tydligare. Spridda 
utsagor kondenserades till mera koncentrerade tankefigurer, som sedan analyserades för att 
om möjligt rekonstruera bakomliggande antaganden och tankefigurer. 
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Verifiering 
 
Urval av studien gjordes det bland annat för att se hur lärarna i en mindre stad tänker runt 
flerspråkighet och identitet då avhandlingarna som Runfors (2003) samt Otterup (2005) berör 
stora städer. Valet av lärarna har skett utifrån att de arbetar på en skola där enligt lärarna är 
minst 99 % av barnen flerspråkiga. Min studie gäller för de intervjupersonerna och inte för 
alla lärare som arbetar i mångkulturella skolor då jag inte kan generalisera. Kvale (1997) 
menar att generaliserbarheten är problem med kvalitativ forskning. Lärarnas svar på frågorna 
har påverkat varje intervju varför ingen av intervjuerna och dess frågor varit identiska. 
Frågorna försökte ställas på ett sådant sätt så att lärarna ska svara utifrån egna erfarenheter 
och tankar. Det finns ändå en möjlighet att de svarat som de tror att jag vill att de ska svara. 
Både banden och utskrifterna har sparats vilket gör det möjligt att ta del av innehållet vid 
senare tillfälle och kan studeras mer ingående. 
 
Metoddiskussion 
 
Genom att använda en kvalitativ metod har jag kunnat besvara mina frågor.  Syftet belystes 
med reflexiva intervjuer, som inbjuder deltagarna att reflektera kring frågeställningen. 
Reflexiva intervjuer valdes då jag ville fördjupa mig i hur yrkesverksamma pedagoger 
resonerar och tillämpar sitt arbete kring flerspråkighet.  
 
Nackdelen med mitt val av metod är att det är en kvalitativ metod vilket kan medföra egen 
tolkning. Att använda sig av gruppintervjuer kan även det medföra risker som exempelvis att 
deltagarna påverkar varandra genom att till exempel hämma någon till att uttrycka sig. Hur 
lång intervjun är kan också vara avgörande för hur länge deltagarna orkar hålla intresset vid 
liv och därför valdes det att intervjuerna inte skulle vara längre än en timma.  
 
Intervjuerna spelades in på bandspelare vilket i efterhand sågs som ett orosmoment. Under 
första intervjun noterades att bandspelaren stannat, vilket medförde att tid fick tas till att leta 
upp en annan som visade sig ge en dålig ljudkvalitet.  Oron fanns hela tiden att problemet 
skulle återuppstå. 
 
För att få större tyngd på uppsatsen kunde färre intervjuer ha gjorts i kombination med 
observationer av lärarnas arbetssätt.  
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Etiska ställningstaganden 
 
Kvale (1997) menar att det finns fyra etiska huvudkrav på forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här följer min redogörelse över 
de fyra huvudkraven och hur jag hanterat kraven i min undersökning: 
 
• Informationskravet: Före undersökningen informerades lärarna både skriftligt, via e-mail, 
 och muntligt om undersökningens syfte. Alla har även informerats om att deltagandet är 
 frivilligt och att mitt resultat offentliggörs i en c- uppsats. 
 
• Samtyckeskravet: Lärarna fick själva avgöra om de ville medverka i min undersökning 
 och de visste att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan konsekvenser för 
 dem. 
 
• Konfidentialitetskravet: Jag meddelade alla parter att jag har tystnadsplikt och att banden 
 vid inspelningarna enbart skulle användas vid intervjuutskrifterna. Inga obehöriga kan ta 
 del av bandinspelningarna. I intervjuresultaten används inga persondata som kan avslöja 
 respondenternas identitet. 
 
• Nyttjandekravet: De framkomna uppgifterna kommer inte att lånas ut eller användas till 
 något annat än den aktuella undersökningen. 
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Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas i det här avsnittet. Teman som funnits vid 
analysen av intervjuerna kommer nedan att presenteras.  Frågeställningen har omformulerats 
till rubriker. 
 
Sammanfattningar av intervjuerna 
 
Lärarna som intervjuades arbetar samtliga på en mångkulturell skola där cirka 99 % av barnen 
är flerspråkiga. Det finns ungefär 30 olika etniciteter på skolan. Skolan ligger i ett segregerat 
höghusområde, ett så kallade miljonprogramsområde, i en mindre stad, där majoriteten av 
invånarna har en utländsk bakgrund. Skolan är byggd på 60-talet och har en stor in- och 
utflyttning av barn på grund av bland annat att en del av barnen är asylsökande och stannar 
därför inte länge på skolan. Det som de intervjuade lärarna har gemensamt är att alla har 
svenska som modersmål samt är klasslärare på låg- eller mellanstadiet. Elevantalet är ungefär 
mellan 12-15 i alla klasser. Siffran är ungefärlig eftersom det finns stor in- och utflyttning och 
elevantal ändras ofta i varje klass. Nedan följer en kort sammanfattning av respektive intervju. 
 
Intervju 1 - Maria 
 
Maria är klasslärare för lågstadiet.  Maria börjar sin intervju genom att beskriva sin klass. Hon 
är den enda som talar om antal flickor och pojkar och inte om nationaliteter. Hennes elever 
tillhör fyra olika etniciteter i sin klass.  Hon betonar att hon trivs mycket på skolan, oavsett 
om det krävs mer arbete från lärarnas sida på grund av att det finns svårigheter med barnens 
språk. Hon upplever att skolundervisningen på den skolan ligger på en annan nivå än vad det 
gör i andra skolor med bara svenska barn. Hon beskriver att hon brukar ha tydliga 
genomgångar där hon ofta förklarar begrepp och ger många exempel på ord som barn inte 
förstår. Enligt henne har barnen stora brister i språket och därför får de läsa, skriva och berätta 
mycket på svenska för att utvecklas. Hon betonar att modersmålet helst inte får användas i 
undervisningen. Ibland dock, när barnen sitter i grupper med samma modersmål, är det 
tillåtet. Hon beskriver att de ofta diskuterar i klassen om människors lika värde. Maria brukar 
lyfta upp barnens bakgrund som något positivt och som något som man kan ha nytta av i 
framtiden samt kopplar den till undervisningen. Hon betonar att ibland kan bakgrunden 
påverka barnet negativt genom att barnet har med sig dåliga erfarenheter. Hon anser att 
föräldrakontakten, som är svår att uppnå, är viktig då båda parter måste vara informerade och 
insatta i det som sker i barnens liv. Maria betonar att hon förstår och respekterar de olika 
kulturerna som finns på skolan. De faktorer som är viktiga för att barnen ska utvecklas, anser 
Maria, är att de känner sig trygga och sedda.  Därför anser hon att nya barn får komma från 
förberedelseklassen till klassen när deras språknivå är tillräcklig så att de kan förstå de enkla 
meningarna. Hon ser modersmålslärarna och studiehandledning som stor hjälp. Maria 
använder sig av individuella portföljer där hon samlar material som barnen arbetat fram, som 
de kan ta fram emellanåt för att se barnets individuella utveckling. Denna metod kallas just 
för portfoliometoden. Hon beskriver att vissa barn betraktar henne som en extramor. 
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Intervju 2- Camilla 
 
Camilla arbetar som mellanstadie- och idrottslärare på skolan. Hon beskriver skolan och 
berättar att för henne är alla barn lika mycket värda oavsett vad de kommer ifrån. Hennes 
elever tillhör fem olika etniciteter. Camilla ser samarbetet med förberedelseklassen 
betydelsefull, då det, efter diskussion mellan lärarna, bestäms när barnet är redo att börja i en 
klass. Hon beskriver att hennes undervisning är baserat på individualisering och använder sig 
inte av några gemensamma genomgångar. Istället går hon runt till varje barn och hjälper dem 
med det de behöver. Hon menar att för att få en bra klass, som grupp, behöver barnen kunna 
någorlunda bra svenska. Camilla ser helst att alla i klassummet pratar svenska. Barnen får 
helst inte använda sitt språk i undervisningen, då hon menar att det kan bli missförstånd och 
retningar i klassen. 
 
Intervju 3- Lina 
 
Lina arbetar som mellanstadielärare på skolan. Linas elever tillhör fem olika etniciteter i sin 
klass. Hon beskriver att hon har svenska i fokus, det vill säga att all undervisning utgår från 
svenska språket och där det finns svårigheter med språket tas tid för att klargöra begreppen. 
Hon beskriver att alla hjälps åt för att alla ska förstå, lärare som klasskamrat. Barnen genom 
att använda sitt språk där det behövs. Modersmålet får inte användas för socialt prat i klassen. 
Hon menar att modersmålet är viktigt för barnen för att kunna utvecklas i svenska språket och 
i sin identitet. Lina betonar att en lärare ska ägna mycket tid till att prata om barnens kulturer i 
klassen samt låta barnen själva berätta själva. Förortssvenskan ser hon som något positivt för 
barnens språk- och identitetsutveckling. Lina beskriver att föräldrasamverkan är svår att 
uppnå men betonar att hon försöker i de situationer som uppstår skapa ett gott möte med 
föräldern. Hon förklarar att arbetslagen samarbetar med varandra. Studiehandledning är något 
hon önskar att alla barn fick möjlighet till men förklarar samtidigt att pengarna sätter stopp för 
det då skolans organisation hitintills prioriterat annat. 
 
Intervju 4- Margareta 
 
Margareta arbetar som mellanstadielärare. Hon börjar sin intervju med att berätta lite om 
skolans historik. Hon beskriver att skolan var en ”svensk” skola på 70-talet och att nu är den 
mångkulturell. Hennes elever tillhör sex olika etniciteter. Margareta beskriver att 
undervisningen individanpassas och att ibland använts teckenspråk för att förklara. Helst vill 
hon att barnen ska prata svenska i klassen, men hon sätter inte press på dem för att hon tycker 
att de också måste kunna uttrycka sig. Hon berättar att barnen fungerar bra tillsammans. 
Studiehandledning upplevs som positivt av henne och vill gärna få det i flera språk. Margareta 
beskriver att det är bra att ha tolk med på utvecklingssamtalen om föräldrarna har svårigheter 
med språket för att kunna förstå varandra. Hon menar att hon har barn i klassen som är födda i 
Sverige men som inte hanterar det svenska språket bra, beroende kanske på att föräldrarna är 
analfabeter och inte kan stödja sina barn i språkutvecklingen. Hon beskriver att både skolan 
och föräldrarna försöker att anpassa sig till varandra och att diskussioner mellan parterna är 
bra men svåra att uppnå. Margareta betonar att hon individanpassar undervisningen efter 
barnens behov och att hon respekterar deras kulturer. Hon beskriver att barnen lär sig att leva 
med varandra och varandras bakgrunder. 
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Intervju 5- Birgitta 
 
Birgitta är lågstadielärare. Birgittas elever tillhör sex olika etniciteter. Hon menar att 
modersmålsundervisning och studiehandledning är stor hjälp för både lärarna och elever. 
Barnens språk får användas i undervisningen bara om de ska förklara någonting eller få hjälp 
av en kompis. Hon betonar att det är i det svenska språket som energin läggs på. Hon 
beskriver att hon vill ha mer föräldrakontakt och beskriver att de försöker med olika metoder 
att locka föräldrarna till skolan. Birgitta berättar att i skolundervisningen har religion en viktig 
roll och de diskuterar ofta om olika religioner och människornas lika värde oavsett vad de 
representerar. 
 
Intervju 6- Frank 
 
Frank är klasslärare på mellanstadiet. Han beskriver först skolan och sitt yrke som lärare på 
sin skola. Hans elever tillhör sju olika etniciteter. Frank betonar att det ibland är svårt men att 
han gärna vill stanna kvar under hela sitt yrkesliv. Han berättar att han försöker göra barnen 
stolta över sin bakgrund genom bland annat att koppla det till undervisningen. Han berättar att 
han undervisar i svenska, svenska som andra språk, och betonar att han vill att alla ska prata 
svenska i klassen då alla kan förstå alla. Modersmålet får enbart användas där det behövs, som 
till exempel för att hjälpa någon som inte förstår. Både modersmålsundervisning och 
studiehandledning upplevs som bra och han beskriver att han skulle vilja ha det för alla barn. 
Frank betonar att man måste behärska sitt modersmål för att kunna lära sig bra svenska. 
Samarbetet mellan arbetslagen fungerar bra enligt honom, men däremot brister det i 
föräldrakontakten. Frank betonar att skolan och föräldrar har en olika syn på det samarbetet, 
och beskriver vidare att lärarna försöker hitta sätt till att locka föräldrarna till skolan. 
Förberedelseklassen upplevs som positivt för Frank, men han menar att barnen inte får 
komma till klassen snabbt, då de kan förlora sin trygghet.  
 
Intervju 7- Jenny 
 
Jenny är mellanstadielärare. Hennes elever tillhör sex olika etniciteter. Hon beskriver sitt sätt 
att arbeta och att hon alltid har det svenska språket i fokus i alla ämnen. Hon anser att som 
lärare ska man vara lyhörd. Förberedelseklassen upplever hon som positivt men förklarar 
också att risken finns att det ibland blir för många barn som kommer dit vilket tvingar lärarna 
att placera ut barnen snabbare till klasserna. Jenny anser att läraren ska stödja och hjälpa 
barnen med den sociala delen i skolan, som enligt henne är det viktigaste de kan ge dem. Hon 
betonar att allas kulturer accepteras och att på religionen pratar de bara om likheterna mellan 
religionerna och aldrig om skillnaderna. Skolan har enligt henne detta i fokus, det vill säga att 
lyfta upp det som barnen har gemensamt. Modersmålet får användas i klassen bara om det 
behövs för att hjälpa någon. Jenny berättar att barnen kommer till skolan för att lära sig och 
förstå vad de lär sig och därför får de använda olika metoder som gynnar den utvecklingen. 
Modersmålsundervisning upplevs som positivt av henne men hon menar att viktig tid 
försvinner från undervisningen och därför är det ett dilemma för henne. Studiehandledning 
och samarbetet mellan lärarna upplever hon som bra. Jenny upplever att det finns problem i 
kommunikationen mellan lärarna och föräldrarna och att de två parterna inte riktigt förstår 
varandra. Hon betonar att skolan försöker att locka föräldrarna dit på olika sätt. 
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Intervju 8- Sara 
 
Sara är lågstadielärare.  Hennes elever tillhör sex olika etniciteter i sin klass. Hon beskriver 
skolan och att de har satsat på svenska A undervisning för alla och även satsat på mindre 
grupper där varje barn får större utrymme. Hon beskriver vidare olika undervisningsmetoder 
som hon använder sig av. Hon beskriver att skolan har satsat på studiehandledning och 
modersmålsundervisning för att hjälpa de flerspråkiga barnen. Sara betonar att i klassen pratar 
alla svenska och undervisningen anpassas efter den individuella nivån och behov. Hon 
beskriver att barnen påverkas av sin omgivning och att negativa beteenden kan lätt överföras 
till barnen. Sara beskriver att skolan arbetar mest med den sociala biten och försöker att stärka 
den samt se till att barnens alla behov uppfylls i möjligaste mån. 
 
Gruppintervju 1 
 
Deltagarna i gruppintervju 1 är Maria, Lina och Sara. Camilla och Jenny som tillhör samma 
arbetslag kan inte närvara. Lärarna börjar med att beskriva om modersmålets betydelse och att 
den måste förstärkas i skolan. Vuxna förebilder och trygghet anser de som viktigt för barnens 
utveckling. Lärarna betonar att studiehandledning måste utökas. För att stärka barnens 
identitet, anser lärarna, att det är viktig att arbeta parallellt med traditioner från olika kulturer. 
Lärarna beskriver att det finns etniska grupperingar bland barnen och att de etniciteter som är 
representerade mest tar större plats i skolan. Detta försöker lärarna att motarbeta då alla ska 
känna sig lika mycket värda. Lärarna anser att barnen påverkas av den miljön de befinner sig i 
och därför beskriver de att de försöker att motarbeta de negativa beteenden och värderingar. 
Vidare beskriver lärarna om hur betydelsefull religionen är för barnen och försöker därmed 
alltid förklara och lyfta fram likheterna som finns mellan religionerna. Enligt lärarna försöker 
skolan att skaffa mer kontakter med närsamhället och olika föreningar för att hjälpa barnen att 
komma ut mer i samhället. De betonar att förortssvenskan är bra för att bevara deras identitet.  
 
Gruppintervju 2 
 
Deltagare i gruppintervjun är initialt Margareta, Birgitta och Frank. Ytterligare två lärare, 
Magnus och Anna från arbetslaget ville vara med på intervjun trots att de inte intervjuats 
enskilt. Båda arbetar som mellanstadielärare på skolan. Lärarna börjar med att betona att 
barnen behöver få bekräftelse mötas på den nivån de befinner sig på och för den bakgrunden 
de har. Barnen ska, enligt lärarna, känna sig glada, trygga och upprymda. De beskriver att 
barnen kan påverkas negativt om det händer oroligheter i världen mellan olika etniciteter. De 
berättar vidare att de alltid, försiktigt, betonar om vilka likheter det är mellan religionerna, 
eftersom det är ett viktigt ämne för barnen. Lärarna anser att det blir svårare för de 
flerspråkiga barnen att bilda sin identitet när den klyvs mellan två olika kulturer. De menar att 
det finns mycket fördomar i samhället och att människor måste komma i kontakt med 
varandra för att fördomarna ska rivas bort. Lärarna belyser vidare att det finns hierarkier och 
fördomar bland olika grupperingar. Det som anses vara bra med deras skola är, enligt lärarna, 
att den inte är homogen vilket lär barnen bland annat tolerans och förståelse för varandra då 
alla är olika i skolan men värda lika mycket. Det som lärarna betonar extra mycket är att de 
får lära barnen bra svenska, då det är ett krav i samhället om man vill lyckas i livet. De anser 
att samhället är tuff mot utländska människor och därför lär de barnen svenska beteenden och 
normer. Förortssvenskan ser de som ett litet annorlunda språk. De tror att barnen inte brukar 
ha bra stöd hemifrån för att lära sig riktigt bra svenska men att det svenska språket kan stärkas 
tack vare olika kontaktgrupper som barnen deltar i, exempelvis fotbollsträning eller liknande. 
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Modersmålet betonas som bra vilket medför att barnen kan lära sig ett annat språk lättare. 
Lärarna önskar ha mer föräldrakontakt för att kunna hjälpa barnen i sin identitetsutveckling. 
 
Lärarens roll i flerspråkiga barns identitetsutveckling 
 
Samtalen med lärarna tyder på att framför allt tre teman betonades som beskriver lärarens syn 
på sin roll. Lärarnas svar delades upp efter frågeställningarna i huvudrubriker och genom att 
gemensamma mönster upptäcktes i deras svar delades dem in i olika teman under olika 
rubriker. Indelningen i teman utfördes utifrån det som lärarna förklarade grundligt och 
betonade intensivare. Genom denna metod ville jag visa att det finns olika tema i varje fråga 
men som samverkar och kopplas till varandra då frågan är i fokus. En och samma lärares 
uttalanden kan återfinnas i flera teman. Resultatet presenterar lärarnas perspektiv där jag 
kommer att redogöra för deras resonemang samt belägga deras berättelser med citat. Alla 
lärarna har fått fingerade namn. Lärarna tar upp teman ”Miljön i klassen” där lärarna 
beskriver klassrumsmiljön. För lärarna ska en bra miljö bland annat vara en bra social miljö 
där alla känner sig trygga och sedda och där läraren är en bra förebild för barnen. Nästa tema 
som lärarna betonar mycket är ”Svenska i fokus” då lärarna anser att barnen ska lära sig bra 
svenska och därför blir det deras roll att ge dem ett rikt språk. Det sista temat under denna 
rubrik är ”Barnets bakgrund i fokus”. För lärarna är barnens bakgrund viktig och de brukar 
lyfta upp det i undervisningen för att göra barnen stolta över sitt ursprung. 
 
Miljön i klassen  
 
Lärarna anser att en av lärarens viktigaste roll i de flerspråkiga barns identitetsutveckling är 
att skapa en god miljö i klassen där barnen känner sig trygga, sedda, ompysslade och glada 
och har tydliga regler. De anser att en bra miljö är en bra social miljö där alla samarbetar med 
alla och hjälps åt där det behövs, då alla ska kunna känna sig trygga. Lärarna menar vidare att 
klassmiljön påverkar barnen i sin utveckling både kunskapsmässigt och emotionellt. 
 
 Det är viktigt att de är trygga och känner att de är ompysslade 
 när de kommer. Att man bryr sig extra mycket om dem (Maria). 
 
Annan viktig faktor är att läraren skapar en bra social miljö i klassen där allas kulturer är 
välsedda och accepterade av alla, utan att ställa någon utanför. De försöker att möta barnet där 
det är samt ge bekräftelse. Lärarna anser att ingen ska behöva skämmas för sin bakgrund utan 
alla ska vara stolta över den och därför försöker de att skapa en sådan miljö i klassen där 
ingenting är udda. Alla religioner som är representerade i klassen kopplas till undervisningen 
där syftet är att lära barnen om varandras religioner. Lärarna menar att kunskap ger mer 
trygghet och förståelse för varandras olikheter. 
 
 Det handlar att som lärare skapa en bra social miljö där det är tillåtet  
 att vara muslim eller kristen, ortodox eller katolik (Jenny). 
 
Det är uppenbarligen något som måste tillåtas. Jenny förutsätter underförstått att det normalt 
inte är tillåtet. Hon konstruerar alltså skolan respektive klassrummet som en miljö som skiljer 
sig från barnens vanliga miljö. 
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Lärarna ser sig själva som förebilder för barnen. Några lärare menar att ibland saknar barnen 
förebilder och att de är de enda vuxna förebilder barnen kan ha i sin utveckling. Därför anser 
de sin roll som viktig då en bra förebild kan påverka barnet positivt i sin utveckling. Lärarna 
anser att barnen lär sig otroligt mycket under sin skoltid och eftersom de tillbringar många 
timmar om dagen i skolan så blir lärarens roll betydelsefull för barnen. En lärare beskriver att 
barnen upplever henne som en mamma och då blir hennes roll ännu viktigare och mer 
betydelsefull. 
  
 Barnen har behov av vuxna förebilder, starka förebilder. Ibland   
 känns det som att de saknar det i sin identitetsutveckling (Sara). 
 
Här utgår Sara från ett allmänperspektiv, en normalisering, det vill säga en föreställning att 
det hon påstår är det normala, där hon betonar att flerspråkiga barn har brister på förebilder. 
Enligt hennes uttalande har ett flerspråkigt barn en ofärdig identitetsutveckling, en onormal 
utveckling, då barnen saknar vuxna förebilder. Sara beskriver här tydligt en normalutveckling 
för barn, att starka vuxna förebilder ger "rätt" identitetsutveckling. Hon bedömer sedan sina 
elever och finner att de saknar dessa förebilder, vilket leder till att hon konstruerar en felaktig 
identitetsutveckling hos barnen. Implicit innebär det en psykologisering av situationen, det 
vill säga barnens situation framstår som ett psykologiskt problem. Samtidigt ligger problemet 
uteslutande hos barnen och deras föräldrar. Och de diagnostiseras som bristfälliga. Indirekt 
erbjuder hon sig och sina kollegor rollen som "starka vuxna förebilder", vilket möjliggör en 
mycket speciell lärarroll. Denna lärarroll implicerar mer fostran och styrning än lärarrollen 
gentemot barn med "normal identitetsutveckling". I förbigående reproducerar hon den stora 
skiljelinjen mellan normala (svenska) och onormala (icke-svenska) barn, genom att konstruera 
en idealsituation utifrån underförstådda etniska skiljelinjer: "dom" konstrueras som 
avvikande, de har till och med avvikande identitetsutveckling. 
 
Svenska i fokus 
 
Lärarna betonar att deras roll i de flerspråkiga barns identitetsutveckling är att hjälpa barnen 
med språket, ge dem bra svenska och rätta till där de gör fel. 
 
 Vi kämpar väldigt mycket för att de ska kunna få en så bra svenska som  
 möjligt. Svenskan sätts i fokus. Ju mer svenska de kan när de  
 kommer ut i samhället desto bättre är det för dem (Magnus). 
 
Lärarna uppger att det är viktigt att lära barnen ”svenska beteenden” utan att ta över för 
mycket då barnens bakgrund är betydelsefull för dem. De betonar att deras roll är att lära dem 
så mycket som möjligt om Sverige och om hur man lever i det här landet. Lärarna beskriver 
att det är de som har det stora ansvaret, det vill säga att göra barnen till bra 
samhällsmedborgare som kan svenska och vet hur man beter sig och vilka traditioner som 
finns. Någonting som lärarna också betonar är att de är den första kontakten som barnet har 
utanför hemmet och därför är den kontakten viktig och avgörande för barnet och dess 
utveckling. Om den kontakten upplevs som positivt för barnet vågar den vara sig själv vilket 
lärarna betonar vara gynnande för deras identitetsutveckling. 
 
 Vi lär barnen att vi svenskar vi ser annorlunda på några saker och vi reagerar 
 om man gör som man inte får göra. Den biten måste vi ha för att de ska ha  
 trygghet i vårt samhället, men det är viktigt att de får sin bakgrund med sig  
 i alla fall (Birgitta). 
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Här utgår Birgitta från svenskhet som norm. Hon betonar att barnen måste lära sig att bete sig 
som svenskarna gör, om de vill lyckas i samhället. Enligt henne ska barnens bakgrunder 
finnas med, men de är inte det viktigaste. Här tydliggörs ett ”vi” och ”dem” perspektiv då 
Birgitta betonar barnens bakgrunder samt svenskheten som två olika saker. Hon säger "vi 
reagerar”, det innebär att andra inte reagerar. Här konstruerar hon bilden av den slappa 
utländska kulturen som låter sina barn gå vind för våg utan att lägga sig i. Hon säger sedan att 
barnen får ha sin bakgrund med sig, samma bakgrund som hon alldeles nyss kritiserade 
sönder.  
 
Barnets bakgrund i fokus 
 
Under intervjuerna framgick att lärarna använder barnens bakgrund i undervisningen. De 
försöker lära barnen att alla är lika värda och att det är tillåtet att tala olika språk. Det som 
lyfts upp i undervisningen är vilka likheter som finns mellan kulturerna och inte skillnaderna. 
Det som belyses av lärarna är att skolan lägger fokus mycket på religionerna för att barnen ser 
sin religion som en av den viktigaste de har. Då de har religionskunskap i klassen utgår 
läraren ifrån de representerade religionerna i klassen och belyser de likheterna som finns 
mellan dem och inte de olikheterna. Lärarna beskriver att barnen bruka vilja prata om sina 
religioner. 
 
 Vi fokuserar på likheterna och inte på olikheterna och försöker hitta  
 det som är gemensamt (Lina). 
 
Lärarna beskriver att barnen kopplar sina erfarenheter om sina länder i undervisningen. De 
betonar att deras viktiga roll är att göra så att alla ska bli bemötta för den bakgrunden de har 
samt vara stolta över sin bakgrund. Detta tas i uttryck genom bland annat att varje enskilt barn 
får tid till att berätta för sina klasskamrater om sig och sin bakgrund.  
 
 Vi arbetar aktivt med att de barnen ska vara stolta över sitt hemland och  
 sitt modersmål (Frank). 
 
Här konstaterar Frank en jämlikhet, alla barn ska vara stolta över sitt land. Men lärarna gör 
barnen ojämlika genom att betona deras ursprung. För lärarna är de flerspråkiga barn 
annorlunda och har brister. Det är ett slags exkluderande inklussion, där svenskar bestämmer 
att man får lov att bland annat vara utlänning. Här konstruerar lärarna ett ”ursprung”. De 
tillskriver en etnicitet oavsett barnets identifikation. Barnet kan alltså vara född i Sverige men 
tvingas vara stolt över sitt tilldelade hemland. Lärarna konstruerar också en essentialistisk 
etnicitet, det vill säga att man är det man är och kommer alltid att vara det, vilket betyder att 
man är stämplad för hela livet. 
 
Lärarna betonar familjens viktiga roll för barnet då de är det viktigaste i deras liv. Samtliga 
lärare önskar att samspelet mellan dem och föräldrarna var bättre då lärarna hävdar att många 
föräldrar inte inser vikten av interaktion mellan skolväsende och familj. 
 
Lärarna beskriver att de försöker att nå den kontakten genom olika aktiviteter för barnens 
bästa och för deras normala utveckling. De vill ha mer kontakt och samarbete med föräldrarna 
för att kunna diskutera och tillsammans bestämma om bland annat barnets utveckling i skolan.  
Genom dålig uppslutning på föräldramöten har lärarna försökt att få den kontakten på andra 
vis nämligen genom bland annat öppet hus - dagar, där föräldrarna kan bjudas in till drop-in- 
fika, inbjudan till grillning, där lärarna tillsammans med föräldrarna står och grillar och har 
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olika aktiviteter osv. Dessa aktiviteter möjliggör en informell kontakt mellan lärare och 
förälder. 
 
 Jag har några barn som är födda i Sverige men som inte behärskar det 
 svenska språket riktigt. Orsaken är oftast föräldrarna som inte pratar  
 svenska med sina barn hemma, då de inte kan svenska eller är analfabeter. 
 Barnen kan ha svårt ibland. Men det är föräldrarna som är absolut det  
 viktigaste i barnens liv. (Birgitta). 
 
Birgitta konstaterar här att föräldrarna är det viktigaste som barnen har men samtidigt betonar 
lärarna föräldrarnas brister i kommunikation, i socialisation och i sin smältning i det svenska 
samhället. Genom att föräldrarna har stora brister överförs bristerna till barnen och påverkas 
då negativt av sina föräldrar. Hon konstruerar först kärnfamiljen som viktigast, därefter 
kärnfamiljen som bristfällig och till sist barnen som bristfälliga. 
 
Lärarens hantering av flerspråkighet i skolan 
 
I intervjuerna framgick att lärarna hade gemensamma positioner i hanteringen av 
flerspråkighet. Samtalen med lärarna tyder på att framför allt sex olika teman betonades. 
Indelningen i olika teman utfördes utifrån det som lärarna förklarade grundligt och betonade 
intensivare. Lärarnas svar delades upp efter frågeställningarna i huvudrubriker. Gemensamma 
mönster noterades i deras utsagor som delades in under olika rubriker. Genom denna metod 
ville jag visa att det finns olika teman i varje fråga som samverkar och kopplas till varandra då 
frågan är i fokus. En och samma lärares uttalanden kan återfinnas i flera teman. Under denna 
rubrik presenteras lärarnas perspektiv där jag redogör deras resonemanger samt belägger deras 
berättelser med citat. Alla lärarna har fått fingerade namn. Lärarna tar upp teman ”Lärarens 
metoder i undervisningen”, där lärarna beskriver vilka metoder de använder i klassen för att 
kunna hantera flerspråkigheten. Lärarna anser att de arbetar mycket med bland annat det 
svenska språket på grund av att barnen har stora brister i det. Tydliga genomgångar och 
individualisering är för lärarna några bra metoder i undervisningen. Ett annat tema som lyfts 
upp av lärarna är ”Hjälpmedel utifrån”. Lärarna anser att förberedelseklassen, 
studiehandledning och modersmålsundervisning är bra hjälpmedel för både dem och barnen 
då parterna kan få hjälp och stöd i undervisningen. Nästa tema är ”Språkanvändning i skolan” 
där lärarna beskriver hur det svenska språket sätts i fokus samt vilken plats modersmålet har i 
undervisningen. ”Kontakten med föräldrarna”, som är nästa tema, betonas extra mycket av 
lärarna. Den kontakten beskriver lärarna som bra men svår att uppnå. ”Lärarens åtgärder i 
simundervisningen och gymnastiken” är ett annat tema som lyfts fram under intervjuerna. Här 
beskriver lärarna om vilka svårigheter som förekommer i idrottslektionerna på grund av 
barnens bakgrunder och på vilken sätt lärarna löser detta. Det sista temat under denna rubrik 
är ”Lärarens åtgärder i skolavslutningen/helger” där lärarna berättar att skolavslutningen 
fungerar bra. De framhäver dock att det alltid förekommer småproblem beroende på barnens 
religioner i och med att de inte tillåts att vara med i kyrkan. Lärarna beskriver vidare några 
lösningar i problemet. 
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Lärarens metoder i undervisningen 
 
Alla lärare anser att svenska språket är i fokus i alla ämnen. Lärarna betonar det svenska 
språkets betydelse för att kunna klara alla ämnen. De anser att utan språket kan barnet inte 
utvecklas då språket är ett av verktygen till utveckling. Lärarna beskriver att de flerspråkiga 
barnen på skolan har svårigheter och stora brister med språket. Deras lösning för att hjälpa 
dem är att arbeta intensivt med språket genom att bland annat ta tid från andra ämnen för att 
beskriva och klargöra de svårigheter som kan uppstå. Det viktigaste är att undervisningstakten 
är optimal för barnen där de hinner med och förstår vad de lär in. 
 
 Vi får arbeta mycket med språket då det är en mångkulturell skola. Det ligger 
 på en annan nivå än vad det gör i motsvarande klasser med bara svenska barn (Maria). 
 
Maria betonar här att det är en mångkulturell skola och att undervisningen därför måste 
anpassas till en annan nivå. Att skolan är mångkulturell betyder för lärarna att barnen har 
svårigheter och är annorlunda än andra svenska barn, vilket tydliggör hierarkinivån som 
förekommer. Begreppet "mångkulturellt" får här betydelse "bristfällig" genom att direkt 
kopplas till "en annan nivå". Svenskhet blir därmed det som garanterar en högre nivå, medan 
icke-svenskhet är det som förorsakar brister. 
 
Lärarna beskriver att som lärare måste man individualisera och anpassa undervisningen efter 
nivån. Vidare beskriver lärarna att det inte är ofta som lärarna har gemensamma genomgångar 
utan istället går runt och hjälper barnen. Lärarna menar att de avbryter sin genomgång ofta för 
att förklarar begrepp då barnen har svårigheter med förståelsen. Lärarna beskriver att de alltid 
måste fånga upp vad barnen inte förstår och arbeta utifrån det. De kan inte alltid följa sin 
planering utan ägnar tiden som behövs till beskrivning av det som är oklart för barnet. 
 
Lärarna beskriver att de initialt utgår från en planering, men framhäver dock vikten av att 
anpassa undervisningsmaterialet till behoven. 
 
 Vi har inga gemensamma genomgångar, utan man går runt till varje elev (Camilla). 
 
Lärarna beskriver att några metoder de använder är tydliga instruktioner, många exempel och 
verbalisering, för att barnen ska kunna förstå. Lärarna beskriver vidare att för barn som inte 
alls kan bra svenska måste de börja med genomgång på konkreta ting som finns i 
klassrummet, exempelvis linjal, penna, bok. Ibland använder lärarna kroppsspråk om det finns 
barn som inte förstår. Spel som memory används också i undervisning som hjälpmedel. 
Lärarna uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra med språket genom att förklara på sitt 
modersmål om den finns representerad i klassen. 
 
 Om man inte förstår använder vi kroppsspråket, bilder samt tar vi hjälp av varandra. 
 Vi har oftast någon som kan hjälpa till att förklara på sitt eget språk (Lina). 
 
Grammatik är svårt för barnen men lärarna betonar att det är bra att barnen skriver så mycket 
som möjligt för att få ut sina tankar och försöka att formulera sig. Därefter hjälper lärarna till 
där de anser att det behövs. 
 
 Grammatik är svårt för barnen. Ju äldre de blir desto svårare blir det. Vi 
 rekommenderar att de skriver vad de tänker för att det är det som är det  
 viktigaste ( Sara). 
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Alla ettor på skolan arbetar efter Trageton metoden, det vill säga skriva sig till läsning. Denna 
metod har inte använts tidigare, vilket lärarna beskriver som spännande och värt att prova på 
för att få nya vägar att hjälpa de flerspråkiga barnen som brukar ha svårigheter med språket. 
Innan hade de mer läromedelstyrt.  
 
 Vi arbetar i årskurs 1 med Trageton. Innan arbetade vi med mer läromedelstyrt vilket 
 har sina för- och nackdelar med våra barn som har ett undermåligt språk (Sara). 
 
Lärarna beskriver att på skolan arbetar de mycket med värdegrund och värderingsövningar. 
Vidare beskriver de att detta görs för att bland annat motverka trakasserier och för att barnen 
ska förstå och respektera varandra och varandras åsikter. När en barngrupp använder sig av 
sitt modersmål i skolan kan andra barn tro att de pratar om dem och där kommer enligt lärarna 
deras roll att lösa den konflikten och förklara hur det är. 
 
Hjälpmedel utifrån 
 
De flesta lärarna betonar att samarbetet med förberedelseklassen är av stor hjälp för att kunna 
hantera de svårigheterna som finns när en ny elev som inte behärskar språket kommer till 
skolan. Barnen får alltid börja där och successivt placeras de i olika klasser. Initialt är barnen 
med bara några gånger i veckan i ett ämne där de lär känna gruppen till exempel musik eller 
gymnastik. Därefter placeras barnen i en klass där deras språk är representerat, för att kunna 
få lite hjälp på sitt modersmål om det behövs av andra elever. 
 
 Oftast kommer barnen in successivt från förberedelseklassen.  Det blir först   
 lättare ämne för dem som musik eller gymnastik och ämnet svenska avvaktas (Margareta). 
 
Modersmål upplevs av nästan alla lärare som positivt och mycket bra för barnen och för deras 
identitet. Det finns lärare som beskriver att modersmålsundervisning är positivt men att viktig 
tid tas från undervisningen, vilket löses med extra hemläxor. 
 
 Det viktigaste tycker jag är att dem går till modersmålundervisning. Det är  
 viktigt att de får ordentligt modersmål, men nackdelen är att tiden tas från  
 lektionen och därmed kan barnet missa något värdefullt (Jenny). 
 
Jenny betonar egentligen här att det är det svenska språket som är det mest värdefulla och inte 
modersmålet. Lärarna anser att modersmålet behövs om barnen ska lära sig bra svenska.  
Hon konstaterar en motsättning mellan "modersmålsundervisningen" och "lektionen". 
Lektionen är alltså det normala, som modersmålsundervisning tar tid ifrån. Det understryker 
hon att barn kan missa något värdefullt. Modersmålsundervisning är alltså "viktigast", men tar 
tid från det som är normalt (lektionen) och värdefullt. Det implicerar att 
modersmålsundervisningen inte innehåller något värdefullt - trots att den sägs vara 
"viktigast". 
 
Lärarna menar att studiehandledning, där en modersmålslärare kommer till klassen, är bra i 
undervisningen. Detta möjliggör att barnen och lärarna får hjälp att verbalisera och förklara 
allting på deras språk. Nackdelen är att det enbart finns studiehandledning på tre språk vilket 
lärarna menar att det hade varit bättre med flera så att alla barn kan få den hjälpen. Men de 
betonar att det är en ekonomisk fråga och pengarna måste alltid prioriteras där dem behövs 
mest. 
 
 Studiehandledning har vi för att stärka upp smågrupperna i språkutvecklingen (Sara). 
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De flesta lärarna har gått svenska A kurs vilket de beskriver som användbart för att kunna 
hjälpa barnen. Genom att satsa på mindre klasser har de inte behövt ta in extra resurser- 
personal. Lärarna betonar att mindre klasser ger dem möjlighet att kunna individanpassa 
undervisningen och möjliggör att barnen får den hjälp de behöver. 
 
 Vi tycker att det är bättre med mindre klasser. De flesta av oss har gått svenska A 
 i utbildningen. Sedan skulle vi vilja ha extra hjälp i alla fall men vi har  
 modersmålslärarna och förberedelseklassen (Frank ). 
 
Språkanvändning i skolan 
 
Alla lärare betonar att barnen bör prata helst svenska i skolan. Det brukar dock bli svårt för 
barnen att undvika att uttrycka sig på sitt modersmål då det oftast är enklare för dem att 
uttrycka sig på sitt språk. Lärarna beskriver att det är tillåtet att använda sitt modersmål ute på 
rasten eller i klassen, om de sitter bredvid varandra och ska lösa någon uppgift, eller för att 
hjälpa varandra för att förklara någonting.  
 
 Jag tillåter inte att barnen pratar sitt modersmål om det handlar om socialt prat,  
 däremot om de använder det för att hjälpa varandra, för att förklara och för att lära  
 sig. Ute på rasterna, när vi äter och vid kompissituationer är det tillåtet (Lina). 
 
Enligt Lina får inte barnen spontant använda sig av sitt modersmål i klassen. Modersmålet blir 
en ”nödlösning” då den kan användas för att bara hjälpa varandra. Det är det svenska språket 
som gäller i klassen. Svenskan definieras som normalspråket, genom att modersmålet kan 
tillåtas och förbjudas i olika situationer.  
 
När det kommer barn från förberedelseklassen som inte förstår mycket då har lärarna barnen 
till hjälp, barn som kan det språket och kan förklara för det nya barnet. 
 
 Barnen är väldigt hjälpsamma. Är det någon som kan samma språk så hjälper  
 dem och tolkar (Maria). 
 
Kontakten med föräldrarna 
 
Lärarna anser att kontakten med föräldrarna är grundläggande för att uppnå en bra 
identitetsutveckling för barnen. Alla lärare beskriver att den kontakten är svår att få. 
De använder olika metoder för att locka föräldrarna till skolan. 
 
 Vi har en kontinuerlig diskussion i skolan om hur vi kan locka hit föräldrarna  
 och få dem delaktiga (Maria). 
 
Lärarna beskriver att de brukar ha öppet hus eller grillkvällar där föräldrarna känner sig mer 
avslappnade och ser det inte som något formellt. Problemet, enligt lärarnas beskrivningar, är 
att lärarna och föräldrarna har en annan syn på skolan och samarbetet mellan lärarna. För dem 
ska skolan sköta sitt och de sitt. Därför betonar lärarna att de försöker att engagera barnen till 
att vilja uppträda och sjunga eller spela teater för att få föräldrarna till skolan. 
 
 Korvgrillning är bra för dem som inte kan språket så bra. Grilla korv 
 eller dricka kaffe kan man göra över hela världen (Jenny). 
 
Jenny normaliserar här korvgrillning och kaffedrickande som den universella 
umgängesformen, och fastslår också att det är en icke-språklig umgängesform. Därmed 
fastslår hon också att skolan har den rätta metoden - den fungerar över hela världen, och 
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passar de inbjudna föräldrarna. Föräldrarna behöver inte tillfrågas, och om de inte känner sig 
nöjda med korvgrillning och kaffe är det bevisligen föräldrarnas fel. Därmed konstrueras 
också skolan och svenskheten som den universella normen, och föräldrarna som avvikare. 
Föräldrarna konstrueras också som passiva objekt, medan skolan/lärarna konstrueras som 
handlande, normala och välvilliga subjekt. 
 
Lärarna beskriver att informationsbreven som skickas ut till föräldrarna översätts om det 
behövs. På så sätt informeras de om skolans aktiviteter. Emellanåt används tolk på 
utvecklingssamtalen för dem som inte förstår svenska. Lärarna har gemensamt bestämt att 
inget barn eller syskon får agera tolk för sina föräldrar utan en auktoriserad tolk beställs in av 
skolan. 
 
 Märker vi att det blir missförstånd är det bättre att ha tolk. Annars kan man 
 lätt missförstå varandra. Familjerna har sin bakgrund att utgå ifrån och vi  
 har våran vilket upplevs ibland att man inte pratar samma språk (Margareta). 
 
Margareta utgår här från ett ”vi” och ”dem” perspektiv. Hon betonar tydligt att familjerna är 
en grupp för sig och lärarna, som är svenskar, en annan. Bakgrunden konstrueras som den 
avgörande skiljelinjen, något som tydligen inte kan övervinnas. Margareta fastslår också vem 
som har tolkningsföreträde: "vi". Det är endast om "vi" märker att det blir missförstånd som 
en tolk inkallas. Men direkt efter tankefiguren "tolken förhindrar missförstånd" återinför hon 
kulturklyftan genom att konstatera att "bakgrunder" är en oövervinnlig skiljelinje.  
 
På första utvecklingssamtalet menar lärarna att det är betydelsefullt att diskutera om 
skolmaten, att gå till kyrkan vid diverse högtider samt informering om vad som skolan kan 
erbjuda barnen som teater, utflykter och bad. Lärarna beskriver vidare att samtalen mellan 
lärare och förälder är mycket viktigt då det är lärarens uppgift att informera föräldrarna om 
aktiviteterna och dess betydelse trots att det kan skära sig mellan kulturerna. Lärarna betonar 
att de vill att flerspråkiga barn får och har samma möjligheter som alla andra barn i Sverige.  
 
Lärarnas åtgärder i simundervisningen och gymnastiken 
 
Lärarna menar att de alltid pratar med föräldrarna angående simundervisning och gymnastik 
och att det står i läroplanen i årskurs 5 att barnen ska kunna simma. Det finns enligt lärarnas 
beskrivningar föräldrar som låter deras muslimska flickor att delta men enbart om de har 
långärmad tröja, byxor och slöja på sig. Vidare beskriver de att det finns föräldrar som vägrar 
tillåta deras barn att vara med i simundervisningen. Då överlåter lärarna ansvaret till 
föräldrarna. Ett annat alternativ enligt lärarna kan vara att t ex muslimska flickor erbjuds 
komma till simhallen då det enbart finns kvinnlig personal. Nackdelen är dock att dessa tider 
enbart kan ges på kvällstid. 
 
 I badhuset finns det ingen möjlighet att duscha enskilt och därför är det  
 många föräldrar som inte tillåter sina flickor att följa med (Lina). 
 
Lärarna beskriver att i gymnastikundervisningen har de bestämt sig att tillåta de flickor som 
måste duscha själva att gå lite tidigare från gymnastiken. Ibland förekommer problem för 
lärarna t ex då det är många flickor i samma klass som måste duscha själva. Några lärare 
beskriver det som ett hinder medan andra beskriver det som naturligt och försöker finna 
lösningar. 
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 Skolan är organiserad som de flesta andra skolor, nämligen att  
 flickor och pojkar duschar var för sig. Vi löser problemet med  
 de muslimska flickorna genom att de duschar ensamma  (Lina). 
 
Lärarna menar att de samarbetar med varandra för att lösa olika problem som förekommer. 
Det finns några barn som inte tillåts av sina föräldrar att göra fysiska aktiviteter som till 
exempel att simma och cykla. Lärarna beskriver att de löser detta genom att ta hjälp av någon 
annan i skolan. Den andra läraren kan då ta en promenad med de barnen istället och 
gymnastikläraren är kvar i klassen eller tvärttom. Lärarna betonar att samarbete mellan dem i 
arbetslagen är betydelsefullt för att kunna täcka barnens alla behov. 
 
Lärarnas åtgärder i skolavslutningen och helger 
 
Skolavslutningen sker i en kyrka nära skolan. Lärarna betonar att de är överens om att det inte 
är den bästa lösningen med tanke på skolans mångfald. Många barn går miste om 
skolavslutningen på grund av deras religion som inte tillåter dem att vistas i en kristen kyrka. 
De barnen får vara kvar i skolan istället och får göra någonting annat under tiden. Det är 
ungefär ett tiotal barn som inte följer med. Lärarna beskriver att anledningen till att 
skolavslutningen äger rum i en kyrka beror på storleken, då det inte finns någon lokal i skolan 
som rymmer så mycket folk samtidigt. Enligt lärarna kommer kommunen framöver att se över 
problemet och åtgärda det.  Att skolavslutningen äger rum i en kyrka upplevs av lärarna som 
ett dilemma. Det med tanke på att det är en svensk tradition men samtidigt läggs för stor vikt 
av prästen på predikning, vilket lärarna betonar att de försöker motarbeta.   
 
 Dem som av religiösa skäl inte kan vara med 
 meddelar det oftast. Annars är de flesta med på det vi gör. Toleransen 
 är stor från båda håll. Det finns de som inte vill vara med och då får 
 vi naturligtvis respektera det (Margareta). 
 
Margareta betonar här att toleransen är stor från båda hållen men enligt lärarnas utsagor är det 
föräldrarna och barnen som anpassar sig och inte tvärtom. Lärarna kompromissar i möjligaste 
mån, men lyckas inte det måste de till slut ändå ta sista beslutet. Genom att avslutningen sker i 
en kyrka tydliggörs vem som har makten, då skolan har cirka 99 % flerspråkiga barn och 
majoriteten är muslimer. Det är bland annat en fråga om makten över definitionen om kyrkan 
är religiös eller inte. Här konstrueras också religion genom att "deras" religion är förbjudande, 
de tillåts inte att var i en kyrka, de "kan inte vara med" av religiösa skäl. De konstrueras alltså 
som "offer" för en intolerant religion. Då måste alltså ”vår” religion vara tolerant. De tvingas 
av sin religion, ”vi” tvingas inte av vår religion. Den svenska religionen upplevs inte som 
religion, utan definieras som tradition.  
  
Lärarna betonar att de har stora almanackor i skolan där de största religionernas helger finns 
med. Denna kunskap hjälper dem att veta varför det ibland är hög frånvaro. Lärarna vidare 
betonar att de har bestämt att barnen får ha högst tre dagars extra ledighet per år när de har 
sina storhelger. 
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Lärarens resonemang om flerspråkiga barns identitetsutveckling 
 
Samtalen med lärarna tyder på att framför allt fem olika teman betonades som beskriver 
lärarnas resonemanger om flerspråkiga barns identitetsutveckling. Lärarnas svar delades upp 
efter frågeställningarna i huvudrubriker och genom att jag lade märke till gemensamma 
mönster i deras svar delade jag in svaren i olika rubriker. Indelningen utfördes utifrån det som 
lärarna förklarade grundligt och betonade intensivare. Genom denna metod ville jag visa att 
det finns olika tema i varje fråga men som samverkar och kopplas till varandra då frågan är i 
fokus. En och samma lärares uttalande kan återfinnas i flera teman. Resultatet presenterar 
lärarnas perspektiv då jag kommer att redogöra för deras resonemanger samt belägga deras 
berättelser med citat. Alla lärarna har fått fingerade namn. Lärarna tar upp teman ”Barnets 
introduktion i skolan” där de beskriver förberedelseklassens roll för barnen. Nästa teman är 
”Barnets kulturella bakgrund” där lärarna beskriver hur barnens kulturer integreras i 
undervisningen. ”Barnets språkutveckling” är teman som följer efter där lärarna tar upp 
modersmålets viktiga roll för de flerspråkiga barnen samt vilken roll förortssvenskan har i 
barnens identitetsutveckling. Barnens språkbrister betonas här. ”Familjens roll i barnets 
utveckling” är ett annat tema där lärarna tar upp familjens roll samt beskriver vilken påverkan 
familjen kan ha för barnen. Det sista temat är ”Skolans - och samhällets roll” där lärarna tar 
upp bland annat ekonomiska problem som påverkar barnen i sin utveckling.  Enligt lärarna är 
pengafrågan en orsak till att en del barn inte får sina behov tillfredställda. 
 
Barnets introduktion i skolan 
 
Lärarna betonar att det är viktigt för barnen är att de först går till förberedelseklassen för att 
lära sig läsa och skriva samt förstå vardagsspråket innan de börjar i en vanlig klass. Enligt 
lärarna ger förberedelseklassen trygghet till barnen då grupperna oftast är små och barnet kan 
vara där tills det känner sig mogen att börja i en klass. Samtliga lärare menar att de känner av 
om barnet är redo för att förflyttas till en vanlig klass. 
 
 Skolan har en förberedelseklass för barn som har bott i Sverige en kort  
 tid. Detta gynnar barnet om får vistas i en miljö som motsvarar deras nivå (Maria). 
 
Det som lärarna beskriver som negativt är att ofta rycks barnen upp från deras vardag och 
flyttas på med allt vad det innebär med bland annat ny lärare och kamrater. Detta kräver att 
barnet måste anpassa sig till en främmande miljö med människor som troligen inte förstår 
deras modersmål vilket, enligt lärarnas resonemang, måste varsamt tas hand om lärarna. 
 
Barnets kulturella bakgrund 
 
Lärarna betonar att de brukar integrera barnens kulturer i undervisningen och arbetar med att 
knyta an den svenska kulturen med barnens. De anser att barnen måste bli intresserade av 
varandras kulturer. Vidare anger lärarna att genom att barnen får berätta om något speciellt för 
alla i klassen eller genom att de tar med sig maträtter från sina länder som alla kan provsmaka 
möjliggörs detta. För att utvecklas på optimalt sätt, beskriver lärarna, att barnen måste känna 
sig accepterade i den miljön de befinner sig i. 
  
 Det är viktigt att man kopplar sina kulturer med den svenska kulturen  
 och arbeta parallellt  med  traditioner (Lina). 
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Lina betonar här ett ”vi” och ”dem” perspektiv. Barnens kulturer är viktiga men det svenska 
är alltid i fokus och de måste lära sig de svenska traditionerna. Hon konstaterar här 
tankefiguren "sina kulturer" - de är där, och man kan bara arbeta parallellt med dem. Parallella 
linjer möts aldrig, säger matematiken. Det är alltså en form av apartheid, kulturer är olika, 
möts inte och passar inte ihop. 
 
Lärarna beskriver vikten av att lära känna barnen och vad de har för tidigare erfarenheter. 
Vissa barn har, enligt lärarna, dåliga upplevelser med sig vilket kan påverka hela klassen 
negativt. Det som beskrivs under intervjuerna är att det gäller att bearbeta de här negativa 
känslorna och bygga nya positiva. 
 
 Kommer man hit och har mycket med sig i bagaget kan  
 språkutvecklingen påverkas negativt. Barnet är inte mottagligt  
 för ny kunskap om det finns ouppklarade känslor hos barnet (Maria). 

 
Barnets språkutveckling 
 
Lärarna betonar att modersmål är ett verktyg för barnet som måste utvecklas och förstärkas i 
skolan. För att uppnå detta, menar lärarna, att barnet måste känna sig trygg i sitt modersmål 
först och därför arbetar skolan med det.  
 
 Det som behövs för en positiv identitetsutveckling är modersmålet 
 som vi på skolan  försöker förstärka (Lina). 
 
Ur lärarnas resonemang förekommer det att den stora bristen som barnen har är språket. 
Meningsbyggnad och ordförråd är något som de flesta barnen har svårigheter med. Lärarna 
betonar att genom att läsa böcker, skriva och berätta kan barnen utvecklas. Ibland händer det 
att barnen kommer och frågar läraren innebörden av en text de skrivit för en tid sedan, då de 
själva inte kan förstå texten. Barn utvecklas mycket snabbt vilket märks tydligt som exemplet 
ovan.  Lärarna beskriver att barnen i skrift uttrycker sig mer korrekt än i talet. 
 
 Det är roligt att se deras framsteg och utveckling.  
 Det är så berikande att se glädjen i barnens ögon 
 när de själva inser sin utveckling (Maria). 
 
Förortssvenskan är, enligt lärarna, en del av barnens utveckling, vilket de inte beskriver som 
något negativt. Barnen får ha kvar det för sin utveckling och lärarna betonar att de inte 
försöker att förändra det. Vidare betonar lärarna att barnen lånar ord och lär sig av varandra. 
Lärarna beskriver att barnen när de blir äldre och kommer ut i samhället märker de att de 
säger fel och lär sig då språket automatiskt. Vidare berättar lärarna att barnens förortssvenska 
är viktig att behålla som en del av deras identitet. Genom att tala samma språk känner sig 
barnen som en del i gruppen och accepterad.   
 
 Där många invandrare blandas, lånar man ord och lär sig utav varandra. 
 Genom kompisrelationer utvecklas språket (Lina). 
 
Lärarna belyser vikten av att olika kulturer integreras och anser att om flera svenska familjer 
flyttar till området, kan barnens språk utvecklas snabbare. Med det sannolikt menar lärarna att 
barnen har svårigheter med det svenska språket och för att barnen ska kunna få ett bättre språk 
måste de komma i kontakt med fler svenskar, annars kan inte barnen få ett riktigt bra språk. 
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Familjens roll i barnens utveckling 
 
Lärarna beskriver att familjen har den viktigaste rollen i barnens liv och att familjen påverkar 
barnen på olika sätt. Enligt lärarnas berättelser, finns det svenskfödda barn som har 
svårigheter med språket. Orsaken kan vara, enligt lärarna, att barnen inte pratar så mycket 
svenska hemma eftersom föräldrarna inte behärskar språket eller är analfabeter. Det som 
framkommer av lärarnas resonemang är att om föräldrarna kommer in i samhället och får ett 
arbete, kan bland annat deras språk bli bättre och då får barnen också bättre möjligheter. 
 
 Jag har träffat många föräldrar som verkligen går in för att lära sig svenska 
 och jag tror att det smittar av sig på barnen (Magnus). 
 
Här betonar Magnus vikten av att kunna det svenska språket. Han berättar att han har träffat 
många föräldrar som lär sig svenska och betonar detta då dessa föräldrar skiljer sig från 
normen. Han konstaterar också att den där smittoeffekten är viktig, det vill säga om 
föräldrarna inte går in för att lära sig svenska så smittar det inte av sig på barnen, och då är det 
föräldrarnas fel. "Gå in för" antyder att det är något man väljer att göra. Han konstruerar här 
alltså föräldrarna som "fria agenter" som fritt kan välja om de vill satsa på att lära sig svenska.  
 
En del lärare menar att familjer som har en europeisk kultur har lättare att anpassa sig till 
Sverige och ju närmare Sverige de kommer ifrån desto lättare blir det. Lärarna betonar vidare 
vikten av anpassning till det svenska samhället. 
 
Lärarna beskriver att det som är önskvärt av dem är ett bättre samarbete med föräldrarna för 
att på så sätt kunna hjälpa barnen. För att minimera kluvenhet hos barnet måste hemmet och 
skolan ha gemensamma uppsatta mål. Vidare betonar lärarna att samarbetet mellan skolan och 
hemmen upplevs olika från lärarna och föräldrarna. Enligt lärarnas resonemang framkommer 
det att föräldrarna ser skolan som en institution som får sköta sitt och familjen får sköta sitt. 
De beskriver att de anstränger sig till att få tillfällen att träffa föräldrarna vilket dock inte är 
ömsesidigt.  
 
Skolans och samhällets roll 
 
Lärarna betonar att de försöker göra sitt bästa utifrån de resurserna som finns i skolan men de 
anser att ekonomin alltid är deras största problem. Lärarna betonar vidare att både 
studiehandledning och modersmålsundervisning är bra för barnen. 
 
Dock får inte alla barnen den möjligheten på grund av ekonomiska frågor. Lärarna betonar att 
de försöker prioritera det som är viktigast och känner sig inte riktigt nöjda när de vet att alla 
inte får sina behov tillfredställda. 
 
 Det hade varit önskvärt att alla fick studiestöd och  
 även att det fanns mera resurser rätt över hela skolan (Jenny). 
 
Lärarna uttrycker att barnen på skolan får mycket med sig i och med att den inte är någon 
homogen skola, vilket bidrar till att barnen växer upp i en miljö med olika kulturer och lär sig 
att respektera varandras olikheter. Vidare menar de att det hade varit önskvärt med fler 
svenska barn på skolan, då det är en minoritet på skolan. 

 
 Jag tror att det är väldigt viktigt för barnen att möta olika kulturer. Detta medför att de blir mer 
 rustade för framtiden (Anna). 
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Analys 
 
Resultatet bygger på lärarnas berättelser och perspektiv. Jag kommer att analysera deras svar 
och koppla samman det med relevant litteratur. Analysen uppdelas utefter frågeställningen 
med samma rubrik. 
  
Syftet med studien var att undersöka hur lärarna resonerar och hanterar flerspråkighet och 
barnens identitetsutveckling samt hur lärarna ser sin roll i detta. 
 
Lärarens roll i flerspråkiga barns identitetsutveckling 
 
Resultatet visar att lärarna ser sin viktiga roll i de flerspråkiga barns identitetsutveckling. De 
anser att i deras roll ingår att skapa en bra social miljö i klassen där alla är accepterade för det 
de är och representerar, vilket skapar trygghet hos barnen, och ger dem chansen till 
utveckling. Dysthe (2003) menar att hur samspelet med andra ser ut, är avgörande för vad 
som lärs in och på vilket sätt det lärs in. Om man blir bemött på ett positivt sätt och blir 
bekräftad för den man är har man stor möjlighet att utvecklas på ett tillfredställande sätt. Att 
bli bekräftad och få respons gör, enligt Dysthe (2003), även att man känner sig nöjd med sig 
själv och med samvaron, vilket ger en bra självbild. Det svenska språket är det dominerande 
språket i skolundervisning. Modersmålen används inte ofta i skolan utan mest på fritiden. 
Lärarna i studien är överens om att en av deras viktigaste roll är bland annat att lära barnen 
det svenska språket samt ”svenska beteende” som är nödvändigt för att kunna leva i Sverige.  
Svenskkunskaper ses som en viktig förutsättning för integrering. Att kunna tala och skriva på 
svenska lägger grund för fullt deltagande i det svenska samhället. Textmaterialet visar att 
lärarna betonar att de respekterar barnen och deras kulturer men lärarnas målsättning är att 
lära barnen bra svenska och lära dem att vara svenskar. Lärarna vill inte se de flerspråkiga 
barnen som svenskar, även om en del av dem är födda i Sverige. Det är alltid något som 
utmärker dem, som gör att dem uppfattas som annorlunda. Genom sina resonemang visar 
lärarna att barnens modersmål inte accepteras fullständigt i skolan. Samhället kan inte 
acceptera att människor med dubbel identitet kan vara svenskar.  Skolan avspeglar samhället 
och dess värderingar som framkommer tydligt under intervjuerna. De anser att de flerspråkiga 
barnen måste få lika möjligheter i livet som alla andra barn i Sverige och att det svenska 
språket är betydelsefull för att uppnå en bra framtid. På det sättet betonar lärarna att de 
flerspråkiga barnen har brister och måste därmed anpassa sig till det svenska samhället. Första 
steget till utveckling är det svenska språket. Det utmärkande i lärarnas svar är att 
språkkunskaperna hos de flerspråkiga barnen upplevs som svaga, vilket påvisar att lärarna 
hellre betonar svagheten i svenska språket än den språktillgång barnen eventuellt har genom 
sin bakgrund. Lärarna belyser vikten av att de flerspråkiga barnen får möjlighet att lära sig bra 
svenska när de går i skolan. Uppnås det har de samma möjligheter i att lyckas i livet som alla 
andra i Sverige. 
 
Genom att lärarna mer eller mindre vill undvika barnen att tala sitt språk i undervisningen, 
försvagas deras identitet och förståelse för andra kulturer. Barnet kan då inte vara sig själv 
hela tiden utan måste anpassa sig efter lärarnas bestämmelser. De flerspråkiga barnen får inte 
spontant använda sitt språk och därför kan den trygga klassrumsmiljön bli till en osäker och 
otrygg miljö. 
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Skolan är den första kontakten som barnen får utanför hemmet och därför anser lärarna att 
deras roll är mycket betydelsefull. De anser sig vara de första svenska vuxna som barnen 
kommer i kontakt med. Dock anser lärarna att familjens roll är den viktigaste för barnen och 
därför är detta samarbete mellan lärare och förälder grundläggande. Enligt Lpo94/98 (1998) är 
”Skolans uppdrag att gynna lärande där individen stimuleras att skaffa sig kunskaper och i 
samarbete med hemmen skall skolan gynna elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling och därför måste arbetet ske i samarbetet med familjerna”(s.5). 
Lärarna anser sig vara en vuxen förebild för barnen. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) 
fungerar lärare som förebilder för barnen och kan ses som en modell för identifikation. 
Lärarna beskriver att de barnen oftast saknar vuxna förebilder och att deras icke- svenska 
förebilder inte är några förebilder. Lärarna ser sig själva som viktiga personer i barnens liv. 
De beskriver vidare familjen som betydelsefull för barnen men det framkommer i deras svar 
att lärarna ser sig själva som viktiga personer för barnens utveckling och att  svenska personer 
kan vara  bra förebilder. 
 
Lärarna betonar vidare att en av deras uppgifter är att förmedla svenska -värderingar, -normer 
och -beteendemönster till barnen, vilket de ständigt har i fokus. Ladberg (1996) anser att 
förebilder är en av de viktigaste källorna till inlärning och att barn lär sig genom bland annat 
att titta på hur vuxna och andra barn gör och sedan gör på samma sätt. På så sätt spelar läraren 
en viktig roll i det sociala samspelet både mellan lärare och elev men samtidigt mellan 
eleverna i klassen. Evenshaug och Hallen (2001) menar vidare att relationer innebär trygghet 
och samhörighet och att genom relationer och i samspel med andra, både vuxna och barn, lär 
sig barn om sig själva och bildar en självbild. Lärarna berättar att de samarbetar med varandra 
i skolan för att ge barnen bästa möjlighet till utveckling. Genom att barnen ser samarbetet 
konkret i skolan av deras förebilder, nämligen lärarna, lär de sig i sin tur att samarbeta bättre. 
Ladberg (2000a) säger att viktiga vuxna utgör förebilder, men att deras relationer till varandra 
utgör också förebilder. Lärarna framhäver att de försöker i bästa mån att bevara barnens 
kulturella bakgrund aktuell och göra de stolta för vem de är.  Lärarna hade oftast svårt att 
beskriva hur bakgrunden kopplas till undervisningen. Detta kan innebära att barnens 
bakgrunder kopplas till undervisningen men inte ofta. Cummins (1996) menar att barnen 
måste känna att det de har med sig till klassrummet av kulturell bakgrund samt tidigare 
erfarenheter har betydelse. Ingen ska behöva skämmas i skolan eller känna sig mindre värd. 
Lärarna påpekar att det är en svår uppgift att ta itu då det alltid finns grupper i samhället som 
är mindre värda vilket barnen påverkas av.  Av intervjuerna framkommer att lärarna ser 
familjens och släktens negativa påverkan på barnen när det gäller värderingar och fördomar 
av andra grupper. Familjen och släkten har oftast en negativ roll i barnens identitetsutveckling 
enligt lärarna. Lärarna betonar familjens viktiga roll i barnens liv men samtidigt poängteras att 
familjen kan påverka barnen negativt, genom att familjen bland annat för över sina fördomar, 
om exempelvis andra nationaliteter, till barnen. I Lpo 94/98 (1998) står att skolan effektivt 
ska motarbeta trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Lärarna beskriver skolan 
som heterogen men i deras beskrivningar framkommer att de betonar de likheterna och inte de 
olikheterna som barnen har, det vill säga homogenisering. Detta kan förvirra barnet.  
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Lärarens hantering av flerspråkighet i skolan 
 
Lärarnas berättelser på hur samarbetet kan te sig visar sig i bland annat att de använder sig av 
liknande undervisningsmetoder för att kunna hjälpa de flerspråkiga barnen.  Samarbetet 
medför även kunskapsbyte lärarna emellan, vilket även gör dem medvetna över sina 
handlingar.  I Lpo 94/98 (1998) står att alla är olika och därför måste bemötas efter sina 
förutsättningar och få sina behov tillgodosedda på det sätt som passar bäst. Flerspråkiga barn 
upplevs av de intervjuade lärarna som annorlunda än andra svenska barn, då barnen har en 
annan bakgrund att utgå ifrån och mer svårigheter med bland annat det svenska språket, vilket 
gör att de ser sitt yrke som mer utmanande, eftersom det krävs mer arbete från deras sida. En 
av de intervjuade lärarna menar att på den skolan förekommer mycket åtgärdsprogram och att 
barnen har svårt med skolans undervisning. Barnen har svårigheter med det svenska språket 
och genom att inte tillåta dem att prata sitt språk försvåras deras möjligheter att förstå 
undervisningen. För att barnen ska kunna nå upp till målen krävs då ett åtgärdsprogram. 
 
Det som är gemensamt för lärarna i undervisningen är att det svenska språket är i fokus. 
Lärarna beskriver att de lägger mycket energi och kraft för att kunna ge barnen ett rikt språk. 
De anser att svenskan är viktig men att det är barnens modersmål som är det viktigaste. Här 
syns en dubbelhet i lärarnas resonemang. De betonar att det är modersmålet som är det 
viktigaste för barnen men samtidigt betonas det svenska språket i undervisningen. 
Modersmålet tonas ner och lärarna ser istället en brist i barnen, det vill säga att de saknar det 
svenska språket och därför måste de hjälpas. En av anledningarna till att lärarna ser 
modersmålet som något positivt är att genom att barnet behärskar sitt språk, kan barnet lära 
sig bra svenska. Det framgår under intervjuerna att modersmålet kommer i andra plats i 
skolundervisning. Modersmålsundervisning förekommer bara en gång i veckan. Barnen får 
ibland stöd i sitt modersmål genom studiehandledning, då en modersmålslärare kommer in till 
klassen och hjälper barnen. En av de intervjuade lärarna betonar att modersmål är bra för 
barnen och menar vidare att de ska ha rätt till det. Nackdelen anses dock vara att tid tas ifrån 
övrig lektionstid. Den läraren ser detta som ett dilemma och vet inte riktigt om vad som är 
bra, att förlora tid från undervisningen eller att ha modersmål. Det tyder på att lärarna ser 
modersmålet som en ”nödlösning” och får användas bara där det behövs. Den ideala 
situationen hade varit att modersmålet inte fanns med i bilden och att barnen behärskade det 
svenska språket. Vygotskij (1999) menar att utan språket kan man inte tänka och därför krävs 
det av läraren att förstå modersmålets betydelse. Lärarna berättar att barnen får använda sitt 
språk ute på rasterna, vid maten och när det behövs i klassrummet för att hjälpa någon. Det 
som lärarna betonar som negativt med att använda modersmålet i undervisningen är att barnen 
kan reta och missförstå varandra. Genom att inte tillåta det, undviker lärarna de oroligheterna 
som de tror kan förekomma. Här framkommer en negativ syn på barnens modersmål genom 
en generalisering. Modersmålet framstår som något som förstör och orsakar oroligheter i 
klassrummet och mellan barnen. Ladberg (2003) menar att lärare på så sätt bidar till att skapa 
kluvet och osäkert barn, då språk och identitet är förenade med varandra. En lärare betonar 
dock det positiva med att barnen får använda sitt modersmål i klassen, nämligen den att barnet 
lär och utvecklar sig oavsett på vilket språk det sker på, vilket är ett av de stora syften med 
skolundervisningen.  
 
Resultatet visar på att olika språk inte bemöts på samma sätt. Flera forskare, som bland annat 
Ladberg (2000a), hävdar att språkets betydelse varierar beroende på vilken status språket har i 
samhället.  
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Enligt Cummins (1996) kan skolans erkännande av tvåspråkighet ha stor betydelse för elevens 
språk- och identitetsutveckling. Hyltenstam (1996) beskriver att modersmålsundervisning har 
för många barn stor betydelse för det kommande kunskapsinhämtandet i skolan och utgör stöd 
för utveckling av en trygg etnisk identitet.  
 
Med hjälp av förberedelseklassen och studiehandledning försöker lärarna på skolan att hjälpa 
de barnen som har svårigheter med språket och utgår från barnet och vilken nivå i sin 
utveckling den befinner sig. Ladberg (1996) anser att lärare som talar barnets språk kan vara 
ett stort stöd genom att hjälpa barnet att förklara det svenska språket. Då kan barnet arbeta 
med skoluppgifter på ett djupare sätt. I Lpo94/98 (1998) står att ”undervisningen skall 
anpassas efter varje barns behov och förutsättningar. Den ska utgå från elevernas bakgrund, 
erfarenheter, språk och kunskaper för att kunna främja barnets utveckling”. Lärarna berättar 
att de är väldigt flexibla. De är alltid beredda på förändringar och tar snabba beslut som att till 
exempel ändra på planeringen. 
 
Lärarna betonar att det är viktigt att kulturernas likheter lyfts upp och inte skillnaderna, vilket 
är skolans policy. På så sätt försöker skolan assimilera barnen istället för att integrera dem. 
Lärarna på skolan ser den sociala delen som en av de viktigaste uppgifterna de har att 
utveckla för att hjälpa barnen. Lärarna ser svårigheter i barnens socialisationsprocess och vill 
därför hjälpa och lära dem hur man gör i Sverige. Genom detta visar lärarna att barnen 
kommer till skolan med stora brister i socialisation och att skolans roll är bland annat att lära 
dem den ”rätta vägen” till att bli bra samhällsmedborgare. Obondo (1999) redogör för de olika 
socialisationsprocesser som kan råda i hemmet respektive i samhället. Föräldrarnas sätt att 
socialisera sina barn kan variera mycket i förhållande till det nya landets sociala regler och 
inlärningsstilar. Obondo poängterar att det finns kulturella variationer både när det gäller 
socialisation och interaktion mellan barn och vuxna. Dessa färdigheter tar barnen med sig 
vidare till skolan och samhället i övrigt, vilket i sin tur påverkar om barnet antigen kommer att 
lyckas eller misslyckas i sina handlingar.  
  
Under intervjuerna framkom att skolans lokaler utgör ett problem, som kan påverka barnen 
negativt. Lokalerna på skolan är gamla vilket de anser påverkar undervisningen. Skolans 
byggnader kan inte täcka alla barnens behov i alla avseenden enligt lärarna, exempelvis då 
muslimska flickor måste duscha enskilt efter gymnastiken. Om det funnits båsar istället för ett 
duschrum skulle problemet lösas enligt en av de intervjuade lärarna. 
 
Lärarna berättar att god föräldrasamverkan är en av de viktiga mål de har att uppnå och 
arbetar kontinuerligt med att finna vägar till att involvera föräldrarna i skolans verksamhet. I 
Lpo94/98 (1998) står att alla som arbetar i skolan skall samarbeta med barnens 
vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 
Läraren skall samverka med och kontinuerligt informera föräldrarna om elevens skolsituation, 
trivsel och kunskapsutveckling”. Lärarna betonar att föräldrasamverkan är mycket svårare än 
vad det brukar vara i ”vanliga” svenska skolor. Lärarna har svårt att förstå föräldrarna och 
deras kulturer. Föräldrarna har en annan syn på skolan som gör det svårare för lärarna att 
kunna samarbeta. Lärarna beskriver vidare att de brukar ha tolk på utvecklingssamtalen då det 
kan bli missförstånd annars. De betonar hela tiden om svårigheterna i kommunikationen 
mellan föräldrarna och skolan. Det är inte bara föräldrarnas språk som uppmärksammas under 
intervjuerna utan skillnader på tankesätt och uppfostran. Enligt Wellros (1998) kan ett sådant 
beteende uppfattas som avvikande och kan bidra till utanförskap och att ”vi” och ”dem” kan 
bildas för att tydliggöra skillnader mellan människor. Lärarna ser sig själva som överlägsna 
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och ibland gör de kompromisser i kommunikationen med föräldrarna. Lärarna visar sin makt 
gentemot barnen och föräldrarna då de bestämmer och vill ha det sista ordet. 
 
 
Lärarens resonemang om flerspråkiga barns identitetsutveckling 
 
Resultatet visar att lärarna resonerar ofta kring flerspråkiga barns identitetsutveckling. Båda 
arbetslagen visar sig ha gemensamma tankar kring de flerspråkiga barnen. Oavsett om barnen 
är födda i Sverige upplevs dem inte som svenskar av lärarna. Det finns barn i skolan som är 
födda i Sverige men lärarna menar att deras språknivå är sämre än andra ”svenska” barn. En 
faktor som kan påverka barnens identitetsutveckling är, enligt lärarna, familjens inställning till 
Sverige och det svenska samhället. De menar att ju närmare Sverige de kommer ifrån desto 
lättare är det för dem att anpassa sig i det svenska samhället och som i sin tur kommer att 
påverka barnen att anpassa sig också. Lärarna betonar att det är föräldrarna och barnen som 
måste anpassa sig till det svenska samhällets normer då de inte accepteras som dem är. 
Ladberg (2000b) menar att många vuxna har kommit hit mot sin vilja på grund av krig och 
flykt. De lär sig inte det svenska språket för att de lever i hopp om att de ska återvända till 
sina länder. De söker sig till områden där en stor del av befolkningen är från andra länder. 
Kulturen och tryggheten kvarstår i deras vardag genom att de bara umgås med släktingar från 
samma länder och religion. Barnen lever då mellan två världar. De möter det svenska 
samhället i skolan och ett familjesamhälle hemma. 
 
Lärarna beskriver skolan som annorlunda än andra ”svenska, vanliga” skolor och de ser 
barnen som annorlunda. De betonar att för dem är alla barnen lika mycket värda oavsett 
bakgrund, men samtidigt påpekas den kulturella bakgrunden ofta i skolundervisningen samt 
deras brister ibland annat språk och socialisation. Här visar lärarna en än gång en dubbelhet.  
De framhäver att modersmålet och barnens kulturer är viktiga för barnen och deras 
utveckling, men att svenska språket prioriteras. Ur intervjuerna framkommer det att lärarna 
ser mest på de svårigheter som barnen har som till exempel de brister i svenska språket. De 
anser att de måste kunna svenska för att bli bra samhällsmedborgare. De anser vidare att för 
att få en bra klass är förutsättningen att barnen kan det svenska språket någorlunda. 
Modersmålet kommer i efterhand och tillåts oftast inte i undervisningen. Barnen kan då inte 
använda sitt modersmål spontant utan vanligtvis måste be om lov av läraren i undervisningen. 
Det kan påverka barnen negativt då enligt Ladberg (2000a) har modersmålet stor betydelse för 
barnens identitet, självkänsla och kulturtillhörighet. Vidare skriver Ladberg (2000a) att 
skolans inställning till modersmål lär barnen något om samhällets värderingar av deras språk. 
Att modersmålslärare finns i skolan är viktigt och det visar att barnens språk inte anses som 
värdelösa. Vidare säger hon att om skolan har den inställningen att språkkunskaper 
konkurerar, det vill säga svenskan med modersmålet, blir resultatet att barnen håller tillbaka 
något av språken. Cummins (1996) menar att genom att läraren uppmuntrar barnet att 
utveckla sitt modersmål och sin kulturella tillhörighet samt att bygga vidare på sina 
erfarenheter, utmanar de tillsammans med sina elever de föreställningar som finns i samhället 
om att dessa elever på grund av sitt ursprung skulle ha brister eller vara mindre värda.  
 
Utav de fem olika kategorier som lärarna resonerar om kan tre av dem kopplas till barnet och 
två till familjen och samhället. De två sista anser lärarna är svårare att påverka. De upplever 
att resurserna inte räcker till, vilket får till konsekvens att alla inte får den hjälpen de behöver. 
Lärarna berättar att de måste rätta sig efter skolans organisation som fattar besluten och 
prioriterar det som anses viktigast. Enligt lärarna prioriteras alltid de stora behoven. De 
modersmål som är mest representerade i skolan får mycket stöd medan de andra 
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minoritetsspråken oftast inte får mycket eller inget stöd beroende på den ekonomiska 
ställningen. Minoritetsspråken hamnar därför utanför planeringen. Skolan visar genom sitt 
handlande, att det finns hierarkier och att alla människors lika värde och lika möjligheter i 
livet, inte existerar i verkligheten utan bara i teorier. Enligt Ladberg (2003) har flera 
undersökningar visat att synen på flerspråkighet i Sverige är negativ och att flerspråkighet 
anses som ett hinder för barns språkutveckling samt förknippas ofta med minoritetsgrupper, 
och att det finns olika status på olika språk. Cummins (1996) menar att om barnen känner att 
deras kulturella mångfald och deras identitet bekräftas samt att deras insatser värderas i 
interaktionen i klassrummet är sannolikheten mycket stor att de också kommer att känna 
samhörighet med och engagemang för samhället i stort. Om interaktionen mellan lärare och 
elev istället avspeglar den segregation och nedvärdering som många minoriteter upplever i 
samhället i stort, kommer det i sin tur att leda till att barnen drar sig mentalt tillbaka.  
 
Lärarna anser att de flerspråkiga barnen har för få kontakter i samhället och menar att mer 
kontakter skulle gynna deras utveckling positivt. Vidare menar de att om barnen kommer ut 
mer i samhället kommer de bland annat att lära sig mer om hur samhället fungerar och 
utveckla sitt svenska språk bättre samt lära sig mer om den svenska normen. Det framkommer 
att lärarna har i fokus att barnen måste ändra sig och sin identitet för att kunna accepteras i det 
svenska samhället. Genom att vara flerspråkig försvåras utveckling och barnen måste lära sig 
att fungera i det svenska samhället för att kunna utvecklas på positivt sätt. Lärarna betonar 
hela tiden bristen med att vara flerspråkig. De uttrycker tydligt att de vill att barnen ska bli 
som andra svenskar för att möjliggöra känslan av samhörighet, men ger samtidigt intryck av 
att de flerspråkiga barnen kommer att ha stora svårigheter att lyckas i framtida projekt. 
 
 
Diskussion 
 
Mitt syfte med studien var att undersöka hur lärarna på en mångkulturell skola resonerar och 
hanterar flerspråkigheten hos barn samt hur lärarna ser sin roll i de flerspråkiga barnens 
identitetsutveckling. 
 
Min ursprungliga fråga var ”Hur ser läraren sin roll i de flerspråkiga barns 
identitetsutveckling”. Vad som kan utläsas av intervjuerna är att lärarna ser sin roll som 
betydelsefull då de anser att de flerspråkiga barnen saknar svenska vuxna förebilder och att de 
är en av de första kontakterna barnet får utanför hemmet. Deras roll är att lära barnen det 
svenska språket och beteende då det är krav i det svenska samhället för att accepteras. Att 
hjälpa barnen i sin socialisationsprocess ser lärarna som viktig del i deras arbete då de 
beskriver att barnen saknar eller behöver förbättra den. Lärarna försöker att bevara barnens 
kulturella bakgrunder aktuella och göra barnen stolta för vilka de är.  
 
Min andra fråga var ”Hur hanterar läraren flerspråkigheten i skolan”. Lärarna på skolan 
använder sig av liknade undervisningsmetoder för att kunna hantera flerspråkigheten. De ser 
barnen som ”annorlunda” och ser därför sitt arbete som mer utmanade och mer krävande. Det 
svenska språket är alltid i fokus och modersmålet används bara i ”nödsituationer” då barnen 
behöver hjälper varandra. Modersmålet undviks i undervisningen eftersom det kan leda till att 
barnen retar varandra. Förberedelseklassen och studiehandledning är hjälpmedel både för 
lärarna och för barnen då de får extra stöd. I undervisningen lyfter lärarna fram de likheter 
som barnens olika kulturer har. Lärarna betonar att de skulle vilja ha mer kontakt med 
föräldrarna och att föräldrarsamverkan fungerade bättre. Problemet läggs hos föräldrarna, då 
lärarna betonar att de försöker att få mer kontakt men att föräldrarna inte har det behovet eller 
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önskan. En exkludering framkommer från intervjuerna då lärarna beskriver att 
skolavslutningen sker i en kyrka. Majoriteten av barnen tillhör andra religioner än den kristna 
och genom att ha avslutning i kyrkan förlorar en del av barnen sin rättighet att kunna vara 
med. Genom sina handlingar visar lärarna sin makt då de påpekar att skolavslutningen i 
kyrkan är en svensk tradition och att alla därför måste anpassa sig till det svenska samhället 
och dess traditioner och normer. 
 
Min sista fråga löd ”Hur resonerar läraren kring barnets flerspråkighet och 
identitetsutvecklingen”. Lärarnas resonemanger och hantering av flerspråkiga barnen och dess 
identitetsutveckling ger liknade svar, det vill säga att lärarna resonerar och hanterar 
flerspråkigheten på liknade sätt. Enligt lärarna upplevs de flerspråkiga barnen inte som 
svenskar oavsett om de är födda i Sverige. De anser att barnen måste anpassa sig i det svenska 
samhället och dess normer. Barnen upplevs som ”annorlunda” än andra svenska barn. Lärarna 
kategoriserar de barnen, som en grupp med liknande problem såsom exempelvis 
språkproblem. De anser att modersmålet behövs men att det svenska språket är viktigare för 
deras utveckling. Majoritetsspråken får mer möjligheter och minoritetsspråken hamnar 
utanför vilka lärarna menar är en ekonomisk fråga.  Lärarna beskriver att barnen saknar 
kontakter med samhället som enligt lärarna är viktiga för att uppnå en bra 
identitetsutveckling. Föräldrarna beskrivs, enligt lärarna, som en svagare grupp som har 
språkbrister och svårigheter med att anpassa sig i samhället och som påverkar sina barn 
negativt.  
 
Min studie har på många punkter givit en bekräftelse av forskning som tidigare redovisats i 
arbetet. Som Runfors (2003) betonar ses de flerspråkiga barnen som en homogen grupp. Det 
de har gemensamt är invandrarskapet, definitionen av dem som icke- svenskar. Barnens 
ursprungliga kulturer är ett hinder för barnen och genom att fylla på med den svenska normen 
kan barnen få mer möjligheter i livet. Barnens brister med bland annat språket betonas istället 
för att belysa möjligheterna med att vara flerspråkig. Både skolans och familjens betydande 
roll beskrivs i studierna för de flerspråkiga barnens identitetsutveckling. Föräldrar betonas 
som något negativt och något som påverkar de flerspråkiga barnen, medan lärarna beskrivs 
som bra förebilder. Det svenska språket sätts i fokus och barnen måste hantera den om de vill 
integreras i samhället. Barnen behöver ha många kontakter ute i samhället, kontakter med 
svenskar, för att de ska kunna bli bättre i det svenska språket samt lära sig mer om det svenska 
samhället. 
 
I min studie förekommer dubbelheter då lärarna bland annat betonar att alla barn är lika värda 
oavsett bakgrund, men samtidigt påpekas den kulturella bakgrunden i skolundervisningen som 
hinder. De flerspråkiga barnen beskrivs som ”annorlunda” än andra svenska barn och som 
bristfälliga. 
 
Enligt Lpo94/98 (1998) är skolan en social och kulturell mötesplats idag. Skolan ska vila på 
en demokratisk grund som ska ha förståelse för andra människor. Lärarna i min studie 
betonade att det svenska språket sätts i fokus och att barnen inte får lov att tala sitt språk i 
undervisningen.  I läroplanen framkommer att varje barns integritet, egenvärde och kultur ska 
respekteras. Lärarnas arbetssätt, att inte tillåta barnen att använda sitt modersmål utom i 
privata och ”nödsituationer”, kan medföra skam hos dem över sitt ursprung, språk och 
identitet. Undervisningen sker oftast på svenska vilket kan göra det svårt för en del 
flerspråkiga barn som inte riktigt kan det svenska språket. Lärarna betonar det svenska 
språkets betydelse för att kunna integreras i samhället samt lyckas i framtiden men de tonar 
ner modersmålet som beskrivs som ett hinder.  Barnen behöver ha sitt språk för att kunna 
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utvecklas i sin identitet samt i sitt andra språk. Språk och identitet är förenade med varandra. 
Genom att förneka ett barn dess modersmål är detsamma som att förneka en del av dess 
identitet. Barnen kan hamna i osäkerhet om inte lärarna stödjer dem i utvecklingen. Genom att 
tillåta barnen att prata sitt språk kan barnet förstå och utveckla sina ämneskunskaper. Barnets 
kunskaper kan inte mätas genom att se om ett barn hanterar det svenska språket.  
 
Lärarnas förhållningssätt har en avgörande betydelse för barnets utveckling. Jag valde att 
fokusera på flerspråkiga barn eftersom de oftast ses som en svår grupp och kan riskera att 
”hamna mellan stolarna”, det vill säga att ingen tar helhetsansvaret. För att lärarna ska kunna 
hjälpa barnen med sitt språk och identitet behövs kunskap i både flerspråkighet och kultur. 
Finns kunskapen kan lärarna lättare hantera de olika situationer som kan komma att uppstå, 
vilket ger dem trygghet. Som förebilder till barnen överförs den tryggheten och goda 
självkänslan till dem som de så väl behöver i sin utveckling.  
 
Genom tidigare erfarenheter, som öppnade upp intresset för studiens syfte, har jag försökt att 
bortse från det för att enbart ägna mig åt reflektionerna som uppkom i intervjuerna och på så 
sätt vidga mina perspektiv. Under arbetets gång har jag förstått att samarbetet i lärarkåren 
kräver ett ständigt pågående arbete för att på bästa sätt skapa en trygg och säker miljö för de 
växande barnen. 
 
De språkliga och kulturella erfarenheter som barnen har med sig får en liten plats i skolan. 
Materialet tyder på att den språkliga och kulturella mångfald som finns i skolan reduceras till 
bara ett språk och kultur, det svenska. Skolan ger inte så stor plats till flerspråkigheten. 
Lärarna betonar att det är det svenska språket som gäller i skolan och att barnen får använda 
sitt språk enbart på rasterna, vid maten och i undervisningen då det behövs. Språket och 
kulturerna verkar inte riktigt integrerade i skolan, vilket kan påverka barnet negativt. Barnet 
klyvs mellan två kulturer och kan därmed inte bilda sin identitet. Istället bildar barnet en 
dubbelidentitet som innefattar att stå mellan två världar, sin hemkultur och majoritetskulturen. 
Genom att barnet står mellan två kulturer kan det känna sig som halvt och sökandet efter sin 
identitet kan bli långdragen. För att få en skola för alla ska barnens erfarenheter tas till vara. 
Lärarna kan ge möjligheter till barnen att kunna skapa dubbla kulturkompetenser och inte en 
delad identitet med mycket osäkerhet och dålig självkänsla. Alla barn ska bemötas utifrån sina 
erfarenheter och bakgrunder. Om barnen låses i sina bakgrunder kan de inte utvecklas. 
  
Barn är allas framtid. Om barnen mår bra och växer upp i en miljö där det finns bra 
möjligheter till en positiv utveckling, utvecklas de barnen till bra och omtänksamma 
samhällsmedborgare. 
 
Min förhoppning är att läraren inser sin betydande roll för barnets personliga 
identitetsutveckling då de får följa barnet under deras mest formbara och påverkbara tid. 
Läraren får en otrolig uppgift att förvalta barnets sköra utveckling på ett så optimalt sätt som 
möjligt och bör med hjälp av andra kollegors erfarenhet och kunskaper samt fortbildningar 
fördjupa sina kunskaper i området, vilket är en ständig föränderlig arena. Det ligger på varje 
lärarens egenansvar att hålla sig ajour med det nya. 
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Denna studie har lett till nya funderingar inom området. Exempel på fortsatt forskning kan 
vara; 
 
• Hur ser modersmålslärarna på flerspråkiga barns identitetsutveckling och hur ser de sin 

roll i detta? 
 
• Hur ser modersmålslärarna samarbetet mellan skolan? 
 
• Hur ser de flerspråkiga barnens föräldrar skolans roll för sina barns utveckling? 
 
Avslutningsvis följer en dikt som väckte många tankar hos mig: 

 
 

 ”Hemma drack jag tè i ryska téglas 
 Och åt zigensk mat med starka kryddor. 
 I skolan drack jag mjölk 
 Och åt blodpudding och falukorv. 
 
 Hemma talade jag vårt zigenska språk, 
 Romanés. 
 I skolan talade jag svenska. 
 Hemma var jag lydig. 
 I skolan var jag tuff. 
 Ibland kände jag mig som en främling, 
 Både hemma och i skolan. 
 Det var svårt.” 
 (en romsk flicka, i Axelsson 1999. s.68) 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide/Individuell 
 
”Flerspråkiga barns identitetsutveckling ur lärarens perspektiv” 
 
Berätta om SKOLAN och KLASSEN. 
  
Invandrarbegreppet 
Födda här eller invandrade 
 
Kultur 
Social konstruktion eller diskriminerande benämning 
Slöja/religiösa symboler 
Etniska symboler 
Uttryck för etnicitet 
Inklusion/exklusion 
Simhalls-, skolavslutnings- situationen  
Svenskhet som en av kulturerna eller norm 
 
Språk 
Språkanvändning 
Ta till vara eller kompensera för en brist? 
Modersmål - nödvändigt ont? Övergångsstadium? Skall förbättras? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide/grupp 
 
 
                                Barnens identitetsutveckling 
 
                                                                                               
                                                                                                invandrarbegrepp 
                                                                                                                  (När slutar begreppet?                        
Vad behövs för en positiv utveckling                                                        vilken generation?) 
                                                                                                   Förortsssvenskas roll 
 
 
Kultur           Människosyn 
                     Samhäll/individ 
                                                                                 LÄRARENS ROLL 
                                                                                                              
                                    SKOLANS ROLL                  
                                       (INSTITUT)              socialisation 
                                                                                                                  familjen 
socialisation 
                                  närsamhälle      familj                            närsamhälle 
 
 
kompisar                                                          kompisar 
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