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Abstract 
 
Background: The main purpose of our study is to try to give an idea of what a multicultural 
school is and what difficulties girls find with Swedish as a second language. We are at the end 
of our teacher education, which means that in a few months, we will be responsible for 
creating environments that are conducive to the students and to ensure that opportunities that 
allow the students to develop exist. We are aware that in a multicultural school that we no 
have in Sweden there has been some discussion regarding the Swedish language, which can 
be interpreted as the Swedish language being at a disadvantage with the students because of 
all the integration that occurs in schools and the lack of knowledge regarding the different 
cultural backgrounds. To get this knowledge we had to seek more knowledge on the subject 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Huvudsyftet med vår uppsats är att försöka ge en bild av vad en mångkulturell 
skola är och vilka svårigheter flickor finner med svenska som andraspråk. Vi är i slutet av vår 
lärarutbildning, vilket innebär att vi om några månader kommer att vara ansvariga för att 
skapa miljöer som gynnar eleverna och se till att möjligheterna finns för att låta dem 
utvecklas. Vi är medvetna om att i en mångkulturell skola som vi har nu i Sverige har det 
förekommit diskussioner runt om det svenska språket, vilket kan tolkas att det svenska språket 
kan missgynnas hos eleverna på grund av all integration som sker i skolan och bristen på 
kunskap om de olika kulturella bakgrunderna. För att få den kunskapen var vi tvungna att 
söka mer kunskap kring ämnet. 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur invandrarflickor upplever sin skolgång i en 
mångkulturell skola och hur de använder sitt modersmål och det svenska språket. För att nå 
fram till det uppsatta syftet har vi använt oss av frågeställningarna nedan. 
 

 Vilken betydelse har det svenska språket, för flickor med ett annat modersmål i en 
mångkulturell skola? 

 
 Hur påverkas invandrarflickors språkutveckling i en mångkulturell skola, finns det 

några positive eller negativa faktorer? 
 

Metod: Studien består av en kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer.  Totalt 
intervjuades tolv flickor i årskurs fyra och fem. Intervjufrågorna har formulerats utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Resultat: Resultatet av undersökningen visar att flickorna i den undersökta mångkulturella 
skolan känner sig trygga. Flickorna fann en harmonisk samhörighet att de inte är ensamma om 



 

olikheterna. Olikheterna gällde aspekterna språk, kultur, religion och utseende. Ändå visade 
resultaten att flickorna såg svårigheter i det svenska språket. Flickorna uppger även att 
pedagogerna i skolan använder deras språkkunskaper som en resurs.    
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Inledning 
I detta avsnitt är syftet att ge en introduktion till uppsatsen. Första kapitlet inleds med att 
presenterar uppsatsens bakgrund, varpå syftet och den frågeställningen som vi avser att 
besvara.  
 

Bakgrund   
 
Skolan i Sverige har genomgått en förändring på grund av invandringen som har skett efter 
andra världskriget. Migrationsverkets statistik visar att invandringen i Sverige har ökat det 
senaste decenniet (Migrationsverket, 2007). Vidare rapporterar Statistiska Centralbyrån att 
antalet invandrande var 99 485 personer under år 2007. Sverige har successivt blivit ett 
mångkulturellt land och SCB:s mätningar visar att det aldrig funnits så många invandrare i 
Sverige som det gör nu. Lähdenperä (2008) skriver att genom invandringen till Sverige, har 
Sverige blivit mångkulturellt och multietniskt. Det innebär att antalet elever med andra språk 
och kulturer har ökat i skolan. Skolverket (1999) anger att cirka femton procent av alla elever 
i grundskolan har utländsk bakgrund. Dessa elever är antingen födda utomlands eller i Sverige 
av utlandsfödda föräldrar.  
 
Begreppet mångkulturella skola innebär att eleverna inte bara är från olika länder utan också 
från olika grupper i samhället. Som blivande pedagoger kommer vi att möta många olika 
elever, däribland flickor från andra kulturer vilket innebär att vi måste ha förståelse att det kan 
förekomma kulturkrockar. Det är av vikt att pedagoger har tillräckligt med kunskap om olika 
kulturer i sitt yrke. Schleicher (2006) menar att Sverige är ett av få länder i världen, 
tillsammans med Canada och Australien som har ett färdigt program, med fastställda och 
standardiserade mål för att hjälpa invandrares språkinlärning. Författaren tillägger att många 
andra länder nu har börjat följa i Sveriges, Kanadas och Australiens fotspår, för att stödja 
språkinlärning hos invandrareleverna.  
 
Av erfarenhet från våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder (Vfu), vet vi att många 
elever testar pedagogerna redan från den första lektionen. Det är för att eleverna vill 
undersöka var gränserna går, det är då betydelsefullt att pedagogen har en förmåga att skapa 
en bra relation med eleverna. Detta medför att pedagogen inte enbart ska vara kunnig i 
ämneskunskap i skolan. En skicklig pedagog är en pedagog som kan kombinera både 
ämneskunskap och skapa relationer i en mångkulturell skola. I vårt examensarbete vill vi 
uppmärksamma tolv invandrarflickors upplevelser hur det är att gå i en mångkulturell skola. 
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Syfte  
 
Syftet med vår uppsats är att vi vill få mer kunskap om hur invandrarflickor upplever sin 
skolgång i en mångkulturell skola och hur de använder sitt modersmål och det svenska 
språket. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar i nästa stycke. 

Frågeställningar 
 

 Vilken betydelse har det svenska språket, för flickor med ett annat modersmål i en 
mångkulturell skola? 

 
 Hur påverkas invandrarflickors språkutveckling i en mångkulturell skola, finns det 

några positive eller negativa faktorer? 
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Uppsatsen disposition  
 
Vår forskning är uppdelat i olika delar. Den första delen belyser Forskningsbakgrunden som 
är till grund för vårt arbete. I Teorikapitlet tar vi upp utgångspunkter i form av Dewey och 
Lpo 94 men även torier som belyser och ger sina definitioner av olika begrepp som nämns i 
studien. 
 
Forskningen behandlar även de faktorer som kan påverka eleverna i en mångkulturell skola. 
Vi har valt dessa faktorer för att få en helhetsbild och förståelse av vad som kan påverkar 
flickornas skolgång. Dessa faktorer är Mångkulturell skola, Genus, Invandrarelever, 
Interkulturalitet, Mångkultur och Språk, Pedagogens roll, Hemmets betydelse för språket. 
 
I Metod och material avsnittet beskriver vi hur vi har gått till väga samt de metoder vi har 
använt oss av vid intervjun och analysen. I Resultat och analysavsnittet analyserar vi våra 
informanters svar. I uppsatsens avslut Diskussion knyter vi samman resultatet och det 
empiriska underlaget vi har i studien.  
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Teoretiska perspektiv   
 
I den följande delen av arbetet så kommer vi att under denna rubrik synliggöra vilka 
tolkningsgrunder vi använt oss av när vi har genomfört vår studie. 

 

Specifika teorier  

John Dewey  
 
Dewey (2005) var en amerikansk pedagog och filosof, som menade på att skolans uppdrag är 
att ge elever kunskap som de har praktisk nytta av såväl personligt som yrkesmässigt. Dewey 
var en bidragsgivare till den framåtsträvande pedagogiken, han förespråkade att skolan ska 
präglas av demokratisk anda. Vilket innebär att man skall bortse från olika klasser även raser 
och folk. En känd teori som Dewey hade var ”Learn to Do by Knowing and to Know by 
Doing”, men den kända formuleringen är ” Learning by doing” vilket innebär att kunskap 
skapas genom teori och praktik. Det är av vikt att pedagogen ger eleverna möjligheter till en 
pratisk inlärning för att öka chansen till upptäckarlusten. Pedagogen ska styra in eleven i 
socialiseringsprocessen, det innebär att människan blir människa genom att samarbeta och 
kommunicera med andra människor. Pedagogens roll är central för elever i en mångkulturell 
skola. 
 
Det är för att pedagogens stoff ligger till grund för elevernas kunskap och förhållningssätt till 
det svenska samhället. Pedagogen bör verkligen ha större kunskap än eleverna men samtidigt 
ha förmåga att kunna förmedla kunskapen utifrån elevens kunskapsnivå, det är för att eleven 
skall utveckla ny kunskap. Skolan skall enligt Dewey påminna om det verkliga livet för att 
förbereda eleven till det livslånga lärandet utanför skolan.  Enligt författaren skall skolan vara 
som ett litet samhälle vilket det innebär att det skall finns utrymme för praktisk verksamhet. 
Det är av vikt att ge eleverna stor bredd på undervisningen och olika alternativa vägar till 
yrkesval härifrån resulterar pedagogens ambitioner att vara men också verka som en 
samhällsskola i tiden. I studien så har Deweys teorier en betydelse, för vi anser att det är 
pedagogen som har verktygen till hands för att kunna handleda eleverna mot en empirisk 
verklighet.   

Lev Vygotskij  
 
Lindqvist (1999) skriver om Vygotskij som var en Rysk utvecklingspsykolog. Han 
formulerade idéer om den interkulturella utvecklingen, vilket innebär hur vi uppfattar barns 
tänkande, men även hur barn skall formas och utvecklas. Författaren menar med det att barn 
lär sig sina färdigheter och samarbete med andra som är av vikt för den sociokulturella 
samhörigheten. Vidare menar Vygotskij att barn lär sig i den proximala utvecklingzonen, 
vilket betyder att barn lär sig i samband med en mer erfaren person.  
 
En central utgångspunkt av Vygotskijs teorier är att utgå från elevens intresse i 
undervisningen.  Att skapa intresse hos eleverna är en nödvändighet för att åskådlighets 
undervisning som gynnar och utmanar elevens tänkande och ger dem en ny kunskap.   
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Vygotskij anser att det finns tre viktiga pedagogiska slutsatser som man bör använda i 
samband med barnets intresse och skolan. Slutsatserna är  
 
● För det första är det att knyta till elevens intresse, där ämnena måste ha ett samband med 
varandra.  
● För det andra så skall undervisningen fördjupas och utvidgas för att skapa ett intresse, och 
skall inte förekomma repetitioner.  
●För det tredje är det att förebreda eleverna till det verkliga livet, skolan skall där ämnena ha 
ett samband mellan innehållet och samhället. 

 

Läroplanen om mångkulturell skola 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 
(1998) betonas det att ett internationellt perspektiv ska stärka förståelsen för den kulturella 
mångfalden inom landet. I Lpo 94 (1 kap. 2§) står det att personlig trygghet och självkänsla 
grundläggs i hemmet, men att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig oavsett 
var i landet den anordnas. Vidare kan man läsa att ”det svenska samhällets 
internationalisering och den växande rörligheten över nationer ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och inse de värden som finns i kulturell mångfald” (s. 3-4). 
Läroplanen tar även fasta på att skolan ska vara öppen och pedagogerna bör därför kunna 
förstå andras villkor och värderingar, eftersom skolan är en viktig social och kulturell 
mötesplats.    
 
I Läroplanen under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” beskrivs skolans ansvar för att 
”varje elev skall efter genomgången grundskola har utvecklat förståelse för andra kulturer” (s. 
10). Dessutom framhäver skolans läroplan att den ska vara en öppen skola, för skilda 
uppfattningar och som uppmuntrar allt det eleverna för fram. Lpo 94 tar även fasta på 
samhällets växande kulturella mångfald och betonar att skolan är en viktig social och kulturell 
mötesplats.  
  
Skolverket (1999) skriver att alla elever oavsett bakgrund ska ha möjligheter till en likvärdig 
utbildning. Lee och Luykx (2006) menar att en pedagog inte behöver dela elevens språk och 
kultur för att kunna undervisa med gott resultat. De skriver vidare att pedagoger bör utnyttja 
sambandet mellan olika ämnen och elevernas kulturella och verbala kunskap.  
Von Brömssen (2003) definierar begreppet kulturell mångfald som en förekomst av många 
olika kulturer och kulturyttringar i positivt samarbete. I den här uppsatsen definierar vi 
begreppet mångkulturell skola som en skola med elever som har bakgrund i andra länder och 
kulturer än den Svenska 
 
Lorentz (2008) hävdar att det inte finns en etnisk mångfald i skolan, trots att var femte 
grundskoleelev har en annan etnisk och kulturell bakgrund. Lorentz skriver att den etniska 
och kulturella bakgrunden skiljer sig från den svenska grundskoleelevens. Vidare menar 
Lorentz att tänkandet i den helsvenska undervisningen fortfarande präglas av ”Vi” och 
”Dom”. Annorlunda uttryckt understryker Lorentz att trots jämlika förebilder, så har flera 
statliga rapporter hävdat att skolan är präglad av särbehandling, orättvisa och av en fientlighet 
och kränkande behandling av ”Dom”. I barnkonventionens artikel 28-29, står det att barnet 
har rätt till fri grundskoleutbildning och att undervisningen bör förbereda eleven för livet. 
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Genus  
 
Skolans värdegrund och uppdrag gällande grundläggande värden behandlas i Lpo 94 på 
följande sätt: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Lpo 94, s. 3). 
 
Haag och Risenfors (2007) skriver i sin forskningsrapport om genus som social och kulturell 
konstruktion och om att människor formas och omformas i den sociala och kulturella kontext 
hon lever i. Både kön, ålder, tid och rum har betydelse för vilka förväntningar och normer 
som gäller för flickor/kvinnor och pojkar/män. Det finns olika roller och positioner som 
individen kan inta i olika sammanhang, vilket innebär att det finns olika sätt att vara och bete 
sig på som flicka/kvinna eller som pojke/man. Genom att träda in i olika roller som har 
bestämda förväntningar får man en möjlighet att förändra dem. Andersson (2003) skriver att 
könsidentiteten blir en följd av normerande regler, för hur flickor ska vara och hur de ska 
handla.  
 
Almqvist och Broberg (2004, refererad i Allwood, 2004) skriver att barnets kön får betydelse 
för hur livet kommer att utformas i alla kulturer. Svaleryd (2005) menar att löner, yrken och 
positioner är könsbundna, men inte nödvändigtvis en gång för alla. Det finns möjligheter till 
att förändra. Yrket bilmekaniker är manligt kulturellt könsmärkt och yrket sjukvårdsbiträde är 
kvinnligt kulturellt könsmärkt, men de är inte könsbundna av biologisk nödvändighet utan det 
är socialt eller kulturellt betingat. Det finns undersökningar som visar hur vår omgivning 
bemöter flickor och pojkar på olika sätt. Vilket beror på att det finns olika förväntningar på 
flickor och pojkar. Svaleryd menar att det finns förväntningar som förhindrar att flickor och 
pojkar får välja efter sina intressen. Beauvoir (2002) har myntat uttrycket ”man föds inte till 
kvinna, man blir det” och att genus inkluderar vårt sociala, kulturella och biologiska kön.  
 
Högdin (2007) ger en tolkning av varför invandrarflickor engagerar sig mer i skolarbetet än 
vad pojkar gör. Det kan bero på att de vistas i hemmet mer än pojkar, eftersom de inte har 
samma frihet som sina bröder. Detta leder till att flickorna har mer tid att ägna sig åt sina 
studier menar Högdin. En annan orsak kan vara den att flickor med invandrarbakgrund ser 
utbildning som viktig inför framtiden och som en väg ut i samhället menar (Lannvik, 2004).  

Invandrarelever 
 
Begreppet invandrare ska gälla för de elever med utländska föräldrar, som är födda och 
uppväxta i Sverige. Allwood (2004) definierar begreppet invandrare som oklart, brett och 
kontroversiellt. Begreppet invandrare inkluderar både personer som har kommit till Sverige 
som flyktingar, men även personer som har kommit till Sverige av personliga skäl för att 
arbeta. Vidare skriver Allwood att begreppet invandrare började användas på 1950- talet, 
innan dess så benämndes personer som inte var födda i Sverige för utlänning. 
 
Magnusson (1986) skriver att invandrarelever inte är en heterogen grupp, utan elever som har 
många olika bakgrunder, förutsättningar, intressen och önskemål. ”Med invandrarbarn avses 
barn som har ett annat hemspråk än svenska, som dagligt umgängesspråk i hemmet” (s.12). 
Författaren framhåller att man inte kan se invandrarelever som en likartad samling barn, utan 
man måste betrakta dem som personer med unika egenskaper och alltså behandla varje 
invandrarbarn individuellt. 
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Wellros (1992) skriver att begreppet invandrarelever har olika betydelser för olika personer. 
Hon tar upp Sveriges monarker som symbol för gruppen invandrare, ”Kungafamiljen tillhör 
den stora grupp invånare i Sverige som ökar på statistiken men inte brukar betraktas som 
invandrare vare sig av sig själva eller av omgivningen” (s.9). Elmeroth (1996) definierar 
begreppet invandrarelev på två olika sätt: elev med invandrarbakgrund samt elev med annat 
modersmål än svenska.  
 
Källstigen och Setkic (1999) menar emellertid att invandrare är de personer som är födda i 
Sverige eller utomlands och har minst en förälder som är född i ett annat land.  
Migrationsverkets definitionsbegrepp av invandrare lyder så här:  
 
Någon vedertagen definition av begreppet invandrare finns inte och har egentligen aldrig funnits. För att i 
statistiska sammanhang räknas som invandrare ska en person vara folkbokförd i Sverige. Ofta görs en indelning 
i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller utländskt medborgarskap 
 
Många invandrarelever har inte gått i svensk skola, under någon del av sin uppväxt, vilket 
innebär att en del av invandrareleverna saknar grundläggande kunskap i svenska. 
Konsekvensen blir att invandrarelever får svårigheter i skolarbetet på grund av bristande 
språkförståelse.  
 
Barn som bor i Sverige och har föräldrar med annat modersmål än svenska behöver två språk. 
Ett av samhällets uppställda mål är aktiv tvåspråkighet för invandrarelevers utbildning, men 
för individen är det inte ett mål i sig utan ett medel för att lyckas i skolan. Modersmålet 
behövs för att kunna besöka släktingar i hemlandet, eller för att ha möjlighet att bosätta sig 
där, men också för att klara sig i sin egen språkliga grupp i Sverige (Tingbjörn, 1986).  
 
Föräldrar behöver ha kunskap om hur barnets språk utvecklas, för att de ska förstå sin roll i 
barnets språkutveckling, när barnet lär sig det nya språket (Arnberg, 1994).  
 
Begreppet invandrarelever som används i den här studien innefattar flickor med föräldrar 
födda i ett annat land än Sverige. Invandrareleverna i den här studien ska inte ses som 
representant för en kultur, däremot representera de sig själva. Det är mycket viktigt att dessa 
elever uppmärksammas och får en möjlighet att göra sina röster hörda i skolan med allt vad 
det innebär. 

Interkulturalitet 
 
Enligt Lahdenperä (2004) innebär interkulturalitet att samtliga personal i skolan är medvetna 
om den egna kulturbakgrunden, men att också de har en förståelse för människor som har en 
annan utbildningsbakgrund än de själva. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär också att 
pedagogerna är öppna och har viljan att lära sig om sina elever såväl som deras föräldrar. Det 
kan handla om deras bakgrund, kultur och inte minst om deras liv här i Sverige. Dessutom 
påpekar Hedin (2007) att personligt engagemang och motivation, har betydelse för hur 
eleverna kommer att klara sig i skolan. 
 
Lahdenperä (2004) lyfter också fram skolans roll gällande den interkulturella undervisningen, 
där dagens pedagoger står inför en ny situation i en mångkulturell skola, vilket innebär att de 
måste stärka sin pedagogiska kompetens för att kunna förhålla sig till den nya verkligheten. I 
undervisningssammanhang behöver pedagogen reflektera kring frågor om hur eleven skaffar 
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sig kunskapen men även om undervisningsmetoden passar den eleven. Pedagoger behöver 
vara öppna för att hitta nya metoder och former för att underlätta för invandrarelever. 
Pedagogers praktiska erfarenhet prövas genom olika teorier som i sin tur ger ny kunskap, för 
den interkulturella undervisningen. Förhållningssättet som gynnar undervisningen är 
perspektiv som öppenhet och förståelse för den andre individen. Pedagogen måste också ta 
hänsyn till varje elevs färdigheter. En central synpunkt som Lähdenperä tar upp, är att man 
inte kan behandla alla barn med annan etnisk, kulturell eller nationell bakgrund som en 
homogen grupp invandrarbarn.  
 
Hultinger & Wallentin (1996) visar på i princip samma sak då de konstaterar, att det är 
skillnad på hur till exempel turkar, romer och iranier fungerar i skolan. Enligt skribenterna 
påverkar etnicitet och kultur vilken inlärningsstil man har. Med andra ord kan pedagogen inte 
behandla alla elever lika då eleverna faktiskt kommer från olika kulturer. Lahdenperä (2004) 
skriver om vikten av samspel och hur eleverna lär sig i en sociokulturell situation. Eleven 
skapar sin kunskap i dynamiska processer med hjälp av den andre. I denna process används 
språket som ett verktyg. Vidare skriver Lahdenperä att Vygotskij (1896-1935) har en bred 
definition på ordet ”social”, där Vygotskij menar att allt som är kulturellt är socialt. Claesson 
(2002) påpekar att Vygotskijs ståndpunkt var att barns utveckling sker i sociala sammanhang. 
Barnen utvecklas olika beroende på vilken miljö de har växt upp i anser Vygotskij, som drar 
parareller mellan språket och lärandet. Enligt Claesson (2002) anser Vygotskij att människan 
integreras i ett språk som tillhör den miljö man växer upp och befinner sig i. Lähdenperä 
(2004) skriver att om elever med etnisk bakgrund ska lyckas är det viktigt att pedagogen tar 
hänsyn till kultur, elevens erfarenheter och språk. 
 
Vår sammanfattning kring forskning av interkulturalitet synliggör vi enligt följande modell: 

           
         Del  +  Del 

Elevens tidigare 
erfarenheter och 
språk. 

Pedagogens 
kompetens och 
flexibilitet. 

  

Här knyts undervisningen 
samman av dessa 
perspektiv. Skolan har 
underlättat undervisningen 
för eleven.  

 
 

                                         Helhet 
 
 
Figuren ovan visar att helheten bildas när två delar slår sig samman, i detta fall när 
pedagogens kompetens och flexibilitet har elevens etniska mångfald i omtanke. På så sätt 
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skapar dagens pedagoger nya metoder som gynnar elevens kunskapsinlärning. 
Undervisningen måste knytas till elevernas förståelse för att den ska kunna vara givande och 
relevant. Enligt Skolverket (1999) bör invandrarbarnens tidigare kunskap vara ett viktigt 
redskap och få ligga till grund för deras nya kunskap. Lindö (2002) skriver om de fyra F:n 
som står för förtrogenhetskunskap, som betyder att vi utifrån en kunskapsbank kan förvandla 
tidigare erfarenheter i nya situationer till fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Lindö 
förklarar vidare att förståelse, fakta och färdighet framställs som kunskapsbegreppets synliga 
topp, men också att förtrogenhetskunskapen är som den osynliga delen bakgrundskunskap. 
Förtrogenhetskunskapen går ut på att vi från en kunskapsbank kan använda tidigare kunskaper 
i nya situationer. Det är därför viktigt att skolan erbjuder meningsfulla sammanhang för 
elevernas kunskapande (aa). 

Mångkultur och språk 
 
I Lpo 94 betonas det att undervisningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och 
behov. Skolan ska sträva efter att varje elev ska få lust att lära och utveckla nyfikenhet men 
också utveckla sitt eget sätt att lära (s.9).   I Lpo 94 står också att alla ska ha en garanterad 
likvärdig utbildning. Elever som har ett annat modersmål än svenska behöver få undervisning 
i svenska anpassad för dem.  
 
I kursplanen för svenska som andraspråk står det att, ”eleverna ska få så goda kunskaper i 
svenska att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen och även få 
tillträde till kamratgemenskapen och i förlängningen till det svenska samhället” (Skolverket 
1996 s.82). Kursplanen i svenska lyfter fram litteraturläsningens betydelse ur flera aspekter. 
Genom läsandet så förstår eleverna omvärlden, vilket resulterar i att eleven får kunskap om 
människor och kulturer runt om i välden. Eleverna utvecklar också sin språkförmåga och kan 
göra sin röst hörd, vilket innebär att de kan delta i diskussioner och på så sätt bli delaktiga i 
samhället, samt våga utbyta tankar i tal och skrift.  
 
Von Brömssen (2003) skriver att språket påverkar hur vi formulerar oss, språket sätter i gång 
även fantasier, idéer och tankeprocesser. Enligt Ladberg och Nyberg (1996) är språket inte 
bara till för kommunikation, utan också för förstålelsen av vad som sker i vår omvärld. Runt 
om i världen har forskare studerat språk och kommit fram till att det flesta barn växer upp 
med mer än ett språk.  Enligt Ladberg (2000) blir resultatet av detta, att det är vanligt att växa 
upp både enspråkigt och flerspråkigt. Språket betyder nästan allt i skolan för elevers möjlighet 
att få kontakter med kamrater, kunskap, möjlighet till framtida yrkesutbildning och val av 
fortsatt utbildning.  
 
Hagberg och Persson (2006) skriver om hur viktigt det är att ta hänsyn till elevers mångfald 
när det gäller språk i skolan. För elever med ett annat modersmål än svenska blir skolan det 
första mötet med det svenska språket. Löfgren (1991) fann att modersmålsundervisningen 
stöder det svenska språket (andraspråket) och bidrar till en god utveckling även av andra 
kunskaper. Wellros (1992) skriver om hur elever hämtar in sin kunskap genom språket. 
Författarinnan är övertygad om att invandrarelever lär sig båda sina språk ordenligt. I och med 
det blir eleverna mer kognitivt flexibla än det flesta, vilket gör att eleverna blir till en stor 
samhällsresurs.   
 
Elmeroth (1997) skriver att elever med invandrarbakgrund som har svårigheter i det svenska 
språket ägnar mindre tid åt att läsa böcker. Vidare betonar Elmeroth att elever med 
invandrarbakgrund hade sämre resultat i såväl svenska som matematik och engelska. Ett stort 
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antal invandrarelever känner också en frustration när de inte har lyckats, trots att de har lagt 
ner mycket arbete. Viberg (1996) skriver att en uppgift inom språkundervisning är att stärka 
inlärningen genom varierad och begriplig kunskap. Eleverna behöver tillfällen att använda 
språket i tal och text.  Det har det visat sig i modersmålsundervisningen, att vid sidan av 
helklassundervisningen är det en fördel om eleverna har aktiviteter där de arbetar i 
smågrupper eller i par. Eleverna kan diktera egna texter som de får hjälp med att skriva ner 
(Viberg, 1996). 

Pedagogens roll 
 
I Lpo 94 kan man läsa att skolan ska ta ansvar för eleverna så att de erövrar kunskap och 
utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 
Fortsättningsvis står att läsa att pedagogen ska sträva efter att kunskapsförmedlingen 
integreras i olika former (s.9).  Skolverket (1999) menar att pedagogens engagemang och 
intresse är en väsentlig del i skolan, och därför är det viktigt hur eleverna blir bemötta i 
skolan, för den psykiska hälsan och elevernas utveckling. Om pedagogerna känner till elevens 
upplevelser, bakgrund, skolgång, religion, kultur och språk kan det underlätta för eleven. 
Elmeroth (1997) påpekar att pedagogen är viktig då hon och han blir en betydelsefull länk till 
det svenska samhället.  
 
Skolan ska möta alla elevers behov av kunskap i svenska och det är viktigt att alla som 
undervisar i svenska som andraspråk har utbildning i detta ämne. Wellros (1992) skriver att 
samarbetet mellan svenska som andraspråk (Sv2) pedagogen och modersmålspedagogerna 
fungerar om man vill öka elevers inlärningskapacitet.  
 
Invandrareleverna skall få möjlighet till undervisning på sitt modersmål. Naturligtvis har även 
språket en viktig roll då det gäller kamratrelationen och relationen med annan skolpersonal 
menar Tingbjörn (1986). Pedagogen bör verkligen stärka invandrarelevens identitet. Detta gör 
pedagogen genom att ge dem möjligheten att berätta om deras kultur, religion, bakgrund och 
traditioner. Precis så mycket de själva önskar, och till följd där av ökar förståelse för 
oliktänkande bland de andra eleverna i klassen.  

Hemmets betydelse för språket 
 
Invandrarelever som nästan eller nästan aldrig talade svenska hemma, hade ett medelvärde 
som låg obetydligt lägre än svenskspråkiga elever på lästesten (Viberg, 1996). Schleicher 
(2006) skriver att i Sverige presterar den andra generationen av invandrare bättre än den första 
generationen. Sverige är en av de få länderna i världen gemensamt med Canada och 
Australien som har ett klart program med avgränsade och allmänna mål för att stödja 
invandrares språkundervisning. Vidare nämner Schleicher att invandrarelever trots allt har en 
högre inlärningsbenägenhet än infödda elever, men ofta presterar invandrareleverna ett sämre 
resultat. Detta varierar mellan olika länder påpekar han, skillnaden är mer tydlig i Tyskland, 
Australien, Belgien, Frankrike, Holland och Danmark. Schleicher skriver vidare att många 
länder har börjat följa samma metod som de sist ovanstående länderna för att hjälpa 
språkinlärning hos invandrareleverna.  
 
I pedagogiska magasinet (2008, nr 2, s. 85), kan man läsa att elever med utländsk bakgrund 
utgör en överrepresenterad grupp som endast klarar mycket enkla läsuppgifter. Följaktligen 
får elever med utländsk bakgrund allt svårare att klara sig senare i livet och inte minst på 
arbetsmarknaden. Tingsbjörn (1986) skriver att det inte räcker med att eleverna i skolan 
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förstår språket, utan även ska själva kunna klara sig när det gäller problemlösningar, 
diskussioner, grupparbeten och läxförhör. Ett dåligt samarbete mellan föräldrar och skolan, 
kan det leda till att elever blir oengagerade och upplever att skolan inte är viktig för dem 
menar (Lee & Luykx, 2006). Ladberg (1996) menar följaktligen att föräldrarnas förhållande 
till det nya landet och språket är viktigt för barnen, föräldrar är viktiga förebilder för sina barn 
poängterar författaren. 

Metod 

Urval 
 
Vi tog kontakt med en mångkulturell skola som ligger nära ett invandrartätt bostadsområde. 
Skolan som vi samlade in vårt material i ligger i Västra Götaland och har cirka 150 elever. Ett 
stort antal av eleverna har ett utomnordiskt ursprung (99 %).  Eleverna kommer ifrån 
närliggande bostadsområde. I skolan finns det förskoleklass fram till årskurs sex. På skolan 
finns en förberedelseklass för alla nyanlända elever. Skolans personal består av 16 pedagoger 
och varje pedagog utvärderar och dokumenterar vidtagna åtgärder. Skolan har en rektor, en 
kurator, en skolsjuksköterska, en specialpedagog, en modersmålspedagog (arabisk), samt en 
skolläkare som har mottagning på skolan. På skolan finns också ett fritidshem och inom 
skolans område ligger en förskola. Skolan arbetar med hälsobefrämjande skolutveckling.  
Vi bestämde oss för att intervjua flickor i årskurserna fyra och fem och genomförde tolv 
intervjuer med flickor i en mångkulturell skola. Sex av flickorna är elva år gamla och går i 
årskurs 4 och samtliga av dessa har föräldrar som är födda i andra länder än Sverige. De sex 
andra flickorna går i årskurs 5, är tolv år gamla och även de har utlandsfödda föräldrar. 
Flertalet av de intervjuade flickorna pratar arabiska, men några har indiska och bosniska som 
modersmål och hemspråk. Det är viktigt att framhålla att vårt resultat gäller enbart för 
intervjupersonerna och möjligtvis för de klasserna som har deltagit i undersökningen. 

Missivbrev   
 
Kvale (1997) skriver om vikten av ett missivbrev Vi tog hänsyn till den etisk princip 
informerat samtycke, vilket innebär att man informerar informanterna om undersökningens 
allmänna syfte.  Här avgör forskaren hur mycket information de vill lämna ut, även när den 
skall ges ut. Vi lämnade över ett missivbrev till de ansvariga pedagogerna för klasserna (Se 
bilaga 1). Vi lämnade på samma sätt ut ett informationsblad (Se bilaga 2) till pedagogerna, 
som delade ut dessa till flickorna i klassen. Flickorna tog hem informationsbladet, för att 
deras föräldrar skulle kunna ge sitt tillstånd till intervjuerna, då flickorna var under 16 år.  

Etik 
  
Studien uppfyller informationskravet då informanterna informerats om både studiens syfte 
och att deltagandet är frivilligt. I informationsbladet stod även att informanternas anonymitet 
skall bevaras. Kvale (1997) kommenterar vikten av konfidentialitet i forskningen som innebär 
att intervjuaren tar hand om det material så att inte obehöriga personer kan komma åt det. 
Konfidentialitetskravet framkom tydligt i missivbrevet och informationsbladet där vi 
försäkrade att inga personer, skola eller kommunens namn kommer att nämnas i vår uppsats. I 
konfidentialitetskravet ingår att det enbart är vi som har tillgång till studiens material att det 
kommer att användas endast i studiens syfte. 
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Intervjuer och materialbehandling 
 
Claesson (2004) konstaterar att intervjuer sker i olika sammanhang och att sammanhanget kan 
vara i en skola. Han tillägger att samtalet präglas av ett sammanhang, som inte skulle få 
samma karaktär om samtalet hade utförts på en annan plats än skolan. Innan vi gick ut för att 
göra intervjuerna genomförde vi en pilotstudie med en flicka i årskurs fyra, för att ta reda på 
om intervjufrågorna behövde förändras. Pilotstudien visade att en del frågor behövde 
revideras.  
 
När det blev dags för intervjuerna med invandrarflickorna blev det inte svårt med valet av 
lokal, för vi hade bestämt oss för att hålla oss på den aktuella skolan. Pedagogen föreslog 
skolans bibliotek för intervjuerna, för att eleverna skulle få en möjlighet att prata fritt utan att 
någon störde. Biblioteket är en miljö där flickorna kan känna sig trygga. Von Brömssen 
(2003) framhåller att skolan är den smidigaste miljön för att det är den miljön där eleverna 
förutom hemmet tillbringar det mesta av sin tid.  
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Trost 
(2005) menar att det just syftet och frågeställningarna som ska avgöra vilken metod man 
använder sig av.  
 
Vårt material består av tolv ostrukturerade intervjuer med flickor i årskurs 4 och 5. 
Intervjuerna var mellan 30-40 minuter långa och utfördes under flickornas skoltid. För att 
tydliggöra vilken flicka som har sagt vad, har vi valt att benämna flickorna i årskurs 4 med 
flicka 4: 1 – 6, flickorna i årskurs 5 är benämna med flicka 5: A – F. Resultatet bygger på det 
vi har fått fram genom flickornas svar.  
 
Intervjumetoden är en metod som är mest användbar inom kvalitativ forskning. Kvale (1997) 
skriver att arbetsmetoder av kvalitativ art har många fördelar. Kvale anser att:  
 
Den kvalitativa intervjun är en unik känslig kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardagsvärd. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget 
perspektiv och med egna ord (s.70). 

 
Kvalitativ undersökning är en metod, där man är mer inriktad på ord än på siffror och tyngden 
ligger mest på att försöka förstå elevernas individuella och personliga svar. Doverborg & 
Pramling (2001) framhåller att samtal och intervjuer är bra utgångspunkter för att synliggöra 
barns egna upplevelser och tankar. Förutom detta menar Trost (2005) att en kvalitativ studie 
är passande om man är intresserad av att förstå människans sätt att reagera och resonera.  
 
Kvale (1997) belyser själv vikten av bandspelare för att vi som intervjuare ska kunna 
koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun. Vi har använt bandspelaren som ett 
redskap för att spela in intervjuerna, det är för att få en permanent dokumentering. Vi lyssnade 
på de inspelade banden upprepade gånger, för att underlätta utskrivningen av intervjuerna.  
Syftet med detta är att få möjlighet att gå tillbaka och våra lyssna så noga som möjligt efter 
tonfall och eventuellt ändringar av åsikter. Vi valde att använda oss av nio öppna frågor se 
(bilaga 3), som vi formulerade utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi bestämde oss för 
att intervjua en flicka i taget, för att öka möjligheten för att de ska ha möjlighet att känna sig 
trygga och prata fritt i vår intervju. På det här sättet så kan vi ta del av just de enskilda 
flickornas upplevelser om sin skolgång. Doverborg & Pramling (2001) skriver om att 
intervjua elever en och en. Detta hjälper intervjuaren att få kunskap om hur eleven tänker 
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kring ett visst fenomen, vilket bidrar till att det blev en mjukare övergång till att starta upp 
intervjuerna med dem.  
 
För att våra intervjuer skulle upplevas som ett normalt samtal för flickorna, valde vi ett enkelt 
och öppet ingångsområde som handlade om hur det var att gå i skolan, religion och mat. Två 
flickor började prata om religionen Islam, eftersom de visste att en av oss intervjuare var 
muslim. Trost (2005) lyfter fram att det är viktigt att skapa en bra och positiv gemenskap till 
informanterna, så att de kan känna ett förtroende och inse att den undersökningen forskaren 
gör är värdefull.  I början av intervjuerna upplevde vi att flickorna var nervösa och att de 
genomgående svarade lite försiktigt. När vi sedan hade börjat intervjua flickorna i årskurs 
fyra, kände vi en viss oro för flickorna, eftersom vi insåg att fyra av flickorna inte riktigt 
förstod de ställda frågorna. En av oss som intervjuade pratar arabiska och fick tolka det som 
flickorna inte förstod.  
 
Vi har genom våra intervjuer fått reda på hur flickor upplever att gå i en mångkulturell skola 
och hur flickorna ser på det svenska språket. Vi har fått flickornas personliga åsikter, men 
också deras tankar kring upplevelsen i skolan och kring språket vilket har gett oss en 
fördjupad förståelse. Kvale (1997) lyfter fram att ett kvalitativt förhållningssätt till mänskligt 
samspel, har en stark position inom samhällsforskningen. Syftet med en kvalitativ 
forskningsintervju menar Kvale blir att intervjuaren får den intervjuades livsvärld, för att 
kunna tolka de beskrivna fenomenens meningar. De intervjuades synpunkter och åsikter blir 
synliggjorda för intervjuaren. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där man bygger 
upp kunskap tillsammans med dem man intervjuar. En kvalitativ forskningsintervju rör sig 
enligt Kvale om ett samspel och utbyte av synpunkter mellan två personer som har ett 
gemensamt intresse. Larsson (1994) skriver att kvalitativ forskning handlar om att som 
forskare karaktärisera, gestalta och få fram en helhetsbild av den intervjuades livsvärld. Vi har 
sammanställt allt som sagts under intervjuernas gång utan att ändra innehållet.  I vår studie var 
den kvalitativa metoden lämpligast, för att få en förståelse av våra informanters sett att 
resonera och reagera runt vår studie. Tolkningen vi har använt oss av i vår analys är 
hermeneutetisk inspirerad. Det innebär enligt Kvale (1997) att intervjuerna ska bearbetas, 
analyserats, kategoriseras och tolkas. Vi delade in svaren som vi fick från våra informanter i 
olika kategorier. Dessa kategorier blev Flickornas upplevelse av skolan, Flickornas upplevelse 
av pedagogerna, Vad är det som är bra och roligt i skolan, Problematiska ämnen i skolan, 
Läxhjälp med skolarbetet, Möjligheter för invandrarelever, Vad är det som flickorna anser är 
rättvist och orättvist i skolan. Vi har kopplat ihop kategorierna med relevant fakta från 
empiridelen i studien.  

Bortfall 
 
Vi var medvetna vid själva intervjutillfället om att det skulle kunna inträffa ett visst bortfall på 
grund av sjukdom eller av någon annan orsak. Vi lämnade ut femton informationsblad till 
femton flickor, vi fick tre bortfall på grund av att eleverna inte hade lämnat 
informationsbladet till deras föräldrar för påskrift, det återstår nu tolv flickor att intervjua 
vilket vi accepterade. Detta kan antingen bero på att eleverna inte ville delta i vår intervju, 
eller att föräldrarna inte ville att deras barn skulle vara med i studien. Bortfallsanalys kan 
forskaren göra genom att granska sitt material med populationen eller med det ursprungliga 
urvalet (Larsson 1994). 
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Resultat och analys 
 
Efter transkribering av intervjuerna delade vi in vad flickorna svarat i vår datainsamling i sju 
rubriker. Resultatet av vår tolkning sammanfattas under dess sju kategorier. 
 

 Flickornas upplevelse av skolan 
 Flickornas upplevelse av pedagogen 
 Vad är det som är bra och roligt i skolan? 
 Problematiska ämnen i skolan 
 Hjälp med skolarbetet  
 Möjligheter för invandrarelever 
 Vad är det som flickorna anser är rättvist eller orättvist i skolan? 

 
Ovanstående punkter har vi fått fram med hjälp av både huvudfrågor och följdfrågor (bilaga 
3). Vi har tolkat vårt material med hjälp av de teoretiska perspektiv som vi skrivit om i 
teoridelen. 

Flickornas upplevelse av skolan  
 
Resultatet av flickornas upplevelse om hur det är i en mångkulturell skola, visade på att de 
tyckte att det var mestadels bra i skolan. Flickorna pratade om trivseln i skolan, som delvis 
berodde på att de kunde identifiera sig med varandra genom de olika modersmålen som 
pratades på skolan. Respondenterna tyckte att den mångkulturella skolan var bättre att gå på 
än en svensk skola, på grund av att de var rädda för att hamna utanför, både när det gäller 
språket och gemenskapen. Flickorna nämnde att deras rädsla för svensk skola (en skola som 
har mer svenska elever än invadrarelever) beror på deras annorlunda utseende i förhållande 
till svenskar (en av respondenterna pekade på sitt svarta hår) men även också att bli kallad 
”blatte”. De flickor som inte hade modersmålet arabiska, kunde på samma sätt känna 
tillhörighet på grund av att det fanns andra flickor och pojkar som talade samma språk. Det 
som var gemensamt var att flickorna hade ett annat modersmål än svenska. Flickorna 5: A och 
C, berättade spontant vidare kring den aktuella frågan: Vad är det som är bäst med den här 
skolan? 
 
Flicka 5: A Här kan jag prata med mina kompisar arabiska, men om jag går där så kommer jag inte att prata 
arabiska och där kommer de att skratta om jag pratar fel.  
                                                                                           
Flicka 5: C De är vad ska jag säga, dom snackar lite annorlunda inte som vi pratar blattar.   
                                                                                                                      
Ovanstående citat visar att flickorna trivs i den mångkulturella skolan. Flickorna kände sig 
trygga både språkmässigt och utseendemässigt. Ladberg (1996) skriver att det som är vikigt 
för elevens identitet är kamraternas inställning. Flickorna i den mångkulturella skolan pratar 
utöver svenskan sitt eget modersmål. Det här är ett sätt för flickorna i den mångkulturella 
skolan att skapa en samhörighet och få en djupare identitet. Gustavsson (2001) skriver att 
ungdomar/barn med invandrarbakgrund som anländer till Sverige har olika värderingar, 
kulturer, språk, normer, och andra kognitiva förmågor. Det innebär att man bör ta hänsyn till 
elevens kulturella bakgrund, för att eleven ska kunna få möjligheten att utvecklas.  
 
I analysen som vi har genomfört med hjälp av teoretiska perspektiv om i denna del av stycket, 
visade det sig att flickorna har fått en möjlighet att ta vara på sina bakgrunder. En av 
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bakgrunderna är kommunikationen (språket) som flickorna tar i anspråk i klassrummet men 
även på skolgården, i och med det så känner flickorna en samhörighet med varandra. 

Flickornas upplevelse av pedagogerna 
 
Under samtalets gång blir respondenterna allt mer pratiga. De började spontant berätta om hur 
de upplevde pedagogen i klassrummet. Samtliga respondenter som vi har intervjuat upplevde 
pedagogerna som snälla och lyhörda. En positiv känsla var att många respondenter upplevde 
en trygghet och en samhörighet med klasspedagogen. Flertalet av flickorna har haft samma 
pedagog sedan de börjat skolan. Det framkom även i resultatet att en av flickorna som inte 
hade gått tillsammans med de andra respondenterna hela sin skolgång, ville ha tillbaka sin 
gamla pedagog som hon hade under lågstadiet. Vissa flickor i årskurs fyra och fem har en inre 
tankebild av hur en ideal pedagog ska vara, till exempel tyckte några av flickorna att det 
viktigaste var att pedagogen var snäll och lyhörd för barnen. Dessutom kom det fram att 
eleverna tyckte att det var bra om de kunde variera mellan olika pedagoger i skolan. Följande 
citat är från en av respondenterna som vill ha sin gamla pedagog tillbaka.   
 
Flicka 5: A Hon ska vara snäll, fast min gamla pedagog var snällare. Henne vill jag ha tillbaka!  
 
Vi ställde en fråga som löd Hur tycker du en pedagog ska vara? Frågan och 
uppföljningsfrågor fick vi ställa om några gånger till flicka 5: C. Det här gjorde vi enbart för 
att hon skulle förstå vad vi menade med frågorna. Till sist gav hon oss (intervjuare) svar.  
 
Flicka 5: C Hon ska vara snäll och rättvis och inte vara för sträng, hon ska förstå sig på barn.  
 
Hon anser att pedagogens huvuduppgift är att hon ska förstå sig på eleverna. 
Flickan i årsklass 4 berättade spontant för oss om synen på pedagogen efter det att vi ställt 
frågan. Synen som samtliga av respondenterna hade på sina pedagoger var att de var snälla.  
 
Flicka 4: 1 Ja, hon kan förklara om man inte förstår. 
                                                      
Det resultat vi har fått fram är att flickorna upplevde sina pedagoger som snälla. Flickorna 
upplevde även att pedagogen förstod dem och när de inte förstod så förklarade pedagogen för 
dem. Detta tolkade flickorna som att pedagogen är snäll, av flickornas citat så kom det fram 
att pedagogen tog sig tid för att förklara när flickorna inte förstod. Enligt en av 
respondenterna förstod pedagogen sig på barnen. Lahdenperä (2004) skriver att läraren måste 
ta hänsyn till elevernas kultur, språk och erfarenheter för att inte missgynna elever med annan 
etnisk bakgrund. Vilket innebär att samspelet som sker mellan pedagogen och elever är 
viktiga för elevernas skolgång för de elever med ett annat språk än svenska som modersmål. 
Det kan hjälpa eleverna att få en lyckad skolgång med bra studieresultat. Användbart är om 
pedagogen har en kunskap om flerspråkighet, språkinlärning och hur undervisningen ska se ut 
för att utveckla elevens språk. Lahdenperä (2004) skriver vidare att om undervisningen ska 
kännas meningsfull och relevant för eleven är det en fördel att den kan knytas till elevens 
förförståelse.  
 
Det är centralt att pedagogen vidmakthåller tryggheten i skolan för att låta eleverna utveckla 
sig maximalt inom pedagogens ramar. När eleverna får känna trygghet så utvecklas de både 
emotionellt och blir trygga med sig själva och med sin omgivning. Det bidrar till att de kan 
underlätta inlärningen av det nya språket. Pedagogen ska uppmuntra eleverna och ge beröm så 
att de får känna glädje för det de kan. I och med det ökar elevernas självförtroende och 
prestationerna växer hos individen.  
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Vad är det som är bra och roligt i skolan?  
 
Intervjun visade att samtliga av respondenterna tyckte att skolan var en bra plats. På grund av 
att de får nya vänner i skolan. Respondenterna hade olika uppfattningar om vad som var bra 
och roligt.  På frågan ovan kom även modersmålet betydelse upp på för som är bra och roligt i 
skolan. Det framkom i intervjun att en av respondenterna tyckte att det var bra men också 
roligt att hon kunde få använda sitt modersmål under rasterna. 
 
Flicka 5: B När det är rast! För på rasten, så får vi prata arabiska och det tycker jag är bra.  
 
Utflykter var något som var bra och roligt i skolan menade respondenterna, att spela spel med 
fröken i klassrummet tyckte de också var roligt. 
 
Intervjun visade dessutom att en av respondenterna tyckte att det var bra i skolan på grund av 
att hon inte behövde vara ledsen eller orolig för mobbning.  
 
Flicka 4: 3 Man ska inte känna sig mobbad eller ledsen.  
 
En av respondenterna tyckte att en sak som är bra i skolan är att de får lära sig matematik och 
engelska, för att kunna utveckla sitt eget språk i engelskan och förbättra sina kunskaper i 
matematiken. En annan respondent svarade att hon tyckte om att prata engelska, men däremot 
inte arbeta med sin skrivbok på engelskan. Ladberg (1996) skriver att just engelska är det 
språk som har högst status av alla, vilket gör att motivationen är hög för att lära sig engelska.  
 
Respondenten som inte tyckte om engelskan svarade: 
 
Flicka 4: 5 Jo, jag tycker om engelska… men inte så här skriva i workbook....mm. Jag tycker inte om det.  
 
Likaså kom det fram i vårt resultat att det är roligt att läsa böcker, men inte med för mycket 
text i, för genom att läsa förstod två av respondenterna att om de kan läsa kan de lära sig mer 
om just det de tycker om. Här nedan kommer några svar vi fick av våra respondenter: 
 
Flicka 5: A Att man lär sig läsa och skriva… sedan lär man sig att läsa böcker och jag tycker om böcker 
Jag tycker om att läsa om hästar och sånt som… du vet dom böckerna har bilder på framsidan… men jag tycker 
inte om faktaböcker dom är tråkiga… men fröken säger att vi måste läsa dom också.  
  
Flicka 5: C Jag tycker om att läsa alla böcker och sånt. Jag har läst 2 böcker denna vecka.  
 
Kan du berätta mer? Var en följdfråga som vi ställde till flicka 5: C, och respondenten 
svarade med att hon hade läst några böcker. 
  
Flicka 5: C Gummi Tarzan och en serie bok som heter Kitty den är bra, man får vara med och lösa mysterium.   
 
Vi fick fram att många av respondenternas vänner förstod sig på de enstaka ord som 
vardagliges används i skolan som tillexempel: Jalla! Jalla! (skynda dig, skynda dig eller kom, 
kom.) 
Redovisningen av frågan om vad som är bra och roligt i skolan enligt de intervjuade flickorna 
är sammanfattningsvis följande: Lärorika lektioner, trygghet, ingen mobbning och gemenskap 
med kompisar. Generellt upplevde flickorna att deras skoldag var rolig och händelsefull, 
därför att de var med sina kompisar och pratade med dem på rasterna. Att inte behöva känna 
sig mobbad hör till det positiva perspektivet under en skoldag. Respondenterna är själva 
medvetna om att de kan vistas på skolans skolgård utan att var oroliga för någon slags 
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mobbning. Resultatet visade på att en av respondenterna tyckte att det är viktigt att lära sig 
läsa. Hon ansåg att genom läsningen så kunde hon utvidga sina kunskaper.   

Problematiska ämnen i skolan 
 
Samtalet fortsätter med att vi (intervjuare) frågar vidare de flickor i årskurs 4 och 5, om 
ämnen i skolan och det visade sig att samtliga flickor upplevde svenska, engelska och historia 
som tråkiga och ansträngande ämnen i årskurs 4. En av respondenten berättar att hon hade det 
svårt att förstå innehållet av texten i det svenska läromedlet, vilket resulterade i att flickan inte 
kunde lösa de uppgifter som hon får. Pojken och Tigern är det aktuella läromedlet som skolan 
använder sig av i svenskundervisningen. Det är en bok som handlar om en pojke som vandrar 
genom vårt avlånga land Sverige. Denna bok finns i två versioner. En lättläst version, där 
textmängden är mindre och ska vara anpassad för elever som ännu inte har löst läskoden. 
Vilket betyder att elever enbart klarar av att läsa böcker med liten textmängd. Sedan finns 
läromedlet som är skriven för elever med svenska som modersmål och har löst läskoden samt 
kan läsa utan svårighet. I detta läromedel är textmängden kompaktare. Samtliga respondenter 
hade den lättlästa versionen, ändå upplevde flickorna i årskurs 4 och 5 att böckerna var svåra. 
Däremot ser flickorna i årskurs 5 inga andra hinder med de andra ämnena i skolan. Ladberg 
(1996) menar att undervisningen ska vara anpassad till elever som inte har svenska som 
modersmål. Tidholm (1993) skriver att eleverna ofta har stora kunskapsluckor på grund av att 
de inte behärskar språket. Vilket bidrar till att eleverna får begränsade kunskaper i svenskan 
som kan försvåra skolarbetet, i och med detta når eleven inte det resultatet som de har 
kapacitet till.  
 
Så här utrycker sig flertalet av respondenterna om svenska, engelska och historiska ämnena i 
skolan. 
 
Flicka 4: 6 Jag har faktisk svårt med svenska.  
                                          
På liknade sätt beskriver några av respondenterna sitt ogillande med svenskan. 
 
Flicka 4: 5 Svenska tycker jag inte heller om så mycket. Man måste läsa mycket … sen måste man ta hem den 
och läsa.   
 
Flicka 5: E Svenska, matte … Jag har, gillar inte så mycket … svenska och matte… engelska lite. Jag gillar dom 
inte så mycket.  
 
En av respondenterna uttrycker sig även ogillande So-ämnet (samhällsorientering). 
Flicka 4: 1 Ehhhh...so… nej! Tycker inte om det alls… historia… Svenska är inte så roligt.  
 
Resultatet tyder på att de intervjuade flickorna som går i år fyra och fem, och har svenska som 
andra språk upplever att svenska som undervisningsämne. Problemet utsträcker sig även till 
andra ämnen som exempelvis engelska och historia. Tingbjörn (1981) framhåller att barn som 
har bott under hela sitt liv i Sverige ofta har svårt med det svenska språket. Detta beror på att 
barnen inte har fått möjlighet att använda så mycket av det svenska språket hemma tillägger 
författarna. Elmeroth (1997) och Lövgren (1993) beskriver forskning där forskarna upptäckte 
att elever som hade svårigheter med svenskan hade även sämre skolresultat. Många av 
eleverna med invandrarbakgrund har andra erfarenheter än svenska elever och det kan 
innebära att deras referensramar är annorlunda Reichenberg (1995). Viberg (1996) skriver för 
att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaperna i skolans ämnesundervisning, behöver de 
hjälp med att utveckla språket. 
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Dessutom ska en bra undervisning syfta till att tillhandahålla elever de kunskaper och 
färdigheter som de behöver för att på bästa sätt delta i det samhälle eleverna lever i. Förutom 
detta tar Hagberg – Persson (2006) upp betydelsen hur viktigt det är att verksamheten 
genomsyras av ett kvalificerat förhållningssätt till barnens språkmångfald, så att de får 
möjligheten att utveckla sina språkiga resurser maximalt. 

Läxhjälp med skolarbetet 
 
När det gällde läxorna såg flickorna positivt på dem. Majoriteten av respondenterna svarade 
att de får med sig hemläxor ett par gånger i veckan. För att klara av dessa hemläxor får 
flickorna hjälp av båda sina föräldrar, syskon och vänner. En av respondenterna talade om för 
oss att hennes förälder anser att det är viktig att hon får med sig läxor hem. Enligt 
respondenten ansåg hennes föräldrar att dotterns ansvar ökar samtidigt som hennes 
kunskapsförståelse förbättras. Ladberg (1996) skriver att föräldrarnas syn på utbildningen är 
viktig för elevens framgång. Genom att ge eleven lugn och ro för sin läxläsning bidrar 
föräldrarna med att visa hur viktigt det är med skolarbetet. Respondenterna berättade för oss 
hur de upplever läxan samt vem som hjälper dem. Analysen visar att föräldrarna såg på läxan 
som en möjlighet för sina döttrar att lära sig mera. En respondent som inte fick hjälp av sina 
föräldrar vände sig till sina kusiner och syskon för att få hjälp med hennes läxläsning. 
Respondenternas svar på vem som hjälper till med läxorna hemma: 
 
Flicka 5: A Mamma och pappa hjälper mig (tänker) det är mest pappa som hjälper mig…han säger att man måste 
ha läxa För att man lär sig mer och ta ansvar. 
  
Flicka tre försöker klara läxorna på egen hand, men föräldrarna ställer upp om hon inte förstår 
hennes läxa. 
 
Flicka 4: 3 Mamma och pappa hjälper mig, så ibland gör jag läxorna själv.  
 
Här berättar en av respondenterna att hon tar släkten till hjälp.  
 
Flicka 4: 6 Ibland går jag till mina kusiner och pluggar där, så hjälper de mig. Ibland så hjälper mina bröder mig.   
 
Intervjusvaren visar att respondenterna får med sig läxor hem och att de får hjälp av sina 
föräldrar och släktingar med läxorna. Det visar även att föräldrarna är engagerade för sina 
barns skolgång.  Högdin (2007) skriver att föräldrarna intresserar sig i flickornas arbete är 
fyra gånger större om någon av föräldrarna har en högskoleutbildning.  

Möjligheter för invandrarelever  
 
I vår studie har vi kommit fram till att samtliga flickor utgör en stor resurs i klassrummet och 
på skolgården. Möjligheten för invandrarflickorna var att de fick hjälpa till i klassrummet med 
att tolka mellan pedagogen och de elever som inte kunde tillräckligt med svenska. De såg det 
som något positivt med att hjälpa till i klassrummet. Gemensamt för flickorna var att de ville 
tolka vid behov.  
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Frågan om vad gör pedagogen om hon inte förstår besvarades på följande sätt: 
 
Flicka 5: E Hon brukar hämta någon som kan hans språk… om han är från Libanon… så brukar hon hämta mig 
eller någon annan som kan arabiska... så vi berättar vad hon vill säga och till honom.  Mmm och vi pratar också 
vad han vill säga till fröken. 
                                                                                 
Cummins (1996) menar att om pedagoger inte lär sig av sina elevers kulturella och språkliga 
mångfald, är det stor sannolikhet att eleverna inte heller lär sig av dem. Om eleverna inte får 
en bekräftelse i klassrummet söker de det någon annanstans. Svaren vi fått fram visade att 
pedagogerna bekräftar eleverna både i klassrummet och ute på skolgården genom att försöka 
prata med de språkliga uttryck som pedagogen har lärt sig av olika sammanhang.  

Vad är det som flickor anser är rättvist och orättvist i skolan? 
 
Elva av tolv respondenter tycker att pedagogen är rättvis och behandlar alla elever lika. Det 
som kom fram i analysen var att samtliga respondenter godtar att man måste stå för 
konsekvenserna om man inte sköter sig i klassrummet. Respondenterna uppgav att de tyckte 
att elever som inte sköter sig ska få kvarsittning. Vad som också framkom var att en 
respondent tyckte det var orättvist av pedagogen att straffa alla elever. Här uppger att det är 
pojkarna som står för de flesta problemen till exempel under och efter klassfesterna. Därför 
tyckte respondenten att det skulle vara mer rättvist med en fest utan pojkar och enbart en fest 
för flickor.  Analysen visade att flickorna upplevde en trygghet när pojkarna uppförde sig i 
klassrummet. Analysen visade att samtliga av respondenterna tycke att det är bra om 
pedagogen visade var gränsen går för pojkarna. Det framkom i vår undersökning, att det fanns 
en överenskommelse mellan föräldrarna och pedagogerna på skolan. Överenskommelsen är 
den att skulle en elev på skolan inte ”sköta” sig, får föräldern komma till skolan och vara med 
under lektionen fram tills vederbörande elev ”sköter” sig.  
 
Några av respondenternas svar angående rättvisan och rättvisan i skolan: 
 
Flicka 5: G Om en förstör i klassen så tycker jag inte att alla ska få straff.  
 
Flicka 5: C Jo, det är nog rättvist att man sitter inne på rasten.  
  
Flicka 5: A Vill bara att pojkarna slutar att bråka och springa runt i klassrummet och kasta suddgummi.  
 
Flicka 5: A Dom har bestämd så på föräldramöte.    
 
Resultatet visade klart och tydligt att det är pojkarna som utgör ett problem för flickorna i 
klassrummet när de ”stökar” omkring under lektionerna. Miljön gynnar inte alltid ett bra 
lärande i den mångkulturella skolan. Detta beror också på ”stöket” från pojkarnas sida, vilket 
leder till en koncentrationssvårighet för resterande elever i klassen, enligt respondenterna. Det 
förekom även att flickorna upplevde att pedagogen i klassrummet inte kunde få tyst på de 
pratande och störande killarna i klassrummet. Ladberg (1996) menar att när barn/elev inte 
förstår så kan de sabotera eller bråka, men det förekommer i värsta fall att eleven kan dra sig 
undan och isolera sig. I denna studie visade resultatet på att det var enbart killarna som 
stökade i klassrummet, vilken vi fann att förklarningen berodde på att de upplevde svårigheter 
med svenska språket i skolan. Högdin (2006) skriver att flickor oavsett bakgrund, har överlag 
bättre skolresultat än pojkar i alla ämnesområde dock undantag idrott.  Forskningen visar på 
att flickorna med utländsk bakgrund tar emot läxhjälp av andra människor, flickorna anser att 
de är mer engagerade än andra ungdomar (Högdin, 2006). Sammanfattningsvis vill vi 
förtydliga att respondenterna anser att det för det mesta är rättvist i skolan. Ibland däremot 
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kan orättvisan visa sig när klassen har tillexempel klassfest. Föräldrarnas engagemang skolan 
kom även fram under denna intervju. Vi fick också veta att föräldrarna ställer upp med att 
vara i klassrummet tills deras barn har lugnat ner sig med ”stökandet” i klassrummet i 
intervjun med de tolv flickorna.  

Resultatet av frågeställningarna 
 
De positiva faktorerna som påverkar invandrarflickornas språkutveckling i en mångkulturell 
skola? 
 

 Flickorna kan identifiera sig med varandra  
 Behöver inte känna sig utanför när det gäller språket och de utseendemässiga 
 Kan prata fritt sitt hemspråk på rasterna 
 Kan stärka sin självkänsla med att hjälpa till med tolkningen i skolan 
 Kan få hjälp av någon kamrat om hon inte skulle förstå skoluppgiften 

 
De negativa faktorerna som påverkar invandrarflickornas språkutveckling i en mångkulturell 
skola? 
 

 Har svårt med svenska språket 
 Har svårt att förstå matte och so lektionerna 
 Flickorna vill att det ska vara lugnt på lektionen 
 Pojkarna stökar omkring i klassrummet 
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Diskussion  
Sverige har under det senaste decenniet fått en ökad mångfald, vilket bidrar till en förändrig i 
skolorna. Det bekräftas både ifrån Migrationsverkets statistik och Statistiska Centralbyrån 
rapporter. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka en mångkulturell skola och hur 
invandrarflickor upplever den. För att vi skall kunna få en helhet, har vi utgått ifrån dessa 
frågeställningar 
 

 Vilken betydelse har det svenska språket, för flickor med ett annat modersmål i en 
mångkulturell skola? 

 
 Hur påverkas invandrarflickors språkutveckling i en mångkulturell skola, finns det 

några positive eller negativa faktorer? 
 
Vi har i vår studie tagit upp olika aspekter som synliggjorts vilka tolkningsgrunder vi har 
använt oss av när vi har genomfört vår studie. Vi kommer i denna diskussion att diskutera 
resultatet och referera till litteraturen och vad forskningen kommit fram till. Forskningen har 
gett oss mer kunskap om vilken sammanhållning flickorna har i den mångkulturella skolan.  
 
Vi fick kännedom om svårigheterna med det svenska språket i den mångkulturella skolan. I 
den ovanstående studien har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och lyft fram resultatet. I näst 
kommande stycke kommer vi att diskutera vårt resultat av vår studie med kopplingar till 
forskningsbakgrunden.  
 
Med hänsyn till antalet invandrare i Sverige är det väsentligt att lyfta upp de tolv flickor som 
går i en mångkulturell skola. I det svenska samhället finns många olika kulturer och en plats 
där dessa dagligen möts är skolan. En lyckad integration av invandrarflickor i skolan och ett 
anpassat skolsystem för alla människor med olika bakgrund är ett viktigt mål för många 
länder i världen. Läroplanens mål är att alla elever oavsett bakgrund ska ha möjligheter till en 
likvärdig utbildning.  
 
Vi är medvetna om att resultatet vi har uppnått bara utgör en liten del i studien. Intervjuerna 
visar tydligt att flickorna i studien har stora svårigheter med vissa ämnen som svenska, 
engelska och historia. Det är svårt att säga exakt vad som ligger bakom svårigheterna inom 
dessa ämnen. Anledningarna kan vara många och situationen kan påverkas av en rad olika 
faktorer.  Vi har två möjliga teorier, den första är att flickorna behöver få mer undervisning på 
sitt hemspråk för att förstå innebörden av ordens betydelse och den andra är att man har 
pedagoger som är utbildade till Sv2 lärare. Modersmålet är en viktig aspekt för inlärningen av 
det nya språket, vilket bör uppmärksammas i undervisningen. En god utveckling av 
hemspråket stödjer och gynnar inlärningen av det andra språket (svenska), tryggheten i 
elevernas modersmål hjälper till att förbättra det nya språket (Skolverket, 1999).  
 
Genom studiens frågeställning ville vi få fram vad respondenterna ansåg var positivt med den 
mångkulturella skolan. Det framkom tydligt i forskningen att det som var positivt med den 
mångkulturella skolan var att eleverna fick möjligheten att använda sitt hemspråk för att 
underlätta inlärningen av svenska språket, dels genom att få hjälp av en kamrat men även 
genom att pedagogen ger en möjlighet till att tolka på barnets språk av en annan elev eller 
eventuellt tolk. Detta kan jämföras med Elmeroth (1997) som också framhåller i sin studie att 
det är lättare för eleverna att ta till sig nya kunskaper på nytt språk om eleverna har likvärdiga 
kunskaper inom samma område i deras modersmål. Deweys teori är att utgå från barnets 

24 
 



 

kunskap. Vi anser att språket är ett redskap som hjälper människor att integrera sig i det 
svenska samhället. Det är självklarheter, att flickorna får använda sitt modersmål både på 
rasterna och på lektionen när det behövs, genom interaktion så lär vi oss. Vygotskij skriver 
om språkets betydelse, att barn lär sig sina färdigheter i samarbete med andra som är av vikt 
för den sociokulturella samhörigheten. Hypotes är att barnen klarar av att lösa svårare 
uppgifter i närvaron av en pedagog än vad de kan klara av på egen hand. Han menar att barn 
lär sig i den proximala utvecklingzonen, vilket betyder ett lärande i samband med en mer 
erfaren person (a.a).  
. 
Skolverket (1999) betonar att man inte får glömma att invandrarelever har med sig egna 
erfarenheter och bakgrunder som pedagogen bör ta hänsyn till. Tidholm (1993) skriver att 
invandrarelever förutom att lära sig ett nytt språk bör också klara av att följa med i skolarbetet 
på lika villkor som svenska elever. De förväntas ta till sig samma ämneskunskaper som övriga 
elever, trots bristande språkkunskaper. Eleverna förstår inte alltid alla begrepp i texten som de 
läser men har en möjlighet att göra egna reflektioner av innehållet med hjälp av sina tidigare 
erfarenheter från tidigare lästa böcker eller andra texter. Skulle eleverna ha en bra kunskap i 
ett visst ämne, så blir det lättare för dem att lära sig och ta till sig kunskap på det nya språket. 
Det stämmer överens med både Dewey och Vygotskij teorier om att skolan bör ha elevernas 
intresse som utgångspunkt för undervisningen. 
 
Resultatet av intervjuerna visade tydligt på att respondenterna både fick och hade möjligheten 
att använda sitt modersmål som en resurs under rasten, men även under lektionstid. Som vi 
skrev i litteraturgenomgången utgör pedagogens professionella kunnande en stor möjlighet för 
att få eleverna motiverade till skolans undervisning, pedagogen såg just i detta fall en 
möjlighet att utveckla elevens språkkunskaper med att låta de tolka, samtitigt som pedagogen 
gav eleven en chans att få en ökad självförtroende vilket leder till trygghet.   
 
Tryggheten är en grundläggande stöttepelare för både inlärningen och trivseln i skolan. I 
intervjun framkom det att flickorna ansåg att det var tryggare att gå i en mångkulturell skola 
än en vanlig traditionell svensk skola.  Informanterna var rädda för utanförskap när det gäller 
den språkliga aspekten, i och med det så har de associerat till att i den mångkulturella skolan, 
kan de begå misstag när det gäller de språkliga formuleringarna utan att ses som annorlunda.  
När det handlar om vilka uppfattningar informanterna har om vad som är bra i skolan, blev 
följade att de inte kände sig mobbade på grund av sitt utseende. I vår forskning fick vi 
kännedomen av att respondenterna upplevde tryggheten med att samtliga som vistades i 
skolan var lika. Informanterna medgav också att de känner sig trygga i närvaron av 
pedagogen, som är en förebild och en betydelsefull aktör i skolans verksamhet enligt Lpo 94. 
Vi fann att länken mellan flickorna och den mångkulturella skolan inte enbart var att 
majoriteten tillhörde samma etnicitet, utan på grund av att respondenterna har gemensamt 
svenska som andra språk.  Detta resultera i att de vågar fråga om hjälp när det behövs.  
 
Något som betonas starkt i Lpo 94 är samarbetet mellan skola och hem för att skapa de bästa 
möjligheterna för elevernas utveckling och lärande. Intervjuerna visade att respondenterna 
fick hjälp med sina läxor av både föräldrar och släktingar som finns i deras omgivning. Det 
kom även fram, att föräldrarna var engagerade i respondenternas läxläsning och skolgång. 
Högdin (2007) skriver att förklaringen till varför invandrarflickor engagerar sig mer i 
skolarbetet beror på att de vistas i hemmet mer än pojkar, eftersom de inte har samma frihet 
som sina bröder. Detta leder (naturligtvis) till att flickorna har mer tid att ägna sig åt sina 
studier. En annan orsak är att flickor med invandrarbakgrund ser utbildning som viktig inför 
framtiden och som en väg ut i samhället (Lannvik, 2004). Vi kan se en förtjänst med att 
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föräldrarna lägger sin energi på att stötta sina flickor när det gäller skolarbetet. Det visar att de 
ser positivt på möjligheterna och på framtiden. Enligt Ladberg (2006) ser eleverna att skolan 
är en väg mot ett bättre liv.  ”Ju fler ord man kan på ett språk, desto lättare är det att läsa och 
förstå dem i skrift” (Ladberg, s. 101). 
 
Den negativa uppfattningen i den mångkulturella skolan var att pojkarna ”stökade” till i 
klassrummet och orsakade störningar för flickornas undervisning. Pojkarnas stökande fann vi 
i större utsträckning än det vi hade förväntat oss. Det kan bero på att pojkarna inte har de 
kunskaper i svenska för att klara av att göra uppgifterna i skolan och med det resulterar till all 
stökandet. Det som är intressant i det här fallet att istället fråga sig hur vi som blivande 
pedagoger kan få pojkarna att bli mer motiverade i klassrummet. Vygotskijs teori om lärarens 
roll är att hon bör få eleverna aktiva och intresserade av lektionen. Läraren bör också 
organisera den socialmiljön istället för att se sin roll som uppfostrare. Det bör finnas en balans 
mellan pojkarnas stökande och motivationen i klassrummet. 
 
Interkulturalitet förhållningssätt innebär pedagogerna bör ha en förståelse för andra människor 
med en annan bakgrund (Lahdenperä, 2004). Motivation och engagemang har en stor 
betydelse för hur eleverna kommer att klara sig i skolan (Hedin, 2007). Det framkom att våra 
informanter tyckte att det svenska språket var väldigt svårt, trost att de använder sitt 
modersmål vid behov. Det kan bero på att skolan ändvänder sig av ett stoff som är ointressant 
(gammal) för en mångkulturell skola. De flesta av informanterna tyckte inte om att läsa 
böcker. Dels på grund av att det var svårt, men även på grund av att böckerna inte var 
berikade med bilder. 
 
Orsaken kan möjligtvis också vara att de inte alltid förstår böckernas innehåll, men också för 
att böckerna innehåller för lite bilder. Vi anser att skolan bör ha böcker som är anpassade med 
bilder och text till olika åldrar i skolan, för att det ger eleverna en större helhetsbild av 
innehållet i böckerna. Det som eleverna inte förstår med texten, kan de genom bilden få bilda 
sig en uppfattning om vad boken handlar om. Med rätt sorts böcker kan eleverna få upptäcka 
en lust att läsa och få ett fördjupat intresse till att vilja lära fortsätta att läsa. Skolan bör ta 
hänsyn till elevernas mångfald när det gäller språket i skolan (Hagberg& Persson, 2006). 
 
Invandrareleverna behöver få möjlighet till undervisning på sitt hemspråk, och faktumet att 
eleverna har svenska som sitt andraspråk måste vara en utgångspunkt för annan 
ämnesundervisning. Det är en viktig utgångspunkt om föräldrarna kan vara delaktiga i sina 
barns skolgång och samarbeta med pedagogen i skolan, för då är chanserna större att eleverna 
får en lugnare skolgång och de kan utvecklas kunskapsmässigt. Det är kulturer som möts, 
alltså människor med olika kulturer som möter varandra i våra skolor. Därför är det är viktigt 
att det finns fler pedagoger med invandrarbakgrund på våra skolor, för att hjälpa eleven med 
att utvecklas maximalt. Om invandrareleverna får bättre möjligheter att lära sig det svenska 
språket blir det betydligt lättare för dem att kommunicera med både pedagogen och de andra 
eleverna i skolan. Högdin (2007) skriver att det finns många orsakar till varför elever med 
utländsk bakgrund har inte samma resultat som elever med svensk bakgrund, bland annat 
beror det på språket. 
 
I vår studie framkom det att åskådliggöra flickorna i den mångkulturella skolan.  Det visar sig 
att flickorna upplever sin skolgång i allmänhet positiv. Nackdelen tycker vi är att det finns 
alldeles för få svenska flickor (elever) i den mångkulturella skolan. Det måste finnas fler 
svenska elever i en mångkulturell skola, detta för att få en maximal integration mellan 
kulturerna.  Denna integration skapas genom personlig kontakt med andra, och med det kan 
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flickorna få en kunskap som de har nytta av när de blir vuxna och ska in på arbetsmarknaden.  
Det överenskommer med Deweys teori ”Learning by doing”. 
 
Efter ett mycket givande men också intressant arbete både när det intervjuerna och 
analysarbete, anser vi det väsentligaste med vår forskning var att upptäcka hur pedagogens 
förhållningssätt förhåller sig till eleverna och utgå från deras kunskapsnivå. I pedagogens 
arbete innebär det att aktivt arbeta för att få fram en metod som passar för varje individ. För 
att bevara tryggheten bör pedagogen vara medveten om de olika etniska skillnader som kan 
finnas i ett klassrum. I Lpo 94  framhålls tryggheten som en viktig del av verksamheten.  
 
I vår kommande yrkesroll kan vi hjälpa flickorna genom att förmedla kunskap i de olika 
ämnena i skolan, men också visa dem respekt för deras behov och önskemål. Flickornas 
intresse och önskemål bör ligga som utgångspunkt i vår undervisning, vilket styrker 
Vygotskijs teorier, om att ta tillvara elevens intresse, för att få en fruktbar (givande) 
förhållningssätt till skolan. Det är bara genom upplysning och kunskap om olika kulturers 
värderingar och anledningar till dessa som vi till fullo kan nå ut och förhoppningsvis öppna 
ögonen på många unga flickor, både för deras kultur och för deras otroliga möjligheter om de 
inte hålls tillbaka. 
 
Lyckas vi pedagoger med detta så har vi uppnått vad Lpo 94 skriver om att låta flickorna finna 
sin egen unika förmåga och kunna delta i samhällslivet och förbli en fri individ med rätt till 
sin egen röst. Detta kan vi enbart göra genom att gå in närmare på ämnet, göra vårt bästa för 
att lära oss så mycket om det och i bästa fall förstå vad det innebär att leva i en annan kultur 
än den man är uppfostrad i. 
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Slutord 
 
Skolan är en utmärkt plats för att skapa det möte som behövs för ett fungerande 
mångkulturellt samhälle. I den mångkulturella skolan finns det möjligheter att motverka 
fördomar och okunskap. Det finns även möjligheter att skapa empati, förståelse och attityder 
för varandras olikheter. Det finns en möjlighet att motverka föräldrarnas rädsla om att deras 
barn kan blir annorlunda genom barnens skolgång. Förändringen kan bero på att barnen får 
lära sig nya kunskaper om en ny tradition, som föräldrarna inte är medvetna om. Rädslan som 
föräldrarna kan känna, är att barnen kan förändra sitt beteende, tankar och värderingar. Svaren 
som vi fick fram från vår intervju gav oss en djupare bild av vad flickorna med ett annat språk 
än svenska tyckte i den mångkulturella skolan. Bilden av den mångkulturella skolan blev 
tydligare när pedagogen tog tillvara elevernas erfarenheter i undervisningen av flera orsaker.  
Det framkom väldigt tydligt i analysen att eleverna användes som resurs i tolknings 
situationer i klassrummet och även på skolgården när konflikter uppstod. Genom att eleverna 
får tolka och hjälpa till så stärks deras självkänsla det kunde vi utläsa i vår studie.  Genom att 
bjuda in andra människor med en annan bakgrund till klassen och att läsa både fakta, 
skönlitteratur, göra studie besök, diskutera och se på filmer kan en interkulturell undervisning 
utövas i alla klasser. I intervjun framkom det att elever som precis kommit till Sverige går i en 
förberedelseklass och dessa elever bjuds in till klassen. I vår litteratur studie fann vi att det 
kan vara arbetsamt för eleven som ännu inte har med sig det svenska språket sitta still och 
lyssna till pedagogen en längre stund. Som pedagog i den mångkulturella skolan bör man 
kunna se likheterna istället för olikheterna i alla kulturer för att kunna mötas. Vi anser att vi 
har fått en tillräcklig mängd av data till vårt empiriska underlag. Dock kunde vi ha gjort flera 
antal intervjuer för att få en djupare insikt om flickorna i den mångkulturella skolan. Vi tycker 
att det skulle vara intressant att intervjua pedagogerna för att dela förståelsen av den 
gemensamma nämnaren eleven. Kvalitativa forskningsmetoden var den mest relevanta 
metoden för våra öppna frågor. Fördelen med den kvalitativa forskiningenen var att vi har 
kunnat följa upp med följdfrågor. Vi är mycket nöjda över processen som fortlöpt under 
studiens gång, som vi båda finner ett stort intresse i. Vi är tacksamma mot alla respondenter 
och lärare som har underlättat för oss under undersöknings processen i den mångkulturella 
skolan i Väst Sverige. 

Får jag sitta tyst hos er 
 

och titta på er, lyssna på er. 
 

Jag vill vara hos er 
 

men jag vågar inte riktigt. 
 

Jag vill vara med er 
 

men jag är lite rädd och ängslig. 
 

Får jag sitta tyst hos er och vänta 
 

och vänja mig så länge. 
 

Vänta lite, vänj er lite, 
 

så kan vi sedan alla vara 
 

tillsammans 
 

Benkt – Erik Hedin 
(Dikter tillsammans, 1984, s. 15) 
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Framtida forskning 
 
Vi finner att det skulle vara av intresse att i fortsatt forskning ta reda på hur pedagoger och 
föräldrar ser på den mångkulturella skolan. Det innebär att man tar pedagogperspektivet 
eventuellt föräldrarperspektivet.  
 
En ny forskning skulle kunna vara att se hur rektorer kan förbättra förutsättningarna i skolan, 
så att det kan bli en skola för alla.    
 

29 
 



 

Referenser 
 
Allwood, Carl Martin & Elsie C Franzén (red.) (2004). Tvärkulturella möten. Grundbok för 
psykologer och socialarbetare. Finland WS Bookwell. 
 
Andersson, Åsa (2003). Inte samma lika. Identifikation hos tonårsflickor i en multientisk 
stadsdel. Stockholm/Stehag. 
 
Arnberg, Lenor (1994). Så blir barn två språkiga. Stockholm W &W. 
 
Axelsson, Monica (1999). Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 
Stockholm: Språkforskningsinstitut i Rinkeby. 
 
Beauvoir, De Simone (2002).  Det andra könet. Stockholm: Nordstedts. 
 
Brömssen von, Kerstin (2003). Tolkningar, Förhandlingar och Tystnader. Elevers tal om 
religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Acta universitatis Gothoburgensis. 
 
Claesson, Silwa (2004). Pedagogs levda kunskap. Acta universitatis Gothoburgensis. 
 
Cummins, Jim (1996). Negotiating Identities: education for empowerment in a diverse society 
Ontario: California Association for Bilingval Education. 
 
Elmeroth, Elisabeth (1997). Alla lika – Alla olika: Skolsituationen för elever med båda 
föräldrarna födda utrikes. Doctoral Dissertation Almqvist & Wikell International. 
 
Evenshaug, Oddbjörn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Gustavsson, Hans Olof (2001). Reflektioner kring undervisning och lärande i ett 
interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I B. Linde, Göran (Red).  Värdegrund och svensk 
etnicitet.   Lund: Studentliterattur. 
 
Haag, Eva-Lena & Risenfors, Signild (2007). Jämställdhet, islam och framtidsdrömmar. 
Forskningsrapport 2007 ”03” Högskolan Väst Kungälv AB. 
 
Hagberg – Persson, Barbro (2006). Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan.   
Stockholm: Gotab.  
 
Hedin, Bengt-Erik (1984). Dikter tillsammans. Stockholm. 
 
Högdin, Sara (2006). Hemmets resurser. Om ungdomars upplevelse av föräldrars stöd och 
engagemang i deras skolgång. Stockholm universitet 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Källstigen, Gun. Setkic, Mustafa (1999). Mötesplats. Sverige. Uddevalla: Risberg. 
 
Ladberg, Gunilla (1996). Uppl 2. Barn med flera språk. Stockholm: Liberg. 

30 
 



 

 
Ladberg, Gunilla (2000). Skolans språk och barnets – att undervisa från språkliga 
minoriteter. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ladberg, Gunilla & Nyberg, Ola (1996). Barnen och språken, tvåspråkighet och 
flerspråkighet i familj och förskola. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lahdenperä. Pirjo (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lahdenperä. Pirjo (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, Staffan (1994). Kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I B. Starrin & P-G Svensson 
(red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

Lee, Okhee & Luykx, Aurolyn (2006). Science education and student diversity: Synthesis and 
research agenda. 
 
Lindqvist, Gunilla (red.) (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindö, Rigmor (2002). Det gränslösa språkrummet. 2 Uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundahl, Bo (1998). Läsa på främmande språk. Lund: Studentlitteratur. 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94 
anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet (1998). Stockholm: 
Skolverket/Fritzes.  
 
Lövgren, Horst (1991). Elever med annat hemspråk än svenska. Pedagogisk orientering och 
debatt. Malmö lärarhögskolan, Nr 95. 
 
Magnusson, Katarina (1986). Invandrarbarnen och skolan. Uppsala: Almqvist och Wiksell. 
 
Parszyk, Ing-Marie (1999). En skola för andra: minoritetselevers upplevelser av arbets- och 
livsvillkor i grundskolan. Stockholm: Liberg. 
 
Reichenberg Carlström, Monica (1995).  Att på svenskarnas språk förstå Sverige. 
Meddelanden från Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, Nr 10. 
 
René, León (2001). På väg mot en diversifierad normalitet. I B. Annick Sjögren (red). Lyssna 
Interkulturella perspektiv på multietiska skolmiljöer. Elanders Gotab. 
 
Schleicher, Andreas (2006). Where immigrant students succeed: a comparative review of 
performance and engagement in PISA 2003. Directorate of Education, organisation for 
Economic Co- operation and development. France. 
 
Skolverket (1999). Undervisning av asylsökande elever i grundskolan. Uddevalla: 
Mediaprint. 
 
Sjöwall, Anna (1994). Kulturmöten i barnomsorg och skola. Lund: Studentlitteratur. 
 

31 
 



 

Spowe, Bengt (2003). Röster från det mångkulturella skolan. Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Starrin Bengt och Per-Gunnar Svensson (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik. Liber: Stockholm. 
 
Tidholm, Lena (red.) (1993). Svenska som andraspråk. Mera om undervisningen Lärarbok 3.  
Stockholm. 
 
Tingbjörn, Gunnar (1986). Barnen, föräldrarna och språket. 2 Uppl. Statens institut för 
läromedelsinformation, SIL. 
 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa Intervjuer. 3 Uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Viberg, Åke (1996). Svenska som andraspråk i skolan. I B. Hyltenstam, Kenneth (red). 
Tvåspråkighet med förhinder? Lund: Studentlitteratur. 
 
Vygotskij, Lev (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 
 
Wikström, Inger (1996). Samhällsorienterande ämnen är språk och kultur. I B. Hultinger, 
Eva- Stina & Wallentin, Christer (red). Den mångkulturella skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wellros, Seija (1996). Ny i klassen. Malmö: Gleerups. 
 
 
Tidskrifter 
 
Lannvik- Duregård, M (2004). Flickor i invandrarfamiljer får mindre läxstöd i hemmet än sina 
bröder. Pedagogernas tidning: s. 6-18. 
 
Lorentz, Hans (2008). Ingen mångfald i skolan. Specialpedagogik tidning: s. 17. 
 
Worland, Peter. (2008, nr 2). Han skriver ganska bra för att vara invandrare”. Pedagogiska 
Magasinet. 
 
 
Elektroniska källor 
 
Migrationsverket. Kort om migrationsverket 2007 [Online 2008- 05- 29] 
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf 
 
Skolverket  
http://www.skolverket.se/sb/d/139/a/846 
 
Statistiska Centralbyrån 
http://www.scb.se/templates/pressinfo____227515.asp 
 
 
 

32 
 



 

 
Bilaga 1. 
 
 
 
 
   Hej 
 
Vi är två lärarstudenter som läser på Högskolan Väst i Vänersborg. Vi heter Nada Halawi och 
Rosita M. Harfarcha, vi är nu i slutet av vår sjätte termin.  
Nu gör vi vårt examensarbete (slutarbetet) på högskolan. 
 
Vårt arbete handlar om hur flickor känner sig i den skolan flickorna går i. För att kunna 
genomföra intervjun behöver vi ha målsmans underskrift som ett godkännande för att din 
flicka ska kunna delta i undersökning.  Vi kommer inte att använda ditt barns namn i vårt 
arbete. Under intervjun kommer vi att använda oss av bandspelare för att kunna komma ihåg 
vad ditt barn säger. Ingen förutom Nada och Rosita kommer att lyssna på bandet.  
 
Vi är mycket tacksamma om er flicka får delta i intervjun. Senaste dagen för inlämning av ditt 
godkännande är på Måndagen den 12/5 2008.  
 
Vi tackar härmed på förhand för visat intresse. 
Här ni några frågor eller funderingar kan ni vänligen kontakta Nada Halawi via mail. 
 
Nada_ Halawi@live.se 
 
 
Kipp här      
 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 
 
 
 
 
Barnets namn  Målsmans underskrift 
 
 
………………….  …………………………………… 
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Bilaga 2. 
 
 
 
 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser på Högskolan Väst i Vänersborg. Vi heter Nada Halawi och 
Rosita M. Harfarcha, vi är nu i slutet av vår sjätte termin. Där vi påbörjar vårt examensarbete 
som är 15 högskolepoäng. 
 
Vår studie kommer att handla om hur ”Flickor med utländsk bakgrund upplever sin skolgång 
och det svenska språket i en mångkulturell skola”. 
 
Av den orsaken är det viktigt för oss att du som pedagog ger oss, möjligheten att ta del av 
dina elevers tankar och deltagande för vår intervju undersökning. Vi kommer självklart att 
dela ut informationsblad till dina elever, där vi beskriver syftet med vår undersökning samt att 
deras deltagande kommer att vara anonymt. Målsman måste skriva på om de godkänner att 
eleven får delta. 
 
Vi har tagit del av forskningsetiska principer och håller hårt på Elevens anonymitet. Det 
innebär att de uppgifter som Eleverna lämnar till oss kommer att användas i arbetet, men 
kommer inte att kunna leda tillbaka till Elevens skola, som informant deltar Eleverna 
självklart frivilligt.  
Finns det några funderingar över något, får Du som pedagog gärna höra av Dig till oss. 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Nada och Rosita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nada Halawi 
Telefon: xxxxxxxxxxxx 
Mail: Nada.Halawi@student.hv.se 

 
Rosita M. Harfacha 
Telefon: xxxxxxxxxx 
Mail: Eva_Martensson62@hotmail.com 
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Bilaga 3. 
 
Huvudfrågor 
 
Om du fick bestämma hur skulle du vilja att det var i skolan? 
 
Om du fick bestämma hur skulle du vilja att det var i klassen/raster/kamrater/läxor/? 
 
Vad är bäst/sämst i skolan? 
 
Hur tycker du att en pedagog ska vara? 
 
Är alla pedagog lika mot alla elever? 
 
Vad innebär en mångkulturell skola? 
 
Vilka länder kommer barnen ifrån i (den) skola/klass? 
 
Förstår pedagogerna språket som talas? 
 
Vad gör hon om hon inte förstår? 
 
Vilka språk pratar du i klassen? 
 
Är det något mer du vill säga? 
 
 
Uppföljningsfrågor 
 
Hur tänker du kring det? 
 
Förklara? 
 
Varför? 
 
På vilket sätt? 
 
Vad menar du med det? 
 
Berätta mer! 
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Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00 
Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 
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