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Abstract 

Johanna Kesenci och Mathilda Kaya (2018). Främjandet av andraspråkselevers 

språkutveckling i klassrummet: En kvalitativ studie om fyra lärares arbete med 

andraspråkselever. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 

Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, A- nivå̊, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Studien undersöker hur lärare beskriver och uppfattar sitt arbetssätt och arbetsmaterial i 

relation till andraspråkselevers språkinlärning. Den avser också att undersöka hur lärare 

beskriver modersmålets inkludering i klassrummet. Studien är av en kvalitativ metodansats då 

vi använder oss av semistrukturerade intervjuer när vi samlar in data. Studien utgår från 

intervjuer av fyra lärare som arbetar på en mångkulturell skola och resultatet diskuteras i 

förhållande till det sociokulturella perspektivet samt kognitivt inriktad lärandeteori med fokus 

på flerspråkighet. Intervjusvaren kategoriseras i följande kategorier: Förutsättningar för 

språkutveckling, Individualiserad undervisning och Språkinkludering följt av flera 

underkategorier. Resultatet av intervjuerna visar på att många lärare förespråkar 

modersmålsinkludering i undervisningen, detta för att främja elevers språkinlärning men 

också för deras identitetsutveckling. Lärarna anser också att det är viktigt att arbetsmaterial 

och arbetssätt utformas utifrån elevens språknivå.  

Nyckelord; Modersmål, andraspråkselever, identitet, språkutveckling, individualiserad 

undervisning  
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1. Inledning 

Dagens svenska skola präglas av en mångkultur då många elever har en annan bakgrund än 

svensk. En stor grupp utgörs av nyanlända som kom till Sverige år 2015, närmare bestämt fler 

än 163 000 personer. Flera av dessa var barn som började i svenska skolor (Migrationsverket 

2016, s. 9). Att förstå och kunna tala ett eller flera språk är en tillgång för många personer. 

Med språk får människan möjlighet att uttrycka sig, drömma, tänka, tala, lyssna och verka i 

samhället. Därav bör skolan ta tillvara på varje elevs samtliga språk och stötta deras språkliga 

utveckling så att de kan bli mer delaktiga i samhället (Calderon 2006, s. 1 - 8). Läroplanen 

betonar att en god språkutveckling är en viktig förutsättning för elevers lärande. Elever ska 

också uppmuntras i att utveckla sitt modersmål, vilket dessutom underlättar 

andraspråksutvecklingen samt lärandet inom olika ämnesområden. Elevens alla språkliga 

resurser är ett medel för att utveckla språket och lärandet. Utveckling av andraspråkselevers 

modersmål är också viktigt för deras identitetsskapande (Skolverket 2011, s. 87). 

  

Trots en tydlig läroplan brister vissa lärare i sin kompetens gällande undervisning av 

andraspråkselever då lärare inte alltid är tillräckligt förberedda för att möta elever med en 

annan språklig bakgrund än den svenska (Skolverket 2012, s.7). Detta förekommer trots att 

det är lärarens uppgift att anpassa undervisningen och varje uppgift utifrån elevernas skiftande 

behov. Läroplanen betonar vikten av att anpassa undervisningen och föreskriver att: Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011, s. 8). Lärare kan 

alltså använda andraspråkselevers olika språk som ett redskap för att främja deras 

språkutveckling. Det är därför av vikt att lärare använder olika arbetssätt och arbetsmaterial 

för att anpassa undervisningen utifrån elevernas varierande förutsättningar och behov 

(Basaran, 2016 s. 17 - 19). 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka lärares tankar och uppfattningar om vilka arbetssätt och 

arbetsmaterial som stödjer andraspråkselevers språkutveckling. Vi fokuserar bland annat på 

modersmålets betydelse och hur det gynnar dessa elevers andraspråksutveckling. Vi utgår från 

följande tre frågeställningar: 
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• Hur anser lärarna att man kan stimulera andraspråkselevers 

andraspråksutveckling? 

• Vilka arbetssätt och arbetsmaterial anser lärare vara gynnsamma i den 

mångkulturella skolan? 

• Vilken betydelse anser lärarna att användningen av elevers modersmål i 

klassrummet har för andraspråksutvecklingen? 

 

1.2 Disposition 

Studiens disposition är följande: Under rubriken Teori presenteras de teorier som är relevanta 

för vår undersökning. Under rubriken Metod beskrivs tillvägagångssättet, val av metod, vårt 

urval, datainsamling, tillförlitlighet samt etiska överväganden. Under nästa rubrik Bakgrund 

presenterar vi tidigare forskning med olika underkategorier som är av relevans för vår studie, 

detta görs tillsammans med begrepp som är centrala för studien. Därefter presenterar vi 

Resultatet som bygger på kategorisering med hjälp av den fenomenografiska analysmodellen 

följt av en Sammanställning av resultat i form av tre tabeller. Detta följs även upp av en 

Fördjupad analys med djupgående tabeller.  Nästa rubrik är Diskussion som är strukturerad 

utifrån studiens tre frågeställningar. Där diskuterar vi undersökningens resultat mot bakgrund 

av den litteratur som använts i studien. Därefter följer Metodkritik och slutligen Förslag till 

fortsatt forskning där vi lyfter fram nya frågeställningar som skulle vara av intresse att få svar 

på.  

2. Teorier 

Det sociokulturella perspektivet är ett synsätt som alltfler lärare använder inom språkinlärning 

och utgör en stor plats inom språkforskning (Otterup 2005, s. 23 - 24). Även begreppet 

kognitiv utveckling är en benämning på olika kognitiva inriktade lärandeteorier som används 

inom undervisningen för att utveckla elevers flerspråkighet (Gibbons 2013, s. 39 - 40). Det 

sociokulturella perspektivet samt kognitivt inriktade lärandeteorier är därför relevanta att 

presentera som teorier i vår studie.  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet ingår i en teori om lärandet som Lev Vygotskij har utformat. 

Det perspektivet har fått en stor betydelse för undervisningen i många länder runtom i 

världen. Genom det sociokulturella perspektivet skapar människan lärande i ett socialt 
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samspel med andra. Människans utveckling blir ett resultat av lärande i ett socialt 

sammanhang. Elevers språkutveckling påverkas av hur språket används i olika sammanhang. 

Zonen för närmaste utveckling är ett begrepp som ofta förekommer i bland annat arbetet med 

flerspråkiga elever. Det syftar till den kognitiva skillnaden mellan elevens nuvarande 

kapacitet och den kapacitet eleven kan uppnå i samspel med en mer erfaren person. Samspel 

med andra gör att eleven kommer längre i sin utveckling genom hjälp och stöttning av en 

annan som är mer erfaren inom det specifika ämnet. Elever som är flerspråkiga kommer också 

längre i sin andraspråksutveckling när de samspelar med andra och lär sig nya sätt att använda 

språket på (Gibbons 2013, s. 36 - 37). För att elever ska utvecklas är det viktigt att lärandet 

upplevs meningsfullt (Skolverket 2011, s. 14). Utveckling kan ske mest effektivt genom 

arbete i elevens närmaste utvecklingszon. Elevers språkutveckling är en social process som 

kräver stöttning av både läraren men även av klasskamrater. Ytterligare ett begrepp som 

förekommer inom det sociokulturella perspektivet är scaffolding, vilket betyder stöttning. 

Inom skolverksamheten syftar begreppet till att lärare ska ge eleven tillfällig men nödvändig 

stöttning vid behov. Den tillfälliga stöttningen är framtidsorienterad och syftar till att eleven i 

framtiden ska kunna klara av samma uppgift utan lärarens hjälp (Gibbons 2013, s. 39 - 40). 

 

2.2 Kognitivt inriktad lärandeteori med fokus på flerspråkighet 

Olika kognitivt inriktade lärandeteorier kan vara bidragande faktorer som påverkar elevers 

flerspråkighet. Kognitiv utveckling avser elevens tänkande, problemlösningsförmåga och 

begreppsbildning som kan utvecklas i sociala sammanhang och i samspel med andra. 

Flerspråkighet i tidig ålder kan till exempel bidra till enklare förståelser mellan ord och bild. 

Dessa elever har i allmänhet också enklare att alternera ord i meningar i jämförelse med 

enspråkiga elever, vilket gynnar flerspråkiga elevers begreppsbildning. Flerspråkighet bör 

dock inte betraktas som en djupare språkförståelse, utan de elever som har annat modersmål 

än svenska utvecklar en annan känslighet för språklig variation. De har bland annat enklare att 

hitta grammatiska fel i olika satser än vad enspråkiga elever har samt är mer flexibla i sin 

språkanvändning (Gibbons 2013, s. 39 - 40).  

  

Undervisningen bör även vara både ålder- och språkanpassad, annars kan den få motsatta 

negativa effekter för inlärningen (Arnberg 2004, s. 42 - 44). För att elever ska få en lyckad 

skolgång bör undervisningen alltså ta hänsyn till elevers kognitiva mognad. Det innebär att 

individanpassa uppgifterna för elever så att deras språk- och kunskapsutveckling stimuleras i 

deras egen takt (Skolverket 2003, s. 27). Resultatet av att aktivt arbeta med dessa 
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lärandeteorier innebär att eleven får samarbeta med andra. Det här leder bland annat till att 

deras språkkunskaper utvecklas. Genom att elever exempelvis får tala om hur de har gått 

tillväga vid lösning av uppgifter ger det utrymme för språk- och kunskapsutveckling. På så 

sätt lär de sig hur de kan tänka och gå tillväga av varandra. För elever som är flerspråkiga är 

det en extra viktig förutsättning att kunskap inhämtas via språk (Gibbons 2013, s. 37). 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs val av metod, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, analysmetod, 

tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 

3.1 Val av metod 

Studien har kvalitativ ansats för att få en fördjupad förståelse av intervjupersonernas tankar 

kring det valda forskningsområdet. I en kvalitativ intervjustudie vill forskaren ha innehållsrika 

svar där intervjupersonernas ståndpunkter bör vara i fokus. Det som gör kvalitativa intervjuer 

fördelaktiga är flexibiliteten som metoden innebär. Genom en kvalitativ studie får forskaren 

se världen genom andras ögon (se Bryman 2008, s. 440). Forskaren får inblick i 

intervjupersonens liv utifrån det personen berättar med egna ord. Vi använde 

semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna gavs frihet att utveckla sina svar genom 

följdfrågor under intervjuernas gång (se Bryman 2008, s. 415). 

 

3.2 Urval  

Till vår kvalitativa studie valde vi att intervjua lärare på en och samma skola. Valet att välja 

en skola istället för flera är både ett tillgänglighetsurval och riktat urval. Vi ville vara försäkra 

oss i möjligaste mån om att få tag på informanter som kunde ställa upp för våra intervjuer. 

Den skola som intervjuerna genomfördes på ligger utanför en större stad i Mellansverige och 

har cirka 150 elever. Den ligger i ett område där de boende har blandade socioekonomiska 

bakgrunder. Lärarna i denna skola arbetar som ämneslärare i dagsläget. Skolan består av 

många elever som har ett annat modersmål än det svenska språket vilka benämns som 

andraspråkselever. Dessa är närmare bestämt cirka 60 % av skolans samtliga elever. Det finns 

ett tjugotal olika språk i skolan. Språken som talas som andraspråk i intervjupersonernas 

klassrum är: somaliska, arabiska, kurdiska, turkiska, dari, bosniska, finska, swahili, ryska, 

moldaviska och rumänska. Vi valde att genomföra våra intervjuer på denna skola på grund av 

att vi önskade intervjua lärare med erfarenhet av att undervisa andraspråkselever. Att 
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medvetet välja ut intervjupersoner som är relevanta för vår studie kallas för ett målinriktat 

urval (se Bryman 2008, s. 434). Nedan presenteras intervjupersonerna: 

 
 

Lärare: Erfarenhet inom yrket: Mentor i årskurs: Undervisar i: 

L1 23 år Årskurs 4 Årskurs 4 - 6 i svenska och engelska. 

L2 13 år Ej mentor Årskurs 4 – 6 i matematik och bild. 

L3 14 år Årskurs 6 Årskurs 4 - 6 samhällskunskapsämnena och bild. 

L4 Nyexaminerad  Ej mentor Alla åldrar i svenska som andraspråk 

 

3.3 Datainsamling 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in data från fyra olika lärare i en 

och samma skola. Semistrukturerade intervjuer innebär att vi hållit oss till teman inom vårt 

valda område. På så sätt garanterades både en strukturerad men även flexibel intervjuprocess 

då deltagarna fick möjlighet att utforma svaren på sitt sätt. Vi ställde även följdfrågor som gav 

möjlighet till djupgående och välutvecklade svar (se Bryman 2008, s. 415). Intervjuguiden 

utformades utifrån studiens frågeställningar och utifrån dessa konstruerades tolv 

intervjufrågor som förväntades besvara våra frågeställningar. Vi började intervjun med frågor 

om deras bakgrund som lärare följt av frågor gällande deras arbetssätt, tankar och 

tillvägagångssätt i undervisningen. Vi ville få ett så naturligt samtalsmönster som möjligt för 

att få intervjupersonerna att känna sig bekväma med att svara på frågorna. Intervjufrågorna 

ställdes vanligtvis i ordning men beroende på intervjupersonens svar kunde denna ordning 

ändras för att bättre passa in i samtalet. Till vissa frågor ställdes även följdfrågor som var 

spontana utifrån intervjupersonernas svar. Detta för att intervjupersonerna skulle få en chans 

att utveckla och förklara sina svar men även för att minimera eventuella oklarheter. 

  

3.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att skicka ett mejl till rektorn på den mångkulturella skolan för att få ett 

godkännande om att få intervjua några lärare på skolan. Efter godkännandet så tog vi kontakt 

med fyra lärare på skolan genom att skicka varsitt mejl till dem. Därefter bestämdes ett datum 

och en tid för intervjuerna. Vi intervjuade alla lärare under en och samma dag och 

intervjuerna genomfördes enskilt. I början av intervjuerna berättade vi att intervjun kommer 

att spelas in, därefter förklarade vi syftet med intervjuerna, följt av information om 

anonymitet. De deltagande lärarna fick information om att de hade möjlighet att avsluta den 
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pågående intervjun om det skulle förekomma frågor som bidrog till obehag eller dylikt. Vi 

spelade in intervjuerna för att få så informationsrikt material som möjligt. En stor fördel med 

att vi spelade in intervjuerna var att vi inte behövde avbryta intervjun för att skriva ner svaren. 

När intervjuerna var klara transkriberade vi alla intervjuer tillsammans. Vi lyssnade på varje 

intervju ett flertal gånger för att vara försäkrade om att vi inte missat något viktigt. När 

transkriberingen var klar sammanställde vi all data för att lättare se skillnader och likheter 

mellan svaren. En inledande kategorisering av materialet genomfördes i samband med detta. 

När sammanställningen av transkriberingen var klar så använde vi relevanta delar av svaren 

från intervjupersoner som blev citat i presentationen av resultatet. De valda delarna av svaren 

användes alltså för att uppmärksamma uttalande från intervjupersonerna för att besvara våra 

frågeställningar. En enkel transkription genomfördes även med hjälp av standardortografi. Det 

innebär att skiljetecken, stor bokstav och ord som uttalas på ett sätt vid tal har skrivits som det 

stavas vid skrift vid transkriberingarna. Vi gjorde dessutom en viss anpassning av talspråket 

till skriftspråk för att göra det mer lättläst. 

 

3.5 Analysarbetet        

Vid analysen av det inspelade materialet hämtade vi inspiration från fenomenografin. I denna 

analysmodell ingår följande sju steg. 

  

Steg ett i analysmodellen handlar om att göra sig bekant med det insamlade underlaget. Vi 

valde därför att tillsammans läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och 

anteckna det vi tyckte vara mest relevant för vår studie. Vi genomförde detta för att bekanta 

oss med det underlag vi samlat in. Steg två kallas för kondensation vilket innebär att starta 

analysen. Vi använde oss av dator för att klippa ut och klistra in det material vi fann var 

relevant och av intresse för studien. Detta genomfördes för att kunna sortera materialet och 

framställa tydliga grupper som kunde användas i en senare fas. Steg tre syftade till att jämföra 

de olika grupperna för att komma fram till vilka likheter och skillnader som blev 

framträdande. Därefter övergick vi till steg fyra, att gruppera skillnaderna och likheterna vi 

fann i underlaget. I steg fem skulle vi artikulera kategorierna vilket innebär att se över 

likheterna som låg till grund för kategorierna. Materialet diskuterades utifrån centrala delar 

och likheter, på detta sätt kunde en specifik kategori framhävas. Utifrån denna procedur 

skapades följande huvudkategorier: Förutsättningar för språkutveckling, Individualiserad 

undervisning och Språkinkludering- följt av en rad lämpliga underkategorier. Det sjunde och 

sista steget i den fenomenografiska analysmodellen innebär en kontrastiv fas där vi granskade 
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utklippta samtalssekvenser för att se över om någon kategori eventuellt fick plats i en annan 

(se Fejes & Thornberg 2015, s. 167 - 171).  

 

3.6 Tillförlitlighet  

Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet och äkthet som motsvarar 

reliabilitet och validitet som främst används vid kvantitativa studier. Tillförlitlighet består av 

de fyra kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Äkthet rör även några av dessa delkriterier. Det som främst berör vår studie är 

trovärdighet som motsvarar intern validitet och pålitlighet (se Bryman 2008, s. 353). För 

övrigt handlar tillförlitlighet om att författarna av studien noga redovisar och dokumenterar 

det som görs i studien. Syftet med detta är att andra forskare ska få möjligheten att granska 

och göra sin egen bedömning av resultatet. Det är dock inte givet att en upprepning av vår 

studie skulle ge andra forskare samma resultat, vilket inte heller är meningen med en 

kvalitativ studie (se Bryman 2008, s. 353). Vi generaliserar inte heller vår studie då materialet 

kommer från en enda skola (se Fejes & Thornberg 2015, s. 270). 

  

Kriteriet pålitlighet handlar om att forskare har ett kritiskt granskande synsätt för att kunna 

bedöma sin studie. Pålitlighet innebär också en redogörelse av faserna som ingår i en 

forskningsprocess. Sådana faser kan vara problemformulering, val av undersökningspersoner, 

materialinsamling och beslut rörande analysen av data (se Bryman 2008, s. 355). I vår studie 

kan kriteriet pålitlighet kopplas till ljudfiler och transkriberingar av intervjuerna som kan 

verifiera pålitligheten i vår studie. 

 

3.7 Etiska överväganden 

I vår studie valde vi att förhålla oss till begreppen samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet samt nyttjandekravet när det kom till de etiska aspekterna. Dessa etiska 

aspekter tog vi ställning till innan intervjuerna genomfördes och informerade 

intervjupersonerna om deras rättigheter gällande deltagandet i studien. 

  

Samtyckeskravet syftar till att informera intervjupersonerna om fördelar och risker med att 

delta i intervjun. Intervjupersonerna bestämde själva om de ville delta i studien. Om någon 

fråga kändes jobbig att besvara fick de möjlighet att låta bli att svara (se Kvale & Brinkman 

2014, s. 107 - 110). Konfidentialitetskravet innebär att informationen som intervjupersonen 
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uppger inte kommer att avslöjas. Vi berättade för intervjupersonerna att både de och skolan 

var anonyma i studien genom att inte nämna några namn. Genom att informera 

intervjupersonerna ledde detta till ärliga svar (se Kvale & Brinkman 2014, s. 107 - 110). Vi 

ville även att intervjupersonerna skulle känna en tillit till oss och känna sig bekväma med att 

svara på våra frågor och därför var det viktigt att förtydliga i vilken utsträckning de skulle 

förbli anonyma. Vi benämnde bland annat de intervjuade lärarna som L1, L2, L3 och L4. Vi 

informerade även om att det enbart var vi som lyssnade på ljudinspelningarna och ingen 

annan. Informationskravet innebär att vi förser lärarna med information om vårt syfte med 

studien. Lärarna fick informationen om att deras deltagande var frivilligt och att de även när 

som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte delta i vår studie. Nyttjandekravet 

handlar om att all information som samlas in används enbart i forskningssyfte. Vi berättade 

även att intervjuerna skulle spelas in och vi var noga med att förklara att ljudinspelningarna 

enbart skulle användas till studien. Vi erbjöd dem också att ta del av resultatet av studien (se 

Bryman 2008, s. 131 - 132).   

4. Bakgrund 

I följande avsnitt görs en presentation av tidigare forskning. Vi kommer också att presentera 

definitioner av centrala begrepp som förekommer genom hela studien. 

 

4.1 Definitioner av begrepp         

4.1.1 Förstaspråk och modersmål  

Modersmål är det första språket en person lär sig. En nära besläktad term är just förstaspråk. 

För att ett barns modersmål ska klassas som ett förstaspråk behöver barnet ha lärt sig språket 

innan treårsåldern. Lär barnet sig ytterligare ett språk innan treårsåldern klassas även det som 

barnets modersmål, vilket även kallas för simultan språkinlärning (Calderon 2006, s. 18 - 19). 

Dessa tre begrepp syftar på de språk som eleven talar i hemmet, i detta sammanhang blir det 

andra språk än svenska om föräldrarna talar något annat språk. Med modersmål eller 

förstaspråk syftar vi med andra ord på de språk eleven talar i sitt hem medan termen 

andraspråkstalare anger att eleven använder ett annat språk utöver modersmålet. 

Andraspråkstalare har alltså behov av att använda fler språk som de möjligtvis inte behärskar 

fullt ut (Axelsson, Rosander & Sellgren 2005, s. 8). 
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4.1.2 Andraspråk och andraspråksinlärning 

Om barnet har lärt sig ett språk efter treårsåldern klassas det som barnets andraspråk. Sker 

inlärningen av ett ytterligare språk efter treårsåldern kallas det för successiv språkinlärning 

(Calderon 2006, s. 18 - 19). Andraspråkstalare syftar till alla som talar fler än ett språk och 

dessutom talar ett annat språk än svenska i hemmet (Skolverket 2003, s. 8). Ett andraspråk 

syftar även på det språk som man lärt sig använda utanför hemmet, till exempel i skolan 

(Kullti 2012, s. 42).  

 

4.1.3 Flerspråkighet 

Flerspråkighet som begrepp refererar till de elever som talar mer än ett språk i sin vardag 

oberoende av deras behärskning av dessa språk (Axelsson, Rosander & Sellgren 2005, s. 8). 

Flerspråkiga elever kan vara elever som har flyttat till Sverige från ett annat land och som 

använder både sitt modersmål samt det svenska språket eller ytterligare språk. Flerspråkiga 

elever kan vara födda i Sverige men ha föräldrar som flyttat till Sverige. Språken som talas i 

hemmet är ofta språk som föräldrarna har talat i landet de är födda i men definitionen kräver 

inte att de talar alla dessa språk flytande (Kullti 2012, s. 42 - 44). 

  

4.2 Olika aspekters påverkan på andraspråkselever 

4.2.1 Modersmålsinkludering 

Att flerspråkiga elever bevarar och utvecklar sitt modersmål är betydelsefullt för 

språkinlärningen men också för deras identitet. När elever får utveckla sitt förstaspråk får de 

nämligen inte bara ett större ordförråd och grammatisk förmåga, de får även kunskap om 

normer och värderingar som ingår i kulturen i deras miljö. Modersmålet är således viktigt för 

elevens självkänsla, inte bara för att de lär sig sitt egna språk, utan också för att de socialiseras 

in en kultur med ett specifikt levnadssätt. För att kunna vara en del av en samhörighet behöver 

människan känna gemenskap och klara av att kommunicera i gruppen de ingår i. Med andra 

ord hör identitetsutveckling och språkutveckling ihop. Elever utvecklar därmed sitt 

andraspråk genom att öva, lyssna och pröva sig fram. Det gör de lättast när de kan sitt 

modersmål och har en positiv självkänsla och tillräckligt med självförtroende för att lära sig 

ett ytterligare språk. Därför är ett väl utvecklat förstaspråk en god förutsättning för att en elev 

ska kunna lära sig ett nytt språk (Calderon 2006, s. 17 - 19). Det har bland annat visat sig vara 

givande att låta andraspråkselever, som inte har hunnit komma så långt i sin 

andraspråksutveckling, få skriva på sitt förstaspråk. De känner då samhörighet med den 
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övriga klassen då de känner sig delaktiga i undervisningen när de gör samma sak som 

resterande i klassen men på sitt egna sätt (Gibbons 2013, s 114 - 115).    

  

I en studie av Wayne Thomas och Virgina Colliers (1997) har det visat sig vara gynnsamt att 

flerspråkiga elevers språkinlärning blir mer effektiv genom att kombinera andraspråkselevers 

första- och andraspråk. Studiens resultat visade på att undervisningens halva tid bör vara på 

elevens förstaspråk och den resterande halvan av undervisningen på elevens andraspråk. Detta 

arbetssätt anses vara berikande för elevernas kognitiva- samt språkliga utveckling. Det 

arbetssätt som har visat sig vara minst berikande i deras studie för elevers kognitiva- och 

språkliga utveckling var det arbetssätt som är vanligt förekommande i dagens svenska skola. 

Detta är att modersmålsundervisning sker efter den ordinarie skoldagen och där 

undervisningen är anpassad efter andraspråkselevers behov, men däremot är själva 

undervisningen på elevens andraspråk (Axelsson 2004, s. 513 - 516). 

   

4.2.2 Läsningen och berättandets inverkan på andraspråkselever 

Läsning innebär att personen tolkar, förstår och avkodar innehållet i en text. God läsförmåga 

är viktigt för att bland annat kunna ställa sig kritisk till och tolka olika texter (Skolverket 

2012, s 67 - 68). Förutom att uppmuntra andraspråkselevers användning av sitt modersmål, är 

det värdefullt för dem att läsa böcker på svenska. Det är också bra för elevers språkutveckling 

att uppmuntra dem till att berätta, det vill säga att tala. Berättandet ger andraspråkselever 

möjlighet till inlärning av grammatik, ord och uttal (Calderon 2006, s. 45). Det är dock alltid 

svårare att läsa på ett språk man inte förstår fullt ut. Det innebär ett extraarbete för 

andraspråkselever att samtidigt försöka ljuda och förstå orden när de läser på sitt andraspråk. 

Utöver det behöver elever dessutom förstå det övergripande innehållet och samband mellan 

textens olika delar. Det är av stor betydelse för flerspråkiga elever att läsandet upplevs 

meningsfullt vilket det gör om eleverna har tillräckliga bakgrundskunskaper samt om deras 

förförståelse om ämnet används flitigt. Ett exempel på en meningsfull undervisning där 

läsning inkluderas är att ta in andraspråkselevers erfarenheter i läsningen. På så sätt får de 

också chansen att läsa mellan raderna. Det är även viktigt för eleverna att lära sig strategier 

gällande läsandet genom att exempelvis ställa frågor om texten, hitta betydelsefulla detaljer, 

berätta vad som är huvudbudskapet i texten och att sammanfatta innehållet. Dessa är några 

förståelsestrategier som kan hjälpa flerspråkiga elever att utveckla läsandet på andraspråket 

(Skolverket 2012, s 66 - 71). 
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4.2.3 Genrepedagogik och cirkelmodellen 

Pauline Gibbons förespråkar cirkelmodellen som används för genrebaserad undervisning. 

Genrebaserad undervisning syftar till att olika delmoment i undervisningen har sina specifika 

särdrag som skiljer de olika momenten åt (Gibbons 2013, s. 94). Det finns fyra faser i 

cirkelmodellen, dessa är: Bygga upp kunskap om ämnesområdet, Studera texter inom genren 

för att få förebilder, Skriva en gemensam text samt Skriva en individuell text (Gibbons 2011, 

s. 103). Första fasen handlar om att elever ska få bakgrundskunskap om ämnet för att sedan 

kunna skriva om det. Här sätts innehållet i texten i fokus och elever lägger betoning på att 

samla information, anteckna, läsa och lyssna. Den andra fasen handlar om att elever ska förstå 

textens syfte, språkliga kännetecken och struktur. Funktion och form är centrala. När elever 

har gått igenom den första och den andra fasen så går de över till fast tre där de ska skriva en 

text tillsammans med läraren. På det här sättet får de överblicka hur texten byggs upp och hur 

språket kan formas. Under den fjärde och sista fasen får eleverna chansen att bemästra de 

kunskaper som de har fått under föregående faser genom att skriva en egen text. Läraren 

behöver dock ha i åtanke att faserna är något elever går igenom under en längre period och 

något som ska inkluderas per automatik i undervisningen. Andraspråkselever kan använda 

cirkelmodellen genom att till exempel samla på sig information om ämnet på deras eget 

modersmål (Gibbons 2013, s. 103 - 105). 

 

4.2.4 Språkets betydelse och påverkan i klassrummet 

Elever ska ges förutsättningar till att kunna utveckla sitt tal- och skriftspråk för att kunna 

formulera sig i olika sammanhang för olika syften (Skolverket 2011, s. 222). Många elever 

som kommer till skolan har olika kunskaper i det svenska språket, därför ska skolan anpassa 

verksamheten efter varje elevs behov och förutsättningar. Språket och dess användning 

utvecklas i olika situationer. Det är därför viktigt att skapa en meningsfull situation i 

klassrummet som uppmuntrar andraspråkselever till språkutveckling (Calderon 2006, s 11 - 

13). Elever utvecklar sitt språk i olika sammanhang hela tiden och då deras inlärningsförmåga 

är individuell kommer även deras lärande att vara individuellt. För att andraspråkselevers 

modersmål inte ska påverkas negativt är det rimligt att läraren skapar möjligheter för dem att 

utveckla sitt andraspråk genom att tillämpa sitt modersmål i klassrummet. På så sätt kan en 

god miljö skapas i klassrummet där elever som är andraspråkstalare får möjlighet att utveckla 

hela sin språkliga kompetens (Calderon 2006, s. 29). Andraspråkselever i den svenska skolan 

bör kunna använda sitt modersmål i många sammanhang för att göra sig förstådda samt för att 
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öka sin förståelse. Istället för att se elevers modersmål som ett hinder så kan det ses som en 

möjlighet att ta till sig språkkunskaper och som ett sätt för eleverna att utveckla sitt 

andraspråk (Gibbons 2013, s. 32 - 33). Alla elever ska fås möjlighet att utveckla det svenska 

språket för att aktivt kunna delta i samhället. Det vilar på skolan att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för eleverna att utveckla sin språkutveckling (Skolverket 2003, s. 

22).  

 

4.2.5 Andraspråkselever och identitet 

Som tidigare nämnts har en stor andel elever i Sverige idag en annan kulturell- och språklig 

bakgrund. Det är därför viktigt för läraren att skapa en trygghet i klassrummet för dessa elever 

så att de känner en gemenskap med den övriga klassen. Språkutveckling och identitet hör ihop 

med varandra. Genom kommunikation med andra lär man sig att skapa sammanhang och 

bygga upp en samhörighet. Oavsett vilket språk man talar ingår språket i en språkkultur, det 

kan till exempel handla om gester, tonfall, miner med mera. Att då kunna olika språk skapar 

en ingång till andra kulturer vilket i sin tur kan leda till utvecklingen av personens identitet. 

Inom skolväsendet ska elever få möjlighet att utveckla sina språk, sitt lärande och sin identitet 

då de är nära förknippade med varandra (Skolverket 2011, s. 9). Elever med en annan 

bakgrund ska känna att de har en tillhörighet i skolan och att de inte behöver förneka sin 

identitet för att bli mer accepterade av omgivningen (Calderon, 2006 s. 13 - 15). Människors 

identiteter skapas genom kommunikation och socialt samspel med andra. Genom olika sociala 

samspel uttrycker och handlar människor olika, vilket leder till att människan kan uppfattas på 

ett visst sätt. Varje social och språklig handling kan därför betraktas som en identitetshandling 

(Haglund 2004, s. 363). Elevers modersmål ska alltså inte förnekas då det är viktigt för 

elevers självkänsla att kunna skapa sin egen identitet. Det är då av vikt att uppmärksamma 

och ta vara på de olika språken som finns i klassrummet och inte avvisa dem (Calderon 2006, 

s. 18). 

 

4.2.6 Olika samtalsmönster i klassrummet 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker” (Skolverket 2011, s. 222). I klassrummet pågår det ständigt olika typer av 

kommunikation, det kan bland annat vara samtal i grupper elever sinsemellan eller mellan 

elever och lärare. Samtal i klassrummet har en central roll för inlärning då språkkunskaper 

befästs genom samtal och dialoger mellan läraren och elever (Sofia Ask, 2012 s. 47 - 48). 
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Andraspråkselever lär sig språk genom kommunikation därför kan språkutvecklingen hos 

dessa elever bero på hur samtalen i klassrummet är strukturerade. Det är viktigt att elever får 

utveckla sitt andraspråk genom att de får höra språket talas av andra elever eftersom det 

skapar variation när talet inte endast kommer från läraren. På detta sätt blir inflödet av språk 

större. En annan fördel är att interaktionen mellan andra elever ger ett större utflöde. I den 

språkliga interaktionen med jämnåriga känner eleverna ett större ansvar för att göra sig 

förstådda för sina klasskamrater vilket också får dem att engagera sig mer i kommunikation. I 

samtal med andra elever används språket i ett meningsfullt sammanhang och påverkar elevers 

språkutveckling positivt (Gibbons 2013, s. 49 - 51).   

 

4.2.7 Andraspråkselever språkutveckling 

En vanlig aspekt som föräldrarna oroar sig över är att språkutvecklingen hos eleverna kan 

påverkas negativt av modersmålet. De kan befara att andraspråket inte tränas tillräckligt när 

de ska lära sig tala och skriva på modersmålet. De oroar sig även för att deras barn blandar 

modersmålet med andraspråket och att det kan förvirra eleverna. Det framgår dock av 

forskning att andraspråkselevers språkutveckling inte försenas vad gäller de första orden 

eleverna lär sig i andraspråket. Däremot kan språkutvecklingen ta längre tid på grund av att 

elever inte får tillfälle att utveckla sitt modersmål trots att det gynnar andraspråksinlärningen. 

Det kan ta längre tid för flerspråkiga elever att uppnå samma språkliga nivå i ett enskilt språk 

i jämförelse med enspråkiga elever. Den här typen av jämförelse är dock orättvis då man inte 

räknar med de flerspråkigas totala språkkompetens som alltid är större än ett enskilt språk. 

Vidare framgår det att flerspråkighet kan vara till fördel när elever ska lära sig ytterligare 

språk, eftersom de har lättare att ta till och lära sig nya språk (Arnberg 2004, s. 45 - 48). Det 

vilar på skolan att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevers språkutveckling 

(Skolverket 2003, s. 22). Det har visat sig vara effektivt att låta andraspråkselever fortsätta sin 

kunskap- och språkutveckling via det språk de anser sig vara starkast i, samtidigt som 

undervisningen i andraspråket utvecklas. Två- eller flerspråkiga elevers språkutveckling kan 

ske snabbare vid kombination av elevers första- och andraspråk (Axelsson, Rosander & 

Sellgren 2005, s. 200 - 201). 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer lärarnas svar från intervjuerna att presenteras. Vi har intervjuat fyra 

lärare som alla arbetar i samma skola, är mentorer i olika klasser och undervisar i olika 

ämnen. Lärarna kommer förbli anonyma och presenteras som L1, L2, L3 och L4.  
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5.1 Förutsättningar för språkutveckling 

För att lärare ska kunna stötta andraspråkselever i deras språkutveckling ansåg de valda 

lärarna att skolan bör erbjuda dessa elever vissa resurser. Denna rubrik besvarar studiens 

första frågeställning.  

 

5.1.1 Resurser  

Detta anser L1 att skolan bör erbjuda: 

“Det bör finnas en svenska som andraspråkslärare. Nu har svenska som andraspråksläraren 

precis börjat. Det var en tung rekrytering som har pågått ett tag. Det bör även finnas en studiehandledare på alla 

de språk som finns i skolan. Även modersmålsundervisning och lämplig litteratur såklart, jag kan inte komma på 

fler saker.” 

  

Dessa är de grundläggande resurserna som bör finnas i en mångkulturell skola med 

andraspråkselever för att de ska få den stöttning de behöver. L1 menar att det bör finnas 

studiehandledare som talar de språk som finns i skolan, vilket är ungefär ett tjugotal. Att få 

tag på en andraspråkslärare har varit en lång process för skolan, men de har äntligen hittat en. 

L1 nämner att dessa resurser finns i skolan just idag tack vare ett långsiktigt 

rekryteringsarbete. 

  

Liksom L1 anser L2 att skolan bör erbjuda följande förutsättningar för att utveckla 

andraspråkselevers språkutveckling: 

“I en skola som den här där det finns många olika kulturer behövs det ett bra samarbete med 

studiehandledarna för att utveckla dessa elevers språkutveckling. Tillgång till teknik och IT bör finnas, svenska 

som andraspråkslärare och lämplig passande litteratur som mycket bilder, tydliga och enkla instruktioner.” 

  

I skolan där intervjuerna genomfördes består, som tidigare nämnt 60 % av andraspråkstalare. 

Med tanke på detta behövs det ett gott samarbete med studiehandledaren som kan hjälpa till 

att stötta andraspråkselevers språkutveckling. En fördel vore att studiehandledaren kan 

behärska de språk eleverna talar för att eleverna ska kunna utveckla sitt andraspråk. Utöver 

studiehandledare är det viktigt att ha andra alternativa resurser så att eleverna får ett större 

utbud av möjligheter att utveckla sina språkkunskaper. L2 menar att andraspråkselever är 

viktiga att uppmärksamma då det är många elever i skolan som antingen inte talar någon 

svenska alls eller har svårigheter med att tala och förstå svenska. 
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L3 tydliggör vilka förutsättningar som bör finnas i skolan för att utveckla andraspråkselevers 

andraspråk: 

“Mer studiehandledning kanske, alltså mer hjälp av andra som pratar samma språk som eleverna 

för nu har de en timme i veckan för studiehandledning och det är inte så mycket om man räknar alla ämnen som 

finns, även passande litteratur för andraspråkselever behöver finnas, olika tillgångar till material på. Vi har 

saknat svenska som andraspråkslärare i 2 år men har fått det nu och där har vi otrolig tillgång nu. Tillgång till 

modersmålsundervisning finns ju i skolan, det kanske bör finnas i fler språk.” 

  

L3 menar att studiehandledarens tid inte är tillräcklig då de få studiehandledarna som finns i 

skolan inte täcker alla elevers behov. Det är många elever i skolan som är andraspråkselever, 

vilket är en anledning till att det behöver finnas fler studiehandledare. Läraren vill helst att 

dessa studiehandledare kan tala de olika språk som eleverna talar för att eleverna ska kunna få 

den stöttning de behöver. Liksom L1 och L2 anser även L3 att det bör finnas lämplig 

litteratur, svenska som andraspråkslärare och modersmålsundervisning i skolan. Med tanke på 

att det är många elever i skolan som är andraspråkselever behöver skolan ha ett brett utbud av 

olika resurser för att hjälpa de i deras språk- och kunskapsutveckling, risken finns annars att 

elevernas utveckling avtar. 

  

L4 nämner förutsättningar som bör finnas i skolan för att eleverna ska utveckla sitt 

andraspråk: 

“I arbetslaget delar vi med oss av planeringar och idéer till varandra, vi har tillgång till olika 

digitala verktyg. Jag har i alla fall fått tillgång till en Ipad, jag tycker eleverna också ska få det. Skolan har varit i 

behov av en svenska som andraspråkslärare, då kan de få den hjälp och de material de behöver också.” 

  

L4 menar att lärarna delar med sig av tankar och idéer till andra kollegor för att få den hjälp 

och det stöd som lärare behöver av varandra. Genom att utbyta idéer och tankar skapar det ett 

lärande för lärarna. Detta kan i sin tur användas i klassrummen för att lära och utveckla 

elevernas tankar, språk och kunskaper. L4 menar även att digitala verktyg, svenska som 

andraspråkslärare och anpassat material för eleverna behövs för att eleverna ska utvecklas. 

  

Alla lärare som vi intervjuade anser att andraspråkselever bör erbjudas resurser i olika former. 

Sammantaget förespråkar tre av fyra lärare att ett samarbete med studiehandledaren är av stor 

vikt. Sedan nämns fler former av förutsättningar för andraspråkselever som till exempel 

svenska som andraspråkslärare, modersmålsundervisning, lämplig litteratur, olika digitala 
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verktyg, tydliga instruktioner och bilder samt samarbete i arbetslaget där lärarna delar med sig 

av sin planering och sina reflektioner. 

 

5.1.2 Planering och lämpligt arbetsmaterial 

Lärarna var enade om vissa saker som bör genomföras för att kunna hjälpa andraspråkselever 

i deras språkutveckling. De anser att framförhållning av planering och anpassad undervisning 

är viktiga aspekter för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin språkliga kompetens. L1 

säger följande angående planeringen: 

“Man får vara noga med planeringen, se över olika material och planera med studiehandledarna 

så de får veta vad vi ska göra i förväg, så de kan hjälpa till och sitta med eleverna.” 

  

L1 menar att planeringen är viktig då eleverna i skolan behöver struktur och vägledning. Det 

behöver finnas tillräckligt material på diverse olika språk i klassrummet för att eleverna ska 

utvecklas och inte bli rastlösa. L1 anser även att planering tillsammans med 

studiehandledaren är av stor vikt. På så sätt kan studiehandledaren hjälpa eleven på ett 

individanpassat sätt. Det blir även enklare för studiehandledaren då denne vet vad som ska 

utföras i förväg och kan förbereda sig inför lektionen. Det som framkommer tydligt är att L1 

menar att studiehandledaren är en grundläggande resurs för att främja andraspråkselever.  

  

L2 anser att planeringen av undervisning är en viktig aspekt: 

“Vara ute i god tid så att man kan hinna prata med studiehandledarna. I detta fall har jag en elev 

som har turkiska som modersmål men kan inget svenska för hon kom rätt nyligen hit. Då måste man ligga före 

så studiehandledarna kan titta och hjälpa till så man kan jobba med dom.“ 

 

L2 menar att genom att vara ute i god tid med planeringen så får studiehandledaren vara med 

och bestämma material som hen anser är passande för eleven. Detta för att eleven ska få det 

mest lämpade arbetsmaterialet för att kunna utvecklas. L2 menar att framförhållning i 

planeringen ger större möjligheter att ta fram lämpligt material för eleverna. Hen syftar i detta 

sammanhang främst på att elever som inte talar någon svenska alls behöver passande material 

för elevens språkutveckling. Det är lärarens ansvar att ha en tydlig och lämplig planering för 

att dessa elever ska kunna utvecklas, främst inom sitt andraspråk. 

  

L3 tydliggör vikten av en god planering för elevernas språkutveckling: 

“Läraren behöver ha en god planering, genom att vara förberedd för nästkommande lektion 

underlättar både eleverna men även för dig som lärare. Se till så all material du vill använda dig av finns 
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tillgängligt. Ha alltid även en plan b om inte din plan a fungerar. Även att försöka ha kontinuerlig kontakt med 

lärarna underlättar en hel del.” 

  

L3 menar att utöver en god planering av lektionen, behöver lärare ha en extra reservplan. L3 

uttrycker att material som används i undervisningen bör granskas i syfte att se om det är 

lämpliga för att stimulera eleverna. Dessutom är kontinuerlig kontakt med lärarna på skolan 

av vikt för att kunna få hjälp av sina kollegor. När lärarna samarbetar med varandra kan de ta 

del av varandras idéer, vilket skapar bättre förutsättningar för att kunna stötta eleverna i deras 

språkutveckling. 

  

Även L4 anser att planering har en central roll för elevers utveckling: 

“Genom kartlägga och de vi ser, gör att vi kan se vad eleverna har med sig för erfarenheter. Alla 

har ju olika och olika många språk och de vill vi få tag på för att kunna bygga vidare på det. Så förarbetet om att 

läsa in och skaffa information om eleverna är en viktigt bit i planeringen för mig.” 

 

Eftersom att L4 är en ny lärare i den här skolan menar hen att det är viktigt med kartläggning 

av andraspråkseleverna då hen inte har lärt känna eleverna än. L4 anser att kartläggning också 

är en bidragande faktor då andraspråkseleverna har olika språk och olika många språk. 

Kartläggningen är viktig för att hen ska kunna bygga vidare på elevernas språk. Ett förarbete 

kring eleverna är därmed en viktig del i planeringen för att kunna ge eleverna den hjälp de 

behöver inom deras nivå. 

  

Sammanfattningsvis är de fyra lärarna eniga om att en noggrann planering av lektionen är 

viktig för andraspråkselevernas språkutveckling. De anser att förarbete och att hinna se över 

materialet till lektionen är en viktig del i att genomföra en bra och givande lektion. Tre av 

lärarna nämner att utöver samarbete med studiehandledaren bör även planering tillsammans 

med studiehandledare äga rum. Det är även viktigt att ha en reservplan till lektionerna samt ha 

en kontinuerlig kontakt med resterande lärare. Kartläggning av andraspråkselever nämns 

också som en viktig aspekt för att kunna ta reda på vilka tidigare erfarenheter och kunskaper 

de besitter. 

 

5.2 Individualiserad undervisning 

Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att individualisera undervisningen och anpassa 

materialet utifrån elevernas språkliga nivå. De anser att det inte finns en enda klass i skolan 

där alla elever ligger på samma språkliga- samt kunskapsmässiga nivå. Nedan presenteras det 
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hur de olika intervjupersonerna individualiserar sin undervisning. Denna rubrik besvarar 

studiens andra frågeställning.  

 

5.2.1 Andraspråkselevers språknivå  

L1 framför sina åsikter om arbetssätt kring individualiserad undervisning: 

“Det finns inte en enda klass där alla elever har samma läromedel på hela skolan, vi 

individualiserar verkligen. Vi individualiserar jättemycket. Det är jättemycket olika läromedel eftersom att 

eleverna är på så pass olika nivåer, trots att de går i samma klass. Ålder har ingen betydelse här, man hade nästan 

önskat att man hade kunnat få sätta de i klasser utifrån nivå.” 

  

L2 menar att det är många elever som ligger på olika språknivåer och att det är lärarens 

ansvar att individualisera och nivåanpassa materialet. På så sätt får eleverna anpassat material 

utefter deras behov och nivå. Eleverna befinner sig på olika språkmässiga nivåer och menar 

att alla elever lär och tar till sig information på olika sätt. Därför är det viktigt att skapa olika 

möjligheter för att eleverna ska ta till sig och lära sig på det sätt som är anpassat för just dem. 

På så sätt stöds andraspråkselevernas språkutveckling. Hen menar att ålder inte har någon 

betydelse i klasserna då materialet och undervisningen ändå är anpassad utifrån språkmässiga 

nivåer istället för ålder. 

  

L2 framför betydelsen av nivåanpassad undervisning: 

“Man kanske kan välja material anpassat i nivå, alltså att välja arbetsmaterial till 

andraspråkselever anpassat i nivå och inte efter klass. Eleverna har ju olika bakgrunder och olika kunskaper med 

sig, det går inte att ha exakt samma uppgift till alla elever.” 

  

L2 menar att lärare kan välja material som är anpassade efter andraspråkselevernas språknivå 

och inte efter vilken klass de går i. Hen menar att eleverna har olika bakgrund med olika 

erfarenheter och därför bör läraren inte använda sig av samma arbetsmaterial till alla elever i 

klassen. Liksom L1 menar L2 att alla elever tar till sig information på olika sätt. Att alla 

elever arbetar utifrån samma material är inte optimalt då eleverna befinner sig på olika nivåer 

kunskapsmässigt vilket innebär att de snarare behöver anpassat material. Materialen ska också 

vara tillräckligt utmanande och vara inom elevens närmaste utvecklings-zon.  

 

L3 nämner individualiseringens betydelse som en förutsättning för andraspråkseleverna 

utveckling: 
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“Jag försöker anpassa undervisningen till elevernas olika nivåer och utgå från det, till exempel 

diskuterade vi tre nya elever som inte kan någon svenska alls, om det var någon vits med att de skulle vara med 

på SO eller köra intensiv svenska till sommaren. Vi kom fram till att de skulle ha intensiv svenska eftersom att 

det passar dem bäst just nu.” 

  

L3 menar att undervisningen ska anpassas efter elevernas olika nivåer och utgå från vad 

eleverna är i behov av. Det som gynnar elever som inte kan svenska är att arbeta intensivt 

med svenska när eleverna är i behov av det. Att arbeta med de samhällsorienterande ämnena 

är inte lika givande för dessa elever då de inte kan någon svenska alls. L3 anser att det är 

viktigt att satsa på svenska när de är i mer behov av det. Detta kan vara ett sätt att 

individualisera undervisningen efter elevernas behov. 

  

L4 betonar vikten av att nivå- och individanpassa materialet för andraspråkselever: 

“Det är viktigt att känna eleverna. Därför är kartläggning av andraspråkselever viktig för att ta 

reda på vilken språknivå dessa elever ligger på samt vilka erfarenheter de har. Men även om en elev inte är 

intresserad av en bok kanske eleven är superduktig på datorspel och då kan eleven skriva om datorspelet istället 

för boken. Arbeta med vad eleven har för intresse helt enkelt.” 

 

L4 menar att det är viktigt att lära känna sina andraspråkselever för att veta vilken språknivå 

de ligger på och samtidigt känna till vilka intressen och tidigare erfarenheter de har. Hen 

menar att lärare inte behöver vara låsta vid att andraspråkseleven endast måste arbeta med ett 

förutbestämt läromaterial utan menar att läraren dessutom kan använda sig av elevens 

intresse. På så sätt individanpassar L4 sin undervisning då den är baserad på elevens intresse 

och nivå men att L4 samtidigt håller sig inom kursplanens ramar. 

  

L4 nämner även att lärare bör arbeta språkutvecklande med andraspråkselever: 

“Lärare bör jobba så man utvecklar svenskan genom att språkutvecklingen får finnas med. Det 

finns till exempel en pedagogik som heter genrebaserad undervisning och just att man arbetar förberedande med 

eleverna och samarbetar med ämneslärarna. Både jag och läraren kan till exempel jobba med förförståelse inför 

ett ämnesområde så att det blir lättare att ta till sig. För alla ämnesområden har svåra ord som eleverna behöver 

förstå och att jobba med. Dessa gör att eleverna förstår undervisningen. Det handlar om att utmana på rätt nivå 

och vara stöttande. Viktigt för deras utveckling.” 

  

L4 menar att läraren hela tiden behöver jobba på ett språkutvecklande sätt med 

andraspråkseleverna oavsett vilket ämne de undervisas i. Som lärare behöver man inte enbart 

jobba med svenska under ämnet svenska, utan kan även arbeta med svenskan i till exempel de 
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naturorienterande ämnena. På så sätt arbetar man som lärare språkutvecklande då eleverna får 

möjlighet att utveckla sitt språk i flera sammanhang. Däremot bör det ändå vara anpassat efter 

elevens språkliga nivå. Genom att arbeta med genrebaserad undervisning så arbetar läraren på 

ett förberedande sätt tillsammans med eleverna som har andra ämneslärare. Både svenska som 

andraspråkslärare och ämnesläraren bör arbeta parallellt inom samma ämne då det gör att 

eleverna stöttas i deras förståelse av innehållet samt syftet med undervisningen. 

  

Alla lärare nämner att de individualiserar och nivå-anpassar undervisningen utifrån varje 

enskild elevs behov och tar med elevens intresse i arbetet. Ett exempel på detta är att arbeta på 

ett språkutvecklande sätt med hjälp av genrebaserad undervisning. Att skapa förförståelse 

genom de förberedande stegen i den genrebaserade undervisningen hjälper elevernas 

språkutveckling. 

 

5.2.2 Arbetssätt och arbetsmaterial 

De intervjuade lärarna arbetar med liknande arbetsmaterial i undervisningen. L1 presenterar 

arbetsmaterial som hen använder vid nivåanpassad och individualiserad undervisning: 

“Jag anpassar materialet efter elevens nivå. Även om du som elev går i 6an så får du sitta här 

med 2orna eftersom att ni håller på med samma grej. Vi vet vilken kunskapsnivå alla elever ligger på. Det blir 

extra arbete för oss lärare men ska man få eleverna att utvecklas måste man kosta på sig och anstränga sig för att 

det ska skapas ett lärande.” 

  

“Jag fick två stycken nya elever, två systrar som pratar turkiska, ingen svenska överhuvudtaget, 

min turkiska är väl sådär, så vi fick kommunicera via Google translate de första veckorna, det har gått ganska bra 

men det är kanske inte det optimala sättet att lära ut på.” 

  

L1 menar att arbetsmaterialet i denna skola inte baseras på elevernas ålder utan det baseras på 

elevernas språknivå. Som lärare är det viktigt att känna sina elever och veta vilken språk- och 

kunskapsnivå de ligger på för att kunna ge eleven rätt arbetsmaterial för sin utveckling. Hen 

är medveten om att det kräver mer arbete av hen själv som lärare för att nivåanpassa 

materialet till eleven men menar att det är vad som krävs för att eleverna ska kunna utvecklas 

och lära sig. L1 säger också att hen använder sig av Google då det inte finns andra resurser. 

Hen menar att det inte är ett hållbart arbetssätt men att det är en provisorisk lösning då det inte 

finns tillräckligt med andra resurser. 
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L2 ger exempel på olika arbetsmaterial som används i undervisningen för att utveckla 

andraspråkselevernas andraspråk: 

“Om man jobbar med en årskurs fyra men det finns samma sak men förenklat i en årskurs två-

bok, så kan man använda sig av det så det blir anpassat material. Jag arbetar även med olika digitala verktyg i 

form av olika lärarplattformer där eleverna kan ta del av sitt modersmål. Eleverna använder dessa plattformar för 

att översätta sitt modersmål till svenska eller tvärtom.” 

 

“I klassrummet försöker jag ha mycket bilder, tydliga och enkla instruktioner. Det beror lite på 

vad man gör. I matte där jag undervisar är det de. Och försöka få hjälp av deras språk, de kan säga vad de heter 

på sitt språk. Sen jag har börjat här har jag försökt tillsammans med studiehandledare göra en ordbok i 

matematik för att olika årskurser eller olika inlärningsnivåer har olika begrepp. Ger man de en ordbok med både 

sitt språk och på svenska språket och en bild så försöker jag få dem att få ihop det.” 

  

Liksom L1 menar L2 att hen använder sig av arbetsmaterial anpassat efter elevens språknivå 

och inte efter vilken klass andraspråkselever går i. Hen menar att ett arbetsmaterial som är 

anpassat för årskurs två kan vara bättre lämpat för en elev som går i årskurs fyra då det är 

enklare att ta till sig. Detta är lärarens sätt att anpassa materialet till den språknivå eleven 

befinner sig på. L2 använder sig även av olika lärarplattformar där andraspråkseleverna får 

arbeta med ämnesinnehållet med hjälp av sitt förstaspråk. Det är ett hjälpmedel för eleven om 

hen har svårigheter att förstå ämnesinnehållet på svenska. L2 menar att bilder och tydliga 

instruktioner är viktiga för andraspråkselever. Eleverna kan ha svårigheter med att förstå vissa 

ord på svenska och på så sätt kan bilderna vara ett hjälpmedel. L2 har även skapat ordböcker 

tillsammans med studiehandledaren i matematik där matematiska begrepp förklaras på 

elevernas första- och andraspråk tillsammans med illustrerande bilder. Detta kan skapa goda 

förutsättningar för elevers lärande, inte minst genom att elevers samtliga språk välkomnas i 

klassrummet. 

  

L3 redogör för arbetsmaterial som används i undervisningen för att utveckla elevernas 

andraspråk: 

“Jag tar reda på om det finns tillräckligt anpassat material på de digitala plattformarna. Om det 

inte finns samma läromedel som så letar jag i andra läromedel, som till exempel material som är till yngre åldrar 

men berör samma ämne som resterande elever i klassen. Jag brukar förse modersmålslärare lektionsmaterial så 

de är förberedda när de kommer till lektionerna. Kolla vad modersmålslärare har och utifrån frågepapper få det 

översatta. Jag använder mig även av ordlistor eller ordböcker och att visst material finns på de olika 

plattformarna.” 
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“När jag jobbar i de samhällsorienterande ämnena använder jag mig av olika digitala verktyg. 

Jag har inläsningstjänst, det finns inte i alla språk däremot. Där finns det skönlitterära böcker och litteratur i alla 

olika språk. Eleverna får lyssna på svenska men sedan ta del av det på sitt egna språk så att de får båda delarna, 

ha det på både svenska och sitt språk och ibland tvärtom. Jag jobbar även med Lexin som är ett ord-program där 

man kan slå upp, det är inte som Google translate, utan ett bättre program.” 

  

L3 menar att hen använder sig av olika läromedel för att undervisningen ska vara anpassad 

utifrån den specifika elevens behov. Liksom de två tidigare lärarna använder L3 sig av 

ordböcker samt arbetsmaterial som är avsett för yngre åldrar om det finns arbetsmaterial som 

berör samma ämnesinnehåll. L3 menar att hen på detta sätt anpassar undervisningen utifrån 

alla elevers behov. L3 brukar även samarbeta med modersmålslärare genom att ge dem 

material för att de ska veta vad som ska läras ut och för att andraspråkseleverna ska få 

möjlighet att förstå vad som behöver genomföras. Som L3 nämner undervisar hen i de 

samhällsorienterande ämnena och brukar använda sig av olika digitala verktyg i sin 

undervisning. Andraspråkseleverna får då möjlighet att översatta texter från sitt förstaspråk 

till sitt andraspråk eller tvärtom. 

  

L4 har inte börjat med andraspråkseleverna än men har en tydlig vision om hur hen vill arbeta 

med eleverna för att uppnå god språkutveckling: 

“Jag har inte börjat undervisa än men jag ser framför mig. förutom att jag vill arbeta tillsammans 

med lärarna i klassrummet vill jag arbeta med eleverna enskilt och i grupper. Jag vill anpassa material och göra 

utrymme så att elevernas olika språk får finnas med. De olika språkens utveckling stödjer varandra och det vet 

man ju.” 

  

L4 menar att hen vill arbeta mer tillsammans med lärarna i klassrummet. Genom att jobba 

med andraspråkselever både enskilt och i grupp eller par så kan deras andraspråk utvecklas på 

så sätt att de ges möjlighet att samarbeta tillsammans med andra. Eleverna får även möjlighet 

att utvecklas inom sin närmsta utvecklings-zon. Hen anser också att språkens utveckling stöds 

av varandra, därför vill hen ta vara på elevernas tidigare språkkunskaper. 

  

Sammantaget menar alla lärare att de arbetar med anpassat material utifrån elevens behov 

samt språk- och kunskapsnivå. De anser att ålder inte har någon större betydelse då de 

använder det material de anser är mest lämpat för andraspråkselever. De individualiserar på så 

sätt undervisningen utefter elevernas behov. Tre av de fyra lärarna nämner att de använder sig 

av någon form av digitala verktyg i undervisningen. Det används en hel del bilder och tydliga 
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instruktioner i undervisning samt ordböcker som de själva skapat på alla elevers olika språk i 

klassrummet. 

 

5.3 Språkinkludering 

Skolan där intervjuerna genomfördes erbjuder modersmålsundervisning i nästan alla språk. 

Modersmålsundervisningen i respektive språk sker efter skoltid. Denna rubrik besvarar 

studiens tredje frågeställning.  

 

5.3.1 Modersmålsundervisning i skolan 

L1 nämner hur modersmålsundervisningen är i denna skola: 

“Alla elever blir nog erbjudna. Sen finns det en elev som inte har tillgång till de för det finns inte 

lärare till det och det är en elev på hela skolan, kanske i kommunen till och med som ska ha det språket /.../. 

Modersmålsundervisningen är bra för eleverna. Men sen ligger modersmålsundervisningen efter skoltid och kan 

vara en nackdel. Vi kan å ena sidan inte ta av lektionstiden för att ge till modersmålsundervisning för då missar 

eleverna timmar i det ämnet som man tar av. Sen förstår jag att det är tungt att sitta kvar en timme till efter 

skoltid och öva sitt modersmål när alla andra klasskompisar får gå ut och till exempel spela fotboll.” 

  

L1 berättar om en elev som är ensam om att tala sitt modersmål i hela skolan. Eleven har inte 

blivit erbjuden modersmålsundervisning då att det inte finns någon modersmålslärare inom 

just det språk eleven talar. Ett modersmål som talas av många elever i skolan erbjuds för 

andraspråkselever. Däremot är det inte möjligt att modersmålsundervisningen ligger under 

den ordinarie skolundervisningens tidsram då varje ämne har ett antal undervisningstimmar 

som eleverna bör ha tillgång till. 

  

L2 syn på modersmålsundervisningen på skolan: 

“Modersmålsundervisning är ju ett eget ämne, vi kanske inte samarbetar så mycket med de som 

vi gör med studiehandledare. Många är ju samma personer och det är jättebra så de har kunskap och vetenskap 

om det. Så de jobbar med oss under dagen men inte alla.” 

  

L2 menar att modersmålsundervisning är ett eget ämne men att hen brukar samarbeta med 

studiehandledaren och modersmålsläraren då de oftast brukar vara en och samma person. L2 

samarbetar dock inte med de lärare som enbart är modersmålslärare då dessa har 

modersmålsundervisningen efter skoltid. Hen anser att det är en fördel att modersmålslärare 

och studiehandledare är samma person då de har vetskap om vad andraspråkselever jobbar 

med under dagarna samt att studiehandledaren jobbar nära ämneslärare under dagtid. 
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L3 tydliggör synen för modersmålsundervisningen på skolan: 

“Ja, erbjudits har de gjort. Kanske inte här på skolan men på andra skolor. Till exempel ryskan 

har en elev bara erbjudits att ha på skolan en tidig morgon men det blev klurigt så det gick inte. Erbjudits har de 

gjort sen är det en annan femma om det inte har varit ett fungerande koncept. Dari, somaliska och arabiska finns 

här i alla fall.” 

  

Endast en elev i skolan talar ryska i sin hemmiljö vilket gör att eleven inte ges möjlighet till 

modersmålsundervisning i skolan. Eleven erbjuds istället modersmålsundervisning i en annan 

skola i kommunen vilket då är tänkt att ske en gång i veckan tidigt på morgonen under 

elevens ordinarie skoltid. Detta ansågs därmed inte optimalt för eleven och resulterade i att 

hen inte deltagit i modersmålsundervisningen. L3 menar liksom L1 att skolan har erbjudit 

modersmålsundervisning vad gäller de språk som talas av många i skolan. 

  

L4 kommenterar modersmålsundervisning på skolan: 

“Vet inte riktigt, vet att det finns ett antal modersmålslärare men vet inte om det finns tillräckligt 

med modersmålsundervisning som täcker behoven. Däremot är det väldigt viktigt ändå att eleverna får 

modersmålsundervisning.” 

  

L4 menar att hen vet om att det finns modersmålslärare på skolan men är osäker på om det 

finns modersmålsundervisning som täcker de behov som finns. L4 menar dock att trots att hen 

inte vet om behoven uppfylls är det betydelsefullt med modersmålsundervisning för 

andraspråkselever. 

  

Sammanfattningsvis erbjuds elever modersmålsundervisning men alla får inte tillgång till det. 

Det finns undervisning i modersmål erbjuds utöver skoltid men det är inte ett helt fungerande 

koncept på denna skola. Alla lärare påpekar alltså att modersmålsundervisning erbjuds men 

att alla elever inte får chansen att delta. 

 

5.3.2 Modersmålets betydelse 

L1 anser att modersmål har en stor betydelse för andraspråkselever: 

“Det hjälper eleverna att utveckla deras intellektuella kapacitet, eleverna blir duktigare på att 

tänka genom undervisning av sitt modersmål, sen får de ett språk till. Man förstår inte i mellanstadiet hur 

värdefullt det är att ha ett språk till med sig i bagaget, som jag inte har. Det är fantastiskt och de kan ha nytta av 

det sen i sitt yrkesliv. Så jag tycker stenhårt att de ska ha modersmålsundervisning i skolan.” 
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L1 menar att många elever inte förstår hur värdefullt ett modersmål är och hur mycket det gör 

för deras språkutveckling. Genom att eleven utvecklar sitt modersmål kan eleven även få en 

fördjupad förståelse i undervisningen vilket också gynnar andraspråksutvecklingen. L1 menar 

att det är av den anledningen som modersmålsundervisning är viktigt för eleverna. 

  

L2 formulerar sin uppfattning kring modersmålets betydelse för andraspråkselever: 

“Stor betydelse. Speciellt när man kommer som alldeles ny, då ska man först kunna läsa ett nytt 

språk sen förstå själva kärnan i det man gör. Man kanske får se det som två delar. Först modersmål sen svenskan 

i det. De måste ändå få sin utveckling i sitt språk också. Det kan ju inte avstanna heller. Så det är två delar i det.” 

  

 L2 använder sig alltså av andraspråkselevers modersmål i klassrummet genom att inkludera 

olika begrepp på elevernas olika språk för att de ska lära sig vad begreppen heter både på 

deras första- och andraspråk. L2 menar att elevens modersmål och andraspråk ingår i två olika 

delar. Modersmålet utgör förutsättningar till att andraspråket utvecklas. Om eleven får 

möjligheten att bemästra sitt modersmål fullständigt innebär det även att eleven kan fortsätta 

att utvecklas kunskapsmässigt. Hen anser att det är viktigt för andraspråkselevers första- och 

andraspråksutveckling att inkludera deras modersmål i undervisningen. Däremot tycker L2 att 

detta kan vara svårt då läraren inte kan alla elevers modersmål. 

  

L3 nämner vikten av andraspråkselevers modersmål: 

“Otroligt stor betydelse. För att det är deras känslospråk också, sen kan jag uppleva att de har 

olika skolbakgrunder. Till exempel om vi ska tala om historia och Sveriges historia, eleverna är inte ens 

uppväxta i västvärlden. De vet knappt vad andra världskriget är. Vi som är födda här har matats med dessa saker. 

Men de har en helt annan bild av världen än vad vi har. Andra förutsättningar. Därför är det otroligt viktigt att få 

det förklarat på sitt språk.” 

  

L3 menar att de flesta elever som går i skolan inte kommit från den övriga västvärlden, vilket 

ger dem en annan syn på världen i jämförelse med elever som är födda i Sverige. Många av 

dem har inte samma förutsättningar till att förstå saker de aldrig har hört talas om och därför 

är det viktigt att de får sådant förklarat på ett språk som de förstår, vilket är deras modersmål. 

L3 anser att det även är viktigt att använda elevers modersmål i klassrummet då det kan dyka 

upp ord på svenska som eleverna inte förstår. 

 

L4 ger sin syn på modersmål i klassrummet: 
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“Jätteviktigt. Det är också viktigt för mig som lärare att språket blir en elevs identitet, när man 

kommer med sitt egna språk och sammanhang så blir det erkänt och vikten av dennes språks lyfts fram. Ser 

eleven att detta är något jag som lärare visar sig vara användbart och något att vara stolt över så är det bara bra 

för lärandet och identiteten. Och självklart när man inte har utvecklat svenskan så mycket ska man ha 

möjligheten att använda något av de språk man kan. Vissa kan flera språk vilket gör att man har fragment av 

flera språk som man kan bra och använda sig av även när det gäller skoluppgifterna. Till exempel, ska man 

skriva en berättelse kan jag skriva på det språk jag kan och sedan översätta till svenskan. Får de utmaningar som 

de behöver så att man inte hamnar på en nivå som inte stimulerar elever.” 

  

L4 betonar vikten av att inkludera andraspråkselevers modersmålsundervisning. Hen vill 

arbeta enskilt med andraspråkseleverna men tillsammans med ämneslärare i klassrummet. 

Hen vill även arbeta med dessa elever i grupper så att elevernas olika språk finns med och 

synliggörs. L4 menar även att det går att använda modersmålet och se det som en tillgång 

snarare än att uppleva det som ett hinder. Många elever talar flera språk vilket är en tillgång, 

då kan andraspråkseleverna använda något av de språk de kan när det gäller skoluppgifter. 

  

Sammantaget menar lärarna att det är viktigt med modersmål för att eleverna ska kunna 

utveckla sin intellektuella kapacitet. Det har speciellt stor betydelse för nyanlända elever. Det 

är även viktigt för att det är deras känslospråk samt att det är betydelsefullt för deras identitet. 

Lärarna i den valda skolan är således eniga om att modersmålet är värdefullt för eleverna. 

 

5.3.3 Modersmål och identitet 

L1 betonar hur betydelsefullt det är för elevernas identitet att erkänna deras modersmål 

“För att dels är det en del av deras identitet som går förlorad annars. Så bara av det skälet är det 

viktigt och det är lättare att förstå saker och att få tänka och resonera på det språk man tänker på. Men just för 

identiteten är det en viktig grej. Jag som svensk medelålders person vill ju att alla ska gå samma väg som jag har 

gått. Läsa vidare på universitet och så vidare men i och med att jag gör det så ”tvingar” jag dessa tjejer från 

kanske Somalia att frånsäga sig sin kultur och det är ett ganska stort ingrepp som jag kräver av dom att dom ska 

göra. Och dom hamnar i en kris här, vad ska jag gå för väg? Pappa och mamma kanske vill det här och skolan 

och resten av samhället vill det här för att du ska bli en produktiv invånare. Det kan vara ett problem men det 

kanske inte har så mycket med språket att göra så som det har med identitet att göra.” 

  

L1 menar att det blir enklare för andraspråkselever att förstå, tänka och resonera utifrån det 

språk som eleverna tänker på och talar i hemmet. L1 nämner att hen själv i stor utsträckning 

inte använder sig av elevers modersmål i klassrummet då hen undervisar i svenska och 

engelska och att det kan det bli svårt att undervisa engelska genom modersmålet. Samtidigt 
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vill inte L1 tvinga sina elever att frånsäga sig sin kultur. L1 menar att det blir förvirrande för 

andraspråkselever om de måste tänka på vad föräldrarna vill och samtidigt på vad samhället 

vill. Därför tycker L1 att det är viktigt att ta tillvara på elevernas olika kulturer och erkänna 

dem. 

  

Däremot nämner inte L2 någonting om identitet. Istället betonar hen vikten av lärarens 

användning av andraspråkselevers modersmål i klassrummet: 

“Det är det svåraste. Man skulle ju önska att man kunde alla språk. Men det är jätteviktigt för att 

deras utveckling i modersmålet måste få fortsätta. Då är det bra om man kan inkludera det.” 

  

L2 menar att det är bra att inkludera modersmålet i undervisningen för att eleverna ska 

utvecklas. L2 menar att om hen kunde alla språk i klassrummet skulle hen kunna ge 

andraspråkseleverna de förutsättningar som de behöver för att kunna utveckla sitt andraspråk. 

Detta menar L2 är ett önsketänkande och man istället får använda sig av andra resurser. 

  

I klassrummet nämner L3 att de erkänner andraspråkselevers modersmål genom att inkludera 

elevernas olika kulturer: 

“Det är jätteviktigt att erkänna deras modersmål i klassrummet. Vi har en speciell dag där 

föräldrar och syskon kommer och alla får ta med sig mat från sin kultur så käkar vi. Det är jättegott och 

jättetrevligt, det är ett sätt att belysa att vi är en skola med flera olika kulturer. Det är jätteskoj och uppskattas.” 

  

L3 menar att det är viktigt att elevernas modersmål och identitet erkänns i klassrummet. L3 

nämner även att skolan genomsyras av många olika talade språk. Det får ingen större 

uppmärksamhet att elever har ett annat modersmål eftersom majoriteten av eleverna är 

andraspråkstalare. Eleverna är vana vid olika kulturer och lägger inte så stor vikt kring var 

andra kommer ifrån, menar L3. 

  

Vad gäller frågan om att erkänna elevernas modersmål menar lärarna vara av stor vikt för 

elevernas identitet och utveckling. Däremot kan det vara svårt för en lärare att ta ställning till 

de olika språken när de själva inte kan dem. 

 

5.3.4 Inkludering av modersmål i klassrummet  

L1 nämner tillgången till studiehandledaren som hjälper till att använda modersmålet i 

klassrummet: 
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“De har ju modersmålsundervisning efter skoltid men vi använder inte oss av modersmålet så 

mycket i klassrummet mer än att ha undervisningsmaterial i det i SO & NO ämnen. Då hjälper studiehandledaren 

till genom att översätta och hjälpa till i klassrummet.” 

  

L1 menar att anledningen till att hen själv inte använder modersmålet under lektionerna är för 

att det talas många språk i klassrummet. Hen menar att det är mer praktiskt att 

studiehandledaren hjälper de andraspråkselever som är i mest behov av hjälpen eftersom det 

inte finns tid att hjälpa alla elever i klassrummet. Däremot brukar L1 ta hjälp av 

studiehandledaren för att få vissa ord eller begrepp förklarade och översatta på elevernas olika 

språk, främst i samhälls- och naturorienterande ämnena. 

  

L2 nämner ett arbetssätt hen använder sig av i klassrummet för att inkludera 

andraspråkselevers modersmål i klassrummet: 

“Olika begrepp och vad de heter använder jag mig av i klassrummet på elevernas olika språk. 

Däremot kan det bli svårare i äldre åldrar för då är det mer stoff som ska in i undervisningen.” 

  

Som tidigare nämnts använder L2 sig av egengjorda ordböcker som eleverna ska ha tillgång 

till för att kunna utveckla språket. Hen anser att det är svårare att integrera elevers modersmål 

i äldre åldrar då elever ska lära sig mer ämnesstoff utöver några få begrepp. Ordböckerna gör 

att de kan lära sig vad olika ord heter på antingen svenska eller på deras egna språk. På så sätt 

menar L2 att eleverna får möjlighet att utveckla sitt första- och andraspråk. 

  

L3 berättar att det är viktigt att eleverna får visa vad de kan fastän de inte kan språket fullt ut: 

“Jag har två tjejer som kom i januari, eller förra året. De har varit här i ett år. I början sa den ena 

tjejen ”jag vet, jag kan bara inte säga det på svenska”. Därför bad jag henne skriva på sitt språk så jag kunde be 

modersmålsläraren översätta texten för att jag ska kunna se hennes kunskaper.” 

  

L3 har några elever i klassen som har svårigheter med att visa sina ämneskunskaper på 

svenska. Då får dessa elever skriva på deras modersmål som modersmålsläraren får översätta. 

L3 har på så sätt material för att kunna bedöma eleverna utefter deras ämneskunskaper. Detta 

gör L3 för att eleven ska få chansen att visa sina ämneskunskaper utan att behöva bli bedömd 

enligt hens nivå i andraspråket. Svenska språket ska inte behöva vara ett hinder för eleverna, 

anser L3. L3 menar att andraspråkselever som inte behärskar svenska språket ändå ska få 

samma möjligheter som resterande elever som behärskar svenska. 
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L4 nämner också: 

“Nja, minns inte om jag har sett något nu. Men mycket möjligt att de har fått skriva på sitt språk. 

Jo men det har jag sett att de har gjort. Jag tycker att det är viktigt att inkludera elevernas modersmål dock, det 

gör att eleverna får en chans att förstå undervisningen. Jag hoppas att många lärare gör det.” 

  

Det L4 syftar på är vad både L1 och L3 gör när de inkluderar andraspråkselevernas 

modersmål. L4 har inte arbetat på skolan länge och har därför inte hunnit se så mycket av hur 

andra lärare arbetar. Däremot har hen uppfattat att vissa elever får skriva på sitt modersmål 

och få texterna översatta för att visa sina ämneskunskaper. Vilket L4 anser är viktigt. 

  

Lärarnas svar visar på att lärarna låter elevernas texter översättas av studiehandledaren. Vissa 

lärare använder sig av begrepp från elevernas modersmål i undervisningen. Lärarna inkluderar 

således de språk som eleverna behärskar på ett eller annat sätt i undervisningen. De menar att 

det är viktigt att inkludera andraspråkselevernas modersmål i undervisningen.   

 

6. Sammanställning av resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de likheter och skillnader vi finner i svaren på våra 

intervjufrågor hos de fyra lärarna vi intervjuat i studien. Detta sammanställs i tabeller 

tillsammans med en kommenterande text. Kategorier är i tabellerna baserade på 

intervjupersonernas svar och de olika kolumnerna innehåller exempel på deras svar. Till 

tabellerna har vi koncentrerat lärarnas svar.  
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Tabell 1: Förutsättningar för språkutveckling. 

Lärare    Resurser   Planering Lämpligt arbetsmaterial 

  

 

   L1 

Svenska som 

andraspråkslärare, 

studiehandledare på alla 

språk som finns i skolan och 

modersmålsundervisning.  

Viktigt att vara noga med 

planeringen. 
Viktigt med tillgång till lämpligt 

arbetsmaterial. 

  

  

   L2 

Samarbete med 

studiehandledarna och 

svenska som 

andraspråkslärare.  

Viktigt att vara ute i god tid med 

planeringen.   
Viktigt med tillgång till lämplig 

passande litteratur med mycket 

bilder. Tillgång till teknik och IT. 

  

  

   L3 

Studiehandledare som pratar 

samma språk som eleverna, 

svenska som 

andraspråkslärare, 

modersmålsundervisning i 

fler språk. 

Viktigt att ha en god planering 

och vara förberedd. 
Viktigt med tillgång till passande 

litteratur, tillgång till material på 

nätet. 

  

  

   L4 

Svenska som 

andraspråkslärare. 

Viktigt att göra kartläggningar 

och förarbete för att skaffa 

information om eleverna. 

Viktigt med tillgång till olika 

digitala verktyg, anpassat 

material. 

 

Tabell 1 är konstruerad med utgångspunkt i huvudkategorin Förutsättningar för 

språkutveckling följt av underkategorier som var centrala i lärarnas svar. Denna tabell 

besvarar studiens första frågeställning. Tabellens olika underkategorier är: Resurser, 

Planering och Lämpligt material. Genom att analysera lärarnas svar skapades denna tabell för 

att lyfta fram förutsättningar lärarna anser bör finnas i skolan. Det är tydligt att alla lärare 

tycker att det bör finnas svenska som andraspråkslärare i skolan, vissa anser att 

studiehandledare bör finnas samt modersmålsundervisning. Lärarna anser att planering är en 

viktig aspekt i undervisningen och att det sker som en samplanering med någon av de tidigare 

nämnda resurserna. Även kartläggning av andraspråkseleverna är av vikt. Lärarna anser att 

tillgång till lämpligt material bör finnas i skolan, det kan exempelvis vara i form av olika 

digitala verktyg och bilder. 
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Tabell 2: Individualiserad undervisning. 

Lärare Språknivå       Arbetssätt   Arbetsmaterial 

  

 

   L1 

Viktigt att ta hänsyn till 

elevernas olika nivåer trots 

att de går i samma klass.   

Individualiserar undervisningen efter 

varje elevs nivå. 
Olika läromedel, Google 

translate.  

  

  

   L2 

Viktigt att känna till vilka 

olika erfarenheter eleverna 

har.  

Valet av material anpassat efter nivå 

inte efter klass.  
Olika digitala verktyg och 

lärarplattformer, göra en 

ordbok, bilder och tydliga 

instruktioner. 

  

  

   L3 

 

(Nämnde inget angående 

detta). 

Anpassning av undervisning till 

elevernas olika nivåer och till elevens 

behov, exempelvis intensiv svenska. 

Inläsningstjänst, Lexin och 

ordböcker.  

  

  

   L4 

Viktigt att ta reda på vilken 

språknivå eleverna ligger 

på.  
 

 

Lärarna bör känna eleverna och veta 

deras intresse och arbeta med 

genrebaserad undervisning. Arbetar 

enskilt och i grupp. 

Anpassat material och 

utrymme för att elevernas 

olika språk ska få finnas 

med. 

 

Tabell 2 är konstruerad med utgångspunkt i huvudkategorin Individualiserad undervisning 

följt av olika underkategorier utifrån vad som är centralt i lärarnas svar. Denna tabell besvarar 

studiens andra frågeställning. Tabellens olika underkategorier är: Språknivå, Arbetssätt och 

Arbetsmaterial. Lärarna nämner att läraren bör veta vilken språknivå eleven ligger på för att 

kunna individualisera undervisningen. En av lärarna nämnde att det var viktigt att arbeta med 

utgångspunkt i elevens intressen och att arbeta enskilt och i grupp. Olika arbetsmaterial som 

de arbetar med är digitala verktyg, ordböcker, inläsningstjänster och intensiv svenska.  
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Tabell 3: Språkinkludering. 

Lärare Modersmåls-

undervisning 

Modersmål  Identitet Inkludering 

  

 

   L1 

Modersmålsundervisningen är 

bra för eleverna. Det ligger 

efter skoltid, men det ges ingen 

tid för det under skoltid, därför 

väljer många att inte gå på det. 

Modersmål hjälper 

eleverna att 

utveckla sin 

intellektuella 

kapacitet, eleverna 

blir duktigare på att 

tänka om de kan sitt 

modersmål. 

Eleverna kan få 

identitetskris om 

inte deras 

modersmål erkänns 

i klassrummet. 

 

Studiehandledaren 

hjälper till 

genom att översätta 

och hjälpa till i 

klassrummet. 

  

  

   L2 

Modersmålsundervisningen är 

ett eget ämne, inte mycket 

samarbete. 

 Modersmål har en 

stor betydelse för 

språkutvecklingen. 
  

 (Nämnde inget 

angående detta). 
Inkluderar olika 

begrepp på elevernas 

modersmål för att de 

ska lära sig 

begreppen på 

svenska.   

  

  

   L3 

Modersmål finns men inte 

säkert att det har varit ett 

fungerande koncept. 

Modersmål har 

otroligt stor 

betydelse för 

andraspråkselever. 

Jätteviktigt att 

erkänna deras 

identitet i 

klassrummet. 

Inkludera 

modersmålet i 

klassrummet genom 

att de får skriva en 

text på sitt språk för 

modersmålsläraren 

att sedan översätta. 

  

  

   L4 

Det är viktigt för eleverna att få 

modersmålsundervisning. 

Osäker om det finns tillräckligt 

med resurs för att täcka de 

behoven. 

Modersmål har en 

stor betydelse för 

andraspråkselever.  

Viktigt för läraren 

att språket blir 

elevens identitet. Då 

blir deras språk 

erkänt. 

Det är viktigt att 

inkludera 

andraspråkselevernas 

modersmål i 

undervisningen. 

 

Tabell 3 är konstruerad med utgångspunkt i huvudkategorin Språkinkludering följt av olika 

underkategorier utifrån vad som är centralt i lärarnas svar. Denna tabell besvarar studiens 

tredje frågeställning. Underkategorierna för denna tabell är: Modersmålsundervisning, 

Modersmål, Identitet, Inkludering. Genom att granska tabellen kan man se att det finns 

likheter och skillnader. De framträdande likheterna är att alla fyra lärare anser att 

modersmålet har en stor betydelse för andraspråkselevers språkutveckling. Alla har även olika 

sätt att inkludera modersmålet i syfte att få fram elevernas språkkunskaper. 

Modersmålsundervisning erbjuds till de flesta eleverna men det behöver inte betyda att alla 

får det.  

 

6.1 Fördjupad analys 

I följande avsnitt presenterar vi en fördjupad kategorisering av några förutsättningar för 

elevers språkutveckling som är framträdande i lärarnas svar. Detta utför med utgångspunkt i 
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den fenomenografiska metoden för att bryta ned lärarnas svar i mindre delar. Det blir 

tydligare för läsaren att förstå kopplingarna mellan de olika förutsättningarna som lärarna 

nämner. För att kunna bryta ner de större kategorierna till mindre delar skapade vi en 

fördjupad analys. Detta för att visa hur vårt resultat framhävs i mindre delar utifrån studiens 

frågeställningar. Dessa kategorier och deras samband kommer att tas upp mer utförligt i vår 

diskussion nedan. Tabellerna sammanställs tillsammans med en kommenterande text. 

Numreringen av underkategorierna visar hur kategorierna byggs upp och hänger samman. 

 

 

Tabell 4: Meningsfullt lärande.  

 

Tabell 4 visar förutsättningarna för språkutveckling. Fokus i denna tabell ligger på hur 

planering och stöttning av andraspråkselever görs till ett meningsfullt lärande. För att detta 

ska ske bör lärare samplanera med de andra lärarna för att få fram rätt lämpat material till 

andraspråkseleverna. Dessa lärare är studiehandledaren, modersmålsläraren och svenska som 

andraspråksläraren. Denna planering tar alla inblandade lärare del av och använder i sitt 

arbete. På så vis uppnår eleverna förhoppningsvis ett meningsfullt lärande då materialet är 

välarbetat utefter elevens behov. Även stöttning är en förutsättning för meningsfullt lärande, 

denna stöttning ska vara nödvändig och dessutom tillfällig. Vi har bland annat fått fram 

samband mellan samplanering med behöriga resurser, material samt hur stöttning sker genom 

dessa.  
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Tabell 5: Arbetssätt: 

 
 

 

Tabell 5 visar hur de intervjuade lärarnas arbetssätt byggs upp av individualiserad 

undervisning, nivåanpassning och arbetsmaterial samt hur dessa tillämpas i klassrummet. När 

lärarna individualiserar undervisningen får varje elev arbeta med arbetsblad som beror på 

deras språkliga nivå, de får även samspela med varandra vilket möjliggör en utveckling inom 

deras utvecklings-zon. Undervisningen kan även vara genrebaserad då de får arbeta med 

cirkelmodellen. Lärarna gör en nivåanpassning av undervisningen genom att tilldela material 

som är anpassat utifrån elevens kognitiva och språkliga nivå. Lärarna använder olika 

arbetsmaterial som presenteras i tabellen, vilka är digitala verktyg som inläsningstjänst och 

översatta texter till elevens modersmål genom olika program. Dessa arbetssätt har 

intervjupersonerna presenterat, vilket kan sammankopplas med varandra och brytas ner för att 

tydligare förstå arbetssätten. Vi återkommer i diskussionen till kopplingen mellan dessa 

fenomen. 
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Tabell 6: Modersmål: 

 
 

Tabell 6 framställer modersmålets funktion. De intervjuade lärarna uppger att 

andraspråkseleverna får möjlighet att visa sina kunskaper genom att skriva sina arbeten på sitt 

modersmål, vilket kan öka deras självkänsla. Genom detta anser eleverna att deras kulturella 

levnadssätt erkänns och på så sätt kan föräldrarna bli mer involverade i skolarbeten. Inom 

modersmål får även många elever modersmålsundervisning. För att det ska kunna genomföras 

bör det finnas en modersmålslärare som kan hjälpa eleverna och på så sätt utvecklas elevernas 

andraspråk samt att deras identitet stärks. Genom att inkludera modersmålet i klassrummet 

samt låta eleverna stärka sitt förstaspråk med modersmålsundervisning får eleverna ett 

meningsfullt lärande.  

7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras med utgångspunkt i de tre frågeställningar 

som ligger till grund för denna studie.  

 

7.1 Stimulering av andraspråkselevers andraspråksutveckling 

Som tidigare nämnt ville vi med denna studie ta reda på hur lärarna i den valda skolan arbetar 

för att stödja andraspråkselevers språkutveckling. Vi undersökte detta genom att göra 

intervjuer med fyra lärare. Resultatet gjorde det bland annat tydligt vilka arbetssätt och 
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arbetsmaterial lärarna uppger att de tillämpar i klassrummen för att stödja andraspråkselevers 

språkutveckling.   

 

Lärarna som intervjuades är eniga om att andraspråkselevers språkutveckling stimuleras 

genom att skapa ett meningsfullt lärande. Ett meningsfullt lärande innebär bland annat att 

lektionen följer en god planering (Calderon 2006, s. 29). Meningsfullt lärande kan även 

skapas genom samplanering med studiehandledare, modersmålslärare och svenska som 

andraspråkslärare. Läraren kan då finna rätt material för att hjälpa och stötta eleverna utifrån 

deras varierande behov. Om inte eleverna stimuleras kan deras utveckling avstanna, därför är 

det viktigt att lärare skapar aktiviteter i klassrummet (Calderon 2006, s 11 - 13).  

  

Även om lärarna på den undersökta skolan har eller saknar vissa resurser betyder det inte att 

det ser ut på samma sätt på alla andra skolor. Problem som blir synliga i vår undersökning är 

bland annat att lärare inte anpassar uppgifterna utifrån alla elever, utan andraspråkseleverna 

får arbeta med samma uppgifter som resterande elever i klassen. Detta kan handla om tids- 

och resursbrist och att läraren inte hinner med flera olika planeringar som behöver göras för 

att tillgodose elevers olika behov. De intervjuade lärarna uppgav dock att de är noga med att 

samplanera och att förse andra lärare och elever med rätt material för att andraspråkseleverna 

ska stimuleras inom sin individuella utvecklings-zon. Samtidigt talar lärarna om brist på tid 

och resurser så det är svårt att uttala sig med säkerhet ifall lärarna verkligen lyckas med detta.  

 

För att andraspråkseleverna ska kunna stimulera och utveckla sitt andraspråk behöver de få 

stöttning, det vill säga scaffolding. Eleverna bör få tillfällig men nödvändig stöttning i form 

av att läraren vägleder dem (Gibbons 2013, s. 39 - 40). Detta av den anledning att 

andraspråkselever är i behov av den sortens hjälp. Lärarna anser dock att de resurser som 

finns i nuläget inte är tillräckliga. Det skapar naturligtvis problem i att det inte finns 

tillräckligt med resurser i förhållande till de ämnen eleverna undervisas i då lärarna inte 

lyckas stimulera utvecklingen av alla språk som finns i klassrummet. Eleverna kan alltså 

riskera att inte få den stöttning de behöver i sin utveckling utifrån sin språkliga och kognitiva 

nivå. Det är dock skolans skyldighet att ge eleverna de förutsättningar som behövs för att de 

ska utvecklas (Skolverket 2003, s. 22). En viktig del av detta är att lärarna kan ha kontinuerlig 

kontakt med lärare i modersmål, svenska som andraspråk samt studiehandledaren för att 

kunna erbjuda den stöttning som andraspråkseleverna behöver. 
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7.2 Arbetssätt och arbetsmaterial i klassrummet  

Under rubriken bakgrund nämner vi att elevens språk utvecklas olika i olika sammanhang och 

att elevers inlärningsförmåga är individuell (Calderon 2006, s. 29). För att elevernas skolgång 

ska ge goda resultat bör skolgången vara individ- och nivåanpassad med hänsyn till elevernas 

kognitiva mognad (Skolverket 2003, s. 27). De intervjuade lärarna uppgav att de nivå- och 

individanpassar uppgifterna utifrån andraspråkselevers behov för att det ska vara gynnsamt 

för deras utveckling av andraspråket. Lärarna uppger att eleverna bör undervisas utifrån deras 

nivå istället för ålder. Däremot anser vi att det kan skapa problem om lärare nivå-anpassar 

undervisningen genom att använda de lägre åldrarnas material till de äldre eleverna. Vi menar 

att elever som behöver använda sig av material som ligger flera årskurser under deras kan 

uppfattas som barnsligt och därmed också kränkande av de äldre eleverna, vilket då 

motverkar sitt syfte. En rätt nivåanpassad undervisning är däremot ett gynnsamt koncept för 

andraspråkselevers språkutveckling. Det är viktigt att läraren inte förenklar innehållet utan i 

stället använder stöttning för att anpassa undervisningen (Skolverket 2012, s. 25 - 29).   

 

För att kunna individualisera undervisningen utifrån den nivå varje enskild elev ligger på är 

det viktigt att lärarna har goda arbetssätt som främjar elevers andraspråksutveckling. Ett 

arbetssätt som främjar elevernas språkutveckling är genrebaserad undervisning där 

andraspråkselever får möjligheten att arbeta utifrån cirkelmodellen. Eleverna får exempelvis 

möjlighet att samla information om ämnet på sitt modersmål i syfte att utveckla olika stoff 

(Gibbons 2013, s. 103 - 105). Därför är det viktigt att läraren arbetar kontinuerligt med 

cirkelmodellen. Lärarna bör vara medvetna om att arbetssättet är tidskrävande eftersom 

undervisningspraktiken utgår från elevernas förkunskaper och språkliga bakgrund. 

Framförallt kan det första steget i cirkelmodellen vara tidskrävande då elevens förkunskaper 

är centrala och avgörande för elevens fortsatta förståelse inom ämnet. 

  

Undervisningen bör som utgångspunkt ge rika tillfällen till nya kulturella erfarenheter som 

lärandet på ett andraspråk förutsätter för att bli lyckat. Risken finns dock att det inte blir 

kvalité i arbetssättet då det inte finns tillräckligt med personalresurser, exempelvis 

andraspråkslärare, modersmålslärare och studiehandledare som kan hjälpa och stötta 

andraspråkseleverna. Det en lärare trots det alltid kan göra är att låta eleverna ta hjälp av 

varandra som en resurs. I en mångkulturell klass kan det finnas flera elever som talar samma 

språk. Genom att arbeta med en kamrat som befinner sig över ens egen kognitiva och 

språkliga nivå kan möjlighet för elevens utveckling skapas då eleven arbetar i sin närmsta 
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utvecklings-zon (Gibbons 2013, s. 36 - 37). Samtidigt finns det en risk att undervisningen inte 

blir individualiserad för eleven som ligger på den högre kognitiva och språkliga nivån då den 

eleven inte stimuleras inom sin egen utvecklings-zon. Därför är det viktigt att läraren förser 

varje elev med utmanande arbetsmaterial. 

 

För att andraspråksutvecklingen ska främjas är det även gynnsamt att eleverna läser böcker på 

svenska (Calderon 2006, s. 45). Andraspråkseleverna kan dessutom ha nytta av olika 

arbetsmaterial i form av digitala verktyg, såsom Lexin och Google Translate. Vidare har 

eleverna nytta av multimodala verktyg som exempelvis inläsningstjänst för att kunna lyssna 

på en bok eller en text på svenska. Att läsa på sitt andraspråk är en kognitivt krävande uppgift 

då eleverna måste göra flera saker samtidigt, både förstå orden och samtidigt ljuda dem för att 

sedan kunna förstå kontentan av innehållet. Det är således inte lätt för eleverna att komma på 

strategier själva och därför är det viktigt att läraren lär ut lämpliga läs-strategier och ger 

eleverna rätt anpassade uppgifter för att bland annat utveckla läsförståelsen (se Skolverket 

2012 s, 66 - 71).  

 

7.3 Modersmålets betydelse  

Många av de intervjuade lärarna påpekade modersmålets betydelse för andraspråkselever. 

Eleverna får enligt de intervjuade lärarna möjligheter att visa sina kunskaper på sitt 

modersmål och på så sätt är deras andraspråk inte ett hinder för dem. De kan till exempel 

skriva vissa arbeten på det språk de är mest bekväma med. Bra kunskaper i det egna 

modersmålet är också betydelsefullt för andraspråkselevers självkänsla då ett erkännande av 

modersmålet är ett erkännande av deras familj, kultur, och levnadssätt (Calderon 2006, s. 17 - 

19). Som tidigare nämnt kan föräldrar dock vara rädda för att fokus på modersmålet gör att 

andraspråket hamnar i skuggan och att en blandning av första- och andraspråk kan skapa 

förvirring hos eleverna (Arnberg 2004, s. 45 - 48). I det här fallet är det viktigt att lärarna 

förmedlar information till föräldrar om att modersmålet är en viktig och positiv resurs för 

flerspråkiga elever. Elevernas grammatik och ordförråd förbättras av att kunna sitt modersmål 

och det blir bland annat lättare för dem att översätta från sitt första- till sitt andraspråk 

(Calderon 2006, s. 17 - 19). Därför är det problematiskt om vissa elever hämmas av sina 

föräldrars attityder till modersmål. Problemet kan alltså delvis bero på att lärarna inte 

informerar föräldrarna om hur ett väl utvecklat modersmål hjälper eleverna. Om lärarna inte 

erkänner andraspråkselevers kulturella resurser kan det leda till att eleverna får uppfattningen 

om att deras modersmål inte är relevant för undervisningen. Det kan i sin tur leda till att 
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andraspråkseleverna anser att det är onödigt att utveckla sitt modersmål. Därför anser vi att 

det är bra om eleverna får möjlighet att skriva sina arbeten på sitt förstaspråk. På så sätt kan 

både lärare och elever fånga upp ord på elevernas modersmål under undervisningen, vilket i 

sin tur bidrar till att eleverna känner att undervisningen är meningsfull.  

  

För att andraspråkseleverna i skolan ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål behöver de 

bli erbjudna modersmålsundervisning. Det här löser givetvis inte automatiskt problemet för 

alla elever då vissa inte får möjlighet till modersmålsundervisning på grund av praktiska skäl. 

Det finns också elever som har fått chansen till modersmålsundervisning men väljer att inte gå 

på det på grund av att det inte är ett obligatoriskt ämne i skolan. Det här är något som de 

intervjuade lärarna anser vara en brist i nuläget. Det är givetvis viktigt att det finns en behörig 

modersmålslärare för modersmålsundervisningen men det är också viktigt att arbeta med 

attityder kring modersmålet hos både elever och föräldrar. Andraspråkselevers 

språkkunskaper kan på så sätt användas positivt i samspel med en lärare eller klasskamrat, 

vilket bidrar till att eleven utvecklas i sin närmsta utvecklings-zon (Gibbons 2013, s. 36 – 37). 

I modersmålsundervisningen får eleverna tillgång till en språkkunnig modersmålslärare som 

kan hjälpa dem att utveckla sitt modersmål, vilket i sin tur kan vara en resurs för att utveckla 

andraspråket. Att vissa elever i skolan inte får möjlighet till modersmålsundervisningen är 

således problematiskt då det kan uppfattas som ett förnekande av deras identitet. Det är viktigt 

för elevers självkänsla att detta inte sker då identiteten är en oskiljaktig del av en person. 

Detta är även problematiskt eftersom att eleverna missar chansen till att få språklig hjälp av 

en kunnig modersmålslärare. Här brister det därför i lärarnas arbetssätt när vissa elever får en 

möjlighet medan andra hamnar åt sidan. Det innebär därmed att de elever som inte får någon 

modersmålsundervisning inte har samma chans och förutsättningar att stärka sin självkänsla 

eller utveckla sitt språk.  

  

Ytterligare en aspekt som påpekades av de intervjuade lärarna är dilemmat mellan att 

prioritera modersmålsundervisning och den ordinarie undervisningen. Enligt lärarna kan inte 

modersmålsundervisningen ta tid från den ordinarie undervisningen då det redan finns många 

andra ämnen som ingår i skolundervisningen. Detta kan vara en anledning till att elever väljer 

att inte gå på modersmålsundervisningen då den ligger efter den ordinarie skoldagen. Många 

andraspråkselever kan även känna att det är mindre viktigt med modersmålsundervisning på 

grund av att lektionen inte är placerad på ordinarie skoltid. Som tidigare nämnt har en studie 

visat att det inte är tillräckligt stimulerande att ha modersmålsundervisningen efter skoldagen. 
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Detta för att elevernas kognitiva och språkliga utveckling inte stimuleras tillräckligt då. Det 

har visat sig vara mest berikande för elevernas kognitiva och språkliga utveckling att 

kombinera undervisningen med elevens första- och andraspråk, vilket 

modersmålsundervisningen inte gör i dagsläget (Axelsson 2004, s. 513 - 516).  

  

Vägen framåt för lärarna är att utveckla och att tillämpa olika arbetssätt och använda alla 

tillgängliga metoder och resurser för att skapa ännu bättre förutsättningar för elever att 

inhämta och utveckla nya kunskaper. På så sätt främjar lärare elevers utveckling och 

förhoppningsvis deras livslånga lust till att lära (Skolverket 2011, s. 7).  

8. Metodkritik  

I vår studie valde vi att intervjua fyra lärare genom semistrukturerade intervjuer. Fördelen 

med att använda semistrukturerade intervjufrågor var att vi bland annat kunde ställa 

följdfrågor när oklarheter i intervjupersonernas svar dök upp. Att intervjua överlag gav oss en 

inblick i lärarnas unika verklighet. Vår avsikt var inte heller att generalisera utan förstå de 

fenomen som lärarna uppfattade att de ställdes inför i sin undervisning av flerspråkiga elever. 

Det går därför inte att dra slutsatser om hur det kan se ut i andra mångkulturella skolor. 

Studien hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt att intervjua lärare på flera olika skolor. 

Vi hade troligtvis även fått en annan bild av hur sde olika arbetssätten och arbetsmaterialen 

användes i klassrummet om vi hade utfört en studie som också omfattade observationer av 

intervjupersonerna. Vi hade kanske också kunnat se hur andraspråkseleverna reagerar på de 

olika metoderna och de arbetssätt som lärarna använder. Sammantaget hade vår studie sett 

annorlunda ut om vi hade utfört en observationsstudie eller intervjuat flera lärare i olika 

skolor. Urvalet av enbart fyra lärare i en och samma skola gjorde samtidigt att vi kunde 

fokusera mer djupgående på deras svar, uppfattningar och upplevelser. Det är givetvis viktigt 

för undervisningens kvalité hur lärarna själva uppfattar sitt arbete.  

9. Förslag till vidare forskning 

Här är några frågor till vidare forskning: Hur utvecklar lärare nya kunskaper om 

andraspråkselevers behov? Vilka behov av kunskaper har lärare för att kunna inkludera 

modersmålet i undervisningen? Hur vet lärare vilka arbetssätt och arbetsmaterial de ska 

använda sig av för att andraspråkselevers ska få en positiv språkutveckling?  
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