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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur lärare resonerar om undervisning i klasser med flerspråkiga 

elever och hur de resonerar kring flerspråkighet samt hur de upplever samarbetet med 

modersmålslärarna. Vårt syfte med denna studie har varit att komma lite närmare på 

undervisningen av flerspråkiga elever och belysa detta ur ett lärarperspektiv.  För att kunna 

undersöka detta har vi intervjuat sex lärare i tre olika skolor. Samtliga lärare i vår 

undersökning ser flerspråkighet som en resurs för sin undervisning och som en fördel för den 

enskilda eleven framförallt senare i yrkeslivet. Dock ser lärarna flerspråkighet i skolan som ett 

problem eftersom dessa elever ofta ligger långt efter i utvecklingen av det svenska språket. 

Trots de positiva ställningstagandena från lärarnas sida om modersmålsundervisning, 

studiehandledning på modersmål och svenska som andraspråksundervisning, framkommer det 

i vår studie att det ”typiska” är att vara enspråkigt eftersom studien visar att det råder dåligt 

samarbete med modersmålslärare, brist på kompetenta svenska som andraspråkslärare och 

obefintligt flerspråkig undervisning.  
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1. Inledning 

I Sverige, vid början av 2000-talet, har ca 20 % av barnen en annan språklig och kulturell 

bakgrund än den svenska. Detta betyder att pedagoger i förskola och skola möter en betydligt 

mer varierad barn- och ungdomsgrupp än vad som tidigare varit vanligt. Under de drygt 30 år 

som denna förändrade situation kommit till stånd har också pedagogik och arbetssätt 

förändrats i förskolan och skolan, men utan att i någon radikalare mening beakta att var femte 

barn eller ungdom har andra kulturella och språkliga erfarenheter än barn till enspråkigt 

svensktalande föräldrar (Axelsson m.fl. 2001). 

 

Effekterna av denna brist på anpassning har inte låtit vänta på sig. Flera undersökningar på 

senare år har vittnat om att elever med annat modersmål än svenska underpresterar. Detta är 

speciellt tydligt i mångkulturella kontexter i invandrartäta områden. Barnen och ungdomarna 

utgör en heterogen grupp som socialiserats in i sina familjers kultur och språk. Dessa elevers 

språkliga kunskaper i modersmålet och svenska kan skilja sig mycket åt. Många har ett 

välutvecklat modersmål, men deras kunskaper i svenska är mycket begränsade. Andra kan ha 

kommit längre i sin svenskinlärning, men saknar vissa grundläggande delar i modersmålet. 

Det betyder att det kan finnas luckor att fylla, i såväl första som andra språket. Det är 

förskolans och skolans ansvar att skapa förutsättningar för alla barn att nå de mål som är 

uppsatta i läroplaner och kursplaner. Forskning från storstäderna i Sverige visar att skolorna 

inte når denna uppfyllelse. Som en orsak till sämre skolframgång anges ofta bristen på 

tillräckligt goda kunskaper i svenska (Roth 1998). 

 

Flera förespråkare av mångkulturalism bland annat Hans Ingvar Roth (1998) och Lotta 

Brantefors (2001) menar att i dagens skola bör undervisningen drivas med hjälp av en 

mångkulturell utbildning. Begreppet mångkulturell är emellertid inte något entydigt det kan, 

enligt Brantefors (2001) vara laddat med varierande antaganden. Roth (1998) menar att 

mångkulturalism för en del representeras av att vi fått fler etniska och religiösa kulturer i 

Sverige genom efterkrigstidens arbetskraft- och flyktinginvandring. För andra består det 

mångkulturella även i att gruppidentiteter utifrån kön, region, ålder, klass och sexuell 

läggning blivit mer ”synliga” under senare tid. Utan en rik mångfald av idéer, kulturella 

perspektiv och historiska erfarenheter kan knappast nyfikenhet, självkritik och ett kreativt 

nytänkande befrämjas (Roth 1998).  
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I vårt blivande yrke kommer vi att möta elever från olika kulturer och barn med flera språk 

förutom svenskan. Därför anser vi att det är viktigt för oss att vi har kunskap om hur 

undervisning i klasser med flerspråkiga elever bedrivs för att kunna bemöta alla barn och 

stödja dem där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

 

1.1 Syfte 

Vårt övergripande syfte är att belysa undervisningen i klasser med flerspråkiga elever, ur ett 

lärarperspektiv. De ämnen som speciellt har varit i centrum för den mångkulturella 

undervisningen är elevernas modersmål, studiehandledning på modersmål och svenska som 

andraspråk. Dessa ämnesområden har ofta utgjort motiv för att kräva separata 

utbildningsarrangemang som till exempel förberedelseklass och modersmålsundervisningen 

anses som en viktig källa för förstärkningen av flerspråkiga elevers kulturella identitet. 

 

Vi fokuserar i denna studie på lärarnas resonemang kring flerspråkighet och modersmål och 

dess påverkan på elevernas skolframgång. Med resonemang avser vi hur lärarna tänker, 

reflekterar och överväger kring undervisningen av flerspråkiga elever. Vår studie avgränsas 

till att gälla klasser i årskurs ett och två där flerspråkiga elever deltar i undervisningen och vi 

använder i denna undersökning begreppen flerspråkighet och tvåspråkighet som liktydiga. 

Med flerspråkiga elever menar vi i denna uppsats de elever som har ett annat modersmål än 

svenska och som talat detta utanför skolan, medan de i skolan talar svenska. De behöver inte 

kunna något av språken flytande för att i vår studie benämnas som flerspråkiga.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur resonerar lärare om undervisning i klasser med flerspråkiga elever? 

Hur resonerar lärare kring elevernas flerspråkighet? 

Hur upplever lärare samarbetet med modersmålslärarna?  
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2. Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

Sedan 1900-talets början har en mängd undersökningar gjorts om tvåspråkighetens eventuella 

inverkan på barnets intelligens och skolresultat. I tidigare undersökningar hade forskarna ofta 

negativa förväntningar, de ville studera de problem som tvåspråkigheten orsakar. I de flesta 

undersökningar förstärkte resultaten denna negativa syn. Tvåspråkigheten tycktes medföra 

dåliga prestationer i intelligenstest och svaga skolresultat (Virta 1983). Testerna som gjordes 

för att mäta intelligens bestod av verbala och icke-verbala tester. Men en stor metodologisk 

brist var att de här testerna inte tog hänsyn till i hur hög utsträckning barnen var tvåspråkiga. 

Undersökningarna var också dåligt kontrollerade även ur andra aspekter, till exempel 

granskades inte den socioekonomiska bakgrunden, vilken skulle kunna leda till dåligt 

testresultat (Arnberg 2004).  

 

Under 1960–70 talet ändrades synen på lärande av ett andra språk till att bli en kognitiv 

process, där inläraren själv är delaktig i sitt lärande. Kunskap förs inte längre över utan 

inläraren omprövar hela tiden sin kunskap och därigenom utvidgas den (Colliander 2008). 

Med kognitiva utveckling menas här hur kunskap, tänkande, problemlösningsförmåga, 

begreppsbildning, symboliseringsförmåga med mera utvecklas hos barnet (Arnberg 2004).  

Inom detta område har den tyske professorn Werner Leopold, enligt Leonore Arnberg (2004), 

genomfört en studie som troligen är den mest omfattande undersökning som hittills har gjorts 

på ett tvåspråkigt barn. I sin undersökning använde han sin dotters tvåspråkiga utveckling. 

Leopold hävdade att det tvåspråkiga barnet genom att fortlöpande höra ting och händelser 

omnämnda med två namn vid låg ålder inser att förhållandet mellan ett ords ljudbild och 

innebörd är godtyckligt. På detta sätt inriktar sig det tvåspråkiga barnet på föremålens 

väsentliga aspekter, vilket är viktigt för barnets kognitiva utveckling. Den kognitiva 

utvecklingen påverkas också av den berikande erfarenheten av två kulturer samt den flexibla 

attityden med att växla mellan de två språken. Arnberg (2004) skriver vidare att två 

välutvecklade språk gynnar divergent tänkande, möjligheten att se andra alternativa lösningar 

på ett problem. Självklart finns det även enspråkiga som kan tänka divergent, men flera 

forskningsresultat visar att två välutvecklade språk främjar divergent tänkande. 

 

Den kanadensiska vetenskapsmannen Jim Cummins (2000), menar även han att 

språkutvecklingen och den kognitiva utvecklingen hänger ihop. Den mest väsentliga faktorn 
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ifråga om kognitiv utveckling är sättet på vilket barnet har fått utveckla sin tvåspråkighet. 

Cummins (2000) hävdar att en så kallad subtraktiv tvåspråkighet, där barnet får lära sig ett 

andraspråk på bekostnad av förstaspråket, har negativa effekter på den kognitiva 

utvecklingen, medan den så kallade additiva tvåspråkigheten, där första- och andraspråket får 

utvecklas sida vid sida, har positiva effekter på såväl språkkunskapsnivån i de två språken 

som på barnets kognitiva förmågor. Cummins (2000) beskriver detta med hjälp av 

tröskelhypoteser, vilken innebär att de barn, som har uppnått en mycket hög nivå i sina båda 

språk hör till de grupper som uppvisar positiva effekter vid mätningar av kognitiv utveckling. 

De barn däremot som visserligen har uppnått infödd nivå i det ena av språket, oftast sitt 

modersmål, men behärskar det andra språket betydligt sämre, visar varken positiva eller 

negativa effekter, det vill säga deras prestationer skiljer sig inte från enspråkiga barns 

prestationer. Och de barn som inte på något sätt uppnår en infödd nivå på sitt andraspråk, och 

som under långa tider tvingas tänka på ett dåligt behärskat språk i de situationer som bland 

annat är till för att befrämja kognitiv utveckling, skulle enligt tröskelhypotesen visa negativa 

effekter, d v s klara sig sämre än motsvarande enspråkiga barn (Cummins 2000). 

 

Tvåspråkighet tycks även främja utvecklingen av en analytisk och medveten syn på språket, 

menar Erkki Virta (1983). Observationer av tvåspråkiga barns utveckling visat att 

tvåspråkighet gör det lättare för barnet att göra åtskillnad mellan ordets konkreta form och 

ordets betydelse. När det gäller tvåspråkighetens effekt på majoritetsspråket har man funnit 

såväl positiva som negativa effekter. Arnberg (2004) hävdar att de negativa effekterna 

innefattar följande: mindre aktivt och passivt ordförråd, mindre invecklade satser och 

felanvändning av nyanser i språket. Hon menar även att senare undersökningar har hävdat att 

tvåspråkighetens påstådda handikapp inte existerar, är mindre än man antagit eller att 

tvåspråkigheten till och med har en positiv inverkan på den språkliga utvecklingen. 

Tvåspråkiga har även lättare att ta till sig ytterligare språk och de framskrider snabbare i sina 

språkstudier jämfört med dem som är uppvuxna med endast ett språk (Arnberg (2004). 

 

Det är oftast starka samband mellan modersmål och andraspråket när det gäller kognitiv 

språkfärdighet, hävdar Virta (1983). En tolkning av sambandet är, menar författaren att 

kognitiv språkkompetens i barnets modersmål i viss utsträckning främjar utvecklingen av 

motsvarande språkkompetens i det andra språket. Till stöd för denna tolkning, hänvisar Virta 

(1983) till Cummins som tar upp resultatet som visar att ju längre barnet får utveckla den 



5 

 

kognitiva sidan av sitt modersmål desto lättare blir det att uppnå motsvarande behärskning av 

det andra språket. 

 

Även Lev Vygotskij (1934/2001) understryker att inlärningen av ett andra språk bygger helt 

på att modersmålet uppnått en viss nivå i sin utveckling. Barnet lär sig det andra språket 

genom att det redan förfogar över ett system av betydelser i modersmålet och kan överföra 

detta till det andra språkets sfär. Inlärandet av det andra språket banar väg för att lära sig 

behärska de högre formerna hos modersmålet. Det gör det möjligt för barnet att förstå 

modersmålet såsom ett språksystem bland många andra, och ger det följaktligen en möjlighet 

att generalisera företeelser i modersmålet. Förvisso förutsätter inlärningen av ett andra språk i 

skolan att det finns ett etablerat system av betydelser i modersmålet. När barnet lär sig ett 

främmande språk behöver det inte ännu än gång utveckla den språkliga semantiken, bilda 

betydelser åt orden eller lära in nya begrepp och föremål. Barnet lär sig nya ord som punkt för 

punkt motsvarar ett begreppssystem som det redan tillägnat sig. Därigenom uppstår en 

fullkomligt ny relation mellan ord och föremål, som skiljer sig från den som finns i 

modersmålet. När man lär sig ett andra språk finns det redan ett på förhand givet system av 

färdiga betydelser i modersmålet, och detta system skapar förutsättningarna för det nya 

systemets utveckling (Vygotskij 1934/2001). 

 

Slutligen anser Arnberg (2004) att det är viktigt att inse att de studier som funnit positiva och 

negativa effekter har genomförts med barn med olika bakgrund. Positiva effekterna kom fram 

i samband med att barnen representerade majoritetsgruppen i samhället, hade 

medelklassbakgrund, omgavs av positiva attityder till flerspråkighet och själva hade valt att 

vara tvåspråkiga. Negativa effekter framkom då barnen hade de motsatta förhållandena: 

tillhörande minoritetsgruppen, med arbetarklassbakgrund, omgivna av negativa attityder till 

sitt minoritetsspråk och med tvåspråkigheten som en nödvändighet. Enligt många forskare är 

det troligen skillnader av detta slag, snarare än tvåspråkigheten som sådan, som har bidragit 

till de motsägelsefulla forskningsresultaten (Arnberg 2004). 

 

2.1 Sammanfattning 

Diskussionen i kapitlet har gett oss några insikter i svårigheterna när det gäller att bedriva 

forskning på detta område. Detta gör att vi bör vara mer kritiska mot den information vi får i 
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framtiden rörande tvåspråkighets effekter på elevernas utveckling. Forskningsresultatet består 

ofta av genomsnitt för grupper och individer och säger oss ganska lite om det enskilda barnet. 

Det kan vara så att tvåspråkighet innebär en fördel för vissa barn och t o m en nackdel för 

andra. Som påpekas av bland annat forskaren Cummins (2000) är omgivningens (särskilt 

majoritetsmedlemmarnas) attityder till tvåspråkighet i allmänhet och till minoritetsspråket och 

minoritetsgruppen i synnerhet av stor betydelse för barnens språkliga och kognitiva 

utveckling. Klart positiva är dock de sociala (och i förlängningen även ekonomiska) 

konsekvenserna av tvåspråkigheten (Arnberg 2004). 

 

Forskarna bland annat Vygotskij (1934/2001), Cummins (2000) och Arnberg (2004) är eniga 

om att modersmålsundervisningen har betydande effekter på elevernas utveckling. De elever 

som oavbrutet får träning i både majoritetsspråket och i sitt modersmål får bättre resultat i 

skolan och i utvecklingen av båda språken. 
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3. Vad innebär det att behärska flera språk i en 

undervisning som bedrivs på svenska? 

För att få en klarare bild av undervisningen i klasser med flerspråkiga elever ska vi studera de 

ämnen som speciellt har varit i centrum för den det vill säga modersmål, svenska som 

andraspråk och studiehandledning på modersmål. Vidare kommer vi att ta upp resonemanger 

kring flerspråkighet som ett problem och språkets betydelse för elevernas identitet och 

självbild. Vi inleder med att förtydliga innebörden av flerspråkighet/tvåspråkighet och 

modersmål eftersom de är dominerande och relevanta begrepp i denna studie.  

 

3.1 Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

Definitionerna av tvåspråkighet är nästan lika många som de forskare som har sysslat med 

tvåspråkighet. Varje forskare använder en definition som passar just hennes/hans 

forskningsområde. På så sätt blir alla definitioner godtyckliga. Detta har i någon mån bidragit 

till begreppsförvirringen inom tvåspråkighetsforskningen (Skuttnabb-Kangas 1981). Enligt 

Nationalencyklopedins (2009) beskrivning av tvåspråkighet är det användandet och/eller 

behärskandet av två språk. Någon mer precis definition av begreppet finns inte, bl.a. eftersom 

det är en glidande skala mellan att kunna och att inte kunna ett språk”.  Tove Skuttknabb-

Kangas (1981) definierar tvåspråkighet efter fyra kriterier: ursprung, kompetens, funktion och 

attityder. I dessa kriterier understryker hon beskrivande profiler istället för definitioner. 

 

Enligt Skuttknabb-Kangas (1981) ursprungskriterie är den tvåspråkiga en person som har lärt 

sig två språk eller har använt två språk parallellt som kommunikationsmedel från allra första 

början eller mycket tidigt i livet. I enlighet med kompetenskriteriet krävs för att någon ska 

vara tvåspråkig, att den behärskar de båda språken lika bra, motsvarande en infödd användare 

av språket, och kan producera fullständiga och meningsfulla yttranden på båda språken. Den 

tvåspråkige ska dessutom ha kännedom om båda språkens grammatik och struktur. Sett till 

funktionskriteriet ska de tvåspråkiga kunna använda båda språken i de flesta situationer i 

enlighet med sina egna önskemål. Enligt attitydskriteriet identifieras den tvåspråkige av sig 

själv eller av andra som tvåspråkig. Definitionen baserar sig på det språk som individen 

identifierar sig med. Det vill säga det språk genom vilket gruppens normer och värdesystem 

tillägnas vilket sker i en socialisationsprocess. Gruppens kulturella tradition och identitet 
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brukar till stor del ske med språkets hjälp, där språket utgör en symbolisk representation för 

gruppen. 

 

Skuttknabb-Kangas (1981) kopplar samman de ovan nämnda definitionstyperna och menar att 

en ideal tvåspråkighet skulle kunna se ut på följande sätt: 

 

Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i enspråkiga 

eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en individs kommunikativa 

och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv ställer, på samma nivå som 

infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med båda (eller alla) språkgrupperna 

(och kulturerna) eller delar av dem  (Skuttknabb-Kangas 1981, s 93). 

Skuttknabb-Kangas (1981) kriterier på tvåspråkighet kan vara enkla och entydiga men när det 

skrapas på ytan är de ofta mycket komplicerade, anser Ulla Börestam & Leena Huss (2001). 

Författarna framhåller att både det egna förhållningssättet och andras inställning kan ändras 

över tiden på grund av förhållanden eller av någon annan orsak. Olika individer kan också ha 

mycket olika uppfattningar om sin egen tvåspråkighet. Vissa personer förutsätter en mycket 

hög kompetensnivå för att kunna betrakta sig själva som tvåspråkiga, andra nöjer sig med 

mindre och ser kanske hellre sina egna språkkunskaper som ett tecken på sin samhörighet 

med två kulturer. Det förekommer också att individer t ex av politiska skäl kan vilja förneka 

delar av sin språkliga tillhörighet. Attityder är med andra ord på olika sätt avgörande vid 

användandet av denna definition. Börestam & Huss (2001) nämner vidare att språklig 

kompetens inte är lätt att mäta och för att kunna tolka mätresultatet krävs ett jämförelseobjekt. 

Vanligast har varit att jämföra med enspråkiga talare av de aktuella språken (Börestam & 

Huss 2001). Men vilken person är rättvisande att jämföra med, eftersom många faktorer, som 

till exempel levnadsförhållanden och omgivningens attityder är inblandade i utvecklingen av 

tvåspråkighet (Arnberg 2004). 

 

3.2 Flerspråkighet ett problem? 

Ofta, när språket anses vara ett problem, blandas språkfrågan ihop med andra problem runt 

individen. Carla Jonsson (2008) exemplifierar detta genom en skola i Landskrona där ett 

förbud att tala andra språk än svenska inrättades eftersom det ansågs vara lösningen på de 

problem de hade på skolan. I själva verket var det andra bakomliggande orsaker, som till 

exempel socioekonomiska faktorer, till problemet, vilket framkom senare under debatten. Att 
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se språket som ett problem, anser Jonsson (2008), kan leda till att individen hämmas i sin 

personliga utveckling och därmed får minskat självförtroende. Skolorna hamnar lätt i en sorts 

systematisk diskriminering, anser Monica Axelsson (2004), då de till exempel ofta skyller 

elevens misslyckande på individen, använder läromedel och utformar tester för enspråkigt 

svenska elever och där samarbetet med modersmålslärarna är näst intill obefintligt. Även 

lärarens ställningstagande i frågan är viktigt, menar Cummins (2001). Genom samspelet 

mellan lärare och elev, blir eleven antingen stimulerad eller hämmad beroende på om läraren 

väljer att stötta elevens flerspråkighet eller utgår från majoritetsspråkets maktposition i 

samhället. 

 

Tarja Laaksonen (1999) skriver att Cummins anser att en ofta förekommande missuppfattning 

är till exempel när man tror att barn som har lärt sig språket ytligt (efter cirka två år) och kan 

delta i vardagliga diskussioner, också behärskar språkets alla aspekter lika bra som en infödd 

talare. Åsa Wedin (2008) menar att studier har visat att det tar betydligt längre tid att utveckla 

kompetens i det akademiska språk som används för att uttrycka kunskap i skolan, det så 

kallade språkrelaterade språket, på samma nivå som sina enspråkiga klasskamrater och att 

detta särskilt gäller de elever som inte fått möjlighet att utveckla skolspråk och literacitet på 

sitt modersmål. 

 

Elever som har stannat på en mellannivå anses som en problematisk elevkategori av Kerstin 

Bülow, Birgitta Ljung & Lena Sjöqvist (2001). Enligt författarna finns det elever som har 

stannat på mellannivå. De är ofta födda i Sverige och har ett bra flyt i språket. Deras muntliga 

färdighet skiljer sig inte avsevärt från de svenska kamraternas talspråk, men deras ordförråd 

räcker inte för att klara sig i mer krävande skolsituationer. Vanligtvis tolkas detta som rent 

språkliga brister. För att hjälpa dessa elever används stödinsatser, förenklade texter, fler 

övningar i ordkunskap och lättare skrivövningar. Trots detta tycks dessa elever stagnera. Det 

visar sig många gånger att dessa elever inte har uppnått högre nivå i sitt modersmål heller. 

Detta tas många gånger som belägg för elevens bristande begåvning och konsekvenserna blir 

ännu mer förenklad undervisning och intellektuellt understimulerad (Bülow m fl 2001).  
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3.3 Modersmål- Vad är det? 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) förklaring är begreppet modersmål ett språk som barn lär 

sig först (förstaspråk). Men enligt Skuttnabb-Kangas (1981) är begreppet mer komplext än så. 

Modersmålet är det redskap som barn lär sig utnyttja för att kunna använda symboliska 

begrepp och koda sin omvärld. I flerspråkiga uppväxtmiljöer kan barn tillägna sig två eller 

fler olika modersmål samtidigt. Skuttnabb-Kangas (1981) nämner fyra olika kriterier för att 

definiera modersmålet: ursprung, kompetens, funktion och attityder. Enligt 

ursprungsdefinitionen är modersmålet ”det språk som barnet lär sig först” (Skuttnabb-Kangas 

1981, s 22) eller på vilket de har etablerat sina första långvariga språkliga kontakter. 

Modersmålet kan också definieras som ”det språk som man behärskar bäst”(Skuttnabb-

Kangas 1981, s 22). Funktionsdefinitionen betecknar modersmål såsom ”det språk som 

han/hon använder mest” (Skuttnabb-Kangas 1981, s 23). Skuttnabb-Kangas (1981) poängterar 

här att det kriteriet inte heller håller måttet, eftersom man ofta blir tvungen att t ex i sitt arbete 

använda ett visst språk utan att alls behöva kunna det bra eller utan att det är ens första språk. 

Skuttnabb-Kangas (1981) påpekar att det återigen är minoritetsgrupperna som inte får tillfälle 

att använda sitt modersmål i sitt arbete. Attityddefinitionen baserar sig på det språk som man 

identifierar sig med (Skuttnabb-Kangas 1981, s 23), en socialpsykologisk definition, det vill 

säga det språk som individen genom socialisationsprocessen har tillägnat sig sin grupps 

normer och värdesystem med. Gruppens kulturella tradition och identitet brukar till stor del 

ske med språkets hjälp, där språket utgör en symbolisk representation för gruppen. Som 

motivering till varför eleverna ska ha modersmålsundervisning uppger Virta (1983) att 

undervisning på modersmålet gynnar förutsättningarna för barnets språkliga, intellektuella, 

emotionella, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Utgångspunkten är alltså att 

undervisning på modersmålet är något som eleven behöver för sin utveckling. 

 

3.4 Modersmålsundervisning i skolan 

Fram till i slutet av 1990-talet användes termen hemspråk men i juli 1997 övergicks från att 

använda termen hemspråk till modersmål. Bytet av term gjordes, främst som en politisk 

markering, för att ge en ökad status åt undervisning i olika främmande modersmål (Concha 

2007).  
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Elever i grundskolan och gymnasieskolan har rätt till modersmålsundervisning om de har ett annat 

modersmål än svenska och använder detta som dagligt umgängesspråk med minst en 

förälder/vårdnadshavare (Skolverket 2002, s 22). 

Gunilla Ladberg (2000) menar att modersmålets betydelse för eleverna finns i tre plan. 

Emotionellt är det en trygghet att kunna yttra sina känslor och då bli förstådd, socialt att 

språket används och ses som värdefullt och intellektuellt för att det är genom tänkande som 

kunskap utvecklas och barnet tänker lättast fritt på sitt modersmål. För elever där andraspråket 

är underutvecklat kan det ibland vara av yttersta vikt att lärandet sker på barnets modersmål 

samtidigt som andraspråket utvecklas. Då lärandet sker bäst på det starkaste språket krävs en 

stor flexibilitet från läraren och varierade arbetssätt för att de ska kunna tillgodogöra sig 

kunskaper i andra ämnen. Detta kan till exempel ske genom ett utvecklat samarbete mellan 

klassläraren och modersmålsläraren där undervisningen ibland kan vara tvåspråkig och vissa 

uppgifter löses på modersmålet (Axelsson 2004). Modersmålslärare blir ofta en, för eleven, 

representant för den egna kulturen och ett samarbete mellan modersmålsläraren och 

klassläraren kan vara inspiration till det egna mötet med den svenska kulturen (Ladberg 

2000).  

 

Skolverkets (2008) studier rapporterar att modersmålsundervisningen framstår som en i hög 

grad extern verksamhet i förhållande till skolan, även om den bedrivs inom skolans lokaler 

och för skolans elever. Huvudansvaret för undervisningen ligger ofta hos kommunen. På 

flertalet skolor handlar det om ett antal olika språkliga bakgrunder hos eleverna och därmed 

om ett antal olika lärare. Tidsmässiga förläggningen av undervisningen efter skoltid är inte 

populärt bland eleverna, eftersom eleverna då är mest trötta och omotiverade (Skolverket 

2008). 

 

3.5 Svenska som andraspråk/Sv2 

Ing-Marie Parszyk (2002) hänvisar till Tingbjörn som lägger tyngdvikten på ”aktiv 

tvåspråkighet som utbildningsmål i Sverige” (Parszyk 2002, s 51). För att flerspråkiga elever 

ska få en med svenska elever jämlik chans i fortsatt utbildning är det viktigt att 

undervisningen svenska som andraspråk har högt ställda mål. Kenneth Hyltenstam i 

Skolverkets (2000) rapport skriver att för dem som växer upp enspråkigt med svenska som sitt 

modersmål har skolan en mycket stor erfarenhet av hur det går till att främja en god 

behärskning av svenska i tal och skrift. Det tas som en självklarhet att svenska barn och 
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ungdomar ska ha undervisning i sitt modersmål flera timmar varje vecka under hela skoltiden, 

från det de är 6-7 år tills de närmar sig 20- årsåldern. Och då gäller det ett språk de redan kan 

när de börjar skolan. I fråga om elever som inte redan kan språket - eller som kan det i mer 

begränsad utsträckning än jämnåriga infödda - sträcker sig erfarenheterna inte så långt tillbaka 

i tiden. Undervisning i svenska som andraspråk för skolbarn tog sina första stapplande steg på 

60-talet och har fått erkännande som ett eget ämne först 1995 i den svenska skolan 

(Skolverket 2000) .   

 

Undervisningen i svenska som andraspråk är utformad individuellt med målet att utveckla 

elevens svenska språk både som vardaglig kommunikation och som medel att tillägna sig 

kunskaper i skolans ämnesundervisning (Parszyk 2002). Skolverket (2007) beskriver i en 

rapport syftet med undervisningen svenska som andraspråk enligt följande; eleverna skall 

uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever 

med svenska som modersmål har (Skolverket 2007, s 13-14).  

 

Gunnar Tingbjörn (2004) riktar uppmärksamheten på att flerspråkiga elever har ett dubbelt 

utbildningsmål. De skall dels få undervisning i svenska som andraspråk för att kunna lära sig 

sitt andraspråk svenska på sina egna villkor och dels måste de också lära sig allt som svenska 

elever lär sig i skolans övriga ämnen, men detta måste de lära sig genom undervisning på 

svenska – det vill säga det andraspråk som de samtidigt håller på att lära sig. Att tillägna sig 

kunskaper på det andra språket som är redan begränsat utgör naturligtvis en betydande 

svårighet för dessa elever. Om dessa elever skall ha en rimlig möjlighet att lyckas, ställer det 

stora krav inte bara på de själva utan också på deras klass- och ämneslärare samt de lärare 

som ska stå för handledningen (Tingbjörn 2004). 

 

Ett annat stöd, för flerspråkiga elever som ännu inte uppnått en tillräcklig nivå i svenska är 

studiehandledning på modersmålet. 

 

3.6 Studiehandledning på modersmål 

Enligt Skolverkets (2008) rapport innebär studiehandledning på modersmål handledning i 

skolämnen, för elever med annat modersmål som inte kan tillgodogöra sig undervisningen på 

svenska i ett eller flera ämnen. Elevens rätt till studiehandledning beror på hur väl denne 
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behärskar det svenska språket och ges så länge skolan anser att eleven behöver den. Främst 

riktas handledningsinsatser till nyanlända elever och förekommer i högre utsträckning på 

skolor med en högre andel nyanlända elever med annat modersmål. På ett antal skolor menar 

Skolverket (2008) att studiehandledning inte har ”slagit igenom” (Skolverket 2008, s 43) ännu 

och framhåller att det finns en brist på information i skolorna om vad studiehandledning 

betyder. Studiehandledning på modersmål är som verksamhet tätt kopplad till 

modersmålsundervisningen, det vill säga samma lärare har ofta modersmålsundervisning och 

studiehandledning. Studiehandledningen regleras i förordningen under rubrik Särskilda 

stödinsatser (SFS 1994:1194, 5 kap.2§). 

 

3.7 Språket som identitet 

Parszyk (2002) skriver att i Lpo 94 formuleras syftet med modersmålsundervisning som att 

”främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet” (Parszyk 

2002, s 51).  

Ett språk inte är något man kopplar ifrån sig som person. Ett språk är något man är och något man 

lever i. Alltid. Oavsett om man för tillfället talar det språket eller inte. Som individ riskerar man att 

förlora en del av sig själv om man inte tillåts bejaka sin språkliga och/eller kulturella identitet 

(Jonsson 2008, s 144). 

Charlotte Haglund (2004) menar att språket bekräftar individens sociala och kulturella 

tillhörighet och blir en resurs för att uppnå speciella syften. Varje språklig handling är en 

identitetshandling i ett språkligt samspel där identiteten förmedlas och återspeglas samtidigt 

som den skapas genom det språkliga samspelet. Språket bidrar till att bevara sociala strukturer 

och maktrelationer i samhället. Däremot är inte identiteten oföränderlig barn och ungdomar 

utvecklar sin identitet genom att samverka mellan olika kulturella och sociala grupper, där 

mångfalden ger trygghet och leder till att nya heterogena identiteter skapas.  

 

Inom detta område har Cummins (2000) markerat att man i diskussionen om tvåspråkighet 

och andraspråksundervisning alltmer börjat betona vikten av det tvåspråkiga barnets identitet 

och självbild tillika hur samhället inverkar på dessa. Skolan speglar både direkt och indirekt 

samhällets attityd till elevernas hemmiljö och de erfarenheter som eleverna bär med sig i form 

av språk och kultur. Elever som värderas positivt får en positiv självbild och tenderar att ha 

större skolframgång än de elever som värderas negativt. Börestam & Huss (2001) skriver att 

De vos & Lees granskningar har visat att samma etniska grupp kan uppnå god skolframgång i 
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ett land, medan de klarar sig sämre i ett annat land. Ett exempel på detta är koreanska elever 

som anses vara högpresterande i amerikanska läroverk men som i Japan allmänt når dåliga 

resultat. Detta har förklarats med koreanernas historia som tvångsimporterad arbetskraft i den 

tidigare kolonialmakten Japan och den stigmatisering som detta inneburit. I Amerika har 

koreanerna däremot ingen liknande bakgrund av underkastelse utan de har i regel invandrat av 

fri vilja och kan därför jämföra sig med andra invandrade grupper (Börestam & Huss 2001). 

 

3.8 Sammanfattning 

Vad menas med tvåspråkighet och vem är tvåspråkig? Vi kan tyvärr inte ge något enkelt svar 

på denna fråga efter vår granskning. Vid genomgången har vi utgått från Skuttknabb-Kangas 

(1981) fyra olika definitionsgrunder nämligen, ursprung, kompetens, funktion och 

identifikation. Som det har påpekats finns det alltså inte en enda ”riktig” definition av 

tvåspråkighet, utan fenomenet kan ses ur flera vinklar. Vad som är modersmål kan variera 

under en och samma tidpunkt, beroende på vilket kriterium som används. Modersmålet är 

instabil och föränderlig, en process där ständiga förändringar är möjliga. Alla utom 

ursprungskriteriet ger möjligheter till förändringar, till och med flera gånger under ens liv. 

Detta är tydligast när det gäller funktionsdefinitionen; flera språk kan användas under olika 

perioder i ens liv (Skuttnabb - Kangas 1981). Att förlora sitt modersmål är att förlora en del 

av sin identitet och i många fall sin möjlighet att uttrycka tankar och känslor på ett mer 

nyanserat sätt (Axelsson 2004, Haglund 2004). Att utveckla sitt språk, både sitt modersmål 

och sitt andraspråk är viktigt och vi har i detta kapitel studerat hur detta kan ske med hjälp av 

svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmål och med en positiv självbild 

samtidigt som vi berört den problematik som finns runt flerspråkigheten. Sammanfattningsvis 

framstår undervisningen i modersmål både som en resurs för elevernas språk- och 

identitetsutveckling och som en marginaliserad verksamhet som till stor del bedrivs utanför 

skolans övriga verksamhet.  



15 

 

4. Undervisning ur ett flerspråkigt perspektiv 

Olga Dysthe (1996) skriver att undervisningen i klasser med flerspråkiga elever kännetecknas 

av att läraren utgår från varje enskild elevs förutsättningar och behov där språkliga och 

kulturella samt kognitiva aspekter utgör grunden för valet av arbetssättet. Hon framhåller 

precis som Vygotskij (1934/2001) samtalets och läsningens viktiga roll i elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Hon förespråkar därför ett arbetssätt som möjliggör en ständig dialog där 

elevernas tankar och uppfattningar uttryckta i tal och skrift fungerar som utgångspunkt för ett 

aktivt lärande. 

 

4.1 Samtal i ett dialogiskt klassrum 

Cummins (2001) menar att lärandeprocessen sker genom att aktivera elevens tidigare 

kunskaper. Eftersom den tidigare kunskapen i ämnet gör ny information begriplig är det 

viktigt att ta reda på vilken förförståelse eleverna har genom till exempel brainstorming i 

grupper, ibland kan det vara nödvändigt att detta sker på elevens modersmål. Genom att ta 

fram elevernas kulturella erfarenheter skapas en känsla av delaktighet i klassrummet och 

elevens självkänsla ökar.  

 

Inger Lindberg (2004) skriver att Hatcher redan på 1970–talet lade fram en teori om att 

andraspråket utvecklas i samtal med andra, där deltagarna kan fylla i och rätta varandra och 

där samspel med andra kan lösa uppgifter som ligger utanför den egna utvecklingszonen och 

öka kunskapen i både ämnet och andraspråket. Hon anser att eleverna måste få möjlighet att 

använda språket på olika sätt i olika sammanhang för att språket ska kunna utvecklas. Den 

traditionella undervisningen där läraren pratar den största delen av tiden måste förändras till 

att bli ett dialogiskt klassrum där eleverna för möjlighet att samtala och arbeta tillsammans 

utifrån sina intressen och förkunskaper (Lindberg 2004). Dysthe (1996) beskrivet det 

dialogiska klassrummet som ett klassrum med många röster, ett flerstämmigt klassrum, där 

det inte enbart är olika personer som ges utrymmet utan även olika uttryckssätt. Hon belyser 

detta ur tre, i sammanhanget tänkvärda, aspekter: ”vi hittar meningen tillsammans” (Dysthe 

1996, s 228), ”Vi ser och hör oss själv genom andras ögon och röster” (Dysthe 1996, s 228) 

och ”dialogen […] består av många röster” (Dysthe 1996, s 229). Margareta Holmegaard & 

Inger Wikström (2004) menar att i en mindre grupp kan deltagarna känna trygghet och tack 
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vare att de pratar mer än i ett traditionellt klassrum ökar även språkträningen. Dessa grupper 

ger dessutom ofta en positiv relation mellan eleverna i den och en gemensam förståelse för 

varandras erfarenheter skapas (Holmegaard & Wikström 2004).  

 

4.2 Läsning som tema 

Ladberg (2000) menar att med ett tematiskt arbetssätt får eleverna ett sammanhang och möter 

olika texter inom samma ämnesområde där begreppen återkommer. ”Det underlättar hjärnas 

sätt att lära genom att skapa sammanhang” (Ladberg 2000, s 201). Holmegaard & Wikström 

(2004) ger som exempel att när jorden studeras i geografin kan astronomi vara lämpligt i 

fysiken och i svenskan kan olika skapelseberättelser och texter med rymdanknytning läsas. 

Materialet måste kontextualiseras och kopplas till verkligheten för att öka förståelsen kring 

ämnet.  

 

Ladberg (2000) föreslår läsning som ett tema i de tidiga årskurserna och goda resultat av 

sådant tema kan ses i både Rinkeby (Axelsson 2000; Alleklev & Lindvall 2001) och Göteborg 

(Bak & Gunnarsson 2006). I både Rinkeby och Göteborg har klasslärarna samarbetat med 

biblioteket, där bibliotekarien har haft till uppgift att tillhandhålla en rad böcker samt 

presentera dessa genom så kallade bokprat. Listiga Räven, som projektet i Rinkeby kom att 

kallas, var det första i sitt slag i Sverige och har sedan inspirerat liknande projekt som de i 

Göteborg. Birgitta Alleklev & Lisbeth Lindvall (2001) skriver att idén med projektet:  

var att utforma barns läs- och skrivinlärning till någonting som är enbart lustfyllt. Genom att inte 

använda traditionella läsläror utan istället använda skön- och facklitteratur var tanken att barnen 

skulle få egna läsupplevelser som förhoppningsvis skulle väcka ett bestående intresse för böcker 

(Alleklev & Lindvall 2001, s 185).  

De menar att intresset för läsning ökar när läraren läser för barnen, med barnen och när barnen 

får tillfälle att läsa själva. Läsningen och bearbetning av det lästa, genom bild, drama och 

samtal, finns med under hela skoldagen (Alleklev & Lindvall 2001). Axelsson (2000) 

beskriver tidigare erfarenheter från liknande projekt, främst på Nya Zeeland, utifrån forskaren 

Warwick Elley. Flerspråkiga barn som får ”ett omfattande inflöde av meningsfull 

intresseväckande text” (Axelsson 2000, s 12) där skrivning och läsning sker parallellt och 

”fokus läggs på innehåll istället för form” (Axelsson 2000, s 13) utvecklar sitt andraspråk 

snabbare och blir mer motiverade. Genom att sätta sig in i olika skönlitterära karaktärers 

situation får eleverna ökad förståelse för sin omvärld och sig själva (Axelsson 2000). 
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4.3 Sammanfattning 

I det här avsnittet ligger betoningen på samtal och läsning som ett språkutvecklande 

arbetssätt. Språket utvecklas alltså när eleverna möter det i en mängd olika sammanhang. I 

kapitlet framgår också att lärandet är en social process där både lärare och elever är delaktiga 

och ger ett förslag på hur lärare kan stötta sina flerspråkiga elever därmed är det givet att 

flerspråkiga elever inte är en homogen grupp utan lika heterogen som vilken annan elevgrupp 

som helst. Högläsning anses som en viktig del i den pedagogiska forskningen för 

språkutvecklingen. Det är ett sätt för barnen att förflytta sig i tid och rum och komma i 

kontakt med andra människor. Mot bakgrund av ovanstående forskares tänkbara reflexioner 

tycker vi oss se att det är viktigt att utveckla läs- och skrivmetoder, arbeta tematiskt och ha 

samtal med eleverna som är anpassade till deras förkunskaper och sätt att fungera.  
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5. Metod 

Heléne Thomsson (2002) menar att det bör finnas en verklig undran bakom undersökningen 

och en kreativ frågeställning för att undersökningen ska bli meningsfull. Vi vill framför allt 

skapa oss en bild av hur lärare resonerar runt undervisning i en klass där majoriteten av elever 

är flerspråkiga, med olika etnicitet, religion, kultur och identiteter. För att uppnå vårt syfte är 

det fördelaktigt att göra kvalitativa intervjuer. Genom att välja den här metoden har vi fått ett 

vidare fält att arbeta med och dessutom kan vi ställa mer relevanta frågor efter vårt syfte och 

kan under intervjutillfället ändra, utöka och förändra de frågor som innan var planerade att 

finnas. Vi har därför kunnat vara mer flexibla. 

 

5.1 Urval 

Pål Repstad (2007), påpekar att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt för 

att få en bredare och mer allsidig bild utifrån intervjuerna. Därför har vi valt att intervjua sex 

olika lärare på tre olika skolor. Vår undersökning är gjord på två F–6 skolor och en F–9 skola 

i en medelstor stad i Mellansverige. Vi önskade få en så bred bild som möjligt och valde 

därför att kontakta lärare på en skola där majoriteten av eleverna är tvåspråkiga, en där det 

finns ungefär lika många enspråkiga som tvåspråkiga elever och slutligen en där tvåspråkiga 

elever utgör en minoritet. De lärare vi sökte skulle vara klasslärare i skolår ett eller två och ha 

minst en flerspråkig elev i sin klass. Vi har i vårt urval inte tagit någon hänsyn till lärarnas 

kön eller etniska bakgrund, då vi inte lägger någon vikt vid dessa olikheter. Utifrån dessa 

kriterier kontaktade vi sedan några lärare som vi tidigare kommit i kontakt med genom att ha 

vikarierat på deras skolor. Dessa tipsade sedan i sin tur om andra som skulle kunna tänkas 

vara intresserade. Utifrån detta valde vi sedan de sex som kom att medverka i studien. Vi 

känner inte lärarna i fråga sedan tidigare, en av oss har träffat några av dem, men har ingen 

närmare relation till någon av dem. 

 

5.2 Kvalitativ intervju 

Förståelsegrundande undersökningar syftar till att öka förståelsen av någonting som vi redan 

tidigare visste en del om, men som vi inte ansåg oss förstå tillräckligt väl (Thomsson 2002, s 30). 
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Med det menar Thomsson (2002) att förförståelsen är viktigt att ha med sig in i en 

intervjusituation, intervjuaren bör ställa sig frågor som: ”Vad tror jag mig veta om detta 

fenomen?  Vad har jag för personliga erfarenheter av detta? ”(Thomson 2002, s 48). Genom 

att läsa olika texter inom ämnet breddas förförståelsen och nya tankar utvecklar den tidigare 

förståelsen. För att medvetandegöra sin egen förförståelse krävs samtal med andra, vilket vi 

har märkt tydligt under arbetets gång. Begrepp som vi tagit för självklara har vid diskussioner 

mellan oss visat sig innebära olika saker för oss båda vilket har lett till att vi blivit tydligare i 

våra intervjuer. Till exempel har vi valt att inte använda uttryck som ”utländsk bakgrund” 

eftersom det kan vara tvetydigt. Innefattar uttrycket adopterade barn, tredje generationens 

invandrare eller är det endast nyanlända familjer som ryms inom begreppet? 

 

Vid en intervju av detta slag kan inga generella sanningar konstateras, vi är endast ute efter att 

belysa andra människors uppfattningar av deras verklighet och därigenom ge en möjlighet till 

att öka förståelsen för flerspråkighet i mångkulturella klasser. 

 

5.3 Val av plats 

Vi valde av flera anledningar att besöka lärarna på deras arbetsplats för att göra intervjuerna. 

Dels för att det är en miljö där läraren känner sig trygg och där den har material att ta fram 

som stöd till sina svar, och dels av praktiska skäl, eftersom lärare ofta har ett pressat schema 

sparade vi tid genom att komma till dem. En nackdel i val av plats var att det under några 

intervjuer förekom en del störande moment med kollegor och elever som kom och gick. Detta 

kan ha påverkat de svar vi fick eftersom intervjupersonerna vid vissa av dessa tillfällen 

tappade tråden.  

 

5.4 En eller två intervjuare? 

Vi beslutade oss ganska tidigt att vi båda skulle delta vid samtliga intervjuer eftersom vi ser 

betydligt fler fördelar i att vara två intervjuare än att vara ensam. Dels kunde vi fokusera på 

olika frågor vilket säkerställde att vi fick svar på det vi var ute efter, samtidigt som vi fyllde i 

och ställde följdfrågor när vi ansåg att det behövdes. Detta lyfter Thomsson (2002) också 

fram som stora fördelar med att vara två intervjuare, vidare påpekar både hon och Repstad 

(2007) att den största nackdelen med att vara två intervjuare är balansen i maktförhållandet. 

De menar att i de fall då den som ska intervjuas har en underställd maktposition till 
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intervjuaren bör det noga övervägas om intervjun ska ske med två intervjuare. Vi anser att 

lärarna i detta fall har erfarenhet och kunskaper inom området som vi inte kunnat läsa oss till 

vilket gör att de inte borde hamna i underläge. Dessutom skedde intervjuerna i deras 

arbetsmiljö vilket ytterligare ökade deras trygghetskänsla. Under själva intervjun delade vi 

upp frågeområdena mellan oss så att vi kom att ansvara för olika delar. Samtidigt var vi båda 

hela tiden aktiva genom att inflika följdfrågor när så behövdes, vilket ledde till att intervjun 

kändes naturlig. Den största fördelen med att vi båda deltog var framför allt att vi kunde 

diskutera intervjuerna efteråt och tillsammans tolka svaren utifrån samma förstahands 

information.  

 

5.5 Dokumentera intervjuerna 

Repstad (2007) radar upp fördelarna med att spela in intervjun på band, han menar att 

intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna på den intervjuade istället för att anteckna, 

dessutom fås tonfall med på inspelningen och intervjuaren har lättare att observera gester och 

ansiktsuttryck. För oss som intervjuare kan vi utvecklas från gång till annan genom att lyssna 

på hur vi har ställt frågan och agerat i situationen. För övrigt är ljudupptagning värd mycket 

vid analysen då vi kan gå tillbaka och lyssna en gång till om vi känner oss osäkra inför något 

(Repstad 2007). Det finns även en rad nackdelar med att spela in intervjun på band. Många 

människor tycker det är obehagligt att spelas in, de känner helt enkelt större krav på sig att 

uttrycka sig väl med tanke på att någon sedan ska lyssna på samtalet igen (Thomsson 2002).  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer på en Mp3-spelare, vilken har många fördelar. Den är 

liten och glöms snabbt bort under intervjun, den kan lagra många timmars intervjuer utan 

avbrott och ljudupptagningarna är lätta att förvara säkert, till exempel lösenordskyddade på ett 

USB-minne. 

 

Vi informerade i ett mail deltagarna i studien (se bilaga 2) att vi önskade spela in våra 

intervjuer. Mailet skickade vi några dagar innan själva intervjun. Där berättade vi även hur 

ljudupptagningen ska användas, enbart för studiens syfte, endast vi som ska lyssna på 

inspelningarna och framför allt att de i studien sedan kommer att vara anonyma. Innan själva 

intervjun startade frågade vi dem igen om det gick bra att vi spelade in intervjun och upplyste 

åter igen om syftet med ljudupptagningen och hur de hanteras. 
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Vi valde att transkribera delar av intervjuerna, de delar vi ansåg för studien relevanta. Detta 

för att vi lättare skulle kunna jämföra svaren med varandra och kunna citera dem i denna 

uppsats. Vi har dessutom valt att ta bort de flesta små kommentarer från intervjuarna, som till 

exempel: ja, mmm, precis och jasså, då vi anser att de är mer störande än stöttande. 

 

5.6 Val av frågor 

Repstad (2007) menar att för att få genomtänkta och fördjupade svar krävs ett flexibelt 

frågeformulär, eller hellre en minneslista innehållande stickord för att intervjun inte ska bli för 

begränsad utan mer likna ett samtal. För oss som inte är vana intervjuare är det en fördel, 

skriver Thomsson (2002), att ha några frågor nedskrivna men inte vara låst vid dessa, utan 

mer guida samtalet genom de teman som intervjun bygger på.  

 

Vi utgick från de frågor vi ställde oss tidigare i undersökningen: Hur resonerar lärare om 

undervisning i mångkulturella klasser? Hur resonerar lärare kring flerspråkiga elever? och 

Hur upplever lärare samarbetet med modersmålslärarna? Vi ville veta under vilka 

förutsättningar läraren arbetade och inledde därför med några bakgrundsfrågor om läraren och 

klassen för att sedan övergå till de frågor som skulle hjälpa oss att svara på ovan nämnda 

frågor (se bilaga 1). Repstad (2007) skriver att man gärna kan ställa frågor om samma ämne 

utifrån olika synvinklar för att få ett bredare svar. Detta har vi haft i åtanke när vi formulerade 

frågorna ”Hur ser du som lärare på undervisning av flerspråkiga elever?”, ”Hur resonerar du 

som lärare kring elevernas flerspråkighet?”, ”Vad skulle du rekommendera dina flerspråkiga 

elever för att de ska klara sina studier bättre?” samt ”Har du några råd till en nyutexaminerad 

lärare i dennes undervisning av flerspråkiga elever?”. 

 

Eftersom några av lärarna önskade få se frågorna innan skickade vi ett mail till dem några 

dagar innan med information om intervjun och några övergripande frågor, dock inte alla de 

frågor vi sedan kom att använda (se bilaga 2). Vi ansåg att ingen av de frågor vi skulle ställa 

krävde ett oreflekterat svar och valde därför att tillmötesgå lärarna. 
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5.7 Undersökningens tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten är det viktigt att eliminera missförstånd i samband med själva 

intervjusituationen. Vi har under resans gång ofta stannat upp och diskutera begrepp som 

kommit upp, ofta har vi märkt att det inte varit så självklart som vi från början trott. Detta har 

lett till att vi försökt vara extra tydliga vid intervjusituationerna när det gäller just dessa 

begrepp till exempel ”utländsk bakgrund”. Vi kan dock aldrig vara helt säkra på att vi har 

tolkat svaren på det sätt som intervjupersonen hade i åtanke. Då vi har uppfattat att 

intervjupersonen inte uppfattat frågan så som vi avsett den, har vi formulerat om den och 

preciserat frågan mer för att minska feltolkningar. Eliasson (2006) påpekar att det är viktigt 

att: flera frågor mäter samma sak, undersökningen är väl förberedd och att dokumentationen 

sker korrekt. Vi anser att vi har använt flera frågor inom samma ämne för att få så heltäckande 

svar som möjligt, vi har varit väl förberedda och dokumenterat våra intervjuer med hjälp av 

inspelningar. Enligt detta borde vår undersökning ha god tillförlitlighet. Vi menar att det dock 

kan vara svårt att få samma resultat om undersökningen skulle göras igen av andra intervjuare 

med nya intervjupersoner. Vi som intervjuare påverkar trots allt själva intervjun, genom vår 

förförståelse och vår bakgrund, som vi tidigare nämnt kan olika begrepp ha olika innebörd 

beroende på vem som använder dem och den skillnaden kan vara större mellan oss som 

studenter och intervjupersonerna i deras roll som lärare.  

 

För att få frågorna mer allsidigt belysta är det att föredra att använda olika metoder som 

komplement till varandra (Repstad 2007, Thomsson 2002). Vi har emellertid valt att enbart 

grunda vår undersökning på intervjuer av klasslärare. Ett tänkbart scenario är att vi även 

intervjuat några av dessa lärares flerspråkiga elever för att få deras syn på flerspråkighet. 

Även modersmålslärarnas och kanske också föräldrar till flerspråkiga barns åsikter kan vara 

av intresse för att belysa problemet ur fler synvinklar. Observationer i klassrummet i samband 

med intervjuerna kunde kanske ha gett vår undersökning ytterligare perspektiv. Men detta 

arbete kräver mer tid än vi har att förfoga över därför har vi alltså valt att enbart fokusera på 

intervjuer med klasslärare. Detta gör att undersökningen enbart belyser flerspråkighet ur 

lärarnas perspektiv, vilket vi även i vårt syfte har begränsat oss till.  

 

Vi har efterhand utvecklats i vår roll som intervjuare, samtidigt som vi har blivit mer och mer 

samspelt, vilket även det kan ha påverkar resultatet. Vår första intervju var inte lika 

strukturerad som de efterföljande, men vi fick likväl tillräckligt med information för att anse 
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den som giltigt. Vi hade kunnat göra en pilotintervju, men valde att inte göra det på grund av 

tidsramen och tillgången av möjliga intervjupersoner.  
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6. Resultat 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av undersökningens tre skolor. Avsnittet baseras 

främst på att hitta svaren till våra frågeställningar; Hur resonerar lärare kring flerspråkiga 

elever?, Hur resonerar lärare om undervisning i klasser med flerspråkiga elever? Och hur 

upplever lärare samarbetet med modersmålslärarna? Svar, förklaringar och motiveringar till 

dessa frågor baserar sig på de kvalitativa intervjuerna med lärarna i vår studie. I vår 

diskussion på slutet av vårt arbete kommer vi att diskutera lärarnas resonemanger utifrån 

forskningen som vi har tagit del av. 

 

6.1 Beskrivning av deltagarna i undersökningen 

Skola 1 är en skola som ligger i ett ytterområde med till största del hyreslägenheter. Området 

har en hög andel invandrare vilket medför att nästan 90 % av de ca 300 eleverna på skolan har 

ett annat modersmål än svenska. På skolan finns en förberedelseklass där nyanlända barn 

slussas in i skolan. Studiehandledning finns tillhands för de elever som resursteamet, vilket 

består av klasslärare, specialpedagog eller speciallärare, anser vara i behov av den. Här 

intervjuade vi två lärare, Lärare A och Lärare B vilka var klasslärare i årskurs ett respektive 

två. 

 

Skola 2 ligger i den centrala delen av staden och har ca 160 elever där hälften är enspråkiga 

och hälften flerspråkiga. På skolan finns även en särskola integrerad. Skolan arbetar i 

åldersblandade klasser där ettor och tvåor går tillsammans och där även förskoleklassen och 

särskolan i viss mån ingår. Skola 2 tar emot nyanlända barn genom ett projekt som slussar in 

nyanlända familjer i skola och samhälle. De har dock valt att till skillnad mot Skola 1 inte ha 

en förberedelseklass utan placerar ut barnen i olika klasser på skolan. De har inte heller någon 

speciell Sv2 undervisning, men försöker vidareutbilda alla sina lärare inom Sv2. Skolan är, 

anser, Lärare C och Lärare D, attraktiv för de familjer med invandrarbakgrund som väljer att 

ta sina barn bort från de skolorna med få svenskfödda elever. Här intervjuade vi också två 

lärare, Lärare C och Lärare D vilka är klasslärare i varsin 1 -2:a.  

 

Skola 3 ligger i ett ytterområde med många villor där de flesta är endast svensktalande. Denna 

skola är en F – 9 skola med ca 750 elever där endast en liten del är flerspråkiga. Skolan tar 
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inte emot nyanlända elever, men tillhandahåller Sv2 undervisning, genom den Sv2 lärare som 

finns på skolan, för de få elever som är i behov av den typen av undervisning i svenska. Även 

här intervjuades två klasslärare, Lärare E och Lärare F, för varsin årskurs ett.  

 

5.2 Hur resonerar lärare om undervisning i klasser med flerspråkiga 

elever?  

Vår studie visar att trots olikheterna mellan skolorna är det ingen större skillnad på upplägget 

av undervisningen. Samtliga tillfrågade lärare utgår ifrån gemensamma genomgångar men har 

individualiserade uppgifter. På Skola 1, med många olika nationaliteter, betonas 

individualiseringen mycket mer än vad det görs på de andra. I Lärare Bs klass har alla sina 

egna arbetsscheman med samma innehåll men med olika uppgifter, eftersom eleverna 

befinner sig på olika kunskapsnivåer. Lärare A menar att individualiseringen delvis har att 

göra med de olika kulturerna men att hon ändå har en skyldighet att individualisera. Hon 

arbetar mycket med grupper i vilka olika metoder används, till exempel i matematik där en 

grupp använder konkret material medan en annan grupp tränar tabeller och ytterligare en 

grupp pratar matematik. Det viktiga är dock att ingen grupp är absolut konstant utan eleverna 

får möjligheten att välja i vilken grupp de för tillfället passar bäst. Lärare D är inne på samma 

spår men utvidgar tänket över årskursgränserna. Hon berättar att det är ganska vanligt att 

nyanlända elever på Skola 2 får börja i en lägre årskurs med lättare språk, men får senare, när 

det svenska språket har utvecklats tillräckligt, hoppa tillbaka till sin rätta årskurs. Hon önskar 

att den svenska skolan inte alltid skulle vara så årskursbunden ” vi behöver tänka till lite, att 

det här barnet går i ettan men kanske är jättesmart och ska vara i trean på mattelektionerna” 

(Lärare D i Skola 2). Vidare grundar hon sitt individuella arbetssätt på följande:  

Det blir ju individuellt ändå för alla barn är ju olika, men här blir det ett steg till, att man får titta 

på om det här barnet har bott i Sverige ett halvår eller en månad eller ett år, då har man ju inte 

samma ordförråd, så man får tänka mycket kring det (Lärare D i Skola 2). 

Samtliga lärare betonar vikten av gemensamma genomgångar och samtal, för att skapa 

gruppkänsla och en gemensam grund. Lärare E lyfter fram sina ”guldstunder” då hon har 

möjlighet att ha genomgångar i mindre grupper, eftersom det skapar tillfälle för eleverna att 

kunna ställa frågor och arbeta med mer konkret material, ”man kan ha lite mer direktkontakt” 

(Lärare E på Skola 3). Lärare D anser att samtal tillsammans i hela klassen är viktigt för att då 
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ser hon tydligt vilka som inte hänger med och Lärare F menar att det är viktigt för 

språkutvecklingen.  

Då kan man ju dra nytta av den som kanske har ett litet mera utvecklat talspråk. Då kan jag 

använda det för att exemplifiera det för den som inte har fullt utvecklat talspråk. Så att det går att 

dra nytta utav de olika skiftningarna (Lärare F på Skola 3). 

Varje måndag berättar eleverna i Lärare As klass för varandra i små grupper om vad de gjort i 

helgen, sedan får någon annan i gruppen berätta för hela klassen vad personen gjort, bra 

träning i att lyssna och i att tänka efter vad som ska sägas, någon annan ska ju kunna 

återberätta det. Att sedan få höra någon annan berätta vad jag har gjort i helgen är bra även för 

självkänslan anser Lärare A. Gruppkänslan är viktig anser flertalet lärare i undersökningen, 

den kan stärkas genom samtalen i klassen menar Lärare F. På Skola 1 arbetas det mycket med 

att skapa en grundtrygghet och att kunna samarbeta tillsammans i skolan och klassen. Lärare 

A säger att det är viktigt att eleverna lyssnar på varandra för att kunna ”leva sida vid sida 

framöver”. Förståelse skapas genom att uppmärksamma eleverna på att de trots allt är lika 

Ta in så kommer du att höra att man tänker på ungefär samma sätt som hos dig, så att likheter och 

skillnader, båda två är en utmaning, men det är också en möjlighet (Lärare A på Skola 1). 

Hon menar att för att skapa förståelse krävs att individen är trygg i sig själv, annars är det 

svårt att ta in andra människors livsvillkor. Hon använder en metod som heter SET 

(SocioEmotionellTräning) vilken går ut på att bygga gruppsamhörighet och individuell 

trygghet. Genom att vara tvungen att prata om sig själv, olika känslor, sin barndom och sin 

familj får eleven en förståelse för kulturella likheter och skillnader och därmed tolerans. Även 

språket utvecklas genom detta arbete. Lärare E påpekar att det är viktigt att inte se dessa 

olikheter som något annorlunda, att tala ett annat språk och ha en annan kulturell bakgrund 

kan jämföras med att till exempel vara döv eller ha något annat handikapp. Det är en naturlig 

del av vardagen, inte något som plockas fram vid speciella tillfällen.  

 

Lärare D betonar vid ett flertal tillfällen att tydlighet är speciellt viktigt i klasser med 

flerspråkiga barn.  

Saker jag kanske tar för givet för att jag har bott här hela mitt liv, som kanske inte alls är så 

självklart och då kommer de hit och så har de inte förstått och det blir kanske inte som man har 

tänkt, men det är ju något man måste lära sig, att man måste förklara väldigt tydligt (Lärare D på 

Skola 2). 
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Hon exemplifierar detta med en episod med klassen där de skulle ha läsgrupper, något de haft 

många gånger förut. Denna gång berättade dock inte Lärare D exakt vad som skulle göras 

utan eleverna gick till sina grupper och började läsa. Men inte tillsammans utan de läste en 

sida tyst för sig själv för att sedan lämna över boken till nästa elev, vilken i sin tur läste nästa 

sida tyst för sig själv och så vidare. De som inte för tillfället läser sitter och tittar på något helt 

annat. För att uppnå tydlighet är det bra att använda flera uttryckssätt som till exempel gester 

och bilder. Detta är något som samtliga lärare i vår undersökning poängterar. Lärare C till 

exempel arbetar mycket utifrån en gemensam bok med tydliga och innehållsrika bilder med 

tillhörande text som de tillsammans läser och samtalar runt. För att nyanlända elever ska 

kunna fungera i skolvardagen behöver de först och främst kunna sätta ord på de saker som de 

möter i skolmiljön, till exempel penna, suddgummi, ribbstol, vantar och termobyxor, etc. 

understryker Lärare A. Svenska som andraspråk finns inte som ämne på någon av skolorna, 

och förekommer därmed i ganska begränsad utsträckning. Det finns några lärare med Sv2 

utbildning på skolorna och de hjälper de elever som är i störst behov av det. Inte heller 

studiehandledning är vanligt förekommande, endast de nyanlända eleverna får möjlighet till 

detta. 

 

Lärare D återkommer ofta till att hon som pedagog måste tänka till och reflektera över sitt 

arbetssätt oftare i en klass med många flerspråkiga elever än vad hon var tvungen att göra 

förut. Hon menar att för att hon ska kunna se till att alla förstår och utvecklas måste hon alltid 

tänka ett steg extra.  

Jag har nog aldrig förändrat mitt pedagogiska arbete så mycket som under den här hösten just på 

grund av att det är så många olika nationaliteter och att det kommer nya hela tiden. Man får tänka 

till; det här funkade inte med de här barnen, då måste man testa, så man får prova mycket mer än 

vad man gjorde innan. Då är det mer kanske bara att man gör olika när de lär sig läsa. […] Här är 

det mer in till minsta detalj att man måste tänka till och det beror ju på vad de har med sig och hur 

de mår och sånt (Lärare D på Skola 2). 

Det är inte alltid eleverna och föräldrarna förstår eftersom läraren ibland tar saker förgivet 

förklarar Lärare D. Eftersom hon har bott i Sverige med svensk kultur hela sitt liv är vissa 

saker självklara för henne som att till exempel föräldrar följer med sina barn till skolan första 

dagen. Det kanske inte är lika självklart om familjen kommer från en annan kultur med andra 

skoltraditioner och en annan barnsyn. 
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Läsning, poängterar lärarna i denna studie, är viktigt för att de flerspråkiga barnen ska 

utveckla sitt språk. Även högläsning både hemma och i skolan är goda inslag i 

språkutvecklingen. Det fria skrivandet är också något som flera av de tillfrågade lärarna anser 

vara till fördel, inte bara för språkutvecklingen, utan även för förståelsen för sig själv. När 

eleverna skriver en saga utgår de från vad de själva har för erfarenheter, berättar Lärare A. 

Någon som nyligen flytt till Sverige kanske skriver om en grotta som i själva verket är det där 

skyddsrummet som den tillbringat många nätter i, vilket kan vara ett sätt att bearbeta sina 

upplevelser och där med också förstå sina känslor bättre.  

 

6.3 Hur resonerar lärare kring elevernas flerspråkighet?  

I vår studie har det framkommit att det är väsentligt med lärarens attityd till flerspråkighet. 

Lärarens positiva inställning till modersmålsundervisning och vilja att tillvarata de 

mångkulturella resurser som finns i klassrummet har stor betydelse för elevens utveckling i de 

båda språken. I Skola 1 deltog de flesta av de eleverna som är berättigade till 

modersmålsundervisning i den.  

Alltså en del hävdar ju att barn som har två språk blir språkfattiga och debatten har ju pendlat med 

åren och ett tag skulle de ju inte läsa modersmål men idag har man kommit fram till att det ska de 

visst det för det gynnar även svenskans inlärning, eller språkutvecklingen på svenska. Jag brukar 

ju rekommendera att man läser sitt modersmål, därför att det faktiskt är så att barnen kan lära sig 

två språk parallell och det ena gynnar det andra (Lärare A på Skola 1).  

Alla lärare i denna studie anser att flerspråkighet är en fördel för eleverna, några menar att det 

redan i tidig ålder är en fördel medan andra anser att fördelarna kommer senare i livet. 

Samtidigt menar de att det just är språket som är dessa elevers begränsning.  

För barnen är det ingen tvekan i det långa loppet är det en resurs, det är självklart, att växa upp och 

sedan ha två språk, som de kan använda när de växer upp det kan inte vara något annat än ett plus 

både yrkesmässigt och på andra sätt men det är alltså klart att det är en begränsning för de i 

skolvärlden och att det blir en svårighet i undervisningen om svenskan är lågt utvecklat (Lärare F 

på Skola 3). 

Problemet är även att skolan inte är anpassad för en mångkulturell undervisning 

Man ska undervisa och då är det den svenska normen som är övergripande den värdegrunden och 

sättet att tänka och det är ju det man utgår ifrån (Lärare E på Skola 3). 

Materialet i skolan är också gjort utifrån enspråkiga svenska barn, menar lärare C. Hon 

använder gärna bilder tillsammans med texten, men ofta är det bilder som är anpassade utifrån 
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svensk kultur, som till exempel bi och julgran. Även musiklektionerna, menar hon kan vara 

svåra att hänga med på för flerspråkiga elever. 

En del barn har ju svårt med texter till exempel, man förutsätter kanske att man kan vissa saker 

och då blir det nytt hela tiden. Och det är svårt för dem […] konstiga ord och sen kanske de inte 

har repertoaren sen tidigare (Lärare C på Skola 2). 

Lärare E på Skola 1 ansåg att det måste vara berikande att ha med sig modersmålet och andra 

kulturer i bagaget och medgav, vilket alla tillfrågade lärare också gjorde, att de inte alltid tog 

till vara på det i undervisningen.  

De har ju med sig så mycket i bagaget som man kan ha nytta av, om de har två eller tre språk, det 

är ju en fördel. Sedan kan det ju vara lite så att det går sakta med svenskan i början… (Lärare E på 

Skola 3). 

Lärare C, tycker själv att hon skulle kunna ta in mer av det flerspråkiga under dagen. Som det 

är nu sjunger de godmorgonsången på, de språk som finns representerade i klassen. Lärare D 

menar också att hon skulle kunna använda dessa resurser i större utsträckning men poängterar 

att eleverna i klassen är rätt duktiga på att dela med sig av sina språkiga erfarenheter 

 Ja men det heter så här på vårat språk eller hos oss finns inte det här ordet, vi pratade om lagom 

till exempel, vi har många bosniska barn här och då har de nåt mellanting som vi inte har mellan 

ord som vi brukar säga det är inte antigen svart eller vitt där emellan finns en massa ord det är ofta 

som det ploppar upp ” vi brukar kalla det här och det är ungefär ” och då kan man ju norpa den 

tråden och så kan man diskutera det för det blir ju mycket samtal med små barn och då kan man ju 

använda de trådarna (Lärare D på Skola 2). 

Den kulturella aspekten på flerspråkighet är den som de flesta av de tillfrågade lärarna lyfter 

fram som något positivt och något de verkligen plockar in i undervisningen. 

Ja det är ju framför allt det kulturella, liksom som är spännande, alltså skillnader och likheter i hur 

man tänker om saker, etik och moral, högtider, traditioner hemma, alltså såna saker är ju jätte 

spännande men det hade det ju varit ändå, men nu får du det ännu mer så, när vi sätter upp 

världskartan och man drar trådar till världens alla hörn och de liksom inser att wow vi har hela 

världen här inne, ja men det är ju jättehäftigt (Lärare A på Skola 1). 

 

6.4 Hur upplever lärare samarbetet med modersmålslärarna?   

I den här studien ville vi också få svar på hur lärare upplever samarbetet med 

modersmålslärarna samt hur de ser på behovet av det. Samtliga lärare är ganska eniga om att 

det absolut är en resurs för eleverna att vara tvåspråkiga och tycker att 
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modersmålsundervisningen i grunden är något positivt. Men i samband med intervjuerna 

uttryckte de svårigheter med att ha ett samarbete med modersmålslärarna. De tillfrågade 

lärarna på samtliga skolor är ganska överens om att modersmålsundervisningen rent allmänt 

har ett positiv inverkan på elevernas utveckling av självbild och identitet. Dock upplever de 

att de inte har det samarbetet som de önskar med modersmålslärarna och talar om de 

svårigheterna som finns med det samarbetet. På frågan hur de upplever samarbetet med 

modersmålslärarna fick vi bland annat de följande svaren: 

Det är ju en käpphäst, det är ju det tyvärr. Det samarbetet ser ju noll ut och det har ju att göra med 

främst deras arbetssituation, för den är ju hemskt, den är fruktansvärd, de far ju runt på hur många 

skolor som helst (Lärare A på Skola 1). 

 

Det skulle kunna vara mycket positivt att ha samarbete med modersmålslärarna om tiden fanns. 

Man jagar ju tid hela tiden. Man ligger alltid med andan i halsen, det är liksom saker och grejer 

måste fixas, förbereda, efterarbete hela tiden. Jag vet att modersmålslärarna har en fruktansvärd 

arbetssituation, de far mellan olika skolor och har egentligen ingen hemvist någonstans. Det är 

sjukt. Det är en helt sjukt arbetssituation (Lärare B på Skola 1). 

 

Nej det är skröpligt med det, det pratar vi ofta om, men vi har ju varje ny termin, har vi ju 

uppsamlig och vi pratar om schemat och kanske berättar att det här året, som i år nu har vi ju det 

här som vi kallar kreativ matematik som ett tema då, och då får de också information att vi jobbar 

med det, som förra året då hade vi sagor, ja och då kanske de kan spinna vidare på det då. Så att, 

men vi har aldrig någon extra planering, Sen är det ju vissa som man kanske får mer kontakt med 

och så där, när de kommer hit, för det är ju knepiga tider, ibland ser man dem och ibland ser man 

dem inte alls (Lärare C på Skola 2).  

 

Modersmålslektionerna ligger lite utanför skoltid, det ligger på fritidstid eller hemtid så blir det 

inte att jag träffar alla. Vi har ingen gemensam planeringstid förutom träffarna två gånger per 

termin (Lärare D på Skola 2). 

 

På lågstadiet så kommer ju de till oss så det är ju en fördel. Man träffas ju varje vecka men man 

hinner ju inte prata så mycket. Lektionerna sker både under och efter skoltid.[…] 

Modersmålslärare har ju olika skolor. Man hinner ju prata bara några ord (Lärare E på Skola 3). 

 

Väldigt lite. Nästan ingenting. Eleverna går ju på det efter undervisningen (Lärare F på Skola 3). 
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Önska om ett samarbete med modersmålslärarna finns hos alla de tillfrågade lärarna. Lärare A 

ser det som något som kommer att bli nödvändigt i framtid, kanske redan nu.  

Så att hade man ett antal modersmålslärare som fanns stationerade på skolan, du förstår vad man 

skulle kunna göra. Ja, det kommer att bli nödvändigt i framtiden att göra det och det har vi i och 

för sig sagt i många, många år och det verkar så svårt att få till det, och jag har ingen lösning, och 

det är det nog ingen som har. Det är ju en ekonomisk fråga, i slutändan en politisk fråga. Ja, jag 

längtar efter den dagen, den politiker som skulle våga (Lärare A på Skola1). 

Hon ser många tillfällen då det skulle vara bra att ha en modersmålslärare till hands, inte bara 

för att översätta utan även för att kunna berätta om sin kultur och sitt hemland på ett annat sätt 

än vad eleverna kan, som i många fall aldrig har varit i sina föräldrars hemland. 

Alltså jag kan ju inte allt om kurdisk kultur eller om hur man skriver på arabiska, det skulle ju vara 

jättekul, det är kunskap jag bara går omkring och har lite så där, på en höft (Lärare a på Skola 1). 

 

6.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi redovisat resultatet av vår intervjuundersökning med lärarna. Vi har 

kommit fram till att de tillfrågade lärarna poängterar vikten av modersmålsundervisning för 

de flerspråkiga eleverna eftersom de ser båda språken som en självklarhet i elevens 

språkutveckling. Däremot används elevernas flerspråkighet väldigt lite i undervisningen, 

fokus läggs på det svenska språket och den svenska normen. Alla lärare uttrycker att de 

saknar samarbete med modersmålslärarna. Vi kommer i nästa avsnitt diskutera resultatet 

närmare. 
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7. Diskussion  

Vi ställde oss frågan hur lärare resonerar om undervisning i klasser med flerspråkiga elever 

och har genom denna undersökning sett att de lärare vi har intervjuat i stora drag inte gör 

någon skillnad på undervisningen av eleverna beroende på modersmål. Vi ser inte heller 

någon större skillnad mellan skolorna trots att de har olika förutsättningar. Flera av lärarna 

menar att de pedagogiska överväganden som är positivt för flerspråkiga elevers 

språkutveckling gynnar alla elever, oavsett modersmål. Det stora problemet som lärarna 

upplevde, var i de fall eleven inte hade något språk över huvudtaget, eleven var svag i både 

modersmålet och svenskan. Hur länge eleven bott i Sverige och vilket språk som talas i 

hemmet är några av medverkande faktorerna som leder till de olika språknivåerna hos den 

enskilda eleven. I de fallen blev lärarna tvungna att reflektera extra mycket över sina 

undervisningsmetoder för att alla ska förstå och utvecklas. Det handlar oftast inte om att 

förändra den gemensamma undervisningen i klassen utan förändringen riktas mot den 

enskilda eleven, där tydlighet är ett av ledorden. Detta kan vara en av orsakerna till att 

undervisningen till stor del är individualiserad i framför allt de skolorna med många 

flerspråkiga barn. Undervisningen utgår från en gemensam genomgång för att sedan vara 

anpassad efter de olika individerna i klassen. Vi är dock inte säkra på att uppgifterna är 

anpassade efter elevens bakgrund och tidigare erfarenhet utan snarare efter elevens kunskaper 

i svenska. Vi jämför det individualiserade arbetssätt med Dysthe (1996) och Cummins (2000), 

som båda anser att den utvecklingen av både kunskap och språk sker tillsammans utifrån 

deltagarnas tidigare erfarenheter och konstaterar att det finns en stor motsättning mellan dessa 

olika undervisningssyner. Samtal tillsammans i klassen eller i mindre grupper utvecklar 

språket, menar lärarna, ”Då kan man dra nytta av dem som har ett litet mera utvecklat 

talspråk” (Lärare F), men är framför allt till för genomgångar då eleverna får tillfälle att ställa 

frågor och mer sällan till att verkligen samtala med varandra utifrån elevernas intressen och 

förkunskaper. 

 

Vi har förstått att undervisningen i dagens skola behöver och i viss mån har förändrats till att 

ske i ett flerstämmigt klassrum, där lärarens röst bara är en av många och olika uttryckssätt 

används, långt bort från traditionella läroböcker. Lärare A önskade att få arbeta tematiskt men 

kände en osäkerhet inför att ro iland det själv.  
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Och från det här kan du ju bygga hur mycket som helst, jag skulle kunna jobba med det här hela 

året, för det finns så många delar du kan plocka in i det här va, men ja det kanske jag gör också, 

men då blir jag ju sådär, vi måste ju hålla på med engelska, ja ok vi kör på engelska ”This is a 

prydnadssak” Jo men visst kan du va, det handlar som sagt om resurser och tid och 

uppfinningsrikedom och fantasi och den pedagogiska planeringen. Kör det i ett år då, bygg på det 

här och jag lovar dig du får med dig allt, men då måste man ha det tänket att man får med det i allt 

i matte, i engelska, idrott, musik, det är ingen omöjlighet. Jag väntar på den kollegan (Lärare A på 

Skola 1). 

Många forskare har sett positiva effekter på tematiskt arbetssätt. Ett tydligt exempel är 

”Listiga Räven” (Alleklev & Lindvall 2001 och Axelsson 2001) som vi tidigare beskrev. Vi 

ser att lärarna i denna studie använder läsandet och skrivande till stor del i skolan, men att de 

inte helt vågar släppa taget om den traditionella undervisningen och läroböckerna, trots att de 

själva anser att läroböckerna inte är helt anpassade efter dagens elever. Böckerna har många 

bilder, vilket är positivt ur en flerspråklig synvinkel, men som vi nämnde i kapitel 6.3 är 

bilderna i många fall typiskt svenska.    

 

Lärarna i vår undersökning menar att flerspråkighet är till fördel för eleven men, poängterar 

samtliga, kanske inte nu i skolan, men absolut senare i framtiden. Lärarna ser tvåspråkigheten 

i skolan som ett problem eftersom dessa elever ofta ligger långt efter i utvecklingen av det 

svenska språket. En aspekt på detta är att det tar lång tid att utveckla sitt skolspråk till att vara 

på samma nivå som de enspråkiga elever, vilket även Wedin (2008) menar. En annan 

förklaring tror vi kan vara att det inte alltid är språket som är problemet, vilket även Axelsson 

(2004) och Jonsson (2008) anser, utan att det även är påverkat av elevens sociala 

förhållanden. Det som framför allt påverkar synen på flerspråkighet som ett problem menar vi 

är att skolan utgår från den svenska normen. Detta antagande hittar vi stöd för i vår 

undersökning då flera lärare poängterar detta, samtidigt som vi i aktuell forskning kan läsa 

samma sak hos bland annat Axelsson (2004). Lärarna ser flerspråkigheten som en resurs för 

sin undervisning då de med hjälp av barnen kan visa skillnader och likheter mellan de olika 

kulturerna och språken, vilket Cummins (2000) menar är positivt för det skapar en känsla av 

delaktighet, men ger inga möjligheter för de flerspråkiga eleverna att utveckla sitt modersmål. 

”Det blir en svårighet i undervisningen om svenska är lågt utvecklad” menar Lärare F. 

 

Fastän alla lärare i denna studie framhåller vikten av modersmålsundervisning, ser vi åter igen 

att det ändå är svenskan som betonas. Modersmålet ges aldrig utrymme i klassrummet, i annat 
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fall än då de ska visa en skillnad eller likhet med det svenska språket. All undervisning sker 

på svenska, utifrån svenska normer, med svenskt material och eleverna förväntas lösa 

uppgiften på svenska. Lärarna poängterar att det är viktigt för eleverna att läsa mycket för att 

de ska utveckla sitt språk, men detta ska helst ske, i skolan, på svenska. Modersmålet däremot 

ska utvecklas hemma och på den enda modersmålslektionen i veckan. Samarbetet mellan 

klasslärarna i denna studie och modersmålslärarna är näst intill obefintlig enligt klasslärarna, 

trots att det finns en önskan om ett sådant. Vad ett sådant samarbete skulle kunna handla om 

är lite oklart, det vi kan utläsa av de svar vi fått är dock att ett sådant samarbete främst skulle 

handla om att visa andra kulturer och länder, inte ge eleverna möjlighet att kunna utveckla sitt 

modersmål i klassrummet. Detta står i kontrast mot den forskning som vi har tagit del av där 

bland annat Axelsson (2004) menar att det är viktigt för de flerspråkiga eleverna att ha 

möjligheten att kunna lösa vissa uppgifter på sitt modersmål. Hon poängterar också att det är 

nödvändigt med ett starkt samarbete mellan just modersmålsläraren och klassläraren, för att 

lektionerna ibland ska kunna vara flerspråkiga.  

 

I vår studie utgör modersmålsundervisning, svenska som andraspråksundervisning och 

studiehandledning på modersmål en väsentlig del. Utifrån den forskningslitteratur som vi har 

tagit del av och intervjustudier med lärarna kan vi framföra att dessa stödinsatser och resurser 

används mycket sparsamt i de skolor som vi har kommit i kontakt med. I vår studie har det 

också framkommit att det i stor utsträckning tas för svaga initiativ från skolans sida för att 

utveckla dessa stödinsatser och resurser för flerspråkiga elever så att den blir en verkligt 

effektiv del av elevens kunskapsutveckling. Om vi jämför de resurser som satsat på de 

flerspråkiga eleverna i vår undersökning med vad forskningen säger, kan vi se att det är ett 

stort glapp där emellan. Trots de positiva ställningstagandena från lärarnas sida att förse dessa 

elever med modersmålslektioner, studiehandledning och undervisning i svenska som 

andraspråk råder det en benägenhet till att det ”typiska” är att vara enspråkigt. Efter vad vi 

kan observera ifrån de sex lärarnas intervjuer råder det; dåligt samarbete med 

modersmålslärarna, otillräckligt antal kompetenta svenska som andraspråkslärare, sparsamma 

studiehandledningstimmar på modersmål, obefintligt flerspråkig undervisning och 

modersmålslektioner som ofta ligger efter skoltid.  

 

Forskning kring flerspråkighet redogör för att modersmålsstöd och undervisning i 

modersmålet har övervägande positiva effekter. De elever som kontinuerligt får träning i både 
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svenska (majoritetsspråket) och sitt modersmål får bättre resultat både generellt i skolan och i 

majoritetsspråket än de elever som inte får modersmålsundervisning. Goda kunskaper i 

modersmålet handlar inte bara om att främja utvecklingen i svenska och i ämneskunskaper, 

det finns också ett stort värde i att behärska flera språk. Genom ämnesutbildade 

modersmålslärare, svenska som andraspråkslärare, en ökad samverkan mellan dessa och 

klasslärare, anpassade läromedel samt med en positiv attityd till flerspråkighet från elevens 

närmaste sociala miljö, anser vi att svårigheterna i undervisningen som idag upplevs av både 

lärare och elever skulle kunna elimineras kraftigt. 

 

 

8. Avslutande reflektioner  

Vi har under vårt arbete fått en inblick i några lärares resonemang runt flerspråkighet och 

vilka följder det har på undervisningen. Vi kan inte dra några slutsatser om hur lärare i 

allmänhet resonerar i dessa frågor eftersom vi endast kan återge dessa sex lärares åsikter i 

frågan. Vi hade med hjälp av ett större material och andra metoder, som till exempel 

observationer av dessa lärares undervisning, kanske kunnat ge en bredare bild av frågan. De 

flerspråkiga elevernas röster hörs inte i denna undersökning, inte heller skolledningens, 

modersmålslärarnas eller föräldrarnas, vilket skulle ha belyst ämnet från andra synvinklar.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till lärarna 

 

Bakgrund 

1. Vad har du för yrkesbakgrund och utbildning (svenska som andraspråk/ modersmål)? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur stor andel av eleverna är flerspråkiga - på skolan?  

 – i din klass? 

4.  Hur många elever i din klass har  - modersmålsundervisning? 

     – svenska som andraspråksundervisning? 

–  studiehandledning på modersmål? 

 

 

Undervisningen 

5. Hur organiserar du din undervisning?  

- Individuellt eller kollektivt? 

6. Hur ser du som lärare på undervisningen av flerspråkiga elever? 

- Möjligheter, utmaningar, framtidsvisioner 

7. Ser du någon/några behov av att förändra ditt nuvarande arbetssätt?  

- Metoder, resurser, åtgärder, insatser, kontakter  

8. Hur resonerar du som lärare kring elevernas flerspråkighet?  

- Resurs eller en begränsning? 

9. Tycker du att skolan tar tillvara elevernas flerspråkighet i undervisningen? Varför? 

10. Hur upplever du samverkan med modersmålslärarna  och hur ser du på behovet av 

modersmålsundervisningen?  

11. Vad skulle du rekommendera dina flerspråkiga elever för att de ska klara sina studier 

bättre? 

12. Har du råd till nyexaminerade lärare i sin undervisning av flerspråkiga elever?  

13. Är det något du själv vill tillägga?    



 

Bilaga 2 Brev till lärarna 

Hej  

Vi har tidigare talars vid angående intervjuer till vårt examensarbete i pedagogik och skickar 

nu inför den lite information. 

Med ditt samtycke kommer intervjuerna att spelas in, inspelningarna kommer enbart att 

användas till vårt examensarbete och kommer där att vara anonym. Efter kursens slut kommer 

den att förstöras.  

Vi vill i vårt examensarbete skaffa oss en fördjupad kunskap om hur den mångkulturella 

undervisningen formas i de heterogena klasserna. I vårt blivande yrke kommer vi att möta 

elever från olika kulturer och barn med flera språk förutom svenskan. Därför anser vi att det 

är viktigt för oss att vi besitter kunskaper om flerspråkighet för att kunna bemöta alla barn och 

stödja de där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

 

Intervjun kommer att huvudsakligen utgå från nedanstående frågor 

Hur skall skolundervisningen planeras i den mångkulturella situationen och utifrån vilka skäl 

skall man argumentera?  

Vilka undervisningsmetoder kommer till användning i en heterogen klass? 

Hur resonerar lärare kring elevernas flerspråkighet?  

Hur ser samarbetet med modersmålslärarna ut? 

 

Du kan nå oss via mail: xxxx eller xxxx 

eller telefon Aliye: xxx, Åsa: xxx 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Aliye Dagdelen och Åsa Rudolfsson 
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