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I dagens svenska skolor ökar andelen flerspråkiga 
elever. Det är därför betydelsefullt att lärare i 
grundskolan är medvetna om hur de på ett 
effektivt sätt kan arbeta för att främja språk- och 
kunskapsutvecklingen för de flerspråkiga 
eleverna. Syftet med studien är att öka kunskapen 
om hur verksamma lärare kan arbeta i 
grundskolan för att främja språkutvecklingen för 
flerspråkiga elever i sin undervisning. Fyra 
klasslärare och två modersmålslärare har 
intervjuats och med hjälp av följande frågor har 
syftet besvarats: 

• Hur anpassas eller utformas 
undervisningen för andraspråkselever av 
lärare i klassrummet? 

• Vilka pedagogiska hänsyn tar klass- och 
modersmålslärare konsideration till i 
undervisningen för andraspråkselever? 

•  Hur ser den praktiska samverkan mellan 
klass- och modersmålslärare ut för att 
främja andraspråkselevers 
språkutveckling? 

Resultaten visar att ett starkt modersmål är 
betydelsefullt vid inlärningen av ett andraspråk, 
samt att samverkan mellan klass- och 
modersmålslärare bör förbättras. Slutligen har 
både lärares och omgivningens förhållningssätt 
en avgörande faktor för flerspråkiga elevers 
inlärning. 
 

The number of bilingual students is increasing in 
today’s Swedish schools. Therefore, it is of 
importance that elementary school teachers are 
aware of how they can support bilingual students 
learning in an effective way. The aim of this study 
is to increase awareness in how active teachers, in 
elementary schools could work to develop 
bilingual students’ linguistic skills. Four 
classroom teachers, and two language teachers 
were interviewed with the following questions in 
mind: 

• In what way is education for bilingual 

students adjusted or designed by 

teachers in the classroom? 

• What educational accounts do class 

teachers and language teachers consider 

when teaching bilingual students? 

• How is the practical interaction between 

class teachers and language teachers to 

develop bilingual students’ language 

development? 

The results show that a well-developed first 
language is crucial when learning a second 
language. Further on, findings suggest that an 
increased interaction between class teachers and 
language teachers should exist. Additionally, 
both teachers and the environment’s approach to 
being bilingual are important factors for bilingual 
students’ language development. 
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1. Inledning 

I dagens mångkulturella samhälle ökar andelen andraspråkselever i skolan. De 

andraspråkselever som vi finner i klassrummen kan vara elever som är födda i Sverige eller 

elever som kommit till Sverige under sin uppväxttid. Dessa elever har ofta ett annat modersmål 

än svenska och om deras utbildning under grundskoletiden ska vara likvärdig med andra elever 

är det väsentligt att alla lärare tar ansvar för att arbeta med elevers språkutveckling (Gibbons, 

2013 & Lindberg, 2010).  

 

För att kunna planera och genomföra en undervisning som stödjer andraspråkselever behöver 

lärare enligt Gibbons (2013) ta hänsyn till de möjligheter och hinder som finns för dessa 

elevers språkutveckling. Enbart några timmars undervisning i modersmålet och i svenska som 

andraspråk är inte tillräckligt, enligt Gibbons (2013) utan det är betydelsefullt att integrera 

språk och innehåll så att andraspråket utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vara likvärdig, oavsett var den genomförs, vilka 

som undervisar och undervisas. Det är därför angeläget att lärare är medvetna om hur 

undervisningen på ett effektivt sätt ska utformas och anpassas för andraspråkselever och 

därmed utefter varje elevs individuella förutsättningar och behov och oberoende av tidigare 

erfarenhet, språk och bakgrund (Lucero, 2013). Det är även till stor fördel för 

andraspråkselever om lärare kan se och lyfta fram de fördelar som finns med att vara 

flerspråkig och se elevernas olika kulturer som en tillgång i klassrummet (Barrow & Markman-

Pithers, 2016). Genom en bra samverkan och undervisning mellan modersmålslärare och 

klasslärare har elever dessutom större möjlighet att känna sig trygga med båda språken och de 

olika kulturerna vilket i sin tur kan bidra till ett rikare lärande (Gibbons, 2013).  

 

Utöver att ämnet är aktuellt finns det hos mig ett stort intresse för ämnet då jag själv som barn 

lärde mig swahili och engelska simultant. Jag var flerspråkig när jag kom till Sverige 1998, vid 

åtta årsålder och på åtta månader hade jag lärt mig att tala svenska flytande. Detta ledde 

dessvärre till att ett av mina modersmål, swahili nästintill slutade användas. Jag hade dock 

turen att lära mig engelska och swahili parallellt, vilket innebar att jag likväl kunde uttrycka 

både mina känslor och tankar i skolan på engelska, innan jag behärskade det svenska språket. 

Med detta i åtanke har sex verksamma klass- och modersmålslärare, med erfarenhet av att 

arbeta med andraspråkselever intervjuats för att öka kunskapen kring om hur lärare kan arbeta 

för att främja språkutvecklingen för andraspråkselever i dagens klassrum. 

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt; inledningsvis presenteras studiens syfte och 

frågeställningar, som följs av bakgrunden, som grundar sig i en tidigare litteraturstudie av 

Henrysson och Karlsson (2016). I bakgrunden förklaras nödvändiga begrepp, styrdokument 

och teorier i relation till området presenteras. Metodavsnittet redogör för studiens 

tillvägagångssätt och en sammanställning av studiens resultat görs med hjälp av konstruerade 

kategoriseringar. Avslutningsvis följer en diskussion om studiens resultat och metod. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare i grundskolan arbetar för att främja 

språkutvecklingen för andraspråkselever i sin undervisning. Detta syfte ska uppnås genom att 

besvara följande frågor: 

• Hur beskriver lärare att undervisningen anpassas eller utformas för andraspråkselever 

av lärare i klassrummet? 

• Vilka pedagogiska hänsynstaganden görs av klass- och modersmålslärare i 

konsideration till undervisningen för andraspråkselever? 

• Hur ser den praktiska samverkan mellan klass- och modersmålslärare ut för att främja 

andraspråkselevers språkutveckling? 

Med pedagogiska hänsyn menas i studien de särskilda metodval och tillvägagångssätt som 

lärare i studien anser kan bidra till att påverka andraspråkselevers språk- och 

kunskapsutveckling. Vidare menas den praktiska samverkan mellan klass- och 

modersmålslärare i det utbyte som sker mellan respektive lärargrupp för att stödja de 

flerspråkiga elever som finns i klassrummet.  
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3. Bakgrund 

Följande avsnitt grundas i en tidigare litteraturstudie gjord av Henrysson och Karlsson (2016) 

och tar upp de begrepp som är väsentliga för den här studien. Inledningsvis beskrivs första- 

och andraspråk, elevers rättighet till modersmål och studiehandledning. Fortsättningsvis tas 

tidigare forskning upp samt vetenskapliga teorier kring hur flerspråkighet kan uppnås. 

3.1 Första- och andraspråk 

Förstaspråk, även kallat modersmål definieras av (Lainio, 2013) som det språk som lärs in allra 

först av individen med hjälp av personer i den närmaste omgivningen, exempelvis familj. Detta 

innebär dock inte att det är modersmålet som personen ifråga behärskar bäst eller använder 

mest.  I den här studien kommer således båda begreppen användas, då det är återkommande 

inom forskning. Andraspråket lärs in efter inlärningen av modersmålet. Tvåspråkighet, eller 

flerspråkighet innebär att kunna behärska två eller fler språk (Lainio, 2013). Det finns ett flertal 

orsaker till att man behöver flera språk till exempel frivillig migration, flykt och en ökad 

internationalisering (Lainio, 2013). I den här studien kommer båda begreppen användas för 

att få en variation i texten. I studien används också begreppen andraspråkselever och flerspråkiga 

elever likställas i studien och syftar följaktligen på de elever som har ett annat modersmål än 

svenska. Det är viktigt enligt Gibbons (2010) att ha i åtanke att andraspråkselever är en 

heterogen grupp, med individer som har olika bakgrunder, kulturer, värderingar, språk och 

erfarenheter. 

3.2 Rätten till modersmål och studiehandledning 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har flerspråkiga elever rätt till att utveckla sitt modersmål och 

det är upp till elevernas vårdnadshavare att ansöka om modersmålsundervisning. Dock måste 

eleverna uppfylla det krav som finns för att få rätt till modersmålsundervisning, vilket är att 

någon av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Språket ska också vara det 

dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket (SFS 

2010:800).   

 

Modersmålet är ett eget ämne i grundskolan och det är rektorn som beslutar om en elev har 

rätt till modersmålsundervisning (Skolverket, 2015). Huvudmannen är sedan skyldig att 

anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som talar språket, om dessa 

elever önskar undervisning i språket och det finns en lämplig lärare. De nationella 

minoriteterna; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar har dock från 1 juli, 2015 
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utökad rätt till undervisning i modersmål. Dessa elever har därmed rätt till 

modersmålsundervisning, även om språket inte är elevernas dagliga umgängesspråk, eller om 

det endast finns en elev på skolenheten som ansöker om modersmålsundervisning (SFS 

2010:800 & Skolverket, 2016b). Av Skolförordningen (SFS 2011:185, kap 5, § 4) framgår att 

de elever som inte klarar av undervisningen på svenska och till följd riskerar att inte uppnå de 

kunskapskrav Skolverket fastslagit har rätt till stöd i form av studiehandledning på sitt 

modersmål. Det är läraren som ska uppmärksamma om eleven är i behov av 

studiehandledning på sitt modersmål, men det är slutligen rektorn som bestämmer när en elev 

ska erbjudas studiehandledning (Skolverket, 2015).  

3.3 Teorier om språkutveckling med särskilt fokus på flerspråkighet 

Resultat från tidigare forskning visar att tillgången till modersmålet har störst betydelse vid 

inlärningen av ett andraspråk (Barrow & Markman-Pithers, 2016; Bialystok, 2016; Collier & 

Thomas, 2002; Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014; Gynne & Bagga-Gupta, 2013; Hyltenstam, 

2001; Lucero, 2013; Norén, 2008, 2010; Tvingstedt, Drakenberg & Morgan, 2009). Genom 

ett välutvecklat förstaspråk har andraspråkselever enligt Gibbons (2013) och Hyltenstam 

(2001) möjligheten att överföra mycket av sin kunskap från förstaspråket till det nya. Barrow 

& Markman-Pithers (2016) förklarar att avkodningen och igenkännandet av bokstäver och 

ljud är några av kunskaper som kan överföras från förstaspråket till andraspråket. Det finns 

därmed ett tydligt samspel mellan andraspråkselevers språkbehärskning och deras språk- och 

kunskapsutveckling i förstaspråket (Barrow & Markman-Pithers, 2016; Gibbons, 2013 & 

Hyltenstam, 2001). I och med detta kan undervisningsspråket bli en begränsning för 

andraspråkselever.  

3.3.1 Tvåspråkig undervisning 

Vid inlärning av ett nytt språk spelar modersmålet en viktig roll, då det ger möjlighet att 

reflektera och bygga det nya språket på det gamla (Barrow & Markman-Pithers, 2016; 

Bialystok, 2016; Hyltenstam, 2001 & Thomas & Collier, 2002). Barrow och Markman-Pithers 

(2016) hävdar dock att man bör ha i åtanke att överföringen mellan språk kan skilja sig, 

beroende på de språkliga strukturer och språkbyggnader som finns i det förstaspråket. Det är 

därav betydelsefullt att samtidigt belysa de skillnader och likheter som kan förekomma mellan 

olika språk. I deras studie visar resultat skillnad mellan de elever som hade spanska som 

modersmål, jämfört med elever som hade kinesiska som modersmål. Forskarna menar att 

skillnaderna mellan de kinesisktalande och spansktalande eleverna uppstod på grund av att 

den språkliga strukturen i engelska och spanska liknar varandra mer, jämfört med strukturen i 
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kinesiska och engelska. Barrow och Markman-Pithers (2016) menar därmed att vi inte kan ta 

förgivet att all kunskap som överförs från förstaspråket till andraspråket kan underlätta 

inlärningen. 

Norén (2008, 2010) och Tvingstedt et al. (2009) förespråkar en tvåspråkig undervisning, där 

läraren som undervisar behärskar både elevens modersmål och svenska, och där båda språken 

ges lika mycket utrymme. Av intervjuerna i Noréns studie (2008) visade det sig att de elever 

som genomgått den tvåspråkiga undervisningen ansåg sig lära sig mer, jämfört med om de 

enbart deltagit i en svensktalande klass. Eleverna kände sig till följd därav mer trygga och 

inkluderade i det flerspråkiga klassrummet, vilket i sin tur ledde till att de vågade ställa fler 

frågor i den flerspråkiga miljön som skapats. Likande resultat går att finna från studien av 

Tvingstedt et al. (2009), där elever som fått en tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska 

berättar att de hade utvecklat både sin arabiska och svenska och kände sig bekväma med att 

använda båda språken vid studiens slut. En fördel med tvåspråkig undervisning är att eleverna 

får tillfälle att fortsätta identifiera sig som flerspråkiga även i skolan (Barrow & Markman-

Pithers, 2016; Norén 2008, 2010 & Tvingstedt et al. 2009).  

 

Vidare framhåller Barrow & Markman-Pithers (2016) att man bör ha i åtanke vilket syfte som 

ska uppnås för eleverna i valet av vilken undervisningsform ska väljs. De menar att det är 

viktigt att tänka på om avsikten med undervisningen är att se till att eleverna ska bli flerspråkiga 

och därmed behärska båda språken lika bra, eller om syftet med undervisningen är att eleverna 

ska bli skickliga på sitt andraspråk så fort som möjligt. Barrow och Markman-Pithers (2016) 

menar att det finns en svårighet när unga elever i de yngre åren ska utveckla sitt modersmål, 

samtidigt som de ska utveckla sitt andraspråk. Forskarna lyfter då fram fördelarna med en 

tvåspråkigundervisning, då de anser att elever får möjlighet att utveckla båda språken 

samtidigt. Barrow och Markman-Pithers åsikter är såldes eniga med forskare som Collier och 

Thomas (1997, 2002), Gerena och Ramírez-Verdugo (2014) och Hyltenstam (2001) som 

menar att en tvåspråkig undervisning inte är nödvändig, men att det är viktigt att elever har 

tillgång till sitt modersmål. Collier och Thomas har i sin långtidsstudie (2002) följt 

andraspråkselever som undervisats lika mycket på sitt modersmål som andraspråk. Till skillnad 

från Tvingstedts et al. (2009) och Noréns (2008, 2010) studier har modersmålet och 

andraspråket aldrig kombinerats under samma lektion, utan en lektion utfördes på engelska 

och den andra på spanska. Studien visade att de andraspråkselever som deltagit i 

modersmålsundervisning överlag hade bättre resultat i språktester, jämfört med de elever som 

tagit del av den enspråkiga undervisningen (Thomas och Collier, 2002).  
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3.3.2 Kodväxling  

Kodväxling innebär att växla mellan två eller fler språk, eller att använda sig av mer än ett språk 

samtidigt under samma konversation (Laino, 2013; Martínez, 2015; Håkansson, 2003 & 

Salameh, 2012). Åsikterna kring kodväxling skiljer sig dock åt bland forskare. Collier och 

Thomas (2002) råder lärare att inte kombinera, översätta eller växla mellan olika språk, 

eftersom resultat av deras studie visade att eleverna nådde en djupare kunskapsutveckling i 

båda språken, när de två olika språken skiljdes åt. Detta är dock något som Martínez (2015) 

och Noréns forskning (2008, 2010) motsäger, då samtliga lärare i Noréns studier medvetet 

valde att använda sig både av elevernas första- och andraspråk med hjälp av kodväxling. 

Martinez (2015) och Norén (2008, 2010) menar att kodväxling är något avancerat vilket tyder 

på att den som talar har en god språkförmåga. Ytterligare en forskare som ser fördelarna med 

kodväxling är Lucero (2013) som menar att kodväxling kan användas som en stöttningsmetod 

för att kunna förklara olika begrepp och uttryck när elever inte förstår. Detta stödjs av studier 

gjorda av Gynne och Bagga-Gupta (2013) som anser att elever genom kodväxling använt sig 

av sitt modersmål eller andra språk för att koppla samman betydelser från det första språket 

till det nya. Håkansson (2003) framhåller att om lärare är medvetna om att finns elever som 

dagligen kodväxlar hemma kan läraren medvetet planera och utforma undervisningen efter 

elevernas erfarenheter.  

3.3.3 Scaffolding på mikro- och makronivå för att stödja språkutveckling hos 

andraspråkselever 

För att främja andraspråksutveckling anser Gibbons (2013) och Lucero (2013) att scaffolding, 

även kallad stöttning (Gibbons, 2013) är gynnsamt för andraspråkselever (Gerena och Ramírez-

Verdugo, 2014; Gynne och Bagga-Gupta, 2013 & Lucero, 2013). Med stöttning avser Gibbons 

(2013) det tillfälliga, men nödvändiga stödet elever får av lärare. Genom stöttning ska elever 

kunna tillägna sig ny kunskap och förståelse, som sedan kan användas i andra sammanhang 

(Gibbons, 2013). Med tiden ska stöttningen leda till att elever klarar av att utföra samma 

uppgift utan lärarens hjälp. Stöttning kan ske på två olika nivåer, på makronivå, som är en 

planerad stöttning samt på mikronivå, vilket är en interaktiv stöttning (Lucero, 2013). 

Stöttningen som sker på makronivå inkluderar bland annat lärarens planering av aktiviteter 

som ska grunda sig i elevers tidigare erfarenheter, vilket poängteras av Skolverket (2016a). 

Stöttning på mikronivå sker däremot spontant i klassrummet mellan lärare och elev. Denna 

stöttning är därmed beroende av eleven och situationen där exempelvis en lärare kan förtydliga 

något genom att återberätta, omformulera sig viktiga ord eller begrepp med hjälp av 

kroppsspråk eller bilder (Gibbons, 2013; Lucero, 2013; Löthagen et al. 2008). Barrow & 
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Markman-Pithers (2016) nämner att andraspråkselever bör möta olika sorters texter, och vara 

delaktiga i olika muntliga interaktioner för att utveckla sitt andraspråk ytterligare. Enligt 

forskarna utvecklas språk- och kunskapsutvecklingen om elever får arbeta med exempelvis 

olika läsförståelser, hör- och skrivövningar, där de på ett konkret vis möter språket (Barrow 

& Markman-Pithers, 2016). Ytterligare effektiva sätt att arbeta med stöttning på makronivå är 

genom en varierad multimodal undervisning, där flera språk och skilda inlärningskanaler i 

form av olika filmer, spel och internet används och kopplas samman (Gynne & Bagga-Gupta, 

2013 & Ramírez-Verdugo, 2014).  

3.4 Smågruppsundervisning som stöd för flerspråkiga elever 

Andraspråkselever gynnas av en kontextbunden undervisning i smågrupper, rollspel, 

experiment och studiebesök, vilket enligt Cummins (2000) är en slags stöttning. I smågrupper 

får eleverna tillfälle att lära sig av varandra genom att engagera sig i varandras lösningar och 

genom att andraspråkseleverna får ta del i den språkliga gemenskapen som finns i 

majoritetsspråket (Cummins, 2000). Enligt Grönings studie (2006) har de elever som 

medverkat i smågruppsundervisning använt sig av ett rikare och ett mer varierat språk än de 

elever som medverkade i helklassundervisning.  I smågrupperna upplevde eleverna en trygghet 

att använda sitt språk, vilket i sin tur ledde till en ökad interaktion mellan dem. 

Smågruppsarbete gynnar inte enbart andraspråkselever, utan förstaspråkselever utvecklar en 

större tilltro på sin egen språkliga förmåga och stärker på så sätt sitt språkliga självförtroende 

(Gröning, 2006). Ytterligare en aspekt av stöttning enligt Norén (2010) är en god relation 

mellan lärare och elev. Enligt Norén (2010) gynnas lärandet för de flerspråkiga eleverna på så 

sätt att de känner en trygghet. För att kunna uppnå detta krävs att det finns ett tillåtande klimat 

i klassrummet, där utveckling sker i samspel med andra. I ett sådant sociokulturellt stödjande 

klimat värdesätts elevernas flerspråkighet, och lärarna ställer höga krav på sina elever (Collier 

& Thomas, 2002). 

 

Sammanfattningsvis kan interaktion som skapas i klassrummet, samt smågruppsundervisning 

kopplas till Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där lärandet anses ske i ett sammanhang med 

andra. Människor använder enligt Vygotskij (2011) medierande redskap eller verktyg för att 

förstå omvärlden, och enligt honom kan språket ses som ett medierande redskap som bland 

annat hjälper oss att styra vårt tänkande.  Ytterligare en del som är återkommande i det 

sociokulturella perspektivet är att människor lär sig bäst i samspel med varandra och att kultur 

och samhället påverkar vårt lärande (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010) vilket teorier om 

flerspråkighet stödjer genom att ta hänsyn till tidigare erfarenheter och modersmålets 
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betydelse. Vidare är scaffolding det stöd läraren ger eleven betydelsefullt för att 

andraspråkselevers språk ska utvecklas. Genom stödet av läraren har eleven sedan möjlighet 

att utvecklas ytterligare att ta sig till nästa utvecklingszon, som Vygotskij (2011) kallar den 

proximala utvecklingszonen. 

3.5 Andraspråkselevers tidigare erfarenheter och omgivningens 

förväntningar på dessa elever 

Tidigare kunskaper och erfarenheter är också av betydelse för andraspråkselever (Bialystok, 

2016 & Norén 2010). Det är viktigt att lärare har i åtanke att undervisningen ofta bygger på 

svensk kultur och undervisningspraxis (Norén, 2010 & Parszyk 1999). I hennes studie 

framkommer att de elever som har lite eller ingen kunskap alls om svensk kultur kan få 

svårigheter att lösa uppgifter som är knutna till kulturen. Resultat från Parszyks studie (1999) 

stärks ytterligare utav Noréns forskning (2010) där hon uppmärksammar att somaliska elever 

hade svårigheter med att lösa en matematisk uppgift som utgick från sagan Prinsessan på ärten, 

då eleverna inte kände till berättelsen sedan tidigare. Eleverna fokuserade då mer på att förstå 

sagan, än den matematiska uppgiften. Utan tidigare erfarenheter blir det därmed betydligt 

svårare för elever att känna igen de uppgifter som har kulturella sammanhang vilket framhålls 

av Lindberg och Hyltenstam (2013). De menar att det är väsentligt att lärare kan reflektera 

över de olika erfarenheter från elevers uppväxt som kan finnas i ett klassrum och hur de 

olikheterna kan påverka lärandet. Parszyk (1999) framhäver också hur viktigt det är att lärare 

har kunskap om de olika skillnader som kan finnas i kulturmönster för olika länders pedagogik 

för att kunna tolka och förstå andraspråkselever. Om lärare är medvetna om detta kan de i sin 

tur stötta och förtydliga utefter elevernas behov.  

 

Enligt Norén (2010), Barrow och Markman-Pithers (2016) är det dessutom viktigt att ha i 

åtanke att omgivningens förväntningar och föreställningar har en inverkan på 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Lindberg och Hyltenstam (2013) nämner 

att om skolan styrs av en svensk undervisningspraxis kan detta resultera i att andraspråkselever 

undviker modersmåls- och svenska som andraspråksundervisning för att passa in och bli mer 

accepterade. I studier gjorda av Parszyks (1999) och Collier och Thomas (2002) ställde sig 

föräldrar till andraspråkselever frågande till en satsning och utveckling av modersmålet. Några 

föräldrar i Parszyks studie (1999) valde till och med att planera skolbyte när en tvåspråkig 

undervisning blev aktuell. Föräldrar i Thomas och Colliers studie (2002) valde medvetet bort 

modersmålsundervisningen och lät istället sina barn vara delaktiga i undervisning som enbart 

skedde på elevens andraspråk. Resultaten visade sig vara goda till en början, men under den 
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fortsatta skolgången visar studien på resultatförsämringar i olika språktest för dessa elever. 

Resultat från Bialystok studie (2016) visar likande utfall som Collier och Thomas studier (1997, 

2002) där elever som inte fick tillgång till modersmålsundervisning till en början såg goda ut, 

men under den fortsatta skolgången påvisar studierna (Bialystok, 2016 & Collier & Thomas, 

1997, 2002) resultatförsämringar för andraspråkseleverna. I studien genomförd av Bialystok 

(2016) följdes elever från förskoleklass till årskurs 2. Elever som varit med i de enspråkiga 

förskolorna uppmätte högre resultat i språktester jämfört med de elever som började i de 

tvåspråkiga förskoleklasserna.  Resultaten visar att skillnaderna försvann efter ett till två år och 

att de elever som medverkat i en tvåspråkig undervisning nådde högre resultat i både de 

engelska och spanska språktesterna i slutet av årskurs 2. Medan de elever som inte fick tillgång 

till modersmålsundervisning uppvisade att de blivit svagare i sitt modersmål. Forskarna 

Barrow och Markman-Pithers (2016), Bialystok (2016) och Thomas & Collier (2002) menar 

att tillgången till modersmålsundervisning har långsiktiga fördelar för elevers språk och 

kunskapsutveckling i både modersmålet och andraspråket. Barrow och Markman-Pithers 

hävdar därmed att det är väsentligt att lyfta fram de fördelar det finns med att vara flerspråkig 

för att elever ska se det som en tillgång. Några av fördelarna forskarna nämner med att vara 

flerspråkig är att det i dagens samhälle skapar större ekonomiska och sociala möjligheter med 

tanke på att det ges tillfälle att kunna kommunicera med fler människor i dagens växande 

samhälle. 

3.6 Lärarens förhållningssätt till flerspråkighet och kompetens för att 

främja andraspråksutveckling 

Tidigare forskning av Norén (2008) och Gerena och Ramírez-Verdugo (2014) visar att lärarens 

förhållningssätt och kompetens är viktig för andraspråkselevers språkliga framgång. Lärare ska 

med andra ord sträva efter att ha ett positivt förhållningssätt där de ser andraspråkselever och 

deras flerspråkighet som en tillgång, istället för ett hinder (Barrow & Markman-Pithers, 2016 

& Löthagen et al. 2006). Genom att fokusera på de likheter och olikheter som finns i en klass, 

kan läraren enligt Rosén och Wedin (2015) lyfta fram olikheterna och likheterna som något 

positivt och därtill synliggöras för att öka medvetenheten kring de olika språken och kulturerna 

som kan finnas i en klass. Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) är det viktigt att lyfta fram de 

likheterna och skillnaderna som finns. Genom att synliggöra detta får elever dessutom 

möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar 

vilket enligt Läroplanen är någonting eleverna ska få möjlighet till (Skolverket, 2016a). 
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Norén (2010) påpekar att lärare som är engagerade och har en god social relation till sina elever 

är till stor fördel för andraspråkselever. I studien såg lärarna elevernas flerspråkighet och 

mångkultur som en resurs till lärande. Lärarna visade intresse och gav elevernas tidigare 

bakgrund och erfarenheter utrymme i undervisningen. Den positiva attityden medförde att 

eleverna blev medvetna om de fördelar som finns med att vara flerspråkig. Vidare understryker 

både Cummins (2000) och Collier och Thomas (2002) hur viktigt det är att lärare möter sina 

elever med höga förväntningar, då dessa förväntningar indikerar på framgång. Löthagen et al. 

(2008) poängterar därmed att det är av stor vikt att all personal strävar efter att ha ett positivt 

förhållningssätt till andraspråkselever och se deras flerspråkighet och mångkulturalitet som en 

tillgång.  

 

Lindberg (2010), Collier och Thomas (2002) och Hyltenstam (2013) hävdar att lärare behöver 

kompetens om hur ett språkutvecklande arbete för andraspråkselever kan genomföras.  

Lindberg och Hyltenstam (2013) fastställer att alla lärare, redan under sin utbildning bör får 

med sig den kunskap och de redskap som behövs för att språkanpassa undervisningen för 

andraspråkselever. De menar att alla lärare redan i sin utbildning måste få de kunskaper som 

krävs för att kunna anpassa och förbereda undervisningen för den heterogena grupp av elever 

som finns i dagens skola. Liknande resultat fanns i studierna genomförda av Gerena och 

Ramírez-Verdugo (2014) och Tvingstedts et al. (2009), där det framgick att en stor del av 

lärarna i studierna ansåg att de inte hade tillräckligt med erfarenheter och utbildning för att 

kunna undervisa i en flerspråkig miljö. Lärarna i studien efterfrågade mer utbildning om olika 

undervisningsmetoder för att främja språkutvecklande arbetssätt för sina elever. I Läroplanens 

två första kapitel (Skolverket, 2016a) framgår det tydligt att språkutvecklingen inte är bunden 

till några speciella ämnen utan att detta är ett gemensamt uppdrag. Det räcker enligt Lindberg 

(2010) med andra ord inte med några timmars undervisning i modersmål och svenska som 

andraspråk, utan det är enligt både Gibbons (2013) och Lindberg (2010) viktigt att integrera 

både språk och innehåll så att andraspråket kan utvecklas samtidigt som ämneskunskaperna. 

Det är därför enligt Collier och Thomas (2002) viktigt att både klass- och modersmålslärare 

är utbildade samt att det måste finnas tid till planering mellan dessa lärare för att de gemensamt 

ska kunna arbeta språk- och kunskapsutvecklande för andraspråkelever.   
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4. Metod och material 

Inledningsvis redovisas metodval, samt vilka överväganden som styrt urvalet. Därefter 

beskrivs urvalspersonerna kort och vilka forskningsetiska ställningstaganden som har tagits 

under studiens gång. Vidare i metodavsnittet beskrivs hur insamlingen av data har samlats in, 

analyserats och bearbetats. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Studien är en kvalitativ studie för vilken semistrukturerade intervjuer använts för att samla in 

empiriskt material. Semistrukturerade intervjuer har valts som metod då syftet med studien är 

att få en ökad kunskap om hur lärare arbetar för att främja andraspråkselevers språkutveckling. 

Genom intervjuerna lyfts informanternas tidigare erfarenheter fram samt deras synsätt fram 

(Bryman, 2011). Den semistrukturerande intervjun innebär att intervjuaren utgår från en 

intervjuguide, men frågorna behöver nödvändigtvis inte ställas i samma ordning till samtliga 

respondenter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). En del av frågorna till klasslärarna 

skiljer sig något från de frågor som ställts till modersmålslärarna, vilket beror på frågornas 

relevans för de olika pedagogerna. Trots detta har frågorna ställts på ett liknande sätt, enligt 

intervjuguiden.  

4.2 Urval 

Totalt sex lärare har intervjuats, varav fyra klasslärare och två modersmålslärare. Samtliga 

lärare arbetar i nuläget, samt har erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever i grundskolan, 

vilket var urvalskriteriet för att medverka i studien. Tanken med att välja lärare som arbetar på 

olika skolor var att det ska bli en större spridning bland informanterna samt att se hur de olika 

lärarna beskriver sitt arbete för att främja språkutvecklingen för andraspråkselever. Urvalet har 

gjorts genom samtal med rektorer, lärare, familj och vänner som kunde tänkas känna till lärare 

med erfarenheter av att undervisa flerspråkiga elever. De olika samtalen har i sin tur hjälp mig 

hitta fler lämpliga informanter. Enligt Bryman (2011) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) är ett snöbollsurval bra när en speciell händelse eller företeelse ska undersökas. 

Snöbollsurval är ett icke-slumpmässigt urval av personer, där kontakt med personer som är 

relevanta för studiens syfte hittas, för att därefter finna ytterligare personer som anses vara 

lämpliga i urvalet (Bryman, 2011 & Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Urvalet har med 

andra ord gjorts av någon annan som har bättre kännedom om lärarna. Det är viktigt att ha i 

åtanke att stickprovet av lärare troligen inte kan generaliseras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). 
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4.3 Beskrivning av informanter 

I studien benämns informanterna som Lärare alternativt Modersmålslärare samt med en siffra 

efter, som representerar ordningen de blev intervjuade. Samtliga lärare förutom Lärare 3 har 

erfarenhet av att arbeta i olika årskurser än de nuvarande årskurserna som nämns i 

beskrivningarna. Nedan följer en kort beskrivning av varje lärare.  

 

Lärare 1 

Lärare 1 är utbildad grundlärare med inriktning 1-7 lärare och har 37 års erfarenhet av att 

arbeta som lärare med flerspråkiga elever. I sin utbildning fick hen ingen utbildning i svenska 

som andraspråk, utan valde istället att läsa till svenska två, som idag kallas svenska som 

andraspråk under sitt första läsår som lärare. Lärare 1 arbetar nuvarande i en årskurs 1. 

 

Lärare 2 

Lärare 2 är utbildad grundlärare med inriktning 1-7 lärare och har arbetat som lärare i tio år, 

och kom till nuvarande skola med stor andel andraspråkselever efter att ha vikarierat i två år. 

Då hade hen ingen erfarenhet om hur andraspråkselever skulle undervisas. Efter ytterligare 

två år tog Lärare 2 möjligheten att läsa svenska som andraspråk samtidigt som hen arbetade 

50 procent. Lärare 2 arbetar nuvarande i en årskurs 1. 

 

Lärare 3 

Lärare 3 är utbildad grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. 

Lärare 3 tog sin lärarexamen 2016 och har arbetat som lärare i snart ett år. Hen har inga större 

erfarenheter av att undervisa flerspråkiga elever, men har desto mer erfarenhet om olika 

arbetssätt, som hen anser gynnar flerspråkiga elever. Lärare 3 arbetar som resurslärare i olika 

årskurs ettor och är därmed van vid att individanpassa undervisningen. 

 

Lärare 4 

Lärare 4 är i grunden lärare med inriktning mot fritidshem, men fick en lärartjänst när hen 

blev färdigutbildad. När Lärare 4 sedan började arbete var det förberedelseklass i tre år, innan 

hen började arbeta på lågstadiet. Lärare 4 valde sedan till att läsa till svenska och matematik 

och jobbade under många år utan en lärarutbildning. Hen valde sedan att läsa till 

grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. På grund av 

olika omständigheter arbetar Lärare 4 just nu i årskurs fyra.  
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Modersmålslärare 1 

Modersmålslärare 1 har arbetat som lärare i Sverige sedan år 2010, och innan dess 13 år i sitt 

hemland. Från 2013 har Modersmålslärare 1arbetat som modersmålslärare i arabiska. Utöver 

sin lärarutbildning har hen läst arabiskdidaktik och arbetar på ett flertal olika grundskolor och 

olika klasser som modersmålslärare. 

 

Modersmålslärare 2 

Modersmålslärare 2 har arbetat som lärare i Sverige i 28 år och arbete innan dess i 10 år som 

lärare i Iran. Utöver sin lärarutbildning har hen läst persisk och engelsk litteratur. Hen har 

många års erfarenhet av att vara modersmålslärare och studiehandledare. I nu läget arbetar 

hen som studiehandledare för ensamkommande barn från Iran och Afghanistan.  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I samband med förfrågan om att delta i intervjuerna har Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska överväganden tagits i beaktande. I början av studien skickades ett missivbrev 

till lärarna, där de skriftligt informerades om studiens syfte och hur den skulle gå till, enligt 

informationskravet. I samband med intervjuerna fick informanterna ta del av informationskravet, 

där de muntligt informerades om studiens syfte, datainsamlingen och analysarbetet. Redan i 

missivbrevet fick de vetskap om samtyckeskravet, vilket innebär informanternas rättighet att 

när de vill avbryta sitt deltagande. Lärarna har fått ta del av nyttjandekravet vilket innebär att allt 

material som har samlats in enbart kommer användas i studiens syfte. För att lärarnas identitet 

och skolorna de jobbar på ska hållas anonymt publiceras varken skolans eller lärarnas namn, i 

enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Generaliserbarhet  

Det är viktigt att ha i åtanke att det enbart är sex lärare som valts ut i studien, vilket enligt 

Svensson och Ahrne (2015) kan bidra till en begränsad generaliserbarhet. Däremot grundar 

sig studiens syfte i att andelen andraspråkselever ökar i dagens klassrum, vilket gör studien 

relevant, då ämnet är högst aktuellt och något som blivande och verksamma lärare kommer 

att möta. Lärarnas erfarenheter i studien kan användas och överföras till andra liknande 

situationer och frågorna som ställs för att uppnå studiens syfte går att applicera på andra lärare 

med erfarenhet av att arbeta med andraspråkselever, vilket ökar studiens reliabilitet (Bryman, 

2011) Dock är det inte säkert att andra lärare skulle svara på samma sätt, eller använda de 

exakta metoderna som lyfts fram i studien. För att visa studiens generaliserbarhet går det att 
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jämföra studiens resultat med tidigare forskning och studier inom området (Svensson och 

Ahrne, 2015).  

4.6 Tillvägagångsätt 

Innan intervjuerna genomfördes låg fokus på att arbeta med bakgrund samt att inleda 

metoddelen, då Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) nämner att det blir lättare att veta vilka 

frågor som sedan skall ställas till informanterna. Den första kontakt med intervjupersonerna 

skedde via antingen mailkorrespondens, telefonsamtal eller sms där forskningsområdet 

beskrevs. Informanterna fick sedan ytterligare information via mail om syftet med intervjun, i 

vilket sammanhang den ska publiceras samt hur, när och hur lång tid intervjun skulle ta. 

Samma information togs sedan upp igen muntligt vid intervjutillfället, där informanterna blev 

informerade om vilka rättigheter de har vid intervjun. 

 

Före intervjuerna tog plats gjordes en tankekarta över de olika ämnen eller områden som 

ansågs vara relevanta för studiens syfte. Ett antal frågor formuleras som sedan reviderades för 

att passa syftet ytterligare. Enligt Bryman (2011) finns det olika sorters frågor som ställs under 

en intervju. Några av frågorna i studien är mer personliga faktafrågor som ger information om 

respondenternas utbildning och hur länge de jobbat som lärare. Det finns faktafrågor om 

andra personer samt frågor rörande andra informanter, där klass- respektive 

modersmålslärarna ska ge generell information om varandra och beskriva hur samverkan 

mellan dem fungerar. Det har försökts att skapa en övergång mellan frågorna så att de känns 

så naturligt som möjligt vid intervjutillfället. Vidare är det ett medvetet val att formulera den 

första och sista frågan i intervjun för att få en tydlig inledning och avslut på intervjun (Krag, 

Jacobsen, 1993). Samtliga intervjuer tog mellan 25-40 minuter och intervjuguiden var till hjälp 

för att säkerställa att de frågor som ställdes uppfyllde studiens syfte och för att intervjuaren 

skulle känna en större säkerhet vid intervjuerna, vilket Bryman (2011) påpekar är viktigt. Några 

frågor har sedan tillkommit, eller inte ställts, då informanterna gett den informationen ändå. 

Under samtliga intervjuer har det också ställts uppföljande frågor som exempelvis ”hur menar 

du då?” eller ”kan du utveckla ditt svar mer?” för att säkerställa vad informanterna förmedlat. 

Under intervjuerna har lärarna haft möjlighet att ställa frågor till mig, om något varit diffust 

eller svårbegripligt i samband med frågorna.  

 

I en av intervjuerna medverkande två lärare samtidigt, detta var möjligt då intervjuaren på 

förhand visste hur samspelta lärarna var med varandra, samt att de var välinsatta inom 

området. I övrigt har intervjuerna skett individuellt och på platser som är lättillgängliga och 
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bekväma för alla lärare. De valda platser har varit lugna, ostörda miljöer som klassrum, 

mötesrum eller kontor, vilket varit till fördel senare vid transkriberingen, då ljudinspelningen 

varit av hög kvalité. I samband med intervjuerna var det enbart en lärare som efterfrågade att 

få se intervjufrågorna i förväg, övriga lärare ansåg sig tillräckligt trygga med att vänta till 

intervjutillfället. Efter intervjuns slut gjordes noteringar om hur intervjuerna gått och andra 

upplevelser antecknats, vilket Bryman (2011) framhäver kan vara ett stöd.  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) blir de inspelade intervjuerna med lärarna studiens data, 

medan transkriberingen blir det empiriska materialet. Valet att analysera de transkriberade 

intervjuerna grundar sig i olika metodböcker (Ahrne & Svensson, 2015 & Bryman, 2011) som 

menar att det är lättare än att analysera transkriberingen jämfört med de inspelade intervjuerna 

direkt. Det blir dessutom betydligt enklare att arbeta med transkriberingarna för att kunna 

tolka, jämföra och analysera lärarnas svar med varandra och mot forskning. Genom att 

transkribera intervjuerna ges möjlighet till att analysera och sortera information som 

framkommit för att ge en tydligare bild och struktur för att resultatet ska bli mer distinkt 

(Jacobsen, 1993). För att kunna analysera transkriberingarna har Dahlgrens och Johanssons 

(2015) Fenomenografiska analysmodell används som utgångspunkt. För att kunna bearbeta 

materialet har transkriberingen först lästs genom, för att sedan struktureras efter olika 

tematiska svar. Analysen innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2015) att undersöka 

materialet på nytt. En jämförelse har sedan gjorts mellan de olika intervjuerna för att finna 

likheter och skillnader som i sin tur ställts mot resultat från tidigare forskning. Informationen 

har sedan sorterats, grupperats och analyserats för att få ytterligare en tydligare bild av den 

information som getts och blev sedan en grund till olika teman. Fortsättningsvis gjordes en 

tankekarta för att kategorisera och namnge de olika kategorierna som hittades från analysen. 

För att kunna jämföra och undersöka materialet ytterligare färgkodades de olika tematiska 

enheterna. De teman som därpå valdes för färgkodning var återkommande i samtliga 

intervjuer eller ansågs ha betydelse för studiens syfte. I analysprocessen gavs tillfälle att hitta 

ny information, att jämföra och finna både likheter och skillnader med tidigare forskning. Med 

hjälp av metodlitteratur av Bryman, (2011) och Rennstam och Wästerfors (2015) valdes sedan 

att färgkoda den data som framkommit ur intervjuerna, samt att skriva kommentarer i 

marginalerna för att synliggöra ytterligare vilka teman som hörde samman.   
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5. Resultat  

I resultatdelen redovisas vad som framkommit ur analysarbetet. Resultatet har delats in i sju 

olika rubriker, för att tydligt visa att de bidragit till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I de avseenden som både klasslärare och modersmålslärare har liknande 

åsikter kommer de benämnas i följande avsnitt som lärare. När samtliga lärare har åsikter som 

överensstämmer med de andra lärare kommer de benämnas som klasslärare. 

5.1 Pedagogernas tidigare bakgrund, erfarenheter och utbildning 

Av intervjuerna framgår det att samtliga klasslärare med flera års erfarenhet upplever att de 

har den utbildning och kompetens de behöver för att främja språk- och kunskapsutvecklingen 

hos andraspråkselever. De klasslärare som har många års erfarenhet har haft möjlighet att läsa 

svenska som andraspråk, vilket skiljer sig åt med de två klasslärare som läst sina utbildningar 

under senare åren. Lärare 3 som har arbetat som lärare i ett år talar om brister i 

lärarutbildningen, där hen anser att de hade kunnat få betydligt mer kunskap i utbildningen 

om hur man arbetar med andraspråkselever. Den tidigare erfarenheten lyfts fram av samtliga 

lärare som viktig, men Lärare 2 menar att hen använder sig både av egna erfarenheter och tips 

från andra klasslärare. Hen lyfter fram att det finns inspiration och tips att få från bland annat 

Facebook, men att det är viktigt att ha i åtanke att klasserna ser olika ut, vilket innebär att det 

är oerhört viktigt att kunna ändra och anpassa undervisningen utifrån elevernas 

förutsättningar.  

 

Sådär mycket tycker jag från utbildningen utan det handlar mer om eget intresse tycker jag. Men 

det är lite fattigt i utbildningen tycker jag. Mitt mål är att läsa svenska som andraspråk så att jag 

får till det också, just för att få hjälp […] Det är klart att man kan lära sig en viss del och läsa SVA 

(Svenska som Andraspråk) och allt, men mycket handlar nog om en känsla tror jag. Och det är ju 

också sådant som jag har fått fråga mig till. Så det är lite eget intresse att man är på. Hur gör jag? 

(Lärare 3).  

 

Jag har erfarenhet att jobba med ensamkommande ungdomar från Iran […] Jag har arbetat med 

yngre elever som kommit som flyktningar från Syrien, som klasslärare, eller som SVA-lärare och 

så erfarenheter av att ta emot ensamkommande, unga från Afghanistan (Modersmålslärare 2). 

 

Lärare 4 påvisar hur betydelsefull tidigare erfarenhet är, då hen tidigare arbetat i 

förberedelseklass. Denna erfarenhet medför att hen känner en större säkerhet i sitt arbete med 

andraspråkselever, i klassrummet. Hen jämför den tidigare erfarenheten med andra kollegor 
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som saknar liknande erfarenheter, vilken leder till att kollegorna känner en oro och osäkerhet 

i hur de ska planera en undervisning för de elever som inte kan någon svenska.   

 

Det är ju jobbigt om man inte känner sig trygg. Då kan jag tänka mig att det blir jättejobbigt. Jag 

har kollegor som inte alls är bekväma och frågar ”hur ska jag göra, jag som inte har den 

erfarenheten. Hur ska jag göra nu när den här kommer och kan ingen svenska.” Ja, så man måste 

nog hitta en grund först för att hitta en trygg undervisning som passar de eleverna, sedan kan man 

ta tag i de andra problem som uppstår (Lärare 4). 

 

Trots sin erfarenhet menar Lärare 4 att hen vid ett flertal tillfällen känt sig frustrerad när hen 

upplever sig ovetandes om hur hen ska gå tillväga för att hjälpa eleverna och reflekterar i och 

med det ytterligare över hur hennes kollegor upplever det. Modersmålslärarna lyfter fram 

vikten av att även de som modersmålslärare har en lärarutbildning om de ska kunna främja 

språkutvecklingen bästa sätt för andraspråkselever. Båda modersmålslärare har utbildning och 

erfarenhet från sina hemländer, som de tar tillvara på i modersmålsundervisningen i dagens 

svenska skolor. De har sedan fått komplettera sin utbildning genom att läsa på högskolan. 

Sammanfattningsvis framgår det att oavsett hur länge lärarna har arbetat nämner samtliga 

likväl hur betydelsefullt det är med ett utbyte av information och kunskap kollegor emellan. 

5.2 Andraspråkselevers bakgrunder och tidigare erfarenheter 

Samtliga lärare i studien är medvetna om att undervisningsspråket kan vara en begränsning för 

de andraspråkselever de har i sitt klassrum och därmed har en inverkan på lärandet. Samtliga 

klasslärare menar att om eleverna pratar felfri svenska och tycks förstå allt är det ändå 

fördelaktigt att inte ta något förgivet. Med denna medvetenhet i åtanke anser lärarna i studien 

att de har större möjlighet att stötta andraspråkseleverna genom att ta hänsyn till elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen med hjälp av att repetera och att 

förtydliga både ord och begrepp efter elevernas behov. Lärare 4 poängterar hur viktigt det är 

att förstå att andraspråkelever inte är en homogen grupp, till skillnad från de andra klasslärarna 

funderar hen över om det kulturella ibland kan bli mer problematisk snarare än de språkliga 

skillnaderna. Lärare 4 menar att hen i sin undervisning hela tiden försöker vara medveten om 

var eleverna kommer ifrån, vad de har varit med om, och om de kan ha några traumatiska 

upplevelser. Läraren menar att det tidigare kom fler välfärdsflyktingar, medan det idag är 

många ”krigshärjade, trasiga barn som kommer, och det är jobbigare”. Därmed är det 

angeläget att vara medveten om de olikheter som kan finnas hos gruppen flerspråkiga elever. 

Lärare 1 och Lärare 4 menar att det är betydelsefullt att ha i åtanke att det kan finnas de 
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andraspråkselever som varit i Sverige länge, som talar bra svenska, men som ändå inte har 

svenska som modersmål. Dessa elever kan ha många luckor i språket med tanke på att de ofta 

hamnar i kläm mellan två språk, vilket alla lärare i studien är eniga om. 

 

Bara ett ord som knä, det är inte säkert att de förstår vad det är. Och de kanske aldrig fått lära sig 

kroppsdelarna på det svenska språket. Så det är jätteviktigt att inte ta för givet att de förstår (Lärare 

3). 

 

Lärare 2 berättar att hen anser att det är viktigt att elevernas modersmål uppmärksammas, det 

gör hen exempelvis genom att tala om och synliggöra vilka språk som finns i klassen, vart 

eleverna kommer från och hur de gör hemma vid exempelvis olika högtider. Vid jul går det 

förslagsvis att fråga om eleverna känner till och vill berätta hur de firar jul i sina hemländer. 

Enligt modersmålslärarna uppskattas det högt om lärare eller andra pedagoger i skolan är 

villiga att lära sig några ord på elevernas olika språk.  

 

Till exempel, om jag utgår från persisktalande elever så firar vi nyår i mars, 21 mars. Det heter 

Nowruz. Jag säger till mina elever ”oj, vi har två nyårsfirande! Och när det är jul kanske ni får 

presenter, och när det är Nowruz-firande får du också presenter” (Modersmålslärare 2). 

 

Både klass- och modersmålslärarna menar att det är viktigt att försöka hitta likheter bland 

klassens olika bakgrunder och erfarenheter för att synliggöra vad de alla har gemensamt, samt 

att se alla olikheter i språk och kultur som en tillgång. Genom att vara nyfiken och fråga om 

exempelvis olika högtider går det enligt både klass- och modersmålslärare att synliggöra att 

elevernas bakgrund och erfarenhet är av betydelse.  

5.3 Modersmålets betydelse, modersmålsundervisning och 

studiehandledning 

Alla lärare är av samma erfarenhet att forskning anser att modersmålet är av betydelse vid 

inlärning av ett nytt språk.  Lärarna menar att eleverna genom ett gott modersmål har möjlighet 

att överföra kunskap från förstaspråket till andraspråket. Medan de elever som har ett svagt 

modersmål, eller har en bristfällig skolbakgrund får svårigheter när det ska lära sig svenska, 

enligt Lärare 4. Andra fördelar som modersmålslärarna nämner med modersmålsundervisning 

är att de elever som redan har ett levande språk hemma därutöver får möjlighet att utveckla 

läs- och skriftspråket i skolan och inte bara det muntliga.  

 



 

19 

 

 

Vi märker att de som är duktiga på hemspråk, de blir duktiga på svenska också, för de kan hela 

tiden koppla. Medan de som har svagt språk både i svenskan och hemspråket, de ligger efter hela 

tiden för de har inget att koppla det till. Utan om de hela tiden hittar nya ord är det inte ens säkert 

att de kan det på sitt hemspråk. Och så ska man ändå lära sig det på svenska (Lärare 1). 

 

Forskning visar att de elever som kan sitt modersmål och vill utveckla modersmålet kan ha nytta 

i att få bättre kunskaper i andra ämnen också för att man har något att relatera med, något att 

jämföra med. Så all forskning visar att idag flerspråkighet är nyckel till utveckling 

(Modersmålslärare 2). 

 

Samtliga lärare är väl medvetna om modersmålets betydelse och påpekar därför vikten av att 

förmedla till sina elever att de inte ska vara rädda för att prata och använda sitt modersmål 

hemma. Modersmålslärare 2 menar dock att modersmålsundervisningen konkurrerar med 

elevernas fritidsaktiviteter eftersom modersmålsundervisningen oftast ligger utanför eleverna 

ordinarie schema. Det är därför viktigt för dem att se till att modersmålsundervisningen 

utformas på ett intressant och roligt sätt som är motiverande så att eleverna finner det roligt 

att gå dit.  

 

Det är roligare att spela fotboll eller göra någonting annat, att gå på dans och simning än att stanna 

kvar och läsa. Så då är det alltid, ofta motiverade elever som stannar och läser sitt modersmål 

(Modersmålslärare 2). 

 

Det är tufft för barnen att vara kvar, i alla fall för de små och antingen vill de vara på fritids, eller 

så vill de gå hem (Lärare 2). 

 

Ytterligare ett dilemma som framkommit av intervjuerna är trycket som skapas från 

föräldrarna som bestämmer huruvida deras barn ska läsa modersmål eller inte. Lärare 1 menar 

att modersmålslärarna inte kan vara för strikta och använda sig av enbart ”traditionell 

undervisning” för då tycker eleverna inte att det är roligt att gå dit”. Lärare 4 nämner att vissa 

föräldrar aktivt väljer bort sina barns modersmål då de anser att deras barn numer växer upp 

i Sverige, och enbart borde lära sig att tala svenska för att passa in bättre. Lärare 4 menar att 

det ibland kan vara svårt att få vårdnadshavare att förstå betydelsen av modersmålet och 

beskriver en elev som är född i Sverige och som började i klassen för några månader sedan. 

Eleven talar bra svenska, men Lärare 4 upplevde ändå att eleven i fråga var oerhört svag i 

svenskämnet. När klassläraren sedan samtalat med elevens far visade det sig att eleven knappt 

talade sitt eget modersmål och att de dessutom tackat nej till modersmålsundervisning, trots 
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att det talades arabiska i hemmet. Eleven möter följaktligen arabiska i hemmet och lite svenska 

vilket leder till att eleven hamnar i ett mellanläge och blir svag i två språk. Detta tror Lärare 4 

kan vara en bidragande faktor i de svårigheter som senare uppstår i svenska.  

 

Nu är det inte säkert att det är därför hen kanske har bekymmer ändå. Men utav erfarenhet jag 

har så känner jag att jag tror att har man inte ett strakt modersmål, så blir svenskinlärningen 

svårare (Lärare 4) 

 

Jag säger alltid att jag är så avundsjuk att de kan flera språk och inte jag, när de säger att de inte 

vill till modersmålet. Då säger jag ”tänk om jag också kunde arabiska! Kan inte jag få vara med 

och lära mig arabiska?” (Lärare 2). 

 

Utifrån de olika citaten framgår det tydligt att lärarna är medvetna om att deras förhållningssätt 

till elevernas modersmål har en inverkan. De nämner alla hur de försöker synliggöra för 

eleverna att deras flerspråkighet är positivt. Modersmålslärarna menar följaktligen att det är 

viktigt att eleverna får uppleva att deras modersmål och modersmålsundervisningen uppfattas 

som användbart. Känner de sig inte motiverade eller att de inte kommer ha någon användning 

av sitt modersmål är det sannolikt att de till och med väljer bort modersmålet. Det framgår 

således att det är en skillnad på om modersmålet är levande och används flitigt i hemmet 

jämfört med om det knappt används alls. Utöver elevernas motivation att läsa modersmålet 

påpekar Modersmålslärare 1 att modersmålsundervisning är beroende av olika faciliteter som 

är tillgängliga på skolan, där undervisningen sker.  Hen menar att det överlag finns bättre 

resurser på kommunala skolor, jämfört med privata skolor. 

 

Men till exempel, X-skolan för mig, jag har så många bekymmer där. Det finns inte ens en sal 

varje gång för arabiska modersmål […] Hon utbildad som lärare för svenska och matte till 

exempel, hon har material. Allt, alla dom man kan säga supplies, facilities, klassrum, det finns plats 

att lägga sina grejer (Modersmålslärare 1). 

 

Trots medvetenheten om modersmålets betydelse beskriver samtliga lärare att elever endast 

har en timmes modersmålsundervisning per vecka. Avsaknaden av lektionstimmar med 

modersmål ses som problematisk av alla lärare i studien, som anser att elever behöver mer tid 

till modersmålsundervisningen. Vidare ska undervisningen därtill inte vara på bekostnad av 

något annat, medan studiehandledning ligger inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Lärare 4 konstaterar att med tanke på att modersmålsundervisningen innefattar så få timmar, 
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vore det kanske mer aktuellt med studiehandledning för eleverna. Läraren anser att 

andrapråkseleverna i hens klass är i behov av mer inlärning på sitt modersmål om samma saker 

som de arbetar med i klassrummet. Saknaden på fler timmars modersmålsundervisning kan 

knytas an till att Modersmålslärare 2 anser det är lättare med studiehandledning jämfört med 

modersmålsundervisning då det handlar om att stödja eleven. Materialet som behövs vid 

studiehandledningen tas fram av klassläraren, medan undervisningsmaterialet till modersmålet 

tas fram av modersmålsläraren själv. Båda modersmålslärarna anser att en lösning vore att 

schemalägga modersmålet som en del av skoldagen, istället för att isolera det. 

Jag kan tycka att modersmålet ska vara på skoltid på något sätt och att de måste fortsätta med det 

långt upp i åldrarna, fortsätta främja sitt förstaspråk, för det är ändå det starkaste, eller ska vara 

det starkaste språket. Det är genom det du sedan bygger vidare på (Lärare 4). 

 

Genom att inkludera modersmålsundervisningen som en del av skoldagen på schemat menar 

modersmålslärarna att eleven skulle få en ökad känsla av att modersmålet är lika viktigt som 

de andra ämnena som är synliga på schemat. Lärarna tycks därmed vara eniga om att elevernas 

språkutveckling är ett gemensamt ansvar och inte ett enskilt ansvar för enbart klassläraren eller 

modersmålsläraren. ”Det är inte bara i svenska vi ska lära dem helt enkelt, utan i alla ämnen, 

hela tiden.” (Lärare 4). 

5.4 Stöttning för andraspråkselever 

Samtliga lärare arbetar aktivt med stöttning för att främja andraspråkselevernas språkliga 

utveckling. Trots att lärarna i studien använder sig av olika sorters metoder och verktyg är 

deras gemensamma mål att se till att eleverna ska få en förståelse som senare kan leda till ny 

kunskap. Stöttningen lärarna beskrev varierade och var beroende på situation, ämne och 

kontext och innefattade bland annat lärarnas planering av undervisningen. Lärarna gav tydliga 

anvisningar, gestikulerade, upprepade och förklarade olika begrepp och ord. Samtliga lärarna 

använde sig också av en varierad multimodal undervisning. Några av de multimodala verktyg 

som lärarna i studien använder i undervisningen är internet, musik, olika sorters texter, 

illustrationer och bildstöd. Något som tydligt är återkommande från samtliga lärare som 

stöttning i undervisningen är att använda sig av bildstöd och illustrationer när eleverna inte 

förstod. Genom att visa bilder på antingen telefonen, datorn eller på smartboards går det att 

visa ord eleverna inte förstår på ett smidigt och snabbt sätt. I de äldre årskurserna nämner 

Lärare 4 att det går att använda sig av Google Translate, men i de yngre åldrarna är det inte 

säkert att de hunnit lära sig läsa och skriva ännu, och då är bildstödet ett bättre alternativ.  
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Så många ord som de trycks med hela tiden så är det klart att man kan hjälpa dem på traven med 

det som är självklart för oss. Så det är väl det, och att de har lätt tillgång och har bra arbetsstöd, 

som ipads, att det finns tillgängligt för dem och att de vet att här går jag och kan söka ordet (Lärare 

4). 

Lärarna tycks vara eniga om att flerspråkiga elever gynnas av att möta olika sorters texter samt 

att eleverna ska få tillfälle att se och höra texterna de möter. Detta kunde elever få öva på 

genom Att Skriva sig till Läsning (ASL) då de fick tillfälle att se det skrivna på dator eller läsplatta 

samtidigt som de kunde höra vad som skrevs med hjälp av en talsyntes. Andra sätt eleverna 

fick höra texter var genom högläsning av läraren, eller genom att lyssna på varandra läsa texter 

som eleverna skrivit själva. Fler sorters texter som nämns av lärarna är skönlitterära texter och 

tidningsartiklar. Överlag nämner samtliga lärare att det är viktigt att använda sig av flera olika 

inlärningskanaler ”att man pratar in samma sak från många håll” (Lärare 4) för att främja 

språk- och kunskapsutveckling, oavsett vilket modersmål eleverna har. Några av lärarna lät 

exempelvis sina elever använda andra språk än svenska i klassrummet. 

 

Lärare 3 och Lärare 4 talar också om hur viktigt det är att inte förenkla uppgifter för 

andraspråkselever, utan att de med stöd av läraren ska lära sig de olika ämnesbegreppen som 

finns i exempelvis matematik, eller natur- och samhällsorienterade ämnena. Lärarna nämner 

dessutom att det kan vara svårt att inte förenkla språket, med tanke på att det inte alltid är så 

enkelt att veta hur mycket som ska förenklas när något förklaras. Lärare 3 låter exempelvis 

eleverna förklara med egna ord till varandra för att de ska förstå. Läraren menar att eleverna 

på så sätt får chans att utveckla sin muntliga förmåga genom att öva på att göra sig förstådda 

för någon annan. Samtliga lärare är eniga om att eleverna ska få tillfälle att mötas kring texter 

genom samtal, där oklarheter får utrymme att diskuteras. Lärare 1 och Lärare 3 låter eleverna 

i klassen förklara olika ord eller begrepp för att öka deras förståelse och samtidigt lära sig nya 

ord. Eleverna får dessutom lära sig synonymer för att kunna få ett större ordförråd. Dessa ord 

skrivs upp synligt på tavlan så att hela klassen ser i en ordbank, där eleverna vid olika tillfällen 

fått läsa och förklara av de olika orden betyder. Lärare 4 har sedan förtydligat vid behov om 

eleverna haft svårigheter att läsa eller förklara ordets innebörd. Orden som finns med i 

”ordbanken” är synliga på tavlan i en hel vecka, och utöver att eleverna övar på att läsa och 

att förklara orden ska de dessutom kunna sätta de olika orden i olika meningar för att visa en 

djupare förståelse. Modersmålslärarna som deltagit i studien försökte ständigt använda sig av 

material, kontexter, personer och filmer som elever hade tidigare erfarenhet av och kände igen 

från sin vardag i modersmålsundervisningen.  
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Ytterligare ett sätt som nämndes av lärarna för att stötta flerspråkiga elever var att arbeta i 

smågrupper. Lärare 3 valde i sitt arbete att fokusera på ord och begrepp, som att exempelvis 

använda matematiska begreppen som addition och subtraktion istället för att benämna det 

”plus” och ”minus”. Hen menar att som lärare bör man inte vara rädd för att använda de 

ämnesspecifika begreppen, utan tvärtom våga utmana eleverna. I svenskan lades mycket tid 

på avkodning och förståelse av olika texter. I det här fallet framgick det att stöttningen 

fungerade som stöd för de eleverna som behövde nå nästa nivå i sin utveckling, vilket de inte 

hade uppnått jämfört med om de deltagit i helklassundervisning. De elever som fick arbeta i 

smågrupper med en svenska som andraspråkslärare plockades ut ur klassrummet och hade 

svenska som andraspråksundervisning i mindre grupper, medan resterande delen av klassen 

hade svenskundervisning Genom att arbeta i mindre grupper fick eleverna enligt lärarna större 

möjlighet till repetition och en mer individanpassad undervisning, vilket ansågs som positivt 

enligt samtliga lärare.  

 

Lärare 4 nämner genrepedagogik som stöttningsmetod, och menar att hen gärna skulle vilja 

lära sig mer om genrepedagogik för att kunna utnyttja det i sin undervisning. Hen använder 

sig av att ritprata, framförallt om det hänt någonting och det uppstår konflikter. En annan 

slags stöttning som framhävs utifrån intervjuerna är behovet av goda relationer mellan läraren 

och elev samt att ha höga förväntningar på sina elever. Lärare 2 talar om hur relationen mellan 

modersmålsläraren och hennes elever saknas, vilket leder till att de inte känner någon tilltro 

till modersmålsläraren, vilket i sin tur leder till att eleverna inte vill läsa modersmålet. Samtliga 

klasslärarna nämner hur viktigt det är med ett tillåtande klimat i klassrummet, där alla elever 

känner sig trygga med att fråga om de inte förstår något i undervisningen. Alla lärare är eniga 

om att det är viktigt att inte var rädd för att ställa höga krav och att ha förväntningar på alla 

sina elever, oavsett modersmål. 

5.5 Kodväxling och tvåspråkig undervisning 

Av intervjuerna framkom det att kodväxlingen sker oftare än den tvåspråkiga undervisningen. 

På en av skolorna gjordes i februari en omorganisering, vilket medförde att de i en klass har 

en klasslärare och antingen en modersmålslärare eller en lärare som är utbildad i svenska som 

andraspråk (SVA). Läraren som behärskade modersmålet eller hade utbildning i svenska som 

andraspråk hade huvudansvar för de andraspråkselever som fanns i klassen och plockade då 

ut de elever som var i behov av undervisning i svenska som andraspråk eller stöd med hjälp 

av modersmålet. Andraspråkseleverna som talade samma språk som modersmålsläraren 

gynnades på så sätt att de hade någon som kunde deras modersmål.  I klassen där en 
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modersmålslärare och en klasslärare fanns tillgängligt samtidigt liknar den tvåspråkig 

undervisning som Norén (2008) och Tvingstedt et al. (2008) talar om. Vidare nämner ett flertal 

av klasslärarna hur eleverna till viss del får använda sig av kodväxling i klassrummet. Lärare 2 

såg det som något positivt att eleverna i klassrummet kunde hjälpa till att förklara och översätta 

för sina klasskamrater om det var något de inte förstod. En problematik som lärare 4 lyfte 

fram med kodväxling var hur hen ska göra i de klasser där fler än två elever talade samma 

modersmål.  

 

Det är svårt att välja vart jag ska lägga gränsen för när det är okej att prata på sitt modersmål och 

när det inte är okej. Det är jättesvårt för mig eftersom jag inte kan så många andra språk. Dom 

kan ju säga precis vad sjutton som helst. Om det är två elever som pratar med varandra, då måste 

jag lite på att den eleven säger bra saker, att de använder modersmålet på ett bra sätt för att 

förklara. […] När är det okej att vända sig till om till en kompis och säga det på modersmålet? 

För jag hade kanske inte okejat att någon annan elev satt sig och sa någonting på svenska till en 

annan elev.  Egentligen har man gjort en väldigt orättvisa. När får de använda, när ska de använda 

och när. Det har jag inte kommit underfund ned själv (Lärare 4). 

 

Det är enligt Lärare 4 svårt att dra gränsen för när modersmålet ska och inte ska användas. 

Enligt läraren är detta bekymmersamt därför att det lätt kan bli att eleverna föredrar att 

använda modersmålet istället för svenska. Läraren menar att arabiskan i det här fallet blir en 

trygghet för eleverna och att de i sin tur håller ihop och således inte använder svenskan alls. 

Lärare 4 reflekterar över om att det skapas en orättvisa när somliga elever tillåts prata och 

förklara med hjälp av modersmålet medan de elever som pratar med varandra på svenska ofta 

inte tillåts kommunicera på samma sätt. Trots dilemmat menar hen att eleverna måste ha 

möjlighet att fråga någon annan och kunna be varandra om hjälp, vilket gör det svårt att dra 

en tydlig gräns.  

5.6 Samverkan mellan klass- och modersmålslärare 

Intervjuerna visade att klass- och modersmålärarna upplevde både en positiv och negativ bild 

av varandra. Emellanåt upplevde de olika pedagogerna att respektive lärargrupp var stöttande 

och förstående, men det varierade beroende på skola. Det visade sig att klasslärarna i den här 

studien inte kunde beskriva hur modersmålsläraren undervisade eleverna. Lärare 2 som för 

tillfället är verksam i en årskurs ett saknar samverkan mellan modersmålslärarna hoppades att 

”det är något som förhoppningsvis ska bli bättre i tvåan”. Samtidigt som både Lärare 1 och 2 

var eniga om att de ”inte vill inkräkta på modersmålslärarnas område” (Lärare 2).  
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Det är mycket individuellt, det beror mycket på klimatet i skolorna mot 

modersmålsundervisningen och modersmålslärarna. Det beror på skolan, det skiljer sig på själva 

pedagogerna, så… Men det har blivit bättre faktiskt (Modersmålslärare 2). 

 

En del är det inte ordning på, en är det ordning på. Det svåra är ju att de har så få timmar. […] 

De stackarna får ingen respekt. Framförallt får de inga klassrum. Ingen vill ge dem klassrum. Det 

är synd om dem för det första. För det första för det är så pass viktigt för vår skola, dels för att vi 

har lärt oss att ett bra förstaspråk ger ett bra svenskaspråk, det säger de hela tiden (Lärare 2).  

 

Åsikterna om hur modersmålslärarna arbetar skiljer sig en del mellan lärarna. Från intervjuerna 

med klasslärare framkommer det att om vissa modersmålslärare är fantastiska och engagerar 

eleverna i modersmålet finns de modersmålslärare som ”inte kommer i tid och skiter lite i 

det”. Lärare 2 lyfter fram det som problematiskt då det varit förekommande vid ett flertal 

tillfällen och hen poängterar att ”det måste vara samma för dem, ska de få respekt av oss, 

elever och föräldrar, då måste de bete sig. Vi kan liksom inte bara strunta i att komma till 

jobbet, eller att komma försent.” (Lärare 2). Vidare menar klasslärarna att undervisningen ser 

olika ut beroende på både modersmålslärare och vilket modersmål det är. De nämner att de 

tror att vissa modersmålslärare kopplar till det innehåll som tas upp i klassrummet, medan 

andra modersmålslärare ”kör sitt eget race” (Lärare 2). Lärare 4 ”tror att när de har modersmål 

har de ren och skär modersmål”, något som enligt intervjuerna med modersmålslärarna inte 

stämmer. Genom samtal med Modersmålslärare 2 framgår det tydligt att den ”traditionella 

undervisning” som klasslärare refererar till är något som modersmålslärarna i den här studien 

tar avstånd från. Båda modersmålslärarna lyfter fram att modersmålsundervisningen ska vara 

enhetligt med den svenska läroplanen och det svenska skolsystemet. Modersmålslärarna 

menar att det finns mycket material som kan användas i modersmålet som är kopplat till den 

övriga av skolans undervisning för att tydliggöra för eleverna att de kan ta hjälp av sitt 

modersmål även i de andra ämnena i skolan. 

  

Det kan vara så att modersmålslärarna kommer och frågar vad vi går genom och då kan vi lämna 

över material som vi har jobbat med. Frågan är vem av oss ska ta det steget, om det är vi som ska 

ge eller om det är de som ska komma och fråga (Lärare 1). 

 

Jag tycker man borde på något sätt samarbeta så att man jobbar med likvärdiga saker för dem. Ja, 

men säg att man jobbar med träd i NO, då får de det svenska språket och sen får de det på sitt 
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modersmål. Dels förstår de begreppen bättre och så får de begreppen på två olika språk. Jag tror 

att man hade kunnat vinna mycket på det (Lärare 3). 

 

Lärare 4 försöker så gott hen kan att ha en fungerade samverkan med modersmålslärarna och 

berättar att hen försöker ta hjälp av modersmålslärarna om hen upplever att någon av 

andraspråkseleverna tycks ha svårigheter med inlärningen. ”Istället för att låta det gå flera 

månader och undra över varför eleven har svårigheter” anser Lärare 4 att det är bättre att ta 

hjälp av modersmålsläraren så snart som möjligt för att kartlägga hur eleven ligger till 

språkmässigt i sitt modersmål. Båda grupperna var eniga om att det borde finnas en bättre 

samverkan lärargrupperna emellan. Resultat från intervjuerna visade att det saknades 

planeringstid mellan modersmålslärare och klasslärare. Detta ansåg lärare 4 var en 

organisationsfråga, som rektorn kunde lösa genom att exempelvis schemalägga gemensam 

planeringstid mellan modersmåls- och klasslärarna på skolan. Enligt Lärare 4 är 

modersmålsundervisningen oftast förlagd på eftermiddagen, efter den ordinarie 

undervisningen, vilket innebär att modersmålslärarna inte kan vara delaktiga i arbetslagen och 

kollegiet, vilket leder till att ämnesundervisning på modersmålet sällan existerar. Lärare 4 

önskar att klass- och modersmålslärarna hade möjlighet att sitta tillsammans och planera runt 

samma arbetsområden. 

 

Ska man jobba ihop med samma barn då måste man ha planeringstid ihop. Det är oavsett om 

man har dem en timme i veckan, eller om man har dem sju timmar i veckan. Man måste ändå 

kunna ses för att stämma av (Lärare 4). 

 

Lärare 4 menar att modersmålslärarna besitter mycket kunskap och erfarenhet om deras 

elevers läs- och skrivinlärning i modersmålet. Hen menar att genom en god samverkan skulle 

lärare kunna samarbeta och därmed utbyta information om exempelvis hur enskilda elever lär 

sig bäst på modersmålet för att uppnå ett rikare lärande i alla ämnen.  

5.7 Interkulturella förhållningssätt och språkstatusskillnader 

Samtliga lärare är medvetna om att elevernas tidigare erfarenheter, språk, kultur och bakgrund 

har betydelse för deras lärande. De är även medvetna om att deras egen och omgivningens 

förhållningssätt till elevernas språk och kultur har en inverkan. Med detta i åtanke nämner 

samtliga lärare hur viktigt det är att lärare visar ett intresse för elevers språk och kultur. Både 

klass- och modersmålslärarna pratar dessutom positivt om elevernas flerspråkighet och ser 

den som en tillgång, istället för ett hinder. Lärarna menar att det är viktigt att lyfta fram att 
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eleverna ska vara stolta över att de kan mer än ett språk, och synliggöra för dem att det är 

något de har nytta av i framtiden. 

 

När det gäller status ligger modersmålet inte så högt jämfört med andra språk. Moderna språk, 

engelska och spanska, tyska, även kinesiska men modersmålet kan inte konkurrera och speciellt 

eftersom det ligger utanför schemat (Modersmålslärare 2).  

 

Modersmålslärare 2 menar att de flerspråkiga elever som inte har ett levande modersmål i 

hemmet, men har föräldrar som vill att de ska utveckla sitt modersmål oftast inte är särskilt 

motiverade. Hen menar att dessa elever inte känner ett behov av modersmålet, då föräldrarna 

ändå förstår och pratar svenska. De nyanlända andraspråkseleverna däremot är mer 

motiverade och ser det som något positivt att få läsa sitt modersmål. 

 

Om ett språk är nytt i landet, tillexempel afghanska, många afghaner har inte fått chansen att gå i 

skolan, i hemlandet men de ser det positivt att läsa sitt modersmål. ”Wow, vi kan lära oss att läsa 

och skriva”. Då är de motiverade att lära sig läsa (Modersmålslärare 2). 

 

Omgivningen och framförallt klasslärare bör enligt modersmålslärarna därför försöka 

förmedla och synliggöra att eleverna har användning av sitt modersmål samt försöka belysa 

fördelarna det finns med att vara flerspråkig och läsa modersmålsundervisningen. Detta kan 

de enkelt göra genom att motivera och stödja eleverna anser modersmålslärarna.  

 

Att man är stolt över det vi har sagt innan, att man kan mer än ett språk och att man inte skäms 

över det, utan att det är något som är bra (Lärare 2). 

 

Du ska se det som en belöning, någonting som ger resultat. Att du kan säga att du har två språk, 

två nycklar. Och sen ska du läsa engelska, så då har du tre språk! […] Idag är verkligheten att 

skolorna inte är enspråkiga. De är flerspråkiga och man måste acceptera den här verkligheten […] 

Och för eller senare, det är ett faktum att alla skolor ska jobba med det här perspektivet, Sverige 

är ett mångkulturellt land, och alla ska, alla lärare ska ha det perspektivet. Man kan inte ha ett 

klassrum med 20 barn som bara är svenska. (Modersmålslärare 2). 

 

Slutligen framhäver Modersmålslärare 2 att det är viktigt att se eleverna i en klass som individer 

med olika behov, språk och kulturer. I en klass kan det exempelvis finnas ett flertal elever som 

talar arabiska, men detta innebär inte att de ha samma erfarenheter, eller kommer från samma 

land. Modersmålslärarna menar att det är viktigt att göra en liten avstämning i sin klass för att 
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verkligen se varje elev och deras individuella behov. Genom att belysa de likheter det finns i 

de olika språken går det att hela tiden använda båda språken för att berika det andra, istället 

för att skilja dem åt, menar Modersmålslärare 2. Lärare 4 anser på samma sätt att ”det finns 

ingen klass som inte kommer få träffa på någon med annat modersmål?” (Lärare 4). 

5.8 Sammanfattning av resultatredovisning 

Lärarna i studien beskriver tydligt hur avgörande ett utvecklat modersmål är för att kunna lära 

sig svenska, vilket överensstämmer med både internationella och nationella studier som 

genomförts inom området. Samtliga lärare är eniga om att språkutvecklingen är alla 

pedagogers ansvar och inte enbart klasslärarens. Lärarna i studien nämnde vid ett flertal 

tillfällen att de försöker använda sig av en varierad undervisning, där bildstöd som 

stöttningsmetod i undervisningen för andraspråkselever var återkommande, vilket är i enlighet 

med forskning (Gibbons, 2013; Gynne & Bagga-Gupta, 2013 & Ramírez-Verdugo (2014).  
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6. Diskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultaten från studien i relation till teoretiska utgångspunkter 

till andra forskares resultat och till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Det diskuteras 

även hur resultaten kan relateras till yrkesverksamheten. 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur lärare i grundskolan arbetar för att 

främja språkutvecklingen för andraspråkselever i klassrummet. Studien har utgått ifrån ett 

lärarperspektiv som senare kan användas i den kommande yrkesverksamheten. Forskning som 

jämförts med resultatet från intervjuerna är både internationell och nationell. Fördelarna med 

nationell forskning är att den kan uppfattas lättare att relatera till med tanke på att den oftast 

tar hänsyn till den svenska läroplanen, vilket lärare i den svenska skolan ska förhålla sig till. 

Det finns mer internationell forskning, än nationell forskning inom området, dock går det 

likväl att ta lärdomar och erfarenheter från de internationella studierna trots att det existerar 

språkliga och kulturella variationer. Vidare valdes exempelvis Thomas och Colliers studie från 

1997 medvetet på grund av att studien är en av de största som har gjorts inom flerspråkighet. 

Studien från 1997 stärks sedan ytterligare av resultaten från Thomas och Colliers fortsatta 

forskning från 2002 och många andra studier, exempelvis Cummins (2000) hänvisar såldes 

ofta till Thomas och Colliers studier. Resultat från tidigare forskning bekräftas av nya studier 

som gjorts av bland annat Barrow & Markman-Pithers (2016) och Bialystok (2016), vilket 

tydligt visar att tidigare forskning fortfarande är av relevans.  

 

Forskningsansatsen i studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer valdes därför att det ges tillfälle för den 

som intervjuar att ställa frågor utifrån en intervjuguide. Därtill framhåller Eriksson- 

Zetterqvist och Ahrne (2015) att fördelen med intervju som metod jämfört med exempelvis 

ett frågeformulär är att det ges tillfälle att anpassa och ställa frågor efter situationen. Intervju 

som metod gjorde det därmed lättare att besvara studiens syfte med tanke på att kunskap 

skulle samlas in. Med hjälp av relevanta frågor och följdfrågor har syftet därmed uppnåtts. 

Bryman (2011) menar att det krävs träning och mycket erfarenhet för att bli en skicklig 

intervjuare. Med detta i åtanke skulle min nuvarande intervjuteknik kunna ses som en svaghet 

och hade sannolikt kunnat förbättras. Att kunna ställa relevanta uppföljningsfrågor anser 

Bryman (2011) också vara viktigt, eftersom respondenterna kan behöva få frågor förklarade 
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ytterligare. Det gäller dock för intervjuaren att vara medveten om att uppföljningsfrågorna kan 

komma att påverka respondenten. 

 

Genom intervjuerna gavs tillfälle att ta del av lärarnas kunskaper och synsätt om hur de arbetar 

med andraspråkselever. Bryman (2011) framhäver dock att det är väsentligt att ha i åtanke att 

en intervju omöjligen kan ge all information. Genom att min Verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) träffades Lärare 1 och Lärare 4 och vid förövrigt oplanerade observationer har det 

kunnat bekräfta att båda lärarna anpassar sin undervisning efter den språkliga mångfald som 

finns i klassrummet, så som de också beskriver i intervjuerna. Den första intervjun som 

genomfördes var en pilotintervju, för att upptäcka eventuella svagheter eller otydligheter med 

intervjuguiden. Pilotintervjun genomfördes med en lärare som intervjuaren kände till sedan 

tidigare, vilket ledde till att det kändes naturligt och avslappnat. Vilket resulterade i att jag 

kände en större säkerhet inför de kommande intervjuerna. Svaren som gavs vid pilotintervjun 

valdes i slutändan att användas då information var av relevans och användbar.  

 

Totalt sex lärare medverkade i studien, där samtliga lärare hade många års erfarenhet förutom 

Lärare 3 som varit yrkesverksam i ett år. Urvalet grundar sig utöver lärarnas erfarenheter med 

andraspråkselever även i att lärarutbildningen ständigt förändras. Förändringen i 

lärarutbildningen kan indirekt innebära att de olika klasslärarna har olika erfarenheter och 

kunskap med sig om hur andraspråkselever bör undervisas utifrån sin egen utbildning. 

Ytterligare en aspekt som skulle kunna ses som en svaghet med studien är att endast två 

modersmålslärare har intervjuats. Dock har de två modersmålslärarna i studien lång erfarenhet 

och arbetat på många olika skolor vilket innebär att de bidrar med användbar information. 

Med tanke på det låga antalet lärare som medverkat kan generaliserbarhet i studien ses som 

begränsad. Hade fler lärare intervjuats hade fler uppfattningar framkommit, likväl anser jag att 

den kunskapen som uppdagats utifrån intervjuerna är av betydelse för både blivande och 

verksamma lärare med tanke på att det förekommer likheter med tidigare forskningsresultat.  

 

Fortsättningsvis lyfter Bryman (2011) fram att det kan bli mycket material att bearbeta vid 

kvalitativa undersökningar. Alla intervjuer transkriberades, vilket var mycket tidskrävande. 

Fördelen med detta var att det blev betydligt lättare när analysen av intervjuerna inleddes. 

Materialet bearbetades sedan genom färgkodning och noteringar i marginalerna gjordes för att 

tydliggöra färgkodningen ytterligare. Kodningen ledde därefter till att olika kategorier 

skapades, vilket gjorde materialet mer hanterbart att analysera för att hitta likheter och 
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skillnader i de olika svaren. Genom transkriberingen av intervjuerna framgår att det vid några 

tillfällen ställdes ledande frågor, detta var jag inte medveten om, vilket i sin tur kan ha påverkat 

respondenternas svar till viss del. För att tydliggöra resultatet valdes därutöver att ta med citat 

från de olika lärarna för att synliggöra lärarnas åsikter. De olika citaten förklarar och förstärker 

de olika kategorierna ytterligare och uppvisar att det är lärarnas egna åsikter som lyfts fram i 

resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till egna tankar och reflektioner kring 

studien.  

6.2.1 Klasslärare och modersmålslärares kompetens och tidigare 
erfarenheter   
 

Hyltenstam (2001) påpekar vikten av att lärare har den kompetens som behövs för att arbeta 

språkutvecklande för andraspråkelever. Men i en studie gjord av Lindberg och Hyltenstam 

(2013) framgår en brist i lärares kompetens i hur de ska gå tillväga för att på ett framgångsrikt 

sätt undervisa andraspråkselever. De nämner att bristen på kunskap om andraspråkelever är 

något som måste åtgärdas redan i lärarutbildningen, så att nyexaminerade lärare får tillfälle att 

få kunskapen med sig ut i verksamheten. Bristen på kompetens bekräftas av intervjuerna då 

det framgår tydligt att det skett en förändring i utbildningen gällande vad lärare får med sig 

om flerspråkiga elever ifrån lärarutbildningen. I nuläget får lärare i sin utbildning läsa till 

svenska som andraspråk om det vill ha en fördjupning i ämnet, trots att lärare i sin kommande 

yrkesverksamhet med all sannolikhet kommer att möta elever i klassrummet med ett annat 

modersmål än svenska. Precis som Lärare 3 nämner upplever jag att den lärarutbildning jag 

genomgått inte bidragit med tillräckliga kunskaper om hur flerspråkiga elever bör undervisas. 

Det jag har lärt mig och har som tillgång är utifrån en tidigare litteraturstudie (Henrysson & 

Karlsson 2016). Därmed upplever jag personligen att trots bristen av kunskap från 

lärarutbildningen har jag erhållit användbar kunskap om hur andraspråkselever kan undervisas 

i klassrummet och känner mig därmed både tryggare och säkrare inom området. Utan den 

kunskapen hade jag förmodligen upplevt samma osäkerhet som Lärare 3 nämner. Jag hade 

dessutom möjligheten att ha min sista praktik på en mångkulturell skola, vilket innebar att jag 

fick ta del av hur lärare praktiskt arbetade och undervisade flerspråkiga elever både i 

helklassundervisning och i mindre grupper. De erfarenheter jag fått med mig från min 

Verksamhetsförlagda utbildning är därmed till stor fördel inför mitt framtida yrke som lärare 

i dagens mångkulturella skolor.  
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6.2.2 Modersmålets betydelse och omgivningens förhållningssätt till 
andraspråkselever 
 
Resultaten visar att samtliga lärare är medvetna om att ett starkt modersmål är betydelsefullt 

vid inlärningen av ett andraspråk, precis som forskning inom flerspråkighet visar (Barrow & 

Markan-Pithers, 2016; Bialystok, 2016; Collier & Thomas, 2002; Gerena & Ramírez-Verdugo, 

2014; Gynne & Bagga-Gupta, 2013; Hyltenstam, 2001; Lucero, 2013; Norén, 2008, 2010; 

Tvingstedt et al. 2009). Oberoende av detta har de elever som läser modersmål endast tillgång 

till en timmes modersmålsundervisning per vecka, vilket kan ses som bekymmersamt. Enligt 

långtidsstudier gjorda av Collier och Thomas (1997, 2002) och Barrow & Markman- Pithers 

(2016) visar resultat tydligt hur elever som fått tillgång till sitt modersmål parallellt med 

undervisning i sitt andraspråk utvecklar ett rikare andraspråk. Att ett starkt modersmål gynnar 

inlärningen av ett andraspråk är något jag upplevt och uppmärksammat bland elever jag mött. 

Det framgår att samtliga lärare anser att elever ska få tillfälle att läsa sitt modersmål så länge 

som möjligt för att kunna utveckla det till fullo, vilket jag är enig om. Ytterligare ett dilemma 

som framkommer i studien är att modersmålet tycks konkurrera med andra fritidsaktiviteter i 

elevers vardag, vilket kan leda till att modersmålet väljs bort. Precis som Barrow och 

Markman-Pithers (2016) understryker har omgivningens förhållningssätt och attityd gentemot 

modersmålet en inverkan på andraspråkselever. Det finns således en koppling mellan 

omgivningens uppfattning till att vara flerspråkig och att få modersmålsundervisning. För att 

få föräldrar att inse modersmålets betydelse är det väsentligt att flerspråkiga elever och deras 

föräldrar får uppleva sin flerspråkighet som en tillgång och inse att de har användning av de 

olika språken senare i livet. Om vi som lärare och vuxna har höga förväntningar på våra elever, 

som Barrow och Markman-Pithers (2016) förespråkar) och dessutom försöker synliggöra 

fördelar med att var flerspråkig och mångkulturell, oavsett var man kommer ifrån, eller vilket 

språk man talar blir det förhoppningsvis en självklarhet för alla elever och deras föräldrar att 

bära sina olika kulturer och språk med stolthet.  

6.2.3 Anpassningar i undervisningen som främjar språk- och 
kunskapsutvecklingen för andrapsråkselever 
 

Skolverket (2017) understryker att undervisningen ska ha anknytning till elevernas 

erfarenheter. Alla lärare i studien tar individuell hänsyn genom att vara medvetna om att 

elevernas olika bakgrunder och språk kan bidra till eventuella konsekvenser för elevernas 

lärande. Vilket visar att de intervjuade lärarna har stor kompetens om hur de kan underlätta 

språkutvecklingen för flerspråkiga elever. Lärarna beskriver att de arbetar med varierade 
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arbetssätt och metoder, inom vilka flera olika inlärningskanaler används, i enlighet med 

tidigare forskning (Gerena & Ramírez-Verdugo, 2014 & Gynne & Bagga-Gupta, 2013). 

Bildstöd var återkommande hos samtliga lärares undervisning och tycks väljas på grund av 

flera skäl, bland annat att det är effektivt och smidigt att ta fram på datorn, smartboard, och 

andra liknande multimodala verktyg. Förtydliganden repetition och förklarade av ord var 

återkommande i klassrummen, precis som i studien gjord av Gerena och Ramírez-Verdugo 

(2014). Modersmålslärarna försökte hela tiden använda sig av material som filmer, böcker och 

personer som var igenkännbart från svensk populärkultur för att göra 

modersmålsundervisningen mer intressant för eleverna, vilket jag anser är viktigt.  

 

Det kan finnas ett flertal olika modersmål i en klass, vilket gör att jag till viss del upplever en 

oro över hur jag som lärare kan använda kodväxling eller en tvåspråkigundervisning på ett 

effektivt sätt. Precis som Barrow och Markman-Pithers (2016) nämner varierar dessutom olika 

språks uppbyggnad, vilket kan vara till både för- och nackdelar i undervisningen. De språk 

som skiljer sig från svenskan kan vålla svårigheter för andraspråkselever, vilket är viktigt att 

ha i minne. I en klass, på en skola i studien användes en liknande version av den tvåspråkiga 

undervisning som Norén (2008) och Tvingstedt et el. (2008) förespråkar. Det framkom en hel 

del fördelar i den klassen där en modersmålslärare och en svensklärare fanns tillgängliga 

samtidigt. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är att modersmålsläraren hela tiden är 

tillgänglig för de flerspråkiga eleverna och på ett effektivt sätt kan användas som stöd till 

eleverna för att förklara eller förtydliga oklarheter som uppstår. I ett sådant fall är de således 

betydelsefullt att samarbetet mellan de två lärarna måste fungera för att det ska gynna de 

flerspråkiga eleverna på rätt sätt. Det finns fördelar med att eleverna hjälper varandra med 

hjälp av kodväxling, men precis som Lärare 4 påpekar gäller det att ha tillit till att eleverna 

översätter rätt. Dock förstår jag som sagt den oron som eventuellt kan uppstå om eleverna 

istället kan bli bekväma och därmed enbart använda sig av modersmålet. Jag anser att det är 

viktigt att ha i åtanke att eleverna som hjälper till med kodväxlingen också ska ha tid att 

utveckla sitt eget lärande och inte enbart agera som stöd för sina klasskamrater som behöver 

hjälp med språket. Resultaten från studien visar tydligt att en tvåspråkig undervisning eller 

tillgång till en modersmålslärare i undervisningen skiljer sig åt på skolor. Tillgången till 

modersmålsundervisning, eller en modersmålslärare kan variera beroende vilka elever som ska 

undervisas och tillgängligheten av modersmålslärare i det specifika språket. Jag anser därför 

att det inte finns en lösning som passar samtliga skolor, utan att varje skola måste anpassa 

undervisningen utifrån deras egna förutsättningar. 
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Andra effektiva stöttningsmetoder som nämns av Cummins (2000) och Gröning (2006) och 

som lärarna använder är undervisning i smågrupper, där eleverna får tillfälle att arbeta mer 

fokuserat på det de behöver. Som Gynne och Bagga-Gupta (2013) nämner har alla ämnen 

ämnesspecifika begrepp, vilket kan försvåra inlärningen av ett andraspråk. Det är därför viktigt 

att det finns ett samspel mellan de olika ämnen och olika arbetsmetoder. Genom att repetera, 

omformulera sig och gå igenom begrepp och ord i smågrupper och att variera undervisningen 

arbetar lärarna i studien medvetet att eleverna får tillfälle att utveckla sitt lärande. De 

ovannämnda stöttningsmetoderna förekommer i helklassundervisningen, vilket kan kopplas 

till skolverket (2016a) som nämner att alla elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas 

och lära sig. Andra stöttningsmetoder som nämndes av lärare 4 var bland annat 

genrepedagogik och ritprata, vilket jag tyvärr inte är särskilt insatt i och undrar därmed vad 

forskning har att säga om dem som metoder. 

6.2.4 Samverkan mellan klasslärare och modersmålslärare 
 
Samverkan mellan klass- och modersmålslärare behöver förbättras på många olika plan enligt 

studiens resultat. Utan intervjuerna med både klasslärarna och modersmålslärarna hade jag 

inte varit medveten om bristerna som finns mellan grupperna. Om samverkan mellan 

klasslärare och modersmålslärare ska ha en chans att existera och fungerar optimalt är det 

betydelsefullt att kommunikationen fungerar. Samtalen med modersmålslärarna medförde att 

jag i mitt framtida yrke kommer att försöka vara medveten om att synliggöra 

modersmålsundervisningen i det dagliga schemat samt att se till att det finns en fungerade 

kommunikation mellan mig som klasslärare och modersmålslärarna. Klasslärarnas bild av hur 

modersmålsundervisningen visade sig vara felaktig och genom en tydlig kommunikation tror 

jag det är möjligt att undvika. Ett sätt att förbättra detta vore genom att ha gemensam 

planeringstid för att på ett mer effektivt sätt arbeta både med det språkliga och 

ämneskunskaperna i olika ämnen. Det kan enligt mig ses som en organisationsfråga, precis 

som lärare 4 reflekterar över under intervjun. På liknande sätt framhåller Collier och Thomas 

(2002) att det är betydelsefullt att det finns planeringstid mellan dessa lärare för att de 

tillsammans ska kunna arbeta språk- och kunskapsutvecklade. Om rektorer på skolor såg till 

att det förekom schemalagdtid för gemensamma planering, eller åtminstone någon tid för en 

avstämning mellan klass- och modersmålslärare hade den gemensamma kunskapen lärarna har 

om eleverna användas till fullo. Det är viktigt att modersmålslärare är utbildade, vilket det 
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finns belägg för i Collier och Thomas studie (2002) då det inte är tillräckligt att endast kunna 

modersmålet om andraspråkselevers språkkunskaper ska utvecklas. 

 

Avslutningsvis fick Lärare 4 mig att inse hur viktigt det är att förstå att det inte enbart är de 

språkliga utmaningar som eventuellt kan vålla svårigheter i framtidens klassrum. Världsläget 

har förändrats och som Lärare 4 menar mötte lärare förr oftare välfärdsflyktingar än elever 

och vårdnadshavare som idag flytt från exempelvis krig. Precis som Skolverket (2016a) menar 

måste vi ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter, i vår strävan att utveckla de flerspråkiga 

elevernas språkkunskaper. 

6.2.5 Avslutande ord 

Avslutningsvis visar resultaten att det finns ett flertal olika sätt att anpassa och utforma 

undervisningen för andraspråkselever. Det viktigaste att ha i åtanke är att ett välutvecklat 

modersmål är till fördel vid inlärning av ett andraspråk, då kunskaper kan överföras mellan 

språken.  En varierad multimodal undervisning, där flera olika kanaler används är gynnsamt 

och hänsyn ska tas till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Det framgår att 

samverkan mellan klass- och modersmålslärare måste bli bättre om eleverna ska få möjlighet 

att kunna utvecklas, samt att omgivningens uppfattningar och förhållningssätt har en inverkan 

på flerspråkiga elevers syn på sin flerspråkighet. Utifrån studiens resultat framgår det att lärare 

redan i lärarutbildningen bör få mer kunskap om hur de kan arbeta med den språkliga 

utvecklingen. Det är något som är väsentligt för att alla elever, men om utbildningen ska kunna 

vara likvärdig är det viktigt att det finns mer kunskap även när det gäller flerspråkiga elever. 

Vidare tar samtliga lärare upp bildstöd som en effektiv metod att stötta andraspråkelever i 

klassrummet. Det vore av intresse med djupgående forskning om bildstöd och 

genrepedagogik samt på vilket sätt det bäst skulle kunna användas i undervisningen.   
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Bilaga 1: Missivbrev 

Missivbrev till pedagoger 

Hej! 

Jag heter Sylvia Henrysson och är lärarstudent från högskolan i Jönköping. Med 

tanke på att andelen andraspråkselever öka i dagens klassrum är syftet med min 

C-uppsats att öka kunskapen om hur lärare och modersmålslärare arbetar för att 

främja språkutvecklingen för andraspråkselever. Mitt intresse är att ta reda på hur 

den praktiska samverkan ser ut mellan klasslärare och andra pedagoger på skolan 

samt hur undervisningen i klassrummet anpassas eller utformas för 

andraspråkselever. Jag söker därför kontakt med lärare och modersmålslärare 

som kan tänka sig att berätta mer om sina erfarenheter och arbetet med 

språkutveckling. Samtalet beräknas ta ungefär 30-45 minuter. 

 

Min ambition är att under vecka 16-17, senast vecka 18 genomföra intervjuerna. 

För att Du ska känna dig säker kommer vi givetvis följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler och du har bland annat rätt att avbryta ditt deltagande när 

som helst. 

 

Om Du har intresse och möjlighet att delta i studien är jag otroligt tacksam. 

Kontakta gärna mig så försöker vi boka in tid för samtal så snart som möjligt. 

Sylvia.henrysson@gmail.com 

Mobil: 070-XXXXX 

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig.  

 

Tusen tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar, 

Sylvia Henrysson 

Student, Jönköping University 

mailto:Sylvia.henrysson@gmail.com
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Bilaga 2: Intervjufrågor, klasslärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka erfarenheter har du av att undervisa flerspråkiga elever? 

3. Har du någon särskild utbildning för att undervisa flerspråkiga elever?   

Om ja, vad för utbildning? 

Om nej, vad skulle du vilja få mer kunskap om genom en sådan utbildning? 

4. Vad innebär det för dig att ha elever med annat modersmål än svenska i klassen? 

5. Upplever du att elevernas modersmål på något sätt påverkar deras inlärning av 

svenska? 

6. Beskriv hur klassrumsmiljön utformas för att främja andraspråkselevers 

språkutveckling? 

7. Beskriv de arbetssätt du använder för att gynna andraspråkselevers språkutveckling? 

Varför har du valt just dessa arbetssätt? 

8. Beskriv hur du kommunicerar med de flerspråkiga eleverna när de inte förstår det du 

säger? 

9. Beskriv hur (om alls) ni uppmärksammar elevernas hemkultur i klassen?  

10. Beskriv hur de elever som har svenska som andraspråk ges tillfälle att använda sitt 

modersmål i klassen? 

11. Skulle du kunna beskriva hur modersmålsläraren undervisar dina elever? 

12. Hur skulle du beskriva samarbetet mellan dig och modersmålsläraren? 

13. Avslutningsvis, vad anser du är det viktigaste att tänka på i arbetet med 

andraspråkselever?  
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Bilaga 3: Intervjufrågor till modersmålslärare 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka erfarenheter har du av att undervisa flerspråkiga elever? 

3. Har du någon särskild utbildning för att undervisa flerspråkiga elever?   

Om ja, vad för utbildning? 

Om nej, vad skulle du vilja få mer kunskap om genom en sådan utbildning? 

4. På vilket sätt menar du dig kunna stödja elevernas modersmålsanvändning? 

5. Anser du att det finns fördelar med att andraspråkselever har möjlighet att under 

skoldagen läsa texter på sitt modersmål? 

6. Beskriv hur du arbetar med att stimulera elevernas språkutveckling? 

7. Beskriv de arbetssätten du använder för att gynna andraspråkselevers 

språkutveckling? 

Varför har du valt just dessa arbetssätt? 

8. Hur är samarbetet mellan dig och övriga pedagoger på skolan utformat? 

9. Har pedagogerna i det ordinarie klassrummet möjlighet att främja språkutvecklingen 

hos andraspråkselever?  

10. Avslutningsvis, vad anser du är det viktigaste att tänka på i arbetet med 

andraspråkselever? 
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Bilaga 3: Utdrag ur transkription, lärare 4 

I: Intervjuare 

L: Lärare 

 

I: Men då, dom här eleverna, anser du på nåt sätt eller upplever du att eftersom dom har ett annat modersmål 

då, att det påverkar inlärningen av svenska eller det svenskaspråket på något sätt? 

 

L: Jo, men det tror jag. För den erfarenheten jag har många gånger när man märker att nån har väldigt, 

väldigt svårt och det tar väldigt lång tid, man vet ungefär sådär när det brukar börjar klicka och man tycker 

att det är nån som inte alls börjar använda svenska eller som har jättesvårt, då brukar vi ju ganska fort kolla 

liksom med arab, nu är det ju det mycket arabiska så då är det liksom arabiskläraren, vad, kan du kolla 

liksom av lite grann. Många gånger bygger ju det på att dom har nån form utav läs-och skrivinlärning även 

på sikt eller har ett väldigt svagt hemspråk och det är ju tyvärr väldigt många barn nu som kommer som har 

det, som har dålig skolbakgrund eller fattiga språk eller vad man säger och det speglar ju hur det blir i 

svenska också. Det är ju jättesvårt för dom att lära sig svenska när dom inte kan. Så där tycker jag man har 

svårt med föräldrarna att få dom att förstå, för många är såhär "nämen nu är vi i Sverige, vi vill inte prata" 

då arabiska. Jag har en flicka som kom nu, som börjat för nån månad sen, och hon är född i Sverige, så 

dom har ju bott här länge och dom pratar ju jättebra svenska. Hon pratar ju helt brytningsfri för hon, men 

hon är ju, upplevde jag ganska fort att hon var ganska svag, att det var nånting liksom och att det är ju ändå 

konstigt när hon ändå är född i Sverige. Men då pratade jag med pappan om hur hon är i sitt modersmål 

där då och han svarade att hon kan prata ytterst, ytterst lite, men då har ju dom liksom tackat nej till allting. 

Och där är det ju ett bekymmer, för många gånger blir det ju så. För dom pratar ju arabiska hemma så hon 

har ju det här att hon hör arabiskan lite grann och så hör hon mamma och pappa prata svenska som inte 

klart är jättebra svenska så hamnar man i ett mellanläge och det speglar ju. Nu är det ju inte säkert det är 

därför, hon kanske har ett bekymmer ändå. Men utav den erfarenheten jag har så känner jag att jag tror är 

att har man inte ett strakt modersmål så blir ju svenskinlärningen svårare. 

 

I: Ja, och det visar ju forskning. 

 

L: Ja. men att det blir, och många gånger så kommer och man märker att det tar månader, flera månader 

för dom här små, att det händer ingenting och då kollar man upp det och då kanske på deras modersmål 

om man har den möjligheten, så väldigt, väldigt ofta så har dom ett väldigt svagt modersmål eller att som 

sagt många vill ju inte ha. Vi har ju väldigt många från Kosovo [tänker] Forna Jugoslavien, där nerifrån som 

också vill liksom bli så svenska så att dom vill "nää, men vårt barn ska inte prata, behöver ingen serbiska" 

ah.. Sen är det ju svårt också, för vi kan ju inte tillhandahålla det om dom inte är tillräckligt många på en 

skola.  

 

I: Nää. 

 

L: Men att dom inte vill ha, men så pratar dom kanske då serbiska hemma med barnen. Men utanför 

hemmet så är det svenska och det blir ju jättetydligt, för dom hamnar ju liksom och blir svaga i två språk 

istället. Och då är det många gånger svårt att uttrycka sig. Så det påverkar om dom har dåligt, svagt 

modersmål och inte underhåller det framförallt. Det är ju jätteviktigt att man fortsätter. 

 

I: Ja. Vi pratade lite om klassrummet och så, men jag tänkte, kan du beskriva mer då hur klassrumsmiljön 

utformas just för att främja för andraspråkselever, just inlärning? 

 

L: [tänker] Ja... Alltså, det är väl mycket bilder och ord. Illustrationer, alltså klockan typ, och då står det 

klockan. Alltså, lite förskolepedagogik nästan hamnar man ändå lite i. Att det står röd på rödfärg, och 

fönster på fönster så att det blir sånna saker men... Annars kan jag inte komma på just så i klassrumsmiljö.  


