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SAMMANFATTNING 

 

 

Caroline Salloum  

Att lära sig det engelska språket - Flerspråkiga elever och elever med ett språk. 

En kvalitativ studie om lärares uppfattningar och elevers inlärning av det engelska språket 

beroende på om en elev är flerspråkig eller inte. 

 

Learning the English language - Multilingual students and students with a language. 

A qualitative study of teachers' perceptions and students' learning of the English language 

depending on whether a student is multilingual or not. 

                                                                                                                           Antal sidor: 30 

Det finns skillnader mellan flerspråkiga elever 

och elever med ett språk vid inlärning av 

engelska. Forskning visar att det finns både 

fördelar och nackdelar med att vara flerspråkig 

vid inlärning av engelska. Avsikten med denna 

studie är att undersöka lärares och elevers 

uppfattningar om inlärning av engelska 

beroende på om en elev är flerspråkig eller inte. 

För att få svar på forskningsfrågorna har data 

samlats in från lärar- och elevintervjuer. Den 

här kvalitativa studien har inspirerats av en 

hermeneutisk ansats för att tolka intervjuerna. 

Studien inspireras även av det sociokulturella 

perspektivet där språkets betydelse står i 

centrum för samtal och utveckling. Studien 

visar att lärare och elever anser att det finns 

fördelar med att vara flerspråkig vid inlärning av 

det engelska med tanke på att de kan jämföra 

språken med varandra. Men det finns även 

nackdelar eftersom de ännu inte befäst ett språk 

ordentligt. Elever med ett språk behöver inte 

hålla reda på många språk samtidigt. En nackdel 

There are differences between multilingual 

students and students who speak one language 

when learning the English language. Research 

shows that there are both advantages and 

disadvantages of being multilingual when learning 

English. The aim of the study is to research the 

views of teachers and students learning the 

English language, whether a student is 

multilingual or not. In order to answer the 

research questions, data has been collected from 

teacher and student interviews. This qualitative 

study has been inspired by the hermeneutic 

approach to interpreting interviews. The study is 

also inspired by the sociocultural perspective, 

where the importance of language is at the heart 

of conversation and development. The study 

shows that teachers and students think there are 

advantages connected with being multilingual 

when learning English, since this means that they 

can compare the languages to each other. But 

there are also disadvantages, since they have not 

yet properly consolidated a language. Students 



 

 

 

 

  

för elever med ett språk är att de uttalar vissa 

engelska ord med ett svenskt uttal. Elever med 

ett språk har inte samma möjlighet att relatera 

olika språk till det engelska språket. Lärarna 

hade snarlika uppfattningar om elevers 

inlärning av engelska och eleverna använde sina 

erfarenheter för att prata om språk. 

 

with one language do not need to keep track of 

many languages at the same time. One 

disadvantage for students with one language is 

that they pronounce some English words with a 

Swedish pronunciation. Students with one 

language do not have the same opportunity to 

relate different languages to the English language. 

The teachers had similar views about pupils' 

learning of English and the students used their 

experiences to speak about languages.  

Sökord: flerspråkiga elever, andraspråkselever, inlärning, engelska, språk 

Keywords: multilingual students, second language learners, learning, English, language 
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1. Inledning 

I dagens samhälle omges vi av ständig ny information. Vi använder verktyg som exempelvis, 

surfplattor, mobiltelefoner och datorer. Vi har tillgång till TV och sociala medier, spelar spel, 

lyssnar på musik och läser böcker. Verktygen kan vi använda med hjälp av olika språk och ett 

stort språk som alla, i princip, kommer i kontakt med dagligen är engelska. Samhället i dag är ett 

mångkulturellt samhälle som präglas av olika kulturer och språk.  

Personligen bär författaren till denna studie på fler språk än svenska. När jag skulle lära mig 

engelska kände jag fördelen med att jag från början redan var tvåspråkig. Jag hade alltså vuxit 

upp med två olika språk och skulle sedan i skolan lära mig engelska. Fördelen, för mig, var att 

jag kunde växla mellan mina språk och att jag var medveten om och talade olika språk. Jag hade 

alltså erfarenhet av språk. Nackdelen var att när jag började lära mig det tredje språket, engelska, 

komplicerades saker för mig. Tre språk gjorde det aningen svårare för mig att tala ett språk 

ordentligt. Jag kunde växla mellan två till tre olika språk i en och samma mening. I dag talar jag 

de tre språken flytande. Reflekterar jag närmare märker jag även att jag inte hade tillgång till 

mobiltelefoner, TV, sociala medier och musik på samma sätt som barn har i dag,  vilket kan vara 

en snabb väg till att höra olika språk. I dag omges barn av flera språk, speciellt det engelska 

språket, dagligen i olika sammanhang.  

En speciell plats för barn där de förr eller senare kommer i kontakt med engelska är skolan. 

Skolan är en arena för barn att mötas och lära av varandra. Alla barn är olika; vi har olika kulturer, 

religioner och språk. De flesta klassrum i dag har elever med blandade bakgrunder och med olika 

förutsättningar. Att lära sig ett nytt språk kan vara utmanande och tidskrävande. Lärare har i 

bland annat en undersökning (Sener & Korkut 2017, s.43) påpekat att elevernas förstaspråk var 

positiv vid språkinlärning. Lärare i undersökningen ansåg att deras förstaspråk bidrog till deras 

inlärning av engelska. Vidare påpekades det att kodväxlingen mellan olika språk vid inlärning 

av engelska kan ge en positiv effekt, eftersom en bro mellan språk kan underlätta förståelse samt 

väcka elevernas intresse. Elever har dock belyst att om de ska lära sig engelska ska de endast 

fokusera på engelska och inte på sitt förstaspråk (Sener & Korkut, 2017, s.53). Däremot kan det 

vara svårt att endast fokusera på ett nytt språk, som engelska, när en elev redan har ett eller flera 

språk i bagaget. Att ha ett förstaspråk kommer väl till nytta vid inlärning av grammatik och 

ordförråd, då elever kan växla mellan språk för att finna likheter mellan orden (Sener & Korkur, 

2017, s.47).  



2  

  

När ett barn börjar skolan har barnet minst ett språk som de kan. Men det finns även barn som 

har mer än ett språk. De har alltså förutom svenskan ett annat språk som är deras förstaspråk. I 

forskning skrivs det mycket om det positiva med att ha ett förstaspråk vid inlärning av ett nytt 

språk som engelska. Dock skiljs det inte mellan elever som har ett förstaspråk och elever med 

mer än ett förstaspråk. Det är viktigt för lärare att kunna se skillnaden mellan elevers 

språkbakgrunder, eftersom det ger en inblick i hur de upplever och lär sig språk och underlättar 

bemötandet av dem i klassrummet.   

I denna studie kommer lärares och elevers upplevelser om hur det är att lära sig engelska 

beroende på om en elev är flerspråkig eller inte att stå i fokus. Studien kommer att upp en 

bakgrundsbeskrivning där det förtydligas vad ett förstaspråk har för betydelse vid inlärning av 

det engelska språket. Därefter följer syfte och frågeställningar. Metoden belyser hur det är tänkt 

att undersökningen ska genomföras och vilken teori som är lämplig för denna studie samt varför 

den är passande. Senare kommer resultatet att belysa svaren på intervjufrågorna och 

avslutningsvis följer ett diskussionsavsnitt som diskuterar metoden och resultatet.  
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2. Bakgrund    

Inledningsvis görs en beskrivning av relevanta begrepp som ofta benämns i uppsatsen. Därefter 

kommer en redogörelse för teorins betydande roll för uppsatsen. Sedan beskrivs fördelar och 

nackdelar med att vara flerspråkig vid inlärning av det engelska språket. Avsnittet flerspråkighet, 

translanguaging och kodväxling förklarar hur flera språk kan användas samtidigt. Avslutningsvis 

beskrivs engelskundervisningen i skolan som en reflektion av engelskans betydande roll för 

eleverna. 

2.1 Förtydligande av begrepp  

Elever som endast talar svenska hemma och elever med annat modersmål än svenska kommer 

att behandlas i denna studie. Elever med ett annat modersmål än svenska har utländsk bakgrund 

och inte svenska som sitt förstaspråk. Det betyder dock inte att elever med ett annat modersmål 

än svenska eller med utländsk bakgrund inte talar svenska hemma och att de inte kan vara födda 

i Sverige. Flerspråkiga elever är elever som har ett förstaspråk och även kan tala och använda 

sig av ett andra-, tredje- eller fjärdespråk (Abrahamsson, 2009). Andraspråk, menar Lindberg 

(2006), är ett ytterligare språk som etablerats utöver elevens förstaspråk. Ordet flerspråkig 

innebär att en elev använder två eller flera språk, men det betyder inte att språken behöver ha en 

likvärdig utveckling för en elev (Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning, 

Skolverket, 2018, s.11). Vidare beskrivs det att de språk som en elev först lär sig har olika 

benämningar, till exempel modersmål och förstaspråk. Andraspråkselever och flerspråkiga 

elever är benämningar som ofta nämns i studien och de syftar på elever med ett annat förstaspråk 

än svenska. I studien kommer dessa benämningar att användas som synonymer, men främst 

kommer ordet flerspråkiga elever att användas.   
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För att tydliggöra begreppen sätts de in i en tabell med en förklaring. 

Begrepp Förklaring  

Modersmål Ett språk som talas både i hemmet och i elevens 

omgivning. Språket har etablerats i tidig ålder. De 

flerspråkiga eleverna har ett annat modersmål än 

svenska. 

Förstaspråk Det språk som talas i första hand både hemma och 

i elevens omgivning.  

Flerspråkiga elever och andraspråkselever  Elever som har ett förstaspråk men även kan tala 

och använda sig av ett andra-, tredje- eller  

fjärdespråk. Andraspråk är ett ytterligare språk som 

etablerats utöver elevens förstaspråk. 

 

2.2 Fördelar och nackdelar med att vara flerspråkig  

Den språkliga situationen i den svenska skolan har under 2000-talet förändrats genom att allt fler 

elever är flerspråkiga och många inte har svenskan som sitt förstaspråk (Skolverket, 2018, s.7). 

Skolverket (2018, s.12) hävdar att en elev kan ha fler språk än ett förstaspråk och att förstaspråket 

inte alltid behöver vara det starkaste för eleven. Ett främmande språk som engelska kan vara en 

utmaning för de flesta elever på grund av skillnader i form och struktur mellan förstaspråket och 

det nya språket (Cruz & Velasco, 2016, s.125). Ett nytt språk kan vara svårt att lära sig beroende 

på vad eleven redan kan för språk innan exempelvis engelska lärs in.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att vara flerspråkig vid inlärning av engelska. Gass 

och Selinker (1994, s.24) belyser att den som lär sig engelska redan befinner sig i processen att 

lära sig sitt egna språk. Detta sker, i princip, vid skolstart, då barnen är unga. De lär sig 

fortfarande sitt förstaspråk och dess grammatik och sedan sätts de in i ett sammanhang där de 

samtidigt ska lära sig det engelska språket. Detta kan ses som både en fördel och en nackdel. 

Fördelen är att de fortfarande lär sig och att de snabbt kan utöka och befästa nya kunskaper och 

nya språk. Nackdelen är att alla elever inte utvecklas på samma sätt eller i samma takt, vilket kan 

ge elever problem vid inlärning av engelska, eftersom de ännu inte kan tala och skriva ordentligt 
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på ett språk. En anledning till att de ännu inte klarar av att tala och skriva ordentligt på ett språk 

kan ha med deras ålder att göra, då de fortfarande är unga skolbarn. En fördel med att ha ett eller 

flera förstaspråk vid inlärning av ett nytt språk som engelska är att eleverna kan använda sitt 

förstaspråk som en strategi för att uppmärksamma skillnader och likheter mellan förstaspråket 

och språket som de lär sig. Denna fördel ökar även deras språkmedvetenhet (Perihan & Abdullah, 

2017, s.271). Eleverna utvecklar alltså en medvetenhet om språk och i mötet med nya språk 

förstår de lättare att språk ser olika ut och att de kan använda sina språkerfarenheter för att bygga 

en bro mellan språken. 

Sener och Korkut (2017) belyser att det finns både för- och nackdelar med att använda en elevs 

förstaspråk i engelskundervisningen. De menar att det vid vissa tillfällen kan vara gynnsamt men 

att det i andra fall ska användas mindre. I en studie av Sener och Korkut (2017) framkom det att 

två femtedelar av lärarna ansåg att användningen av förstaspråket i engelskundervisningen ökade 

elevernas motivation. Vidare hävdar Sener och Korkut (2017) att lärare, trots fördelarna, skall 

vara försiktiga med användningen av förstaspråk i engelskundervisningen, eftersom ju mindre 

tid eleverna använder engelska, desto mindre tid får de med engelskan, vilket leder till att deras 

förmåga att kommunicera på engelska försämras.  

2.3 Flerspråkighet, translanguaging och kodväxling 

Att kunna använda flera språk samtidigt kan ses som en tillgång. Att byta språk mitt i en mening 

och sedan komma tillbaka till ett annat språk kan för vissa vara komplicerat, medan det för andra 

är enkelt. Flerspråkigheten gör det möjligt att kunna växla mellan två eller flera språk. Det finns 

elever som talar svenska i skolan men som sedan byter till ett annat språkm eftersom de antingen 

inte kan orden på svenska eller har en kompis som talar samma språk.  

I framtiden kommer flerspråkigheten att öka (Tvingstedt & Salameh, 2012) och därför är det 

viktigt att utforska vilka möjligheter det finns för att utveckla flerspråkiga elevers kunskaper. 

Cummins (2007, s.232) menar att personer som är flerspråkiga kan överföra kunskaper mellan 

två eller flera språk. Det är en förmåga som Cummins kallar för en gemensam underliggande 

språkförmåga. Enligt Skolverket (2018) är språket grunden till lärande och en av de avgörande 

faktorerna till framgång i skolan är att elever får använda sig av alla sina språkkunskaper. Att 

använda sig av sina språkkunskaper har även en positiv inverkan på eleven och ger en positiv 

kunskapsutveckling. Tvingstedt och Salameh (2012) hävdar att de elever som är flerspråkiga ofta 

inte har tillräckliga språkkunskaper i ett språk. De belyser dessutom att flerspråkiga elever i 
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stället skall få uppmärksamma sitt förstaspråk som något positivt i processen att utöka sina 

kunskaper.  

Begreppet translanguaging kan tydas på olika sätt. Wedin (2017) förklarar att begreppet 

translanguaging används för att synliggöra en persons komplicerade språkliga användande. 

Begreppet kommer från begreppet transfer och translanguaging innebär effekten av alla tidigare 

språk (Salameh, 2012). Williams 1994 började prägla begreppet translanguaging, men det var då 

synonymt med begreppet flerspråkig undervisning (Skolverket, 2018). Lindahl (2015) beskriver 

begreppet translanguaging som ett rörligt system där en person växlar mellan språk och där all 

språkresurs används i största möjliga utsträckning. Wedin och Rosén (2015, s.121) beskriver 

translanguaging som ”människors användande av sina olika språkliga resurser”. Svensson och 

Torpsten (refererad i Wedin, 2017) framställer translanguaging som något som betyder att elever 

i undervisningen ska få använda sina flerspråkiga kunskaper som en resurs.  

Ordet kodväxling har också flera olika förklaringar. Salameh (2012, s.36) beskriver kodväxling 

som att kunna använda mer än ett språk samtidigt, alltså att ord och fraser uppträder på olika 

språk i samma mening. Lindahl (2015) hävdar att kodväxling innebär att ett ord lånas in i det 

andra språket. Salameh (2012) hävdar att alla individer som är flerspråkiga växlar mellan språk 

för att byta samtalsämne eller för att visa lojalitet gentemot den egna gruppen. Att kunna växla 

mellan språk  brukar innebära att individen anses ha en stark språklig förmåga. Ju bättre den 

språkliga förmågan är, desto lättare kan en flerspråkig person välja språk efter syfte. Salameh 

(2012) påpekar att föräldrar ofta råder sina barn att hålla sig till ett språk för att barnen ska tala 

det språk som talas i samhället och för att föräldrarna anser att barnet skulle kunna ha svårt att 

hålla isär flera språk. Salameh (2012) belyser att det är positivt att kunna växla mellan språk och 

att det därför bör tillåtas, då det inte behöver innebära att en person inte kan skilja mellan två 

eller flera språk.  

Garcia (refererad i Kindenberg, 2016) belyser translanguaging-pedagogik som att strategiskt 

använda sig av en elevs hela språkliga register för att lära sig och ytterligare utveckla detta. Det 

är alltså fördelaktigt med translanguaging-pedagogik, eftersom elever då använder sig av tidigare 

språkkunskaper för att förstå och lära sig ett nytt språk (Garcia, refererad i Kindenberg, 2016), 

som till exempel engelska.  

Förstaspråket får alltså en viktig och tydlig roll i språkinlärningen och på så sätt även en viktig 

roll i engelskundervisningen. Cummins (2000) klarlägger att ju starkare förstaspråket är, desto 
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större chans är det att eleverna framgångsrikt lär sig andra språk. Cummins (2007) hävdar att 

flerspråkiga elever tar längre tid på sig att befästa flera språk på grund av att det är så komplext 

kognitivt sett, men att det genom träning och tid ger flerspråkiga elever en ökad kognitiv förmåga 

vilket de gagnas av. Vidare hävdar Gibbons (2015) att det är gynnsamt att låta elever använda 

sitt förstaspråk i engelskundervisningen så att de kan jämföra språken med varandra. Det är alltså 

fördelaktigt att bygga vidare på de kunskaper som eleven redan har i bagaget. Detta är något som 

även lyfts i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017), där det påpekas att skolan och lärare 

ska ta tillvara elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att bygga vidare. Gibbons (2015) 

beskriver att eleverna bör uppmuntras att tala om andra språk genom att jämföra dem med det 

engelska språket.  

2.4 Engelskundervisningen i skolan  

Skolverket (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, reviderad 2017, 

s.35) belyser att det främsta verktyget för människan är språk, eftersom det utgör ett verktyg för 

att kommunicera, tänka och lära. Det är med andra ord viktigt att elever lär sig språk, då språk 

kan användas för att komma i kontakt med andra människor, klara sig i samhället, förstå andra 

och göra sig förstådd. Vidare hävdar Skolverket (2017, s.35) att engelska är ett språk som omger 

oss i vardagen och används i olika syften. Människor lär sig engelska på olika sätt och vissa 

tidigare än andra. Dock är det engelska språket ingenting som är okänt för elever när de börjar 

skolan, eftersom de oftast har lyssnat på musik eller sett på program där det talas engelska. Syftet 

med undervisningen i engelska är att utveckla elevernas kunskaper i det engelska språket samt 

att eleverna ska kunna använda språket i olika situationer. Skolverket (2017, s.35) hävdar att 

undervisningen i engelska ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse i både tal och 

skrift. Elever kommer från olika sociala sammanhang och det finns elever som kan mer än ett 

språk när de börjar skolan, medan andra elever bär på endast ett språk. Det är viktigt för en lärare 

att komma ihåg att undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. I 

en skolklass kan det finnas såväl flerspråkiga elever som elever med ett språk och det gäller att 

balansera undervisningen så att den passar alla, oavsett vad eleverna har för tidigare 

engelskkunskaper. De ryska filosoferna Bakhtins och Vygotskijs syn på språket som en 

intellektuell utveckling och som ett centralt medium för kommunikation har legat till grund för 

insikten om att språk är centralt för det sätt på vilket vi tolkar världen (Skolverket 2018, s.24-

25). Vidare beskrivs det att språket är något som byggs i de sociokulturella sammanhangen i en 
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familj samt i skola och samhälle och att det är ständigt föränderligt. Det sociokulturella 

perspektivet framgår också tydligt i läroplanen från 2011:  

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

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

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att 

ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika 

områden (Lgr11:79). 

Det är viktigt att vara medveten om vad eleverna redan kan för språk innan engelska lärs in för att 

därmed tillsammans kunna lyfta fram likheter och olikheter mellan språken. När eleverna får prata 

om sina språkerfarenheter och jämföra, skapar de ett intresse och en motivation för att lära sig ett 

nytt språk i skolan.    
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de upplevda skillnaderna i inlärning av engelska mellan 

elever med ett förstaspråk och elever med mer än ett förstaspråk. 

Frågeställning  

• Hur upplever lärare och elever att antalet förstaspråk som en elev har påverkar inlärningen 

av engelska i skolan? 
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4. Metod  

I kapitlet kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Vidare redogörs för vilka 

metoder som har använts och varför de är lämpliga att använda i undersökningen. Därefter 

presenteras urvalet, vilka som står i fokus för undersökningen och varför de är lämpliga. Sedan 

diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet, följt av genomförande och etiska 

överväganden.   

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har inspirerats av en hermeneutisk ansats, där tolkningar har gjorts utifrån olika 

lärares och elevers svar under intervjuerna. Hermeneutik innebär tolkningslära och innebär att 

tolkningar kan påverkas av vad tolkaren har för värderingar, förkunskaper och erfarenheter 

(Thurén, 2007). Syftet var att få ut så mycket information som möjligt av lärarnas och elevernas 

erfarenheter och synpunkter kring hur de upplever det är att lära sig engelska beroende på om de 

är flerspråkiga eller inte. Valet gjordes att ställa öppna frågor till respondenterna, då det bidrar 

till att de får möjlighet att uttrycka sig fritt och relatera till sina erfarenheter. Thurén (2007) 

betonar att hermeneutiken innebär humanvetenskap och det betyder att forskaren behöver förstå 

och tolka olika uppfattningar. Det innebär att i studien har lärarnas och elevernas uppfattningar 

tolkats. Vidare menar Thurén (2007) att tolkningen inom hermeneutik kan påverkas av tolkarens 

förförståelse, förkunskap och värderingar. Inom hermeneutiken förklarar Ödman (2007) att man 

går från delar till helhet. Tolkaren delar in all information i olika kategorier med avsikt att ge en 

tydlig bild av insamlade data.  

4.1.2 Val av metod 

Både Bryman (2011, s.340) och Kvale & Brinkman (2009) betonar att tyngdpunkten i en kvalitativ 

studie läggs på ord och meningar istället för siffror och kvantifiering. För denna studie är 

kvalitativa intervjuer lämpligast, eftersom de ger respondenterna möjlighet att svara på öppna 

frågor. Sådana typer av frågeställningar gör det även möjligt för intervjuaren att ställa olika 

följdfrågor till respondenterna. Vid datainsamlingen utgick jag från semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011, s.206), vilket innebär att frågorna kan vara allmänt formulerade och bidra till en 

öppen dialog mellan den som intervjuar och respondenten. Den här typen av intervju ger lämplig 

information om hur lärare uppfattar elevers engelskinlärning, hur eleverna själva ser på 

inlärningen och hur denna kan relateras till huruvida eleven är flerspråkig eller inte. Intervjuerna 

var förberedda samt spelades in och transkriberades. De jämfördes med varandra för att undersöka 
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om det finns skillnader vid inlärning av engelska beroende på om eleven är andraspråkselev eller 

inte. 

4.1.3 Urval 

I studien har ett bekvämlighetsurval använts. Detta innebär, enligt Bryman (2011, s.194), att 

lättillgängliga personer har valts ut. Bekvämlighetsurvalet baserades på personer som jag redan 

känner och i det här fallet använde jag mig av mina egna elever och mina kollegor. Eleverna som 

skribenten intervjuade var alltså både andraspråkselever och elever med ett förstaspråk. 

Undersökningen utgjordes av tio intervjuer: två lärare och åtta elever. Anledning till att det var 

fler elever än lärare var att fokus skulle läggas på elevernas upplevelser men med en inblick från 

lärare. Vid valet av intervjupersoner utgick jag från en skola som ligger i ett mångkulturellt 

område. Anledningen till att det blev en mångkulturell skola var för att det där fanns lärare med 

goda kunskaper om detta ämne och fleråriga erfarenheter som berör andraspråkselever. 

Ytterligare en anledning var att det fanns elever med olika bakgrund och erfarenheter av språk. 

Sex flerspråkiga elever och två elever med ett språk intervjuades, eftersom majoriteten av 

eleverna i klassen är flerspråkiga. I denna undersökning var lärare och elever i årskurs fem i 

fokus, med anledning av att det är en årskurs som jag undervisar i och som även berör mina 

kommande år som lärare.  

4.1.4 Validitet och reliabilitet  

Undersökningen är avsedd att mäta upplevelser om hur det är att lära sig det engelska språket 

beroende på om en elev är flerspråkig eller inte. Tillförlitligheten i denna undersökning kan 

diskuteras, då jag är klasslärare för eleverna och kollega med de lärare som intervjuades. Detta 

kan påverka hur eleverna och lärarna gav sina svar. Fördelen med att jag känner eleverna var att 

de medgav att de upplevde en säkerhet och att de inte var nervösa vid intervjun. Dock var 

nackdelen att de möjligtvis trodde att deras svar kunde påverka min syn på dem. Förmånen med 

att intervjua kollegor var att de medgav att de kunde vara avslappnade vid intervjun. Ett hinder 

var att vi vid vissa tillfällen kunde förstå varandra utan att behöva specificera eller utveckla vissa 

svar, eftersom vi redan kände varandra. Denna nackdel fanns även vid intervjuerna med eleverna. 

För att intervjun skulle bli så bra som möjligt, förklarade jag för respondenterna vikten av 

undersökningen och intog en seriös roll för att utföra intervjun så omsorgsfullt och objektivt som 

möjligt.  
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4.2 Genomförande och analys 

Innan intervjuerna genomfördes fick lärarna information om att de skulle intervjuas samt en 

genomgång av frågorna. Detta skedde för att lärarna skulle beredas tillfälle att förbereda sig och 

tänka igenom vad de upplevt under sina år som undervisande lärare. Eleverna förbereddes genom 

att de fick veta vem som skulle intervjuas, av vilken anledning och vad det handlade om. På så 

sätt kom de att känna mindre oro inför intervjun.  

Intervjuerna skedde i skolans lokaler. Eleverna intervjuades under skoltid och lärarna 

intervjuades efter arbetstid. Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter gjordes en 

sammanfattning av lärarnas och elevernas svar på de olika frågorna. Jag valde även att anteckna 

under intervjuerna, eftersom det förekom följdfrågor från både mig och respondenterna som 

intervjuaren/respondenten ville ta upp senare. Anteckningar förekom, eftersom jag valde att 

spela in intervjuerna i mobiltelefonen och var rädd för att mobiltelefonens batteri kanske inte 

skulle hålla under hela intervjun och därför stängas av. Tvekandeord som till exempel ”ehh” och 

”hmm” valdes bort vid transkribering, då dessa ord inte bedömdes vara avgörande för att tolka 

svaren på frågorna.  

4.3 Etiska överväganden  

Denna studie fokuserar på lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av hur ett nytt språk 

som engelska lärs in i relation till huruvida en elev är flerspråkig eller inte. För att få tillstånd att 

intervjua eleverna (i åldrarna tio-elva år), kontaktades deras föräldrar och blev informerade om 

syftet med intervjuerna. Personer som medverkar i en undersökning har enligt samtyckeskravet 

rätt att själva bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011, s.135). Föräldrarnas tillstånd 

krävdes dock i detta fall, eftersom eleverna inte är myndiga och därmed inte själva kan bestämma 

över sitt deltagande. Föräldrarna kontaktades per telefon och i samtalet med dem gick jag igenom 

vad som skulle ske och hur intervjun skulle gå till. Föräldrarna talade i sin tur med sina barn 

som, förutsatt att de beviljades tillstånd att delta i undersökningen, talade om för mig om de 

själva ville eller inte. 

Uppgifter som har samlats in och använts är endast för enskilt bruk inom ramen för denna studie 

och förblir anonyma i syfte att skydda respondenternas identitet. Bryman (2011, s.133) belyser 

att respondenternas identitet inte ska gå att urskilja, eftersom data som samlats in ska hållas 
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konfidentiell. Respondenterna i undersökningen namnges med bokstäverna ”A, B, C, D, E, F, 

G, H”, för att inte nämna några fullständiga uppgifter om lärarna eller eleverna.  

4.4  Forskningsetik 

Det finns inga bestämda regler för en intervjusituation, men det finns riktlinjer (Kvale, 1997). 

Det finns etiska principer som jag har valt att följa. Dessa har tagits fram med Vetenskapsrådet 

som utgångspunkt (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet: De lärare och elever som medverkade fick information om undersökningens 

syfte före intervjun men även muntligt innan intervjustart. Lärare fick en förfrågan under 

arbetstid och eleverna fick ett samtal hem där jag talade med vårdnadshavare. Jag informerade 

om bakgrund och syfte med studien samt vad det innebar för dem att delta. Jag informerade även 

om att intervjun skulle spelas in för att sedan kunna transkriberas (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Samtyckeskravet: Lärarna och eleverna har rätten över sitt deltagande. De har möjlighet att tacka 

ja eller nej vid första förfrågan om medverkan men har även rätt att när som helst i 

undersökningen dra sig ur denna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentalitetskravet: De lärare och elever som medverkade i undersökningen är anonyma. 

Detta betyder att varken namn eller ålder kommer att tillkännages. När det gäller inspelningarna 

av intervjuerna har ingen tillgång till dessa utöver intervjuaren (Vetenskapsrådet 2002).   

Nyttjandekravet: Den information som samlas in kommer endast att användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades lärarna och eleverna om 

innan intervjutillfället. 
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5. Resultat  

I första stycket kommer lärarnas uppfattningar att belysas, inklusive deras tankar om grammatik 

och dess vikt vid inlärning av engelska. Vidare kommer elevernas uppfattningar att presenteras, 

följt av elevernas tankar och funderingar. Därefter följer avsnittet om hur engelskan kan påverkas 

i en mångkulturell skola. Avslutningsvis följer en resultatsammanfattning som sammanfattar vad 

lärarna och eleverna gav för svar.  

5.1 Lärarnas uppfattningar om elever och språk 

Lärarna som intervjuades (A och B) har arbetat bland annat som lärare i engelska i minst 20 år 

på en skola där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. 

Alla elever är olika och lär sig på olika sätt. Elever har olika förutsättningar och kommer ifrån 

olika bakgrunder. Det är viktigt att se elevernas likheter och skillnader för att skapa en förståelse 

för varandra samt för att skapa en gemenskap. Lärarna tyckte att det fanns skillnader mellan 

elever med ett språk och flerspråkiga elever vid inlärningen engelska i skolan. Lärare A upplevde 

att flerspråkiga elever redan från en tidig ålder kunde fler engelska ord än elever med ett språk. 

Anledningen kunde enligt lärare A vara att elevernas språk präglas av engelska småord i 

vardagen. Lärare A uppfattade även flerspråkiga elever som aningen duktigare på att uttala 

engelska ord. Lärare A syftade på att elever med ett språk (svenska) hade en ”typisk svensk 

dialekt” när de läste eller talade engelska, jämfört med flerspråkiga elever, som hade ett 

förhållandevis korrekt uttal. Lärare A belyste att det kunde bero på att vissa ord som flerspråkiga 

elever har i sitt hemspråk uttalas på samma sätt på engelska. Alltså menar lärare A att det finns 

vissa språkljud flerspråkiga elever har som elever med ett språk inte har. Lärare B gav svar som 

var snarlika de svar lärare A gav. Det som lärare B belyste extra mycket var att flerspråkiga 

elever har nytta av att vara flerspråkiga vid inlärning av engelska, men att det kan innebära att 

det brister i något annat språk, exempelvis svenskan. När flerspråkiga elever lär sig engelska, är 

det deras tredje eller kanske till och med fjärde språk. Detta kan jämföras med elever med ett 

språk, för vilka engelskan är det andra språket. Lärare B kunde konstatera att flerspråkiga elever 

hade nytta av sina andra språk men att de var tvungna att arbeta hårdare för att kunna hantera 

alla språk flytande. Däremot tyckte lärare B att elever med ett språk inte var sämre men att de 

inte hade många språk att jämföra engelskan med för att finna likheter och olikheter mellan 

språken. På så sätt ansåg lärarna att flerspråkiga elever har lättare för sig, eftersom de kan finna 

likheter som binder samman språken. Medaljens baksida är dock att olikheterna mellan språken 
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kan vara en fälla för flerspråkiga elever, eftersom det blir svårare att hålla reda på alla språk och 

att bemästra ett språk ordentligt i tidig ålder. Elever med ett språk har redan i hög grad bemästrat 

sitt förstaspråk, medan flerspråkiga elever ofta har en barriär mellan alla sina språk, som de ofta 

måste kämpa för att riva ned.  

Lärare B berättade hur eleverna samarbetar under engelskundervisningen. Många gånger har 

lärare B uppmärksammat att eleverna under grupparbeten använder sig av en strategi. Det kan 

exempelvis vara att de har en uppgift där de ska läsa en text för att sedan redovisa den inför 

klassen. I gruppen kan de dela upp texten efter sina olika kunskaper. Till exempel kan de 

flerspråkiga eleverna ta ansvar för den del som utgörs av ord som är nära deras förstaspråk, 

medan eleverna med ett språk tar hand om den del som är nära det svenska språket. Detta tror 

lärare B att eleverna gör omedvetet; de har hittat ett effektivt sätt att öva in texten på för att göra 

det så bra och snabbt som möjligt. Lärare B belyser att eleverna inte tycks mena något ont eller 

negativt mot varandra; de har aldrig klankat ner på sina klasskamrater för att de kan mindre 

engelska, men på detta sätt får de fram varandras starka sidor och får till ett bra resultat när de 

sedan ska redovisa texten inför de andra. Å andra sidan tycker lärare B att det inte alltid är 

utmanande för alla elever. De sätter sig själva i en bekvämlighetszon och gör det som de kan 

bäst och inte det som de behöver bli bättre på. Då är det viktigt att läraren ser detta och kanske 

själv delar upp texten för eleverna för att utmana dem mer.            

5.1.2 Grammatikens roll 

En aspekt som spelar en betydlig roll i inlärningen av engelska som både lärare A och lärare B 

belyste är grammatiken. De båda lärarna markerade en tydlig skillnad som de upplevt mellan 

flerspråkiga elever och elever med ett språk och hävdade att flerspråkiga elever tycks finna det  

lättare att hantera grammatik, eftersom de redan kan hantera flera språk med grammatiska 

skillnader sinsemellan. Såväl lärare A som lärare B var ense om att flerspråkiga elever har 

mycket att vinna på att vara flerspråkiga vid inlärningen av engelska. Flerspråkiga elever har 

erfarenhet av språk och är medvetna om att grammatiken skiljer sig åt mellan svenska och deras 

första språk. Detta tjänar till att förbereda dem för ytterligare grammatiska skillnader. Dock var 

lärarna ense om att det kan vara svårt för flerspråkiga elever att hantera den engelska 

grammatiken. Som exempel kan nämnas det engelska tilltalsordet ”you”, vilket används som 

motsvarighet till de svenska orden ”du” respektive ”ni”, oavsett om den tilltalade är kvinna eller 

man. Så förhåller det sig inte på många av elevernas förstaspråk (exempelvis arabiska), där 

tilltalsordet varierar beroende på om någon talar eller skriver till en tjej eller till en kille. Detta 
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kan vara komplicerat till en början för flerspråkiga elever att hantera, men denna kunskap tycks 

ändå befästas efter viss övning.  

Något som lärare A:s elever kan tyckas ha att vinna på, är att lärare A är flerspråkig och därför 

kan påpeka denna grammatiska skillnad mellan elevernas förstaspråk och engelska. På så sätt 

blir de flerspråkiga eleverna medvetna om skillnaden i fråga och kan snabbare förstå den när de 

arbetar med sin engelska. Lärare A lade märke till att det inte bara är de flerspråkiga eleverna 

som har nytta av en flerspråkig lärare. Varje gång läraren jämförde elevernas förstaspråk med 

engelskan, innebar det även att eleverna med ett språk kunde förstå sina klasskompisars språk 

bättre. I förlängningen innebär det dessutom att de får en ökad förberedelse för språk och att de 

blir mer språkligt och grammatiskt medvetna – något som inte minst kan ha betydelse inför de 

nya språk som introduceras i årskurs sex (franska, spanska eller tyska).   

En annan skillnad som togs upp under intervjun med både lärare och elever var siffror. I svenskan 

sägs tiotalen före entalen och det är något som även görs i engelskan. Ett exempel är siffran 57. 

För de flerspråkiga eleverna är detta inte alltid lätt eller självklart, eftersom det i deras förstaspråk 

vänds på siffrorna, så att entalen kommer före tiotalen. Detta kan göra siffror jobbiga för vissa 

elever att komma ihåg, speciellt för de elever som precis kommit till Sverige och därför inte 

hunnit vänja sig vid det svenska talsystemet än.  

5.1.3 Användning av fler språk  

Att skifta mellan språk utan att tänka sig för är en rik tillgång för den personliga utvecklingen 

och i möten med andra människor. Lärare B gav ett exempel där en av eleverna skulle tolka 

spontant till en förälder. Lärare B talade svenska till eleven och eleven tolkade på språket men 

blandade sitt språk med inslag av engelska och även franska ord. Lärare B blev chockad och 

frågade senare eleven hur engelskan och franskan kom in i språket. Eleven berättade då att 

hemspråket i hens hemland präglas av engelska och franska, då Frankrike varit en koloniserande 

makt i elevens hemland. Eleven konstaterade också att även om hen kan tala sitt språk flytande 

så faller sig vissa ord mer naturligt på engelska och franska, eftersom de språken används som 

ett andraspråk och har ”ersatt” andra ord på hemspråket. 

Lärare A anser att många av de flerspråkiga eleverna gärna ställer upp så fort det ska tolkas från 

deras förstaspråk till svenska. De ställer stolt upp för att visa att de kan och vad de kan. Lärare 

A menar alltså att flerspråkiga elever är öppna för språk och att de gärna vill visa att de kan växla 
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mellan flera språk. Både lärare A och B tycker att språkväxling är en enorm tillgång som lärare 

ska uppmärksamma och berömma elever för.  

5.1.4 Lärarnas tankar och funderingar 

Avslutningsvis kunde lärare A och lärare B konstatera att flerspråkiga elever har en fördel med 

att vara flerspråkiga vid inlärning av engelska. Båda lärarna sade att elever i mellanstadieåldern 

kanske har lite svårt att skilja mellan språken, men att det i framtiden skulle gynna dem att vara 

flerspråkiga. De ansåg alltså att det i takt med att eleverna växte kunskapsmässigt, åldersmässigt 

och mognadsmässigt skulle vara lättare för flerspråkiga elever att lära sig ett språk till. Lärare A 

och B ville poängtera att elever med ett språk inte lär sig sämre, men att flerspråkiga elever har 

ett bättre uttal och kan ta sig an fler språk samtidigt. Lärarna berättade att de många gånger under 

engelskundervisningen har försökt uppmuntra eleverna att använda sitt förstaspråk för att 

jämföra språken med varandra. Lärarna ansåg att det blir enklare att lära sig ett nytt språk om det 

sätts i relation till ett annat språk. På så sätt kan eleverna finna likheter som för samman språken 

men även olikheter som påminner om att språk skiljer sig åt. Genom att uppmuntra elever att 

använda sitt förstaspråk kan de bli ”sedda” och stolta över sin bakgrund. Lärare A sa att det finns 

flerspråkiga elever som inte vågar tala engelska i klassrummet, men att de gärna säger till om 

ordet som diskuteras är likt förstaspråket. På så sätt kommer eleverna till tals, samtidigt som de 

visar en språkmedvetenhet för läraren. Lärare B sa att fördelen med att arbeta i en mångkulturell 

skola är att eleverna med ett språk lär sig ord som de flerspråkiga eleverna kan. På så sätt vågar 

fler elever prata och då blir engelskan inte lika skrämmande.    

5.2 Elevernas uppfattningar kring språk 

Eleverna som intervjuades – A, B, C, D, E, F, G, H – går i årskurs fem. De går på samma skola 

som de intervjuade lärarna. Eleverna som intervjuades är flerspråkiga (sex stycken) och några 

har ett språk (två stycken). Eleverna A, B, D, F, G och H är flerspråkiga och elev C och E är 

elever med ett språk. Anledning till att det intervjuades sex flerspråkiga elever och två elever 

med ett språk är att skolan är mångkulturell och att majoriteten av eleverna är flerspråkiga. 

Ytterligare en anledning är att det finns fyra elever med ett språk i den klassen som valdes och  

att två av de eleverna ville och kunde ställa upp på en intervju.  

Flertalet av de flerspråkiga eleverna sade vid intervjun att de upplevde en fördel med att vara 

flerspråkiga när de lärde sig engelska, eftersom engelskan blandades med det språk som de talade 
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hemma. De kände igen många ord och kunde jämföra engelskan med ”sitt språk” för att enklare 

komma ihåg och lära sig. Elev F pratade om hur hen jämförde språk för att se likheter och därmed 

lättare kunna komma ihåg orden.  

”Jag kunde fler språk innan jag lärde mig engelska så jag kände igen ord och kunde jämföra 

språken för att komma ihåg. Till exempel säger jag ”bantalon” på arabiska som betyder byxor 

på svenska, sen hörde jag ordet ”pantalones” på spanska som också betyder byxor. Orden är 

ganska lika så jag kommer ihåg ordet för att det finns likheter”.  

Dock var de flerspråkiga eleverna ense om att det var lite svårt att fokusera på ett språk i taget. 

Under stress kunde de blanda engelska och assyriska/arabiska i en och samma mening. Elev A 

konstaterade att det gjorde det lättare för dem att lära sig men att hen var tvungen att lägga ner 

mycket tid för att hen skulle bli säker på alla tre/fyra språken.  

”Ibland kan det bli för mycket med språk, jag går i hemspråk en gång i veckan och får läxor där 

med. Så jag glömmer reglerna ibland i de olika språken, jag är inte 100 % säker på ett språk än 

som till exempel svensken i min klass, som jag tror kan mer svenska än mig”.  

Eleverna sade att de ibland kunde tappa vissa ord på ett språk och istället säga det på ett annat 

språk, eftersom det kunde bli rörigt med flera språk. Elev B sade under intervjun:  

”Jag kunde flera språk innan jag lärde mig engelska. Jag kan ibland glömma vissa ord och säger 

dem på ett annat språk. Jag är rädd att bli sämre på något annat språk men jag är fortfarande 

liten och lär mig. Min lärare är flerspråkig och hon pratar alla språk flytande. Så vill jag också 

göra men hon är ju vuxen och har pratat mer än mig. Så jag blir nog också bra på alla språk 

snart”.  

Eleverna med ett språk, eleverna C och E, var förhållandevis eniga:  

”Eftersom jag inte behöver ha koll på flera språk så är jag säker i svenskan. Jag kan glömma 

engelska ord men inte svenska ord. Då är jag starkare i svenska än de flerspråkiga i min klass 

för att de blir osäkra svenska ibland och att de glömmer ord ibland på engelska. Det blir typ för 

mycket för dem. Men jag tycker ändå att det är kul att kunna många språk och att när vi alla i 

klassen blir stora så kan de flytande engelska, svenska och sitt förstaspråk medan jag bara kan 

svenska och engelska”.  
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Elev E sade: ”Vi lär ju oss ett till språk när vi går i sexan men mina kompisar som är flerspråkiga 

ligger ju ett språk före. De kan ett språk mer hela tiden. Jag får ju lära mig lite assyriska men 

jag kommer ju inte prata flytande som jag kan svenska och som jag snart kommer kunna prata 

engelska”.      

5.2.1 Stavning och uttal 

Eleverna med ett språk svarade att de inte har svårt att lära sig men att de gör många stavfel. De 

menade att de ibland stavar engelska ord efter hur uttalet är på svenska. Ett exempel som kom 

upp under intervjun var ordet ”like” på engelska som kunde stavas ”lajk”. Elev C konstaterade 

att detta kan bero på att hen inte har några andra språk att jämföra med och att hen därför stavar 

i enlighet med hur det låter på svenska:  

”När jag blir osäker på stavning så använder jag mitt språk (svenskan) och gör om orden så att 

de får ett engelskt uttal. En gång glömde jag ordet läxa på engelska så jag skrev ”läjks”. Det är 

ju fel men jag vet inte varför jag gjorde så, kanske för att jag hellre skriver något än inget alls”.  

Elev C sade att elever med ett språk möjligtvis har det lite svårare att uttala ord på engelska, men 

konstaterade samtidigt att de lyssnar mycket på musik och ser på TV där det engelska språket 

har en dominerande roll. Elev C konstaterade att det kanske var enklare för de flerspråkiga 

eleverna att lära sig engelska med tanke på att de kan flera språkljud och kan uttala vissa 

bokstäver som svenskarna inte kan. Eleven gav ett exempel och sade under intervjun:  

”I spanskan, till exempel, vet jag att det finns det där kh-ljudet som många flerspråkiga elever 

redan kan säga men som elever med ett språk inte kan och på så sätt blir det enklare för dem att 

lära sig spanska”. 

De flerspråkiga eleverna konstaterade att de lär sig engelska i skolan genom att prata, skriva och 

lyssna men att de inte lärde sig förstaspråket på samma sätt. Förstaspråket lärde de sig genom att 

endast tala språket hemma med sin familj. På så vis är de bättre på att tala sitt förstaspråk än att 

skriva på det språket. Elev D förklarade:  

”Assyriskan lärde jag mig hemma när alla pratade det, engelskan lär vi oss i skolan genom att 

läsa, skriva och tala. Jag är bättre på att prata på Assyriska än att skriva på det språket för att 

jag skrev inte på det språket när jag började prata det. I skolan lär jag mig prata och skriva 

engelska samtidigt”.  
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Elev E konstaterade att hen inte behövt tänka på fler språk, då svenskan varit i fokus i både tal 

och skrift. Hen sade vidare:  

”Innan jag började skolan kunde jag skriva och prata på svenska. Jag behövde inte tänka på ett 

annat språk så jag var duktig på svenska medan några flerspråkiga i min klass behövde öva mer 

på svenska, kanske är det för att de kan ett annat språk också innan svenskan”.  

De flerspråkiga eleverna kunde konstatera att de hade en fördel av att vara flerspråkiga vid 

inlärning av engelska, men att det kunde bli lite svårare med ett annat språk, som till exempel 

svenska. De flerspråkiga eleverna blandar ord på assyriska, arabiska, engelska och svenska i en 

och samma mening när de talar med varandra eller med familjen. Detta leder till att de ersätter 

ord som de inte kan på svenska till ett annat språk som till exempel engelska eller förstaspråket. 

På så sätt lär de sig inte vissa ord och dess betydelse på ett språk utan tar ord från olika språk och 

sätter in dem i en mening. Efter en följdfråga om hur det är att växla mellan språken, framkom 

det att de flerspråkiga eleverna växlar mellan språken som mest när de talar, främst med vänner 

och familj. När de ska tala i skolan blandar de språken (svenska, engelska, assyriska och 

arabiska) främst på rasterna. När de ska skriva i skolan håller de sig till ett språk och då upplever 

de att de brister i språket eftersom de inte använder alla ord i alla språken i vanliga fall. När de 

använder sig av textmeddelanden alternativt befinner sig i en chatt på nätet eller i ett spel, 

framkom det att de vissa gånger blandar språken, eftersom de inte ”behöver vara så noggranna 

med språket”. De flerspråkiga eleverna sade att de blandar språken i en och samma mening, 

eftersom ”det går snabbare att prata då”, men sade också att de inte gör det när det är prov. 

Men eleverna har fortfarande tid på sig att lära sig och även om de tappar lite på ett annat språk 

vid tidig ålder, tar de igen det i takt med att de utvecklas. Eleverna med ett språk uppgav att även 

de blandar språk (svenska och engelska) när de talar, spelar eller chattar.  

5.2.2 Elevernas tankar och funderingar  

De flerspråkiga eleverna kunde avslutningsvis konstatera att det finns många fördelar som 

hjälper dem på vägen mot att lära sig engelska. De använder engelska ord i assyriskan/arabiskan 

som har ersatt de ”riktiga orden” på assyriska/arabiska. Elev H berättade om sitt språk och sade:  

”I mitt språk som jag pratar har det blivit modernt och coolt att ta bort vissa arabiska/assyriska 

ord och istället använda engelska ord för att den som pratar ska låta coolare. Så när jag pratar 
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på arabiska/assyriska så kan jag byta till engelska mitt i meningen och sedan tillbaka till 

arabiskan/assyriskan igen”.  

Detta var även något som elev C och E pratade om. Elev C sade:  

”Jag kollade mycket på barnprogram på TV och ibland pratade de på engelska och då lärde jag 

mig några ord. Ibland använde jag små enkla ord när jag pratade med mina föräldrar som till 

exempel yes, no och räknade lite osäkert upp till tio på engelska”. Elev E sade: ”Jag har vänner 

som är flerspråkiga och de är lite bättre på engelska än vad jag är. Jag tror att jag uttalar ord 

på engelska på ett annorlunda sätt. Men jag läste barnböcker på engelska innan jag började 

skolan så jag hade lite koll på de enkla orden på engelska ändå och använde några enkla ord 

när jag pratade”. Elev E tillade även: ”Jag spelar fotbollsspelet FIFA och andra spel och där 

är det finns mycket engelska och då lärde jag mig en del fotbollsord på engelska också”.  

Eleverna med ett språk påpekade att de har ett annorlunda uttal när de talar engelska – ett uttal 

som de flesta flerspråkiga eleverna inte har. Det som gör det svårare för elever med ett språk är, 

enligt dessa elever, att de har ett ”svenskt uttal” när de talar engelska, vilket majoriteten av de 

flerspråkiga eleverna inte har. De flerspråkiga eleverna konstaterade att en annan anledning till 

att flerspråkigheten underlättar är att de kan tala engelska med sina släktingar som bor i andra 

länder. När de inte känner till ett ord på sitt förstaspråk använder de engelskan för att 

kommunicera med sina släktingar. Elev G berättade om ett samtal hen hade haft med en släkting 

i Tyskland och sade:  

”Jag har en kusin i Tyskland och vi förstår inte varandra om vi inte pratar på mitt hemspråk 

eller på engelska. Ibland kan det vara jobbigt att prata på mitt hemspråk så jag väljer engelska. 

Jag läser och skriver mer engelska i skolan än vad jag gör i mitt hemspråk. Det känns mer 

bekvämt med engelska då och jag lär mig mer också när jag får använda språket”.  

Elev G hade hälsat på sin kusin i Tyskland flera gånger och sade:  

”Jag tycker att det är mer pinsamt att prata på engelska över telefon än i verkligheten. Jag 

pratar rätt fort på engelska när jag ser telefonen lämnas över till mig men när jag träffar min 

kusin så pratar jag mer avslappnat på engelska. Men ibland så glömmer jag att min kusin inte 

kan svenska så jag råkar säga ord på svenska mitt i meningen. Det gör min kusin också men på 

tyska. Jag tycker att det är roligt med språk men ibland det kan vara jobbigt med flera språk, 
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jag ska ha koll på svenska, assyriska, arabiska och engelska. Men min svenska kompis ska bara 

ha koll på svenska och engelska”.  

Eleverna C och E sade något i stil med att de förväntades ha koll på två språk (svenska och 

engelska), medan de flerspråkiga eleverna behövde ha koll på fler.  

5.2.3 Engelska i en mångkulturell skola 

Något som alla elever lade till under intervjun var att de kände att det var positivt att gå i en 

mångkulturell skola, eftersom det emellanåt kommer nyanlända elever direkt in i klassrummet. 

Ibland har de nyanlända eleverna samma förstaspråk som några andra elever i klassen och ibland 

har de ett förstaspråk som är främmande för alla i klassen. Dessa elever kan tala och skriva 

väldigt lite svenska och då måste eleverna i klassen och de nyanlända kunna kommunicera med 

varandra. Det språk som förenar dem alla är engelska. Eleverna talade engelska med varandra 

för att förstå varandra och för att lära de nyanlända eleverna vad som gäller samt vad som händer. 

Eleverna berättade att de flera gånger blivit ombedda av sin lärare att berätta på engelska för de 

nyanlända vad läraren precis hade sagt att de skulle göra. Eleverna berättade också att de 

använder engelskan även på raster, luncher och under de praktiska ämnena för att förtydliga vad 

som skall göras, även om läraren också berättat på engelska. Alla elever sade sammanfattningsvis 

att de tycker det är roligt att få använda engelskan i ett syfte att hjälpa en ny klasskompis och 

samtidigt bli bättre på det själva. Alla elever belyste även att det är viktigt med engelska för att 

klara sig utomlands. Elev C sade:  

”Det känns som nästan hela världen kan prata engelska och alla är kanske inte super bra på 

det. Precis som jag har svårt för det så kan även en annan elev som lär sig engelska i ett annat 

land också ha svårt för det. Men det känns ändå som att vi hade förstått varandra om vi hade 

pratat med varandra. Jag tror att alla behöver kunna engelska, alla reser ju utomlands och då 

måste man kunna engelska för att hitta i det landet annars blir det svårt om man ska lära sig 

alla språk i världen”.  

Elev E sade: ”Den nya eleven i klassen som kommer från ett annat land kan inte så mycket 

svenska. Ingen i klassen kan somaliska men han kan lite engelska. Men det måste vara jobbigt 

att börja lära sig ett nytt språk. Han kan ju pytte lite svenska och han kan ju sitt språk men han 

ska börja lära sig ett nytt språk och han är lite äldre än oss. Det kommer nog ta lång tid för 

honom att lära sig flytande svenska och engelska. Jag pratar redan svenska så jag ska bara 
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tänka på engelska och de andra kan sitt hemspråk och lär sig engelska men lever i Sverige och 

kan svenska ändå”. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Det finns onekligen såväl fördelar som nackdelar med att vara en flerspråkig elev kontra en elev 

med ett språk vid inlärning av engelska. Det problematiska för flerspråkiga elever tycks vara att 

fler språk kan röra till det för dem och att de emellanåt blandar ihop språken med varandra. 

Eleverna hävdade att de kunde blanda två eller fler språk i en och samma mening under stress. 

Dessutom skiljer sig grammatiken i det språk som de flerspråkiga eleverna talar ofta från den 

engelska grammatiken. En skillnad, som även berördes ovan, involverar tilltalsordet ”you” på 

engelska. Vissa av de flerspråkiga eleverna behöver anpassa motsvarigheten till ”you” i sitt 

förstaspråk beroende på om de tilltalar en tjej eller en kille. För att eleverna skall kunna tala och 

skriva på ett språk ordentligt, brister det inte sällan i ett annat språk, till exempel svenska. Lärare 

och elever ansåg dock att det finns fördelar med att vara flerspråkig vid inlärning av det engelska 

språket med tanke på att flerspråkiga elever redan har en bredare erfarenhet av språk.  

Elever med ett språk behöver inte hålla reda på många språk samtidigt. En svårighet är att det i 

uttalet kan höras om de är elever med svenska som förstaspråk. De uttalar vissa engelska ord 

efter hur de låter på svenska; till exempel stavades ordet ”like” istället ”lajk”. De kunde inte 

relatera det engelska språket till så många andra språk för att finna ord som kanske uttalas 

snarlikt. De flerspråkiga eleverna använder även sin engelska för att tala med eller skriva till sin 

släkt som befinner sig utanför Sverige. De väljer ofta att använda engelska när 

förstaspråkskunskaperna inte räcker till. Eleverna med ett språk påpekade att de kanske inte hade 

talat med sin släkt utomlands på engelska, men att de lyssnade på musik med engelsk text och 

även spelade spel som var på engelska. Dock uppgavs musik och spel vara något som i stort sett 

alla elever ägnar sig åt på sin fritid.  

De flerspråkiga eleverna blandade gärna ord från ”sina” olika språk i en och samma mening, 

eftersom de ansåg att det gjorde det lättare att prata och snabbt komma fram till det som skulle 

berättas. De sade att de höll sig till ett språk när de skulle skriva i skolan eller svara på en fråga 

men att de byggde meningar genom att använda flera olika språk när de skulle skriva på nätet, 

chatta eller delta i ett spel. De flerspråkiga eleverna hade upplevt att, när de ställdes inför en 

skrivuppgift eller när de skulle tala, fann det svårt att komma på vad alla ord hette, betydde eller 

skulle stavas, eftersom de lånar ord från olika språk på fritiden när de talar och skriver. Eleverna 
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med ett språk uppgav sig också använda flera språk (svenska och engelska) när de talade 

och/eller skrev men sade samtidigt att de ändå kunde sitt förstaspråk bra. De upplevde inte några 

större svårigheter när de skulle skriva eller tala i klassrummet, eftersom de var säkra på sitt 

förstaspråk. 

Alla elever tyckte att de fick tillfälle att öva mycket på sin engelska, oavsett om de hade 

engelsklektion eller inte, med tanke på att det kom nyanlända elever till skolan och till 

klassrummet. Här märktes ingen skillnad avseende hur säkra eller osäkra de var på engelska, 

eller om de var flerspråkiga eller inte, utan alla elever hjälptes åt och använde sina kunskaper för 

att kunna kommunicera och lära känna varandra. Eleverna ansåg även att engelska är ett 

världsspråk som förenar människor. En elev reflekterade mycket kring hur det är att komma till 

ett nytt land och lära sig två språk, alltså utveckla engelskan och samtidigt börja från grunden 

med svenskan. Dock är engelskan det språk som tycks binda ihop den mångkulturella klassen 

oavsett hur många förstaspråk de har eller hur mycket engelska de kan.  
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6 Diskussion  

I kapitlet kommer först studiens metoddiskussion att lyftas fram. Fördelar och nackdelar med 

studiens metod kommer att presenteras. I det andra avsnittet (6.2) kommer studiens 

resultatdiskussion att framföras och avslutningsvis kommer jag att beröra det som kan vara 

intressant att undersöka vidare.   

6.1.1 Metoddiskussion  

Den här studien har delar som inspirerats av en hermeneutisk ansats. Hermeneutik används för 

att förstå och tolka olika texter, dokument och yttranden. Det krävs dock att tolkaren av 

insamlade dokument, texter och intervjuer har en förförståelse av och en förkunskap inom ämnet 

för att information inte ska misstolkas utan hållas inom ämnets ramar. I den här studien har jag 

tolkat intervjuer och anteckningar utifrån respondenternas erfarenheter, men även med 

utgångspunkt i min egen erfarenhet om språk. Personer som läser den här studien kan tolka 

innehållet på sitt sätt eftersom alla har olika erfarenheter och förkunskaper inom ämnet, vilket 

gör att studien inte kan anses vara helt objektiv, då hermeneutiken bygger delvis på tolkningar 

och alla individer tolkar på sitt sätt beroende på olika bakgrunder, erfarenheter och förkunskaper. 

6.1.2 Intervjuer 

För att studien skulle bli så trovärdig som möjligt valde jag att spela in alla respondenter och 

utgå från exakt samma frågor under varje intervju, med undantag för de varierande följdfrågorna 

som ställdes under intervjun. Dessa följdfrågor varierade beroende på lärarnas eller elevernas 

reflektioner och svar. Det faktum att frågorna spelades in bidrog till att jag kunde lyssna på 

intervjuerna flera gånger, för att noggrant kunna analysera vad som sades under intervjun. Den 

här kvalitativa studien har delar som har inspirerats av en hermeneutisk ansats genom olika 

tolkningar.  

Intervjuerna som genomfördes var intervjuer med personer som jag känner, eftersom jag arbetar 

på skolan där intervjuerna genomfördes och även valde att intervjua mina egna elever. Som 

tidigare diskuterats, spelar reliabiliteten en avgörande roll i denna studie. Det faktum att 

respondenterna utgörs av kollegor och elever till mig kan påverka objektiviteten och de svar jag 

fått in. Det innebar även att intervjuerna kunde komma in på andra spår än själva ämnet,  vilket 

kan påverka elevernas fokus. Emellanåt fick vi mycket riktigt ”ta om frågan”, med risk för att 

respondenterna ändrade sina svar eftersom de blev trötta på att sitta och svara och ta om frågor. 

Det hände att eleverna inte förstod frågan och då var jag tvungen att förklara vad som menades 
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och detta kan påverka elevernas svar eftersom de tolkade förklaringen till frågan och inte själva 

frågan. Eleverna kunde även ställa frågor som rörde helt andra saker än ämnet och då fick vi 

stanna upp och börja om där de hade tappat fokus. Detta kunde påverka elevernas uthållighet, 

och ibland fick vi även ta om frågor, eftersom de svarade för snabbt bara för att de ville ut på 

rast. När detta hände stannade vi upp och jag sa att de gärna fick hoppa av intervjun eller fortsätta 

med detta seriöst. Då valde de att fortsätta seriöst. En elev sade: ”Jag struntar väl i min rast. Jag 

hjälper hellre dig att bli klar med denna läxa. Vi kan ta om frågan som jag skyndade mig 

igenom”.  

Några av eleverna kände oerhört stor stress inför intervjun, eftersom de trodde att de förväntades 

svara på ett visst sätt. När eleverna sade att de var stressade, avbröt vi intervjun och började om 

på nytt. En elev sade: ”Kommer du ändra mitt betyg i något om jag svara fel?”. Jag förklarade 

att det inte finns något rätt eller fel, utan att det är ens egna erfarenheter som ska komma fram. 

Mina kollegor som intervjuades är så pass rutinerade och erfarna att de inte tycktes reflektera 

särskilt mycket över att jag var intervjuare. Dock kunde de i vissa sammanhang inte utveckla 

sina svar, eftersom de antog att jag som kollega förstod vad de menade. Trots detta ställde jag 

frågor och följdfrågor för att vara säker på att förstå allt som sades. Vissa frågor fick 

omformuleras för eleverna för att specificera vad som menades så att de lättare skulle förstå 

frågan.  

Intervjuerna gav mig en inblick i lärares och elevers uppfattningar om inlärning av engelska 

beroende på om en elev är flerspråkig eller inte. Val av skola kan också diskuteras, då skolan jag 

valde är en mångkulturell skola där majoriteten av eleverna är flerspråkiga och få elever har 

endast ett språk. En flerspråkig elev i en icke mångkulturell skola hade möjligtvis gett andra svar 

än svaren jag fick, eftersom den eleven skulle ha omgivits av elever med ett språk. En flerspråkig 

elev i en omgivning som karakteriseras av elever med ett språk har större möjlighet att lära sig 

exempelvis svenska än om samma elev hade varit omgiven av flerspråkiga elever. De 

flerspråkiga eleverna med vilka intervjuerna skedde använder gärna sitt förstaspråk på rasterna. 

Det skulle således vara intressant att intervjua lärare och elever på en icke mångkulturell skola 

för att se likheter och skillnader vid inlärning av engelska. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Det är svårt att prata om språk, speciellt för elever i mellanstadiet, eftersom de fortfarande har 

fullt upp med att lära sig ett eller flera språk. De kanske inte riktigt har hunnit reflektera över sin 

bakgrund samt när, hur och varför de började tala ett visst språk. Därför var elevernas svar 

aningen svåra att reflektera över, eftersom de i många fall inte kändes mogna nog att tala om sin 

uppfattning om språk. De sade att de blev trötta och bad mig att upprepa samt förtydliga vissa 

frågor. Vid några tillfällen fick jag ge exempel på hur det kunde kännas att vara flerspråkig för 

att leda in dem på rätt spår. Om däremot äldre elever hade intervjuats skulle deras svar sannolikt 

vara mer avancerade, med tanke på deras högre ålder och bredare språkerfarenheter. De kanske 

inte hade behövt hjälp med att förstå en fråga och de skulle förmodligen ha haft större tålamod 

samt gett bredare och djupare svar. När eleverna menade att deras förstaspråk var till nytta kunde 

de även kontra med att det ändå fanns en nackdel. En anledning till att det förekom kontringar 

kan ha varit att de inte riktigt vågade stå upp för vad de trodde på utan ville upplevas som 

neutrala. Eleverna frågade mig både före och efter intervjun om något de sade skulle komma att 

påverka deras resultat i skolans ämnen eller om jag fick en annan bild av dem. Under intervjun 

kunde de fråga helt andra frågor eller börja skratta åt något som tidigare hänt i klassrummet. 

Trots vissa faktorer som indikerar stress, uppgav eleverna att de kände en bekvämlighet med att 

det var just jag som var intervjuaren och inte någon annan. Att intervjua en annan klass på samma 

skola hade möjligtvis resulterat i mer koncentrerade elever, med tanke på att de inte känner mig 

på samma sätt och inte kan skämta eller ställa frågor som inte rör själva ämnet.   

Elevernas och lärarnas svar stämde ganska bra överens, då båda parter upplevde att flerspråkiga 

elever har mer erfarenhet av språk och att de har fördelar av att vara flerspråkiga. Dock finns det 

hinder för de flerspråkiga eleverna vid inlärning av det engelska språket. Att känna till engelsk 

grammatik är något som både flerspråkiga elever och elever med ett språk gynnas av. De 

flerspråkiga eleverna var språkmedvetna och medvetna om språkens olika struktur. Elever med 

ett språk behöver inte ”tänka om” när de lär sig engelska, eftersom den svenska och engelska 

grammatiken har mycket gemensamt. Dock finns det vissa avgörande grammatiska skillnader 

mellan franska, spanska, assyriska och arabiska. På arabiska motsvaras t ex ”Hur mår du?” av 

”kifak enta?” om frågan riktas till en kille och av ”kifik ente?” om frågan riktas till en tjej, oavsett 

om det talas eller skrivs. Att inte behöva skilja på ”han” och ”hon” i språket gör att grammatiken 

i engelska kan uppfattas enklare för elever med ett språk då de använder ordet ”du” och ”you” 
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till samma person. Detta var något som lärarna var medvetna om. Endast en elev var medveten 

och hade reflekterat kring detta. Elev G sade:  

”I mitt språk skiljer vi mellan ”han” och ”hon” när vi pratar och skriver, detta finns inte i 

svenskan eller i engelskan. Då blir det enklare för mig med engelskan för jag behöver inte komma 

ihåg att skilja mellan det. Men sen när jag pratar på mitt språk måste jag tänka om och använda 

den andra grammatiken och då kan jag ibland råka fråga en kille hur han mår på ett sätt som 

är till tjejer”.  

Eleven menade att hen inte behöver tänka på att skilja mellan han och hon när hen talar engelska 

men att det inte är så på hens förstaspråk. Sådana motsägelser kan eleverna inte komma ifrån, 

eftersom det finns både för- och nackdelar med att ha ett förstaspråk vid inlärning av det engelska 

språket. Elever med ett språk ansåg att de inte behövde hålla koll på så många olika former av 

grammatik från olika språk. Dessa elever var starkare i det svenska språket eftersom de endast 

har talat svenska hemma och i skolan (förutom engelska). På så sätt var elever med ett språk 

starkare och säkrare på ett språk än flerspråkiga elever som ännu inte hade bemästrat och befäst 

ett språk ordentligt. De flerspråkiga eleverna lärde sig hemspråket genom en timmes 

hemspråksundervisning i skolan samt genom att tala språket i hemmet och i skolan. Svenskan 

lärde de sig i skolan men även på fritiden och i hemmet.  

En annan skillnad som togs upp under intervjuerna med både lärare och elever var siffror. I 

svenskan sägs tiotalen före entalen och det är något som även görs i engelskan. Ett exempel är 

siffran 57. För de flerspråkiga eleverna är detta inte alltid lätt eller självklart eftersom det i deras 

förstaspråk vänds på siffrorna, d v s att entalen kommer före tiotalen. Detta kan vara jobbigt för 

vissa elever att komma ihåg, speciellt för de elever som precis kommit till Sverige och inte är 

vana vid det svenska talsystemet än. Detta var något som nämndes under intervjun men som inte 

lades någon större vikt på, eftersom majoriteten av eleverna oftast använder det svenska eller det 

engelska siffersystemet.   

De flerspråkiga eleverna blandar ibland ord från olika språk i en och samma mening, eftersom 

det upplevs som enklare att kommunicera på det sättet. Däremot känner de ofta att de inte är lika 

starka på ett språk som eleverna med ett språk är, även om de också kan blanda flera språk i en 

mening. Trots detta visar resultatet att de flerspråkiga eleverna gynnas av att vara flerspråkiga i 

det långa loppet eftersom de blir säkrare på språk ju äldre de blir i takt med att de mognar och 

får bredare kunskaper. Däremot är inte de flerspråkiga eleverna bättre vid inlärning av engelska. 
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Även om deras språkliga uppsättning kan användas till att jämföra språk, finns det både för- och 

nackdelar med att vara flerspråkig. Eleverna med ett språk kunde också jämföra språk, men de 

hade inte lika många språk att jämföra med. Även eleverna med ett språk visade sig dock ha både 

för- och nackdelar av detta vid inlärning av engelska.   

Av resultatet kan det inte konstateras om flerspråkiga elever eller elever med ett språk gynnas 

bäst vid inlärning av det engelska språket. Detta var dock inte syftet med denna studie. Syftet 

var att undersöka om det fanns upplevda skillnader mellan flerspråkiga elever och elever med ett 

språk vid inlärning av det engelska språket. Av resultatet framgår att det finns upplevda 

skillnader och det redogörs dessutom för vilka några av dessa skillnader är. De flerspråkiga 

eleverna upplevde att det var lite svårt att hålla koll på alla språk och dess grammatik men att de 

i längden vann på att vara flerspråkiga, eftersom de kan flera språk och får mer erfarenhet av 

språk. En elev reflekterade och sade att hen kommer att ”ligga ett språk före” eleverna med ett 

språk. Eleverna med ett språk upplevde att de var säkrare på ett språk, alltså sitt förstaspråk. De 

kunde ha svårt med det engelska uttalet och stavningen men trodde att det med tid och träning 

skulle ”sitta”. Eleverna med ett språk menade att det skulle vara bra och roligt att kunna flera 

språk vid tidig ålder, eftersom det verkade rikt att kunna växla mellan språk.    
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7 Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att fortsätta undersöka är om genus i flerspråkigheten utgör 

någon skillnad vid inlärning av det engelska språket. Kanske finns det skillnader i detta avseende 

mellan flerspråkiga flickor och pojkar. Det som också vore intressant att undersöka är huruvida 

flerspråkiga elever som inte går i en mångkulturell skola skiljer sig gentemot flerspråkiga elever 

som går i en mångkulturell skola vid inlärning av det engelska språket. En tanke är att 

flerspråkiga elever som inte går i en mångkulturell skola inte använder sig av sina förstaspråk i 

skolan eller i klassrummet i samma utsträckning som en flerspråkig elev i en mågskulturell skola 

gör.    
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Frågor till lärarna:  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Ser du någon skillnad på inlärning av det engelska språket mellan andraspråkselever och elever 

med ett modersmål? 

Varför tror du dessa skillnader finns/inte finns?  

Vad ser du för svårigheter/tillgångar med att lära sig engelska beroende på antal språk som en 

elev bär på? 

Övriga kommentarer som du vill ta upp? 

 

Frågor till eleverna:  

Vad talar du för språk hemma? 

Hur många språk kunde du innan du började skolan? 

Har ditt/dina språk gjort det lättare eller svårare för dig att lära dig engelska? 

Finns det likheter eller skillnader mellan engelska och ditt/dina språk som gör det lättare/svårare 

för dig att lära dig engelska? 

Blir det rörigt med flera språk? 

Övriga kommentarer som du vill ta upp? 

 

 


