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1. Inledning 

I dagens samhälle är det språkutvecklande arbetssättet något vi anser är viktigt för 

integrationen mellan svenskspråkiga och flerspråkiga elever. SFS 2007:1475 nämner att 

språkutvecklande arbetssätt innebär en undervisningsform av hög kvalité, där elever 

oberoende av sina erfarenheter och språkliga bakgrunder ges lika möjligheter att utvecklas 

och lära tillsammans i skolan. I ett språkutvecklande arbetssätt nyttjar lärare språket medvetet 

och med struktur. De använder språket som ett verktyg för lärande och ger eleverna utrymme 

att samtala, läsa och skriva. Det är viktigt att eleverna ges goda möjligheter att samtala, läsa 

och skriva för deras utveckling. 

   Följden av den ökade invandringen av barn och unga fram till 2015 blev en utmaning för 

det svenska samhället och skolans verksamhet. Enligt Statistiska centralbyrån (2016) var 

invandringen rekordstor under 2015. Redan 2009 konstaterade Skolinspektionen att 

mottagandet av nyanlända var bristande och konsekvenserna som följde blev att elevernas 

kunskapsutveckling bromsades och deras studietid förlängdes (Andersson, Lyrenäs & 

Sidenhag, 2017). Skolverket (2016) skriver i läroplanen för grundskolan att undervisningen 

ska främja elevers kunskapsutveckling och lärande baserat på elevers tidigare erfarenheter, 

kunskaper, bakgrund och språk. I läroplanens kapitel 4 för fritidshem framgår det att elever 

ska få öva sina kommunikativa kunskaper i olika sammanhang. Detta ska ske genom att få 

kunskaper om olika ord och begrepp, diskussioner kring texter, digitala verktyg samt samtal 

baserat på egna åsikter, tankar och idéer (Skolverket, 2016). 

På grund av att skolor och fritidshem har tagit emot många nyanlända elever har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammat att det finns olikheter när det gäller 

språkutvecklande arbetssätt. Därför är vi intresserade av att ta reda på lärare i fritidshems 

erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet. Då Sverige i dagsläget blir 

alltmer multikulturellt och antalet flerspråkiga ökar i landet hävdar vi att det är viktigt med 

studier som belyser det språkutvecklande arbetssättet. Något vi anser kommer att främja den 

framtida yrkesrollen. Då vi upplevt skillnader i lärares olika tillvägagångssätt och perspektiv i 

det språkutvecklande arbetet som problematiskt hoppas vi i denna studie få ta del av hur de 

går till väga med det språkutvecklande arbetet på fritidshemmet för att få en klarhet om deras 

erfarenheter i området.   
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2. Bakgrund 

Då vi i denna studie är intresserade av lärares erfarenheter i det språkutvecklande arbetet 

kommer vi i detta kapitel presentera tidigare forskning i ämnet språkutvecklande arbetssätt 

med relevans för studiens syfte. I kapitlet presenteras olika perspektiv på flerspråkiga elever, 

vikten av ett välutvecklat modersmål, mångfald samt anpassningar för flerspråkiga elever. 

 

2.1 Resursperspektiv och bristperspektiv 

Bunar (2010) nämner i sin forskning att flerspråkiga elever möts av en rad olika strukturella 

hinder i skolan. Dessa hinder menar forskaren uppstår på grund av lärare i svenska skolans 

förhållningssätt och att de ofta utgår ifrån ett bristtänkande. Bristtänkande innebär i detta fall 

att lärarna utgår ifrån att de flerspråkiga eleverna kommer ha svårigheter att integreras i 

svenska skolan. Bristtänkandet leder till lägre förväntningar att nå målen för flerspråkiga 

elever, då svenskhet används som en mall för framsteg hos de flerspråkiga eleverna. Med 

svenskhet menar Bunar att lärare utgår från genomsnittliga svenska elevers kunskaper, som 

en mall för måluppfyllelse. Forskaren pekar på att användandet av svenskhet som mall är en 

av de stora anledningarna till att flerspråkiga elever blir stigmatiserade, hamnar i utanförskap 

samt får minskat självförtroende.    

   Broeder och Extra (1998) för fram ett annat perspektiv och menar att man i Sverige sedan 

länge baserat modersmålsundervisningen på ett resurstänk, medan man i andra länder snarare 

utgått ifrån ett bristtänk. Forskarna menar att med utgångspunkt i ett bristperspektiv skapas 

bara tillfälliga lösningar för elever. Tillfälliga lösningar innebär i detta fall att de 

anpassningar som görs för eleverna är kortsiktiga och endast bidrar till elevernas 

skolframgång, istället för att bidra till deras generella kunskapsutveckling långsiktigt. 

Forskarna menar vidare att bristperspektivet enbart bidrar till att utjämna det glapp som finns 

mellan skolan och hemmet, där glappet beskrivs som kulturella och språkliga skillnader. 

Dessa tillfälliga lösningar beskriver forskarna bedöms inte helt olikt Bunars (2010) förklaring 

av svenskhet som mall. Elevernas framgång i skolämnen ställs i relation till sina 

klasskamrater och ligger till grund för utvärdering och bedömning menar Broeder och Extra. 

Med utgångspunkt i ett resursperspektiv menar forskarna att mer permanenta lösningar med 

fokus på elevernas personliga utveckling framhålls.  
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Broeder och Extra sammanställer synen på modersmålsundervisning ur de båda perspektiven 

enligt figuren nedan. 

          Från ett bristperspektiv         Från ett resursperspektiv 

Målgrupper Tillfälligt arrangemang för 

invandrarbarn i första/andra 

generationen från familjer med låg 

socioekonomisk status. 

Permanent möjlighet för barn med 

annat förstaspråk än värdlandets, 

oavsett familjens socioekonomiska 

status och generation. 

Mål Huvudsaklig betoning på 

underlättande mål: att överbrygga 

glappet mellan hem och skola, att 

bidra till andraspråksinlärning och 

skolframgång. 

Huvudsaklig betoning på 

självständiga mål för ämnet: bidrar till 

modersmålsutveckling. 

Målspråk Hemspråk (den i hemmet talade 

varieteten av modersmålet). 

Modersmål (den i hemmet talade 

varieteten) alternativt 

ursprungslandets standardspråk. 

Utvärdering/Bedömning I termer av skolframgång i andra 

ämnen. 

I termer av språkfärdigheter i 

förstaspråket. 

Figur 1. Olika perspektiv på modersmålsundervisningen. (Fritt efter Broeder & Extra, 1998:153) 

 

Det är viktigt att flerspråkiga elever får en breddad och mångsidig utveckling av sitt 

modersmål i skolan och inte bara på hemmaplan menar forskarna. Denna breddade 

utveckling menar forskarna nås genom ett resursperspektiv. För att flerspråkiga elever ska 

kunna ta till sig de skriftspråkliga aspekter som rör skolan krävs det en stabil, välplanerad 

undervisning i sitt modersmål och på sitt modersmål. Detta innebär att undervisningen måste 

tydliggöras för eleverna, så att de kan nå de skriftspråkliga mål som satts upp. När eleverna 

blir äldre och börjar studera de mer invecklade ämnena, som exempelvis 

Samhällsorienterande ämnen och Naturorienterande ämnen på sitt modersmål, krävs det att 

eleverna tidigare fått förbättra sina ordförråd och utveckla ord och begrepp för att hantera 

språkbruket i ämnena (Broeder & Extra, 1998). 

 

2.2 Modersmål 

Enligt Bunar (2010) visar forskning på att barns ursprung och modersmål måste ges större 

utrymme i skolan, lärarna måste därför få utbildning i flerspråkighet, andraspråksutveckling 

samt kulturella processer. Kulturella processer kan genom sociologin förklaras som kulturella 

skillnader som pågår i samt präglar vårt moderna samhälle. Genom att lärare utbildas inom 

ovanstående områden kan de effektivt bidra till förberedelser för elevernas vidare skolgång. 

Bunar för fram vikten av att utveckla pedagogiska metoder som finns för språkutvecklande 

arbetssätt för att anpassa dessa för eleverna. 

   Rinkeby språkforskningsinstitut (1999) nämner vikten av språklig socialisation, det vill 

säga det tillvägagångssätt som används när barn ska vänjas vid att bruka ett språk i enlighet 
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med språknormerna i deras talgemenskap. Med talgemenskap menas i detta fall barnets familj 

samt barnets närmsta omgivning. En studie har utförts av Rinkeby språkforskningsinstitut 

med förskolebarn, där de undersökt skillnaden i den språkliga socialisationen mellan svenska 

barn och turkiska barn. I denna studie har man undersökt tillvägagångssättet som använts vid 

sagoläsning med barnen. Resultatet visar att svenska barn generellt tillåts vara mer delaktiga i 

läsandet av sagorna än turkiska barn. De svenska barnen tilläts inta en roll som en sorts 

medberättare medan de turkiska barnen fick inta en roll som passiva lyssnare. Sättet de 

svenska barnen deltog i sagostunden kan liknas vid den normala interaktion som sker mellan 

elever och lärare med så kallade fråga-svar värderingar. När samtliga barn sedan började 

skolan kunde man se att de svenska barnen var mer förberedda än de turkiska barnen, då de 

svenska barnen redan övat på att delge egna synpunkter, tankar och idéer samt tolka 

innehållet (Nauclér & Boyd, 1997). Trots denna skillnad menar Bunar (1999) att etnisk 

bakgrund inte ska spela någon roll i den svenska skolan eftersom lärarnas arbete och 

engagemang ska fördelas jämnt över alla elever så att de får en likvärdig utbildning. Bunar 

hävdar att det finns stora möjligheter med skolor som förespråkar mångfald. 

 

2.3 Mångfald, multikulturalitet och flerspråkighet 

Bunar (1999) nämner att en skola som förespråkar mångfald kan utvecklas till en lockande 

mötesplats för vårdnadshavare oberoende av deras olika bakgrunder, som de med förtroende 

kan skicka sina barn till. Med mångfald menar Bunar en etnisk och kulturell blandning. Den 

dagliga kontakten mellan elever med olika erfarenheter och bakgrund kommer att påverka 

deras attityd och de lär sig utav varandra. Denna påverkan kommer att skapa nya erfarenheter 

som även sprider sig utanför skolan. 

   Wessman och Wedin (2017) nämner att i mångkulturella skolor där elever arbetar med 

flerspråkigt skrivande finns en påtaglig möjlighet för utveckling hos eleverna när det handlar 

om elevernas skriftliga skicklighet baserat på deras lingvistiska kunskaper. Wessman och 

Wedin beskriver en mångkulturell skola som en skola med ett högt antal blandade etniciteter 

och nationaliteter. Vilket modersmål som talas i hemmet har ingen inverkan på elevers 

språkutveckling menar forskarna. Genom att eleverna i sitt språkutvecklande arbete får byta 

mellan olika språk, exempelvis så som svenska och aktuellt modersmål samt översätta texter 

och diskutera dessa får eleverna öva de färdigheter som krävs för ett multikulturellt, 

flerspråkigt samhälle. Vidare menar forskarna att eleverna får använda digitala språkverktyg 

som exempelvis översättare och ordböcker samt bistås med handledning och stöttning av 
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personal med kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och diverse resurspersonal (Wessman 

& Wedin, 2017). Forskarna beskriver ett moment i det här språkutvecklande arbetssättet, det 

går till på så vis att eleverna som första steg fick skapa en idé till en historia som de sedan 

muntligt skulle presentera på ett valfritt språk. På så sätt menar Wessman och Wedin (2017) 

att eleverna kan börja att bearbeta sina texter eller bilder tillhörande historien med det språk 

de känner sig mest säkra i. Med hjälp av lärare som arbetar med modersmålsundervisning, 

vårdnadshavare, syskon eller nära vänner samt tillgång till digitala översättningsverktyg fick 

eleverna översätta sina texter. Efter att eleverna översatt texterna sattes dessa in i böcker. 

Forskarna förklarar att flera elever inte tidigare haft chansen att lära sig att läsa eller skriva, 

vilket i sin tur lett till att eleverna aldrig haft tillfälle att författa texter på något språk över 

huvud taget, något som gjorde flera av eleverna oroliga. Med handledning och stöttning av de 

språkutvecklande lärarna lyckades samtliga elever skriva sina texter på två språk, vilket 

forskarna menar ledde till ökat självförtroende hos eleverna i sina språkliga förmågor. Genom 

att implementera denna arbetsform framgick det att elevernas initiativtagande ökade och de 

krävde allt mindre handledning från lärarna (Wessman & Wedin, 2017). Här beskriver 

forskarna tydliga positiva resultat av anpassningar för flerspråkiga elever som främjar 

elevernas kunskaper. 

 

2.4 Anpassningar för flerspråkiga elever i skolan 

Falk (2017) nämner att det är viktigt att noggrant planera undervisningen för nyanlända, 

flerspråkiga elever. Forskaren menar att nyanlända elever befinner sig i en situation pressad 

av tidsbrist och utmaningar, därför är det viktigt att planera undervisningen efter de 

nyanlända elevernas förutsättningar. I arbetet med nyanlända, flerspråkiga elever är viktigt 

med en gemensam grundplanering. Denna grundplanering används som mall för den 

undervisning som sker, men kan anpassas efter elevgruppens olika behov. Genom att lärarna 

nyttjar samma grundplanering menar forskaren att de kan tjäna in tid på sin planering samt 

även bistå nyanlända elever med en undervisning som är anpassad efter deras nivå. Falk 

lägger dock vikt vid anpassning av elevgruppernas behov och förutsättningar och menar att 

tillvägagångssätten för att nå utsatta mål kan vara brett varierade. 

Ytterligare anpassning som krävs av läraren för flerspråkiga elever ligger i den dagliga 

dialogen. Rydell (2017) skriver att flerspråkiga elever är i stort behov av anpassning i början 

av deras språkutveckling. Samtalspartnern, i detta fall läraren, ska ge eleven tid att formulera 

om sig och hjälpa eleven i form av bildstöd och kroppsspråk. Läraren ska även anpassa sitt 
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språk efter elevens språkförmåga. Detta är något som möjliggörs i den dagliga dialogen och 

som forskaren anser är viktigt. 

Polias, Lindberg och Rehman (2017) hävdar att den troligen viktigaste formen av stöttning 

baseras på ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv bygger på att läraren har en viktig 

roll att skapa en trygg miljö i klassrummet där eleverna kan kommunicera och utvecklas 

tillsammans. Forskarna menar att samspelet mellan elever och omgivning i en säker miljö är 

nödvändig för att eleverna ska känna sig inkluderade och trygga i sig själva, vilket gör att de 

vågar kommunicera och i sin tur utvecklas. Vidare menar forskarna att lärarens undervisning 

ska vara tydlig. De nämner att en tydlighet och struktur för eleverna kan uppnås genom att 

arbeta med återkommande teman. 

Boglind och Olofsson (2017) skriver om stöttning i läsning för nyanlända, flerspråkiga 

elever. De hävdar att gemensam läsning är en form av stöttning de nyanlända eleverna 

behöver i sin läsning. Vidare menar forskarna att lärare genom gemensam läsning kan få 

elever att vara delaktiga i mer avancerade texter som utmanar elevernas språkliga kunskaper. 

Lärare kan med hjälp av högläsning stödja elever genom att ställa frågor och låta eleverna 

diskutera, resonera och problematisera texten. Detta hävdar forskarna leder till att elevernas 

språkliga färdigheter främjas. De språkliga färdigheterna kan eleverna sedan nyttja som mall i 

sitt självständiga läsande och utveckla strategier och ökad förståelse för texter de tar del av 

menar forskarna. 
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3. Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka lärare i fritidshems erfarenheter av arbete med 

flerspråkiga elevers språkutveckling i fritidshem. 

Frågeställningar: 

Hur arbetar lärarna i fritidshem med flerspråkiga elevers språkutveckling? 

Vilka möjligheter och hinder anser lärarna att det finns i arbetet med flerspråkiga elevers 

språkutveckling? 
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4. Metod 

Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av språkutvecklande 

arbetssätt har kvalitativ metod valts. Ahrne och Svensson (2005) beskriver den kvalitativa 

metoden som en datainsamling gällande upplevelser och händelser till skillnad från sin 

motpart kvantitativ metod, som forskarna förklarar bygger på att samla naturvetenskapliga 

fakta så som längd eller vikt med mera. 

För att få svar på studiens forskningsfrågor samt för att kunna ta del av ett så breddat och 

användbart material som möjligt för studien, har intervju anknutet till kvalitativ metod valts. 

Enligt Arne och Svensson (2015) är intervjuer på många sätt ett effektivt verktyg. Enligt 

forskarna går det snabbt att genomföra och nå flera personers perspektiv och reflektioner 

genom intervju. En annan styrka är att forskaren kan komma åt mer personlig information 

och erfarenheter om man utgår ifrån intervjuer som är kvalitativt orienterade. Bjørndal (2005) 

menar att intervjun är fördelaktig då den ger möjligheten att finna detaljer som annars kan 

förbises, vidare bidrar intervjun till en förståelse av intervjupersonens egna perspektiv. 

Forskaren menar vidare att samtalet kan vara den bästa vägen att ta del av andra människors 

upplevelser och tankar. Intervjun bidrar till en viss flexibilitet där forskare kan kontrollera att 

de begripit något som delgivits dem korrekt, samt att de kan reda ut eventuella missförstånd 

som kan uppstå under intervjuerna. Eftersom lärares erfarenheter sökes i denna studie 

förefaller intervjuer fördelaktiga för studiens syfte och frågor, speciellt då intervjun bidrar 

med tolkningsutrymme och flexibilitet. 

Den intervjutyp som valts för studien är semistrukturerad intervju med intervjumanual. 

Bjørndal (2005) beskriver denna intervjutyp som flexibel, detta på grund av att det går att 

omstrukturera den ordningsföljd som finns i intervjumanualen baserat på hur intervjun 

utvecklas. En annan styrka är möjligheten att implementera en mängd uppföljnings- och 

sonderingsfrågor menar forskaren. Viktigt att tänka på med denna intervjutyp är att bibehålla 

en balans mellan öppenhet för olika typer av information i förhållande till kravet att fokusera 

på det tema som är kopplat till studiens syfte. 

Det är viktigt att förhålla sig till eventuella omständigheter som kan ske under en intervju. 

Exempelvis kan det finnas faktorer som påverkar intervjuns kvalité, så som störningsmoment 

i form av ljud, utomstående personer eller liknande. På grund av detta förefaller det centralt 

att anpassa eller noggrant välja plats för intervjuerna (Bjørndal, 2005). För att försöka 

säkerställa en kvalité i de intervjuer som genomfördes kan en provintervju användas. I denna 
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studie genomfördes en provintervju på en utomstående lärare för att vi skulle bli mer 

förberedda och självsäkra vid intervjuerna. Detta ledde till en bättre kvalité vid varje intervju. 

4.1 Urval 

I studien ingår fyra verksamma lärare i fyra olika fritidshem placerade på olika skolor. Dessa 

lärare kommer hädanefter benämnas som Lärare 1, 2, 3 och 4. I denna studie har ett 

ändamålsenligt urval använts. Det bygger på att man kan nå den bästa, mest relevanta 

informationen och deltagare väljs baserat på deras relevans för forskningens syfte, samt 

deltagarens erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet (Denscombe, 2014). 

Urvalet av deltagarna grundar sig på följande: 

 Intervjupersonen har en formell utbildning anknuten till fritidshemmet. 

 Intervjupersonen arbetar kontinuerligt med språkutvecklande arbetssätt. 

 Intervjupersonen har bred kunskap i det språkutvecklande arbetssättet. 

Enligt Ahrne och Svensson (2016) är det relevanta antalet mellan sex och åtta intervjuer för 

att få relativt oberoende material. Efter tredje intervjun upplevdes det finnas tillräckligt med 

data att arbeta med, detta ledde till att fem intervjuer ansågs tillräckligt för studien.  

4.2 Genomförande 

I första skedet av intervjuarbetet kontaktades flera skolor via mail och telefon. Vi fick kontakt 

med sju intresserade deltagare. Efter en period drog sig tre deltagare ur och vissa av dessa 

gick inte längre nå via någon form av kommunikation. Här tog vi ett beslut baserat på den 

mängd empiriska data som vid tillfället redan samlats in, att det upplevdes finnas tillräckligt 

breddat och oberoende material vid fyra intervjuer för att genomföra studien. Tid och plats 

för genomförande av intervjuerna fastställdes med varje lärare genom mail eller 

telefonsamtal. Varje lärare blev informerad om hur det material som samlas in kommer att 

användas i enlighet med individskyddskravet innan intervjun började. De som var 

intresserade blev erbjudna att få studien skickad till sig när arbetet är klart. Intervjuerna 

varade mellan tjugo och trettio minuter där en intervju spelades in digitalt via Skype och 

resterande ute på olika skolor med våra mobiltelefoner. Det var ett aktivt val av oss att spela 

in med två mobiltelefoner utifall det skulle bli tekniska problem med någon av mobilerna. 

Intervjuerna genomfördes på samma skola som respektive lärare befann sig på, bortsett från 

den intervju som genomfördes via Skype.  
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Enligt Bjørndal (2005) kan den information en intervjuperson delger påverkas av det klimat 

som uppstår vid en intervju. För att få en lugn miljö och undvika störningsmoment 

genomfördes intervjuerna i personalrum, grupprum, arbetsrum eller liknande. Vid varje 

intervju var båda studenter närvarande, men turades om att vara den ledande som ställer 

frågor och den som antecknar. Ahrne och Svensson (2016) menar att en positiv aspekt med 

att föra anteckningar är att man kan följa viktiga delar eller få med kroppsuttryck som inte 

synliggörs vid en inspelning. Samtliga intervjuer skapade en god atmosfär där frågorna 

svarades med stort intresse vilket ledde till utvecklande följdfrågor. Vid intervjuerna 

användes en intervjumanual (se bilaga 1) och följdfrågor där det upplevdes finnas utrymme 

för utveckling. 

När två intervjuer genomförts transkriberades materialet där vi arbetade med varsin intervju. 

Detta genomfördes i två omgångar då tre av intervjuerna utfördes på plats i olika skolor. Den 

intervju som genomfördes digitalt via Skype transkriberades omgående efter utförd intervju. 

Vid transkribering har metoden bastranskription valts. Enligt Norrby (2014) innebär 

bastranskription att detaljuttal, pauser med mera inte skrivs ner. På grund av det finns 

möjligheten att nå en större mängd fokuserade transkriberingar.  Bastranskription valdes som 

metod för att enkelt kunna ta del av den empiriska data som lärarna delgivit under 

intervjuerna. Den text som transkriberats färgkodades efter intervjumanualens fyra stora 

frågor där vi sedan överförde det material som ansågs relevant för studien till resultatet.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

För denna undersökning har innehållsanalys valts, då denna typ av analys lämpar sig speciellt 

bra vid exempelvis intervjuer, men även vid andra former av kommunikation exempelvis så 

som artiklar. 

Garenheim och Lundman (2004) förklarar att innehållsanalys går till på följande sätt i fem 

steg: 

Steg 1: Efter genomförd intervju transkriberas alla inspelningar, den text som transkriberats 

läses noggrant upprepade gånger. Detta görs på grund av att forskaren ska få en enhetlig bild 

av materialet. I denna studie utfördes fyra intervjuer där vi transkriberade två intervjuer var. 

Allt transkriberat material lästes sedan igenom av oss för att vi skulle få en samsyn och 

enhetlig förståelse för materialet. 
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Steg 2: Ett urval görs baserat på innehållets relevans för undersökningen. När detta urval 

framställs är det viktigt att meningar plockas ut i sin helhet för att bibehålla sammanhanget i 

meningen. Efter att vi läst igenom allt material noggrant plockade vi ut meningar ur 

transkriptionerna baserade på intervjumanualens (se bilaga 1) fyra övergripande 

frågeställningar. Vi arbetade här tillsammans med varje text för att få en samsyn på vad som 

var lämpligt för studiens syfte. Under detta steg använde vi oss av Microsoft Word och 

nyttjade dess överstrykningsverktyg för att sålla ut de meningar som var relevanta. Urvalet 

placerades sedan i färgteman baserade på frågeställningarna. Dessa teman var: Generella 

erfarenheter, möjligheter, hinder och övrigt. Generella erfarenheter kodades i färgen grön, 

möjligheter i färgen blå, hinder i färgen röd samt övrigt i färgen lila. 

Steg 3: Det urval som utförts under steg 2 måste konkretiseras för att komprimera texten. Det 

är viktigt att innehåll och empiri bibehålls. Efter att vi genomfört urvalet konkretiserades all 

text för att kunna adapteras till studiens resultat. Denna konkretisering utförde vi genom att 

skriva om texterna för att lyfta fram de viktigaste delarna i innehållet. De texter som 

konkretiserades plockades från vårt urval och lästes noggrant igenom även under detta steg. 

Steg 4: Det urval som konkretiserats ska kodas i olika kategorier baserat på relevans till de 

olika intervjufrågorna. De urval som kodats delas in i enheter baserat på det väsentliga 

innehållet i intervjuerna. När urvalet för denna studie baserat på intervjuernas insamlade data 

konkretiserats, satte vi det konkretiserade materialet in i fyra kategorier. Dessa kategorier är: 

Lärares erfarenheter av flerspråkiga elevers språkutveckling, Möjligheter med det 

språkutvecklande arbetet, Hinder för det språkutvecklande arbetet samt Övergripande 

erfarenheter. Av den information som placerades under de fyra kategorierna valde vi att 

skapa underkategorier till: Lärares erfarenheter av flerspråkiga elevers språkutveckling. 

Exempel på dessa underkategorier är: Daglig dialog och socialt samspel, Behovsanpassning 

med mera. Dessa underkategorier skapade vi för att tydliggöra informationen som delges i 

resultatet. 

Steg 5: Detta steg påbörjas när urvalet har kodats och kategoriserats, då framställs teman 

baserat på den empiriska data som delgivits under intervjuerna. Det förefaller väsentligt att 

innehållet i intervjuerna bibehålls. Under detta steg skapades de slutgiltiga teman som kom 

att presenteras i resultatet. Dessa teman baserades på de kategorier som tidigare plockats fram 

i arbetet och fick därför behålla de namn som valts för kategorierna. All information som 

konkretiserats placerades ut under det tema som kopplats till innehållet.  
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Att implementera denna typ av analysmetod erfordrar uppmärksamhet samt en gedigen 

intervjumanual med reella frågor anknutna till studiens syfte. Då intervjuerna genomförs är 

det väsentligt att uppmärksamma intervjupersonernas kroppsspråk, det kan förefalla på så vis 

att intervjupersonernas kroppsspråk kan bidra till tolkningen av den data som delges. Under 

genomförandet av intervjuerna var vi båda delaktiga. Vi turades om att intervjua och ta 

noteringar vid varje intervju för att fördela arbetet jämt samt i förhoppning om att nå ett så 

breddat material som möjligt under intervjuerna. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Kihlström (2007) förklarar begreppet validitet som att den som läser ska begripa de 

kategorier som presenteras i studiens resultat. Forskaren menar att det förefaller essentiellt att 

forskaren tydliggör samt framställer de olika faser som presenteras i studiens metodkapitel. 

Forskaren menar vidare att detta bidrar till en tydlighet i utförandet av studien för läsaren, 

vilket kommer underlätta läsandet av intervju och analysdelarna. Eftersom vi i denna studie 

försökt att noggrant presenterat genomförande samt även försökt att noggrant presenterat 

analysgenomförande, hoppas de att en tydlighet av studiens sammanställning kan läsas ut. 

Denna noggrannhet skulle kunna tala för en högre validitet i studien. Eftersom vi samarbetat 

under bearbetning samt granskat och tolkat all insamlade data tillsammans har ett bredare 

perspektiv uppnåtts. Genom att vara två som bearbetar materialet i studien kunde vi nyttja 

varandras hjälp för att undersöka om de analyser och tolkningar som utförts upplevdes på 

samma sätt, vilket leder till en högre validitetsgrad. 

Reliabilitet innebär att studien ska vara trovärdig och besitta en tillförlitlighet. Kihlström 

(2007) nämner att det sedvanliga tillvägagångssättet när reliabilitet granskas är att en annan 

person genomför samma undersökning, på så vis kan man se om samma resultat nås. Vidare 

menar forskaren att denna person, den så kallade medbedömaren ges förfogande till material i 

form av resultat av intervjuer samt även kodning och kategoriseringar. Detta görs för att 

urskilja om medbedömaren tematiserar och kategoriserar intervjuresultaten på samma vis 

som forskaren (Kihlström, 2017).  

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning nödvändigt för samhället och individens 

utveckling, men det är viktigt att hörsamma den etiska aspekten. Intervjuerna stödjer sig på 

Vetenskapsrådets etiska principer (2002) och deras individskyddskrav för att 
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intervjupersonerna inte ska utsättas för kränkning, fysisk eller psykisk skada. Detta 

individskyddskrav kan delas upp i fyra huvudkrav som följer nedan: 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar informationskravet om att deltagarna inom studien ska 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst. Detta innebär att all den data de delgivit kommer att tas bort och därför inte 

visas i studien under några omständigheter. De ska även belysas om hur intervjun kommer att 

gå tillväga. I denna studie upplystes deltagarna om samtlig information muntligt innan 

intervjun genomfördes. 

Samtyckeskravet innebär deltagarens samtycke om att delta i studien. Om deltagaren är under 

15 år och studien behandlar känslig information kan det behövas samtycke ifrån 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie är alla deltagare över 15 och därför 

behövs inte samtycke ifrån vårdnadshavare. Vid kontakt med samtliga deltagare inför intervju 

i denna studie har samtycke givits. 

Konfidentialitetskravet baseras på att känslig information gällande deltagaren ska skyddas 

och avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Utomstående ska inte kunna identifiera 

personerna som deltar eller den känsliga informationen kring den individen. I denna studie är 

det inte säkert att känslig information kommer att hanteras, men kommer behandlas därefter 

för säkerhets skull. Alla deltagare kommer att presenteras i studien som Lärare 1, 2, 3, och 4 

för att avidentifiera dem. 

Nyttjandekravet handlar om att den information som samlas in från deltagarna bara får 

användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien har informerats om 

detta innan intervjun påbörjats och även att de kan få arbetet skickat till sig när det är slutfört. 
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5. Resultat 
 

Kapitlet inleds med lärares erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga 

elever. Därefter beskrivs vilka möjligheter och hinder som lärarna upplever i sitt arbete med 

flerspråkiga elevers språkutveckling. Varje övergripande frågeställning kommer att 

presenteras med citat från intervjuerna för att styrka resultatets tillförlitlighet. 

5.1 Lärares erfarenheter av språkutvecklande arbete 

I det här avsnittet redovisas framträdande drag när det gäller lärarnas erfarenheter av 

språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever.  

5.1.1 Daglig dialog och socialt samspel 

Samtliga intervjuade lärare lyfter vikten av att samtala med eleverna. Lärare 1 – 4 hävdar att 

ett av de mest framgångsrika sätten att lära sig ett språk på är att tala det sagda språket 

dagligen i naturliga sammanhang. Lärarna nämner att de ser det som fördelaktigt att arbeta 

med ett tema i grunden för att motivera till socialt samspel och samtal både elever och lärare 

emellan. Ett tema kan vara något mindre och handla om arbete med ett värdeord, exempelvis 

värdegrund. Läraren lyfter ordet under tiden på fritidshemmet och eleverna får diskutera 

ordets mening med varandra. Lärare 1 nämner att arbete med tema ger struktur och leder till 

en säkerhet hos eleverna. När eleverna kommer till fritidshemmet vet dom vilket tema som 

gäller och vilka aktiviteter som ska utföras. Lärare 1 menar att struktur i undervisningen 

uppnås genom att arbeta kontinuerligt med teman, fast med blandat innehåll. Läraren berättar: 

Vi jobbar med teman på fritids, vi är tillsammans. Vi jobbar sociokulturellt, mycket med 

varandra, mycket gruppindelat för att alla ska bli synliga, eller så att vi lärare ska kunna se 

barnen så vi är inte en stor klump bara, plus att de får jobba med varandra, olika konstellationer, 

så jobbar vi mycket och struktur och rutin. Våra veckor ser likadana ut fast olika innehåll och 

det är också en trygghet för eleverna. 

Ytterligare aspekter som Lärare 1 för fram kring samspelet med eleverna är vikten av att rikta 

uppmärksamhet på eleverna när de kommer och går från fritidshemmet med sina 

vårdnadshavare genom att hälsa på dem och säga hej då till dem när de går. Lärare 1 menar 

att det är eleverna som ska vara på fritids och då är det viktigt att de känner sig sedda. Det är 

enligt läraren en del av ett relationsskapande som öppnar upp för dialog med eleverna i 

framtiden och menar att om eleverna känner sig trygga med läraren kommer de att söka sig 

till läraren och vilja prata om allt möjligt. Lärare 1 säger: 
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[…] det är barnet som ska vara här. Jag struntar i om jag glömmer att säga hej till en 

vårdnadshavare bara jag har sagt hej till barnet, så att de känner sig sedda. Sen börjar man 

liksom prata, bara vi kollar på en liten film inne på fritids så diskuterar man den då. Astrid 

Lindgren, vem var det? Ja, men det kan jag! Så börjar de prata med varandra, så har man satt 

igång dem, då kan man gå därifrån liksom, nu är de igång. 

 

5.1.2 Den röda tråden 

Flera av lärarna nämner i intervjuerna att stringens, en röd tråd i skolans gemensamma arbete 

är viktigt. De säger att det är fördelaktigt och hjälper eleverna om lärarna i den obligatoriska 

skolan och i fritidshemmet har ett samarbete. Lärarna i den obligatoriska skolan kan delge 

fritidslärarna information om vad de arbetar med just nu i skolan. Med denna information kan 

lärarna i fritidshemmet planera teman baserat på de moment lärarna i den obligatoriska 

skolan arbetar med för att bistå eleverna med tydlighet i arbetet. På så vis får eleverna bättre 

förståelse för vad de ska arbeta med. Lärarna menar att samarbetet lärarna emellan är en 

viktig del i det språkutvecklande arbetssättet, då det kan ge lärarna i fritidshemmet en idé om 

hur deras aktiviteter kan anpassas efter vad eleverna arbetar med i skolan. Lärare 1 berättar: 

[…] sen har vi våra husmöten och då pratar vi ihop oss med lärarna (i obligatoriska skolan), hur 

jobbar vi på fritids? Hur jobbar ni i skolan? Vi försöker komplettera varandra. Bara det här att 

de jobbar med stenåldern till exempel i skolan, då gör vi någonting på fritids också (med 

stenåldern) och det hjälper ju eleverna så de vet liksom vad vi pratar om när vi börjar med 

skapande på fritids till exempel. 

 

5.1.3 Behovsanpassning 

Samtliga lärare menar att det ofta är gruppens behov som styr. Det finns elever med generella 

och språkliga svårigheter, här menar lärarna att de behöver anpassa verksamheten efter 

elevernas behov. Flera av lärarna nämner att de inte gör specifika individanpassningar, de 

väljer istället att forma aktiviteten eller temat så det passar så många elever som möjligt och 

på samma gång fyller de behov som finns. Detta gör de för att en eller ett par elever inte ska 

känna sig uttittade eller annorlunda utan kunna vara en del av gruppen där de utvecklas och 

lär tillsammans. Lärare 2 och 1 säger: 
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Vi har många elever med vissa svårigheter och vissa andra som inte har så mycket språk och där 

måste man anpassa sin verksamhet efter vad eleverna kan och deras förmåga. 

Men vi gör det med alla så att det inte blir så att han behöver verkligen det här, så inte han får 

ett papper med, så här ser dagen ut. Då kan det bli uttittade och vi jobbar mycket med bildstöd 

och så när vi har samlingar och så, så gör vi det på alla, vi gör det inte specifikt för vissa 

personer […] 

Det lärarna nämner här är vikten av att alla ska kunna vara en del av det sociala 

sammanhanget, att ingen ska känna sig utanför. De menar att de hellre tar den extra tid som 

behövs för att anpassa sina moment så de passar så många elever som möjligt kopplat till de 

behov som finns, än att göra en anpassning för den enskilda individen. Den enskilda 

anpassningen kan leda till att eleven hamnar i utanförskap och får låg självkänsla då den 

känner sig annorlunda enligt lärarna. 

5.1.4 Metoder och verktyg 

Flera av lärarna säger att något som är väldigt centralt i det språkutvecklande arbetssättet är 

de verktyg och metoder de använder sig av. Lärarna använder sig av olika metoder som 

baseras på elevgruppens behov. Verktygen de använde var däremot slående lika. Samtliga 

lärare nämnde arbetet med bildstöd, högläsningsböcker, kroppsspråk och ord kopplade till 

olika teman, exempelvis värdegrund. Samtliga lärare var av åsikten att bildstödet är ett av 

deras viktigaste och mest användbara verktyg när det kom till att kommunicera med eleverna. 

De menar att genom att använda sig av bildstöd kommer det dagliga samtalet att flyta på 

bättre, eleverna kommer även att kunna associera ordet till bilden vilket underlättar för dem 

när de ska lära sig nya ord. Flera av lärarna nämner att detta leder till en naturlig diskussion 

kring temat där de en till en eller i grupp kan diskutera eventuella frågor eller idéer eleverna 

har, detta i sin tur leder till en ökad språklig förståelse hos eleverna. Lärare 1 och 2 säger: 

Just det med bildstöd, det är en otroligt bra sak som jag tror alla kör med nu, som förenklar både 

för eleverna och vuxna, pedagoger, så vi är nog på rätt väg är vi, det börjar hända saker. 

Vi har scheman (bildstöd) när vi får nya barn om dom vill leka någonting, så har man dom så 

dom ska kunna peka på vad som skulle vilja göra. 

 

Samtliga lärare lägger också vikt vid kroppsspråkets betydelse. Genom enkla gester, att peka 

och visa underlättas även dialogen med eleverna. På samma sätt som bildstödet är viktigt 

fungerar även kroppsspråket som en form av bildstöd. Lärare 2 berättar: 
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[…] man försöker anpassa hur man ger instruktioner, hur man förklarar saker när man ser att nej 

men dom förstår inte det här. Så kanske man visar mer med praktisk och gör så det syns mycket 

med kroppen. Alltså försöker liksom se att, försöker få dom att förstå så här fråga tillbaka så här 

att ”förstod du vad jag menar eller ska jag förklara på något annat sätt?” 

 

 

5.1.5 Kommunikation mellan elever och lärare 

Lärarna för fram betydelsen av kommunikation, både mellan lärare och elev, men även 

mellan lärarna och annan personal på skolan. Samtliga lärare lägger tyngd på ett gott 

samarbete med speciallärare, specialpedagoger och klasslärare. Flera av lärarna menar att då 

de inte är med alla elever hela dagar i den obligatoriska skolan är det oerhört viktigt att kunna 

föra muntlig kommunikation med all den personal som varit involverad med eleverna under 

dagen. Inte bara för att veta vad de arbetat med under dagen, utan även för att veta hur 

eleverna mår. 

    Lärare 1 nämner även andra viktiga kommunikationsformer så som Office365, där flera av 

lärarna sitter i nätverk med annan personal på skolan. Läraren talar även om ett forum de 

skapat som heter röda tråden. Här sammanstrålar arbetslagsledarna och arbetar för att skapa 

stringens kring olika arbetsplaner i det språkutvecklande arbetssättet för de flerspråkiga 

eleverna från förskoleklass tills det att de börjar på det så kallade storfritids. Lärare 1 säger: 

Vi har ju det här Office365, där vi kan kolla vad alla andra har för mål. Nu har vi startat röda 

tråden där alla vi arbetslagsledare sitter, hur vi ska få en röd tråd från förskoleklass till de går på 

storfritids, hur ska vi arbeta med vissa saker […] det är allt möjligt liksom, men vårt mål är att 

vi ska jobba på liknade sätt igenom alltihop. 

 

5.2 Möjligheter med det språkutvecklande arbetet 

När det handlar om möjligheter som lärarna för fram menar samtliga lärare att fritidshemmets 

miljö har en friare struktur än skolan och därför har lärare i fritidshem lättare att arbeta med 

elevernas språkutveckling mer situationsstyrt. Lärarna menar att det är lättare för dem att 

anpassa undervisningen till eleven individuellt. Möjligheten att arbeta en till en är mycket 

större på fritidshemmet menar lärarna. Vidare för de fram att en fördel med 

fritidshemsverksamheten är att eleverna ofta lär sig utan att de reflekterar över att det är en 

lärandesituation. Detta innebär att lärarna kan fokusera på att få in lärande i de aktiviteter och 
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lekar eleverna själva väljer att utföra, eller genom att planera aktiviteter och lekar baserade på 

elevers förfrågningar. Lärare 2 säger: 

Men vi har ju mycket det att man ska lära utan att man tänker på att man lär sig.  

[…] det ska alltid finnas tillgång till spel som man kan förklara vad är det här, vad ser du på den 

här bilden? Att dom får deras kunskapsbas fast genom leken mer. 

Lärarna nämner gruppdiskussioner som en stor möjlighet för eleverna i det språkutvecklande 

arbetssättet i fritidshemmet. De menar att de genom exempelvis högläsning och filmvisning 

kan engagera eleverna till att diskutera vad de hört eller sett. Eftersom både högläsning och 

filmvisning är något som uppskattas av eleverna och ses av dem, som en lustfylld aktivitet 

blir det lättare att få dem engagerade och diskutera då de har ett genuint intresse för området. 

Lärare 1 berättar: 

[…] vi har en sagoförmiddag eller vad man kan säga, där de får lyssna på olika sagor, de får 

lyssna bara på så här, vad heter det? En ljudbok, de får lyssna på olika lärare som sitter o pratar 

så diskuterar man böckerna. Där får vi verkligen in det, just det här med språkutvecklingen när 

man får sitta och prata om olika historie-berättelser. Det är olika genrer också, och så har de 

gruppdiskussion eller man försöker få det, oftast stannar vi upp i berättelserna, inte för mycket 

men utan man stannar upp och hur menar de med det här? Liksom, så börjar de diskutera och 

det är ju ett sätt att få in den där språkutvecklingen. 

Flera av lärarna nämner vikten av att kunna arbeta tematiskt baserat på elevernas behov och 

intressen. De hävdar att fritidshemmet bidrar med den typ av frihet som gör det möjligt att 

genomföra sådana tematiska arbeten. Lärarna nämner att det inte behöver vara stora 

övergripande teman, de menar att det räcker med en liten samling där de kort pratar om och 

diskuterar temat. Genom dessa teman menar lärarna att de kan engagera eleverna till att 

kommunicera med varandra, men också med lärarna som handleder eleverna i dessa 

tematiska arbeten. Lärare 1 och 3 säger: 

Vi har samlingar efter skolan jämt, där vi pratar om olika teman […] 

Då har varje pedagog gjort en Power Point eller vad det är, jag pratar om Yoga till exempel, då 

diskuterar man, vad är Yoga? Då får alla vara med och liksom diskutera, om det har varit med 

om det förut, de får hela tiden prata liksom […] 

[…] mest lek, att du kan ha grupper som du kan arbeta med på ett annat sätt. Du kan använda 

eleverna som en tillgång för varandra.  

Du arbetar tematiskt, du kan ha ett arbete som pågår i ett år ifall det passar elevgruppen och som 

jag sa tidigare, du utgår ifrån barnens intressen. 
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5.3 Hinder för det språkutvecklande arbetssättet 

Faktorer som lärarna menar påverkar det språkutvecklande arbetet negativt är personalbrist, 

elevgruppens storlek, klimat, inget intresse och brist i kommunikationen. Finns det inte 

tillräckligt med personal finns det inte tid att lägga fokus på det språkutvecklande arbetet. När 

detta hinder diskuteras säger lärare 1 och 3: 

Det kan väl vara när det är frånvaro. Det kan ju vara ett hinder, det märker man ganska snabbt. 

Säg att det är två som är borta, då måste någon annan ta. Jag ska ha samling, jag är sjuk till 

exempel, då måste en annan lärare gå in och ta samlingen, egentligen oförberedd för den har 

inte haft någon planering till det, där kan va ett problem. 

Stora grupper. Det kanske gör så att du inte vågar träda fram framför en stor grupp och prata 

och försöka göra dig förstådd på en samling till exempel, men jag tänker att det är något man 

som vuxen får skapa förutsättningar för och göra så att det är tillåtande klimat. 

Är elevgruppen för stor blir det svårt för läraren att bibehålla ett främjande klimat där det blir 

svårt att lägga fokus på arbetet med språkutveckling. På flera av skolorna finns det inget 

intresse att arbeta med språkutveckling bland eleverna. Flera av lärarna menar att det kan 

vara svårt att väcka nyfikenhet och intresse om det inte görs genom en aktivitet eller lek. 

Lärare 3 förklarar: 

Eftersom du har ett, en friare miljö på fritidshemmet där du utgår, alltså du utgår inte från en 

bok ”sitt och jobba med det här”. Så kan det bli svårare att motivera eleverna till att arbeta med 

språkutveckling, men om du gör det på ett, på ett bra sätt där du väcker nyfikenhet och så, så 

kan du få till det bra, men annars kan det ju vara svårt. 

På en utav skolorna blir det tydligt att bristen på intresset även påverkas hemifrån. De känner 

sig bekväma i sitt modersmål och kan kommunicera med deras vårdnadshavare. Det svenska 

språket behövs därför inte enligt eleven och blir ignorerat trots att behov finns. På grund av 

detta kan det bli svårt att föra en diskussion på svenska med andra elever eller lärare i skolan. 

Lärare 2 säger: 

[…] hemförhållanden, speciellt på det här området kanske blir ett hinder där man inte övar det 

svenska språket hemma. Man övar sitt modersmål och det kan man. Jag har många barn som 

sitter i klassrummet och säger ”Jag vet vad det heter på mitt språk, men jag kan inte det på 

svenska”. Och där har vi vart så här, då får du försöka förklara runt omkring då, så kanske jag 

kan komma på vad det är. Det kan jag väl säga är ett hinder och det är inte elevernas fel och det 

är ju inte föräldrarnas fel heller, men att det inte finns ett intresse till att liksom vilja lära sig. 
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Missförstånd mellan lärare och elever är inte ett stort problem i det hela arbetet med 

språkutveckling, men det blir små hinder som måste tacklas på vägen. Lärare 4 berättar att 

det är viktigt att vara tydlig, ibland även övertydlig. För att kunna arbeta språkutvecklande 

måste man förstå varandra, inte alltid med samma språk. Det är ett relationsbygge som kräver 

tid. Lärare 4 och 3 berättar: 

Man måste vara tydlig eller till och med övertydlig när man jobbar med det här 

(språkutveckling). Barnen måste förstå oss och vi dem för den delen, för att vi ska kunna jobba 

med utvecklingen. 

Det kan ju vara svårt för eleven att uttrycka sig för eleven till läraren och göra sig förstådd. 

Samma sak kan det vara för läraren mot elev. Du kommer inte fram. Jag förstår inte vad du 

menar. 

Det är inte bara i kommunikationen mellan lärare och elev som kan bli ett hinder utan även 

mellan elev och elev. Det kan bli missförstånd i en vanlig konversation som kan leda till 

konflikt. Detta blir problematiskt för läraren att hantera när eleverna har svårt att förklara vad 

som har hänt. Lärare 2 säger: 

[…] om dom blivit osams eller konflikter eller dom vill berätta något som dom har gjort och 

dom kan inte sätta ord på det. Det gör ju att det blir svårt för oss att kunna reda i konflikter och 

se till att det blir rätt. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Flera av de intervjuade lärarna nämner hur viktigt det är med elevgruppens klimat. Blir det 

stökigt måste det redas ut och kan ta längre tid eftersom det kan finnas svårigheter i 

kommunikationen. Den tid det tar att reda ur problem som dessa försummar den tid som ska 

ägnas åt det språkutvecklande arbetet. De dagar det fattas personal gör det även svårt för en 

lärare utanför arbetslaget att behålla ett klimat som främjar det språkutvecklande arbetssättet. 

Den frihet som finns på fritidshemmet ses som en stor möjlighet i arbetet med 

språkutveckling, men bara om den hanteras på rätt sätt. Den fria leken kan leda till att elever 

väljer aktiviteter där språket inte är i fokus. 

Fritidshemmets frihet gör det även möjligt för lärarna att planera och anpassa 

språkutvecklande aktiviteter efter elevers behov och intressen. Flera av lärarna berättar att ett 

tematiskt arbetssätt är fördelaktigt och storleken på temat har ingen direkt betydelse på dess 

effektivitet. En av lärarna berättar att digitala medel så som film kan vara till stor fördel som 

sätter igång samtal mellan elever där utgångspunkten har varit deras intressen. 
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Många av de intervjuade lärarna berättar om stringens och struktur för eleven. När eleven 

kommer till fritidshemmet vet hen vilken aktivitet som ska utföras eller vilket tema som är 

aktivt, vilket även är kopplat till vad skolan arbetar med. Detta gör att eleven hamnar i en 

trygg miljö och bidrar till ett bättre klimat i gruppen som i sin tur gör det enklare för läraren 

att hålla i en aktivitet. De berättar även att de finns bra metoder och verktyg, men att arbetet 

med språkutveckling måste anpassas efter elevernas behov. Samtliga intervjuade lärare är 

överens om att bildstöd är ett av de mest effektiva redskap att arbeta med. De används på 

samtliga skolor, men i olika grad. 

Den dagliga dialogen är också något de intervjuade lärare talar om. Genom att föra 

diskussioner med lärare och andra elever varje dag utvecklar de sitt språk dagligen. När 

eleven har svårt att förklara eller föra samtalet vidare får de handledning av lärare. Blir det 

missförstånd kan läraren använda sig utav kroppsspråk för att göra sig förstådd. 
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6. Diskussion 

 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion och därefter diskuteras metoden. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

De erfarenheter om arbetet med språkutveckling för flerspråkiga elever i fritidshemmet som 

lärarna delgivit baseras mycket på den frihet som lärarna menar att fritidshemmets 

verksamhet ger. Flera av lärarna hävdar att det är tack vare denna frihet som fritidshemmet är 

en bra plats att arbeta språkutvecklande med elever. Lärarna menar att det är lättare att skapa 

förtroendefulla relationer med eleverna i fritidshemmet, vilket i sin tur öppnar upp för 

möjligheter till daglig dialog och socialt samspel med dem. Skolverket (2016) skriver att den 

undervisning som sker i fritidshemmet ska utgå ifrån elevers erfarenheter, intressen samt 

behov, detta menar flera av lärarna är fördelaktigt då de genom att utforma aktiviteter baserat 

på elevers intressen kan implementera det språkutvecklande arbetet som är ett faktiskt behov 

hos eleverna. När flera av lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov gör de det 

inte för enskilda individer. De nämner att de inte vill riskera att en elev känner sig uttittad, då 

detta kan leda till lägre självkänsla och utanförskap för eleven. De väljer istället att anpassa 

en hel aktivitet så den rymmer olika behov alla elever har.  

   I de aktiviteter lärarna planerar baserat på elevernas intressen, erfarenheter och behov 

nyttjas en rad olika metoder och verktyg för att främja det språkutvecklande arbetssättet. 

Lärarna använder exempelvis högläsningsböcker och filmer som verktyg för att skapa 

diskussioner och samtal med eleverna. Boglind och Olofsson (2017) skriver om vikten av 

stöttning vid elevers läsning och menar att högläsning med elever är en bra hjälp för deras 

språkutveckling. Lärarna kan genom högläsning leda elever till att diskutera olika texter 

menar forskarna. Där språket inte räcker till nyttjar lärarna bildstöd och kroppsspråk för att 

samtalen ska flyta på så naturligt som möjligt. Rydell (2017) skriver om vikten av att lärare 

anpassar sitt språk efter elevers språkliga förmågor. Forskaren menar att det är väsentligt att 

lärare ger elever den tid de behöver för att formulera sig, men att de kan bistå 

med bildstöd och kroppsspråk för att underlätta för eleverna. Kommunikation med lärarna i 

den obligatoriska skolan samt speciallärare, specialpedagog och skolledning framgår som 

viktigt. Ett gott samarbete mellan olika lärare hjälper det språkutvecklande arbetet då lärarna i 

fritidshemmet kan informera sig om vissa av elevernas behov för att anpassa 

fritidshemsverksamheten efter detta, samt att de även kan be om stöd i form av material eller 
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tillvägagångssätt och metoder.  

Flera av lärarna nämner även att trots den frihet som fritidshemsverksamheten erbjuder, är det 

viktigt med struktur. De menar att friheten är bra på det vis att de kan forma verksamheten 

efter eleverna. 

 

Under våra VFU-perioder och annan vistelse i fritidshemsverksamheten har vi 

uppmärksammat att det språkutvecklande arbetet har blivit mer centralt i fritidshemmets 

verksamhet. Statistiska centralbyrån (2016) nämner att invandringen till Sverige var 

rekordstor under 2015 samtidigt som Skolinspektionen redan 2009 ansåg att mottagandet av 

nyanlända i skolorna var bristande (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2017). Detta skulle 

kunna tala för att bristerna under senare år vuxit, men under utförandet av denna studie har vi 

upplevt att fallet inte är som sådant. Vi upplever att engagemanget och kunskapen lärarna 

besitter är stort, samt att de ständigt arbetar i den mån det går för att främja det 

språkutvecklande arbetet i fritidshemmet. Den bild de olika lärarna delgivit av sina 

erfarenheter talar för att det är ett reellt arbete som når de mål de satt upp för eleverna. Det 

goda samarbetet med speciallärare, specialpedagoger och skolledning samtliga lärare nämnt 

talar också för ett engagemang i elevernas utveckling. En av lärarna menar att hen känner 

fullt stöd från skolledningen och att de alltid kan gå till dem om de behöver stöd i olika 

former. Sammantaget har samtliga lärare goda erfarenheter av det språkutvecklande arbetet i 

fritidshemmet, de känner att de får stöd av övrig personal samt att de har goda kunskaper, 

verktyg och metoder för ett språkutvecklande arbete som främjar elevernas lärande.  

   

Lärarna talar under intervjuerna om möjligheter och hinder i det språkutvecklande arbetet i 

fritidshemmet. Övergripande upplevs det finnas fler möjligheter än hinder. Den tidigare 

nämnda friheten i fritidshemmet anser samtliga lärare vara en möjlighet för eleverna i deras 

språkutveckling. Genom denna frihet kan lärarna anknyta till elevers intressen och 

erfarenheter i de aktiviteter, teman eller generella läromål som sker i fritidshemmet. Falk 

(2017) nämner att det är viktigt att planera undervisningen efter flerspråkiga elevers 

förutsättningar. De lärare vi intervjuat menar att de kan ta till vara på elevernas intressen och 

bistå i att det sker ett lärande även i de aktiviteter eleverna utför själva. Andra möjligheter 

lärarna tar upp är bland annat relationsbyggandet som de alla anser är en viktig del i det 

språkutvecklande arbetet.  

Däremot nämner de att denna frihet också kan leda till hinder för språkutvecklingen om 

friheten inte hanteras på rätt sätt. En lärare menar att det språkutvecklande arbetet blir 
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åsidosatt så fort eleverna släpps i fri lek, där eleverna själva bestämmer vad de ska göra inom 

ramarna för fritidshemmets regler. Här menar Lärare 3 att de som personal i fritidshemmet 

inte kan gå in och bistå med verktyg för att eleverna få ut något av det språkutvecklande 

arbetet. Vidare nämner flera av lärarna att det största hindret för ett språkutvecklande arbete 

är personalbrist. De tillfällen det saknas personal menar lärarna att det språkutvecklande 

arbetet blir åsidosatt för att reda ut den generella verksamheten för dagen. Andra faktorer som 

hindrar det språkutvecklande arbetet nämner lärarna är stora elevgrupper, eller de tillfällen 

och tider på dygnet då eleverna har hög energi. 

   

Bunar (1999) menar att den dagliga kontakten mellan elever med olika erfarenheter och 

bakgrund kommer att påverka deras attityd och att detta leder till att de lär sig utav varandra. 

Likt det Bunar nämner var det flera av lärarna som anpassar sin verksamhet så att ett öppet 

diskussionsklimat med socialt samspel hålls fram. Lärarna lägger vikt vid att eleverna måste 

få interagera socialt med varandra och lärarna samt även delta i naturliga dagliga samtal, 

detta hävdar samtliga lärare är det bästa sättet att bearbeta ett nytt språk. Sellgren (2011) 

nämner vikten av elevers socialisation och menar att det i denna socialisation sker en 

kollaborativ stöttning. Denna stöttning menar Sellgren kan leda till att elever utvecklar sina 

språkliga kunskaper tillsammans. Lärare 3 säger att hen upplever att eleverna är en tillgång 

för varandra och det upplever även vi framgår i det resultat vi fått ta del av. Wessman och 

Wedin (2017) presenterar ett moment i språkutvecklande arbete och i det momentet framgår 

det att det krävs en gedigen personalstyrka, samt även stödpersonal runt om kring för att bistå 

till främjandet av elevernas språkutveckling. Som samtliga lärare delgav under våra intervjuer 

ansåg de att bristen på personaltäthet var ett stort hinder i det språkutvecklande arbetet. Vi 

upplever efter analys av våra resultat att det språkutvecklande arbetssättet förefaller mer 

framgångsrikt då fler lärare är på plats, eftersom möjligheten för eleverna att få mer tid 

med personalen blir större. Genom att vara fler i personalen kan lärarna fokusera på att alla 

elevers behov fylls i så stor mån som möjligt. 
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6.2 Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna studie är att söka lärare i fritidshems erfarenheter av 

språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever i fritidshemmet, föreföll kvalitativ metod 

passa bäst. Denna studie har utgått ifrån intervjuer när empiriska data samlats. Ahrne och 

Svensson (2005) menar att intervjuer är fördelaktiga då de går snabbt att genomföra samt att 

intervjun når fler personers erfarenheter, perspektiv och reflektioner. Vidare 

menar Bjørndal (2005) att intervjuer även är fördelaktiga då de ger forskaren möjligheten att 

finna detaljer som annars kan gå förlorade samt eftersom intervjun bidrar till förståelse för 

den intervjuades perspektiv. Det är däremot viktigt att den som forskar förhåller sig 

opartiskt och inte blandar in egna åsikter under intervjuerna, för att intervjun ska ge ett 

resultat som är ofärgat av forskaren (Denscombe, 2009).  Efter allt arbete var klart med 

intervjuer, transkribering och färdigställt resultat såg vi tydligt att denna metod passade bäst 

för studiens syfte. Den data vi samlat in är konkret och besvarar våra forskningsfrågor på ett 

tydligt sätt. Hade vi istället valt en annan metod, exempelvis observation hade vi haft 

problem med att få fram ett tydligt resultat då studien är ute efter lärares erfarenheter. 

Eftersom vi är ute efter erfarenheter var kvantitativ metod inte ett alternativ då även det hade 

givit ett otydligt resultat. Denna studie har nyttjat semistrukturerade intervjuer med hjälp av 

intervjumanual som datainsamlingsmetod, något som passat studien väldigt 

bra. Bjørndal (2005) menar att semistrukturerade intervjuer med intervjumanual är flexibla, 

vilket har passat denna studie. Vi upplevde att denna flexibilitet gav utrymme för bredare 

material i form av välutvecklade svar. En svårighet med flexibiliteten var att den 

möjliggjorde att lärarna kunde ledas utanför frågeställningarna. Därför var det viktigt att vi 

studenter noggrant bearbetade materialet för att sålla ut irrelevant data. Bjørndal menar att 

denna flexibilitet grundas i att frågorna i intervjumanualen kan omstruktureras utefter hur 

intervjun artar sig samt ger möjlighet till följdfrågor som kan öka mängden information 

forskaren samlar. Dahlgren och Johansson (2009) lyfter däremot vikten av att inte ha för 

många frågor i intervjumanualen och menar att frågorna endast är till för att leda intervjun 

efter syftet. En svaghet med semistrukturerade intervjuer är att det kan vara svårt för 

intervjupersonen att förhålla sig endast till det centrala i frågeställningen. Det är viktigt att 

den som forskar låter intervjupersonen delge sin information utan avbrott och får sedan 

istället sortera ut det material som är användbart för forskningen (Bryman, 2011). Trots att en 

intervju gå relativt snabbt att genomföra innebär en intervju mycket arbete. Efter intervjun är 
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genomförd och inspelad måste materialet transkriberas, kodas och tematiseras, något som 

under denna studie upplevts väldigt tidsödande om än nödvändigt.   

I denna studie har ett ändamålsenligt urval använts för att söka och välja intervjudeltagare. 

Fördelar med denna typ av urval är att forskaren kan nå den bästa och mest relevanta 

informationen för studien, genom att noggrant välja intervjudeltagare baserat på deras 

kunskaper och egenskaper (Denscombe, 2014). Vi upplevde under sökningen av deltagare att 

det blev betydligt svårare att hitta deltagare då de behövde fylla dessa tre kriterier. Med 

största sannolikhet blev det svårare att finna deltagare som passade för studien då de tre 

kriterierna snävade av antalet lärare som passade för studien.  

  

I denna studie har innehållsanalys använts som analysmetod. Garenheim och Lundman 

(2014) hävdar att innehållsanalys passar speciellt bra till intervjuer och liknande 

kommunikation och har funkat väldigt bra för denna studie. Eftersom vi förhållit oss till vår 

intervjumanual och de deltagare som intervjuats även förhållit sig bra till våra frågor blev 

majoriteten av det material vi transkriberade tydligt. Denna tydlighet gjorde det lätt för oss 

att färgkoda och tematisera innehållet för att sedan presenteras i resultatdelen. 

 

6.3 Vidare forskning 

Vi känner att vi har fått mycket bra tankar kring språkutveckling från lärarnas erfarenheter 

som vi kan ha med oss ut i verksamheten. Denna studie hoppas vi kan hjälpa lärare som 

arbetar med språkutveckling att få inspiration till nya idéer och metoder som främjar elevers 

språkutveckling. 

 

Av alla de intervjuer vi utfört framgår det tydligt att personalbrist är ett stort hinder i det 

språkutvecklande arbetet. På grund av detta anser vi att det för vidare forsknings skull, vore 

intressant att intervjua rektorer och skolchefer om deras erfarenheter av vikten med ett 

språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet. 
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8. Bilaga – 1 

 

All data kommer att hanteras i enlighet med Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

I enlighet med Informationskravet har du som deltagare rätt att avbryta din medverkan när du vill och 

ingen data du delgivit kommer att användas. 

Hur arbetar du med flerspråkiga elevers språkutveckling?  

*Hur upplever du det språkutvecklande arbetssättet på fritidshemmet? 

 

*Finns det en standardiserad anpassning för eleverna? Om ja: Varför/Använder du dig av denna 

anpassning? Om nej: Varför inte? 

 

*Upplever du att någon metod/stöd/verktyg bidrar mer till måluppfyllelsen? Om ja: vilken och varför? 

Om nej: Varför? 

 

*Nyttjar ni samma tillvägagångssätt på de olika fritidshemmen i skolan? Har de olika fritidshemmen 

samma fokus på det språkutvecklande arbetssättet? Om nej: Varför? 

 

Vilka möjligheter anser du att det finns i arbetet med flerspråkiga elevers språkutveckling? 

*Vilka möjligheter finns för eleverna? 

 

*Vilka möjligheter finns för lärarna? 

 

*Vilka möjligheter finns för elever och lärare tillsammans? 

 

*Vilka övergripande möjligheter finns i det språkutvecklande arbetet? 

 

 

Vilka hinder anser du att det finns i arbetet med flerspråkiga elevers språkutveckling? 

*Vilka hinder finns för eleverna? 

 

*Vilka hinder finns för lärarna? 

 

*Vilka hinder finns för elever och lärare tillsammans? 

 

*Vilka övergripande hinder finns i det språkutvecklande arbetet? 

 

 

  



   
 

 
 

Övergripande frågor. 

*Får ni förutsättningar att arbeta med språkutveckling på den nivå du önskar? Om ja: Vilka förutsättningar 

finns? Om nej: Vilka förutsättningar önska du fanns? 

 

*Följs arbetet upp? Om ja: Hur upplever du uppföljningen? 

 

*Utvärderas arbetet? Om ja: Hur upplever du utvärderingen? 

 

 

 


