
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS: Examensarbete II, F-3, 15 hp 

FÖRFATTARE: Sara Helgesson  

EXAMINATOR: Klas Borell 

TERMIN: VT16 
 

Modersmålet  

- En självklar del av 

undervisningen? 

 
En kvalitativ studie kring inkludering av elevers 
modersmål i den dagliga undervisningen 
 



1 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Examensarbete II, F-3, 15 hp  
Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 
VT16 
 

SAMMANFATTNING 

 

Sara Helgesson 

Modersmålet – en självklar del av undervisningen? 

En kvalitativ studie kring inkludering av elevers modersmål i den dagliga undervisningen 

 

Antal sidor: 33 

 

Flerspråkighet blir allt mer en norm i dagens 

samhälle och minst en femtedel av alla elever i 

skolan har nu ett annat modersmål än svenska. 

Trots detta är det inte en självklarhet att dessa 

språk inkluderas i elevernas undervisning, även om 

aktuell forskning visar de många fördelar som finns 

med ett starkt modersmål.  

Detta arbete syftar till att explorativt illustrera olika 

förhållningssätt hos lärare till 

modersmålsundervisning. Studien utgår från det 

sociokulturella perspektivet och bygger på 

semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats 

för att få fram det resultat som presenteras.  

Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare har 

en positiv inställning till modersmål och anser det 

viktigt att eleverna undervisas i det. Flera konkreta 

exempel lyfts fram som visar hur lärarna väljer att 

arbeta med dessa språk i klassrummet, men även 

flera svårigheter kring arbetet med modersmål. 

Arbetet med flerspråkiga elever till viss del skiljer 

även mellan flerspråkiga och icke flerspråkiga 

skolor, vilket kan bero på att modersmålen ses som 

en mer naturlig del av de förstnämnda skolorna. 

Slutsatsen blir därför att mer kunskap behövs kring 

vikten av att flerspråkiga elever undervisas på både 

första- och andraspråket, vilket belyser vikten av att 

ämnet svenska som andraspråk bör ha en större del 

i landets lärarutbildningar. 

Sökord: Modersmål, Inkludering, Flerspråkighet, Mångkulturell, Svenska som andraspråk 

Search words: Mother tongue, Inclusion, Multilingualism, Multicultural, Swedish and a second language 

Multilingualism is more and more common in 

today’s society and at least every fifth pupil 

has a different mother tongue than Swedish. 

Despite this it’s not given that those 

languages are included in the education, even 

though research shows the many advantages 

of it. 

This study aims to examine teachers different 

approaches towards first language education. 

It’s grounded in the sociocultural theory and 

consists of semi-structured interviews which 

are analyzed to reach the presented result.  

The result shows an overall positive attitude 

towards pupil’s mother tongue and that the 

teachers find it important. Even though 

several concrete examples are shown of how 

the teachers work with multilingualism, the 

study also indicates the many difficulties with 

it. There was a difference in the results 

between the multilingual and the non-multi-

lingual schools, which may be due to the fact 

that the mother tongue was seen as a natural 

part of the first mentioned schools. The 

conclusion of this is that the knowledge about 

multilingualism needs to increase and that 

teacher students should learn more about it in 

their education.  
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Sverige blir idag allt mer mångkulturellt och så många som en femtedel av alla elever i skolan är 

idag flerspråkiga (Salameh, 2012a; Tvingstedt & Salameh, 2012). Detta ställer allt högre krav på 

de lärare som dagligen möter dessa elever, vars undervisning ska utveckla deras språkliga förmåga 

samt ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 

(Skolverket, 2011c, s. 14). 

 

 Tidigare forskning visar hur ett starkt förstaspråk underlättar inlärandet av ett andraspråk, vilket 

pekar på vikten av undervisning i en flerspråkig elevs båda språk (Hedman 2012; O’Toole & 

Hickey; Salameh 2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Skolverket, 2008; Tvingstedt & Salameh 

2012; Wedin, 2011). Trots detta finns tydliga tendenser på att modersmålsundervisningen sätts åt 

sidan och ofta sker efter skoltid utan att få någon större uppmärksamhet i den dagliga 

undervisningen (Genesee, Paradis & Crago, 2004). Detta minskar motivationen hos de elever i 

behov av att utveckla sitt förstaspråk, vilket i sin tur kan leda till sämre resultat i skolan (Axelsson, 

2013; Lucas & Katz, 1994).  

 

Genom ett tidigare arbete, som berörde kombinationen flerspråkighet och språkstörningar 

(Demitz-Helin & Helgesson, 2015), ökade medvetenheten om viken av ett starkt förstaspråk hos 

flerspråkiga elever. Ett intresse väcktes därför att undersöka lärares inställning gentemot 

modersmål och hur de inkluderar elevers olika språk i sin undervisning. En tanke om att både 

inställning och arbetssätt kunde skilja beroende på vilken skola lärarna arbetar på fanns, då 

tendenser till detta observerats under bland annat min verksamhetsförlagda utbildning. Arbetet 

syftar därför till att explorativt illustrera olika förhållningssätt hos lärare till 

modersmålsundervisning. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med utvalda lärare som 

analyserats och ställts i relation till tidigare forskning inom området. Det sociokulturella 

perspektivet genomsyrar arbetet, då det utgår ifrån uppfattningen om att språk utvecklas i sociala 

sammanahang. Analysen av materialet har skett genom en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Arbetet inleds med en presentation av tidigare forskning i bakgrunden (kap. 2) vartefter studiens 

syfte beskrivs (kap. 3). Sedan följer en redogörelse av hur arbetet gått till i metoddelen (kap. 4) 

följt av det resultat som framkommit (kap. 5). Till sist diskuteras metod och resultat i förhållande 

till tidigare forskning (kap.6). 

1. Inledning 
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I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som berör studiens syfte och som är 

relevant i förhållande till resultatet. Först presenteras ett antal begrepp som tydliggörs för att 

säkerställa förståelsen av studien (kap. 2.1), var efter tidigare syn på flerspråkighet lyfts (kap. 

2.2). Sedan redogörs de framgångsfaktorer som finns för flerspråkiga elever (kap. 2.3) och 

vikten av en likvärdig utbildning för alla (kap. 2.4). Lärarens (kap. 2.5) samt 

modersmålslärarens (kap. 2.6) roll i skolan beskrivs sedan, följt av en presentation av den 

teori studien utgår ifrån (kap. 2.7). 

 

2.1 Centrala begrepp 

 
Studien kommer att behandla flera begrepp som kan behöva en tydlig beskrivning. Det 

första är modersmål eller förstaspråk, vilka i vetenskapliga sammanhang ofta likställs då de båda 

syftar på det språk ett barn först kommer i kontakt med (Abrahamsson, 2009). I många fall 

är det dock inte det språk en individ behärskar bäst, detta gäller till exempel ofta om en 

individ växer upp eller flyttar till ett samhälle där förstaspråket inte är majoritetsspråk. Då 

blir ofta andraspråket starkare, vilket syftar på ett språk som tillägnas efter förstaspråket. En 

person som kan tala flera språk brukar kallas flerspråkig (Abrahamsson, 2009). Här skiljer 

man dock på att vara simultant och succesivt flerspråkig, då det första syftar på att man lärt sig 

två språk redan från tidig ålder, beroende på att man till exempel har föräldrar som talar 

olika språk hemma, medan det andra betyder att man lärt sig andraspråket en tid efter 

förstaspråket. Gränsen för skillnaden mellan de två begreppen brukar dras vid tre års ålder 

(Salameh, 2012b). 

 

I det här arbetet kommer begreppet inkludering kopplas ihop med modersmålsundervisning och 

studien avser att undersöka hur lärare inkluderar modersmål i den dagliga undervisningen. 

Med detta menas att modersmålet uppmärksammas naturligt i klassrummet och de 

flerspråkiga elevernas erfarenheter och kunskaper ses som en resurs (Torpsten, 2008) som 

stärker både självkänslan och identiteten (Economou, 2007). Studien ämnar få svar på hur 

lärare arbetar med modersmål både i och utanför klassrummet. Lärarens undervisning ska 

enligt läroplanen (Skolverket, 2011c, s. 9) ge "rika möjligheter att samtala, läsa och skriva" då 

2. Bakgrund 
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"språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade". Därför ska "varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" 

(Skolverket, 2011c, s.9).  

 

2.2 Tidigare syn på flerspråkighet 

 

Trots att större delen av världens befolkning talar fler än ett språk är enspråkighet 

fortfarande ofta normen i vårt samhälle (Rosén & Wedin, 2015). Andraspråket har setts som 

ett tillägg och språken som separata, vilket lett till lägre status hos flerspråkiga personer, både 

i skolan och i samhället (Hedman, 2012; Sandell, 2012). 

 

Forskare har tidigare varit eniga om att det är problematiskt att lära två språk samtidigt och 

att flerspråkighet därför hämmar språkutvecklingen (Genesee, Paradis & Crago, 2004; 

Salameh 2012b). De har ansett att flerspråkiga talare aldrig riktigt lär sig språken fullt ut och 

språkinlärningen har till exempel jämförts med en ballong som bara kan fyllas till en viss 

gräns, att det alltså fanns ett tak för hur mycket språkkunskaper man kan tillägna sig 

(Genesee et al. 2004). Därför har rekommendationen varit att enbart fokusera på ett språk i 

taget, då forskare ansett detta öka kvalitén i det språk man fokuserat på (Salameh, 2012b). 

Kodväxling, vilket innebär att en talare växlar mellan två språk i samma mening eller samtal, 

sågs ned på och påstods bero på att man inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna 

fullfölja ett samtal på ett och samma språk (Park, 2013; Rosén & Wedin, 2015).  

 

Tidigare syn på flerspråkighet har på senare år mer och mer motbevisats och flerspråkiga 

vårdnadshavare får inte längre rådet att enbart lära sina barn ett språk. I stället uppmuntras 

de att tidigt använda sig av två språk konsekvent. Att låta bli att lära ett språk kan helt enkelt 

i stället göra att enbart ett språk utvecklas långsamt i stället för två (Paradis, 2010; Pham, 

Ebert & Kehnert, 2014; Salameh, 2006; Salameh, 2012c) och flerspråkighet ses nu som 

något positivt (Genesee et al. 2004). Vad gäller kodväxling ses även det som något positivt, 

som en strategi, då språkbruket blir mer effektivt (Ntelioglou, Fannin, Monatnera & 

Cummins, 2014; Torpsten, 2012). 

2.3 Framgångsfaktorer för flerspråkiga elever 

 

Att en elev får undervisning i både sitt första- och andraspråk är av stor vikt (Hedman 2012; 

O’Toole & Hickey; Salameh 2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Tvingstedt & Salameh 
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2012; Wedin, 2011) då detta höjer skolresultaten markant (Hedman, 2010). Studier visar att 

elever som enbart undervisas i sitt andraspråk har en långsammare språkutveckling än de 

som även har modersmålsundervisning. Detta gäller oavsett hur stort grammatiskt avstånd 

det är mellan första- och andraspråket. Modersmålet bör därför ha en naturlig plats i den 

flerspråkiga elevens undervisning (Thomas & Collier, 2002). En studie gjord i Kanada 

(Ntelioglo et al. 2014), där man jämfört enspråkiga skolor där enbart engelska var tillåtet i 

klassrummen med skolor där flera språk tillämpades samtidigt, visar de många fördelar ett 

mångkulturellt klassrum har. Elevernas engagemang, skolspråk och identitet är bara några 

exempel på saker som stärktes genom inkluderingen av språk. 

 

Fördelarna med modersmålsundervisning är många. Till att börja med är flerspråkigheten 

både ett viktigt kommunikationsmedel och en stor del av dessa elevers identitet (Bialystok, 

Craik & Luk, 2012; Ntelioglo et al. 2014; Paradis, 2010; Salameh, 2006; Salameh, 2012b). 

Ofta anpassas de olika språken för olika syften, då förstaspråket många gånger används för 

att kommunicera hemma med familj eller släktingar, medan andraspråket förekommer i 

större utsträckning i skolan eller med kompisar. På grund av detta ser ofta ordförråden i de 

olika språken något annorlunda ut. Språken utvecklas alltså beroende på i vilken kontext de 

används, vilket förklarar varför elever ibland enbart kan särskilda begrepp på ett av sina 

språk (Salameh, 2012b). Ordförråden inom de olika språken kan också variera på grund av 

sociala eller kulturella skillnader, då chans till samtal och diskussioner varierar inom varje 

familj (Bjar & Liberg, 2003). Trots detta kan de flesta elever tidigt skilja på när de ska 

använda sitt första- eller andraspråk och därför anpassa sitt språkbruk efter den kontext de 

befinner sig i (Kultti, 2012).  

 

Genom att få chans att använda både sitt första- och andraspråk dagligen skapas en mening 

med flerspråkigheten (Genesee et al. 2004), något som är viktigt då det gäller att motivera 

och engagera dessa elever (Ntelioglo et al. 2014; Cummins, 2001). Meningsfullheten bidrar 

också till att de känner sig trygga i språket och i sin identitet, vilket är viktigt då det gäller att 

känna en tillhörighet gentemot språket och dess talare (Genesee et al. 2004). 

 

En viktig del av arbetet med flerspråkiga elever är att lyfta och uppmärksamma tidigare 

erfarenheter samt att respektera och se dessa som en tillgång i klassrummet (Thomas & 

Collier, 2002). Genom att göra det bearbetas ny kunskap på en högre, kognitiv nivå och 

begrepp förstås lättare, eftersom eleverna kan koppla dessa till tidigare upplevelser eller 
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kunskaper. Motivationen ökar då deras bakgrund och kultur bekräftas samtidigt som 

eleverna finner mening i inlärningen. Tidigare erfarenheter och kunskaper kan till exempel 

lyftas genom att läsa texter, både på första- och andraspråket som knyter an till egna 

erfarenheter på en högre nivå (Cummins, 2001). Flerspråkiga elevers språk kan med fördel 

också inkluderas i grupparbeten eller när man söker information på internet, för att sedan 

redovisas på det språk som används i klassrummet. En sådan typ av lektion kan underlätta 

arbetet och leda till högre förståelse, framför allt för nyanlända eller elever som har särskilt 

bristande kunskaper i andraspråket (Rosén & Wedin, 2015). 

 

Flerspråkiga elever stärks, både språkligt och kognitivt, av att utveckla sitt modersmål 

samtidigt som sitt andraspråk (Axelsson, 2013; Bialystok et al, 2012; Paradis, 2010; Salameh, 

2006; Salameh, 2012b), vilket innebär att dessa elever ofta har ett bättre arbetsminne 

(Bialystok et al, 2012) och en högre förmåga än andra då det gäller att se skillnader mellan 

olika språk (Hedman, 2010; Salameh, 2012b). Forskare har även kunnat se en bättre 

utvecklad fonologisk medvetenhet samt högre simultankapacitet hos personer som talar flera 

språk vid jämförelser av första- och andraspråkselever (Bialystok et al, 2012; Salameh, 

2012b). Trots detta är det till stor fördel att ha lexikon och böcker på de modersmål som 

finns hos eleverna i ett klassrum, samt att uppmuntra samarbete mellan elever med samma 

modersmål (Axelsson, 2013). Studier har visat att elever som fått ord och begrepp förklarade 

även på sitt förstaspråk klarar tester på andraspråket bättre än de som inte fått det. Ett 

uteslutande av modersmål kan dessutom dra ner motivationen och få skolan att kännas som 

ett tvång (Lucas & Katz, 1994). Att flerspråkiga elever översätter ord och fraser för övriga 

elever i klassen leder dessutom till större språklig medvetenhet även hos de elever som 

annars enbart talar ett språk, vilket alltså gynnar alla (Axelsson, 2013). Detta kan till exempel 

göras genom att skapa tvåspråkiga ordlistor att hänga upp i klassrummet (Cummins, 2001).  

2.4 En likvärdig utbildning för alla 

 

I läroplanen står tydligt att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Skolverket, 2011c, s.8). Arbetet med att göra skolan likvärdig för alla bör ses som en 

naturlig del av det dagliga arbetet och pågå hela tiden (Axelsson, 2013). Undervisningen ska 

dessutom ”främja elevernas fortsatta lärarande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011c, s.8), vilket 

är viktig att komma ihåg då det gäller flerspråkiga elever och dess skolgång. Med start i 

förskoleklassen ska elever med annat modersmål erbjudas undervisning i detta språk samt 
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studiehandledning vid behov (Axelsson, 2013; Skollagen, 2010). Det är dock tyvärr inte 

ovanligt att denna undervisning sker vid sidan av skolan, utan någon koppling till övrig 

undervisning, vilket kan leda till bristande motivation för ämnet hos de elever det berör 

(Axelsson, 2013).  

 

I skolverkets rapport Med annat modersmål – elever i grundskolan och skolans verksamhet (2008) 

belyser man skillnaden i inställning gentemot modersmål mellan skolor med en hög andel 

flerspråkiga elever och skolor med mest enspråkiga elever. Både medvetenheten och 

inkluderingen av flerspråkiga elevers kunskaper var större på flerspråkiga skolor, vilket är 

viktigt för dessa elever (Bialystok, Craik & Luk, 2012; Cummins, 2001; Genesee et al. 2004; 

Ntelioglo et al. 2014; Paradis, 2010; Salameh, 2006; Salameh, 2012b). De lärare som arbetade 

på dessa skolor visade sig också vara mer benägna att anpassa undervisningen efter de 

flerspråkiga elevernas behov och i större utsträckning sätta sig in i vad dessa behov innebar. 

Även ämnet svenska som andraspråk visade sig vara lättare att ordna på dessa skolor rent 

organisatoriskt då det gick att göra i större grupper så att ämnet sågs som självständigt och 

inte en variant av svenskundervisningen, tack vare att det fanns fler flerspråkiga elever 

(Skolverket, 2008). Studien beskriver hur skolor med låg andel flerspråkiga elever ofta ses 

som mer attraktiva för flerspråkiga elever och deras vårdnadshavare, trots att flerspråkiga 

skolor ofta har en bättre handlingsplan för arbetet med modersmål. Vilken skola en elev går 

på ska dock inte vara avgörande för elevens utveckling (Skolverket, 2008), vilket här kan bli 

fallet. En likvärdig utbildning ska vara en självklarhet för alla (Skolverket, 2008; Skolverket, 

2011c) 

2.5 Lärarens roll 

 

En viktig del i arbetet med flerspråkiga elever är lärarens attityd och inställning till 

modersmålet (Genesee et al, 2004). Förstaspråket måste få ta plats i klassrummet, vilket 

enbart går om läraren är accepterande och inkluderande (Thomas & Collier, 2002). I 

kommentarmaterialet till kursplanen till svenska som andraspråk beskrivs hur elever med 

annat modersmål har andra förutsättningar när det gäller att lära sig svenska (Skolverket, 

2011b), vilket skulle kunna tolkas som att de ska ha lägre förväntningar på sig. En sådan 

uppfattning kan vara förödande för de elever vars lärare tyder skrivningen fel, enligt 

Tvingstedt och Salameh (2012). Hänsyn ska tas till de elever som skriver eller talar på sitt 

andraspråk, men högt ställda förväntningar är väsentligt för goda resultat (Thomas & Collier, 

2002; Tvingstedt & Salameh, 2012).  
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Flerspråkiga elever har länge haft en lägre status och därmed lågt ställda förväntningar på sig 

i skolan. Deras olika bakgrunder och kulturer uppmärksammas sällan lika ofta som den 

västerländska norm som ofta präglar skolan, något som lärare bör uppmärksamma 

(Hedman, 2012; Sandell, 2012). Genom att inkludera andra kulturer och livsstilar blir alla 

delaktiga och olika typer av erfarenheter blir en naturlig och viktig del av undervisningen 

(Axelsson, 2013; Thomas & Collier, 2002). Thomas och Collier (2002) beskriver hur ett 

uppmärksammat och accepterat modersmål fungerar stöttande och som en tillgång för både 

elever och lärare i det flerspråkiga klassrummet. 

 

Genom att lärare visar intresse och engagemang då det gäller elevers modersmål stärks 

motivationen och eleven kan känna en större stolthet över sin förmåga att kommunicera på 

flera språk (Salameh, 2012c; Paradis, 2010). En studie visar hur en lärare motiverade en elev 

till att satsa på sin modersmålsundervisning enbart genom att uttrycka sin önskan att själv 

kunna tala flera språk (Johansson, 2000). Även lärare som själva varit flerspråkiga har visat 

sig vara goda förebilder och ökat motivationen hos deras elever (Kultti, 2012: Sandell, 2012).  

 

2.6 Modersmålslärarens roll 

 

 Ett gott samarbete med de modersmålslärare som finns är också av stor vikt då det gäller de 

flerspråkiga elevernas framgång (Rosén & Wedin, 2015; Salameh, 2012). 

Modersmålsundervisningen har nämligen länge varit åsidosatt gentemot skolans övriga 

ämnen och legat efter skoltid, vilket gör det svårt för eleverna att känna meningsfullhet och 

lust att lära sig dessa kunskaper (Salameh, 2012c; Skolverket, 2008).  

Samtidigt visar andra studier (Torpsten, 2012) att flerspråkiga elever kan uppleva 

utanförskap om modersmålsundervisningen ligger under skoltid. Att behöva lämna övriga 

klasskamrater för att ha specialundervisning i språk kan alltså skapa en känsla av att inte vara 

som alla andra och att man inte passar in. 

 

Enligt kursplanen i modersmål (Skolverket, 2011a) ska undervisningen ”bidra till att eleverna 

erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets 

betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen” samt ”utveckla sin identitet”, vilket visar 

vikten av ett starkt förstaspråk (Genesee et al. 2004). Modersmålsläraren har en betydande 
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roll då det gäller att motivera eleverna och skapa intresse för modersmålsundervisningen 

(Rosén & Wedin, 2015). 

 

Särskilt viktig är modersmålsläraren för de elever som inte kommit så långt i sin 

andraspråksutveckling. Dessa elever behöver mer stöttning på förstaspråket och 

nivåanpassad undervisning. Detta kan till exempel ske genom att skala av ämnesområdena 

och enbart arbeta på en djupare nivå i något enskilt arbete (Rosén & Wedin, 2015) eller 

genom studiehandledning, vilket betyder att modersmålslärarna är med i klassrummet och 

stöttar elever som har extra svårt med andraspråket (Skolverket, 2016). Skolförordningen 

(SFS, 2011:185) fastslår i kapitel 5 § 4 att "en elev ska få studiehandledning på sitt 

modersmål, om eleven behöver det" och enligt Skolverket (2016) är det skolans uppdrag att 

"organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar 

att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket". 

Studiehandledning sker om en elev inte klarar av att följa undervisningen på svenska och 

därför riskerar att inte klara kunskapskraven satta för respektive årskurs. 

Studiehandledningen kan förekomma både under och efter lektionstid, samt i form av 

språkstugor på schemalagda tider, dit elever vid behov av hjälp kan vända sig (Skolverket, 

2016). 

 

Thomas och Collier (2002) framhåller vikten av att lärare, både i första- och 

andraspråksundervisningen, är utbildade och har erfarenhet av arbetet. De måste kunna 

anpassa både lektioner och arbetssätt efter de elever som finns i klassen, samt ha kunskap 

om hur man bäst undervisar i och på ett andraspråk. I deras studie framkommer även vikten 

av gemensam planering för de olika lärarna för att bäst kunna stötta dessa elever på alla plan, 

något som sällan ges tillräckligt med tid till (Thomas & Collier, 2002). 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

 

Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där man ser lärandet som en 

del av ett socialt sammanhang. Språket utvecklas när man aktivt deltar i språkliga kontexter 

och ju fler sammanhang man deltar i desto lättare utvecklas språket (Vygotsky, 1978; 

Skolverket, 2012). Det är även viktigt att barn känner meningsfullhet och delaktighet i de 

kulturer och grupper de är en del av för att språket ska stärkas optimalt. Lärandet bör också 

ske med elevernas bakgrund i åtanke och bygga på de kunskaper som redan finns (Vygotsky, 

1978). Lev Vygotsky, som utvecklat teorin, beskriver begreppet Zonen för proximal utveckling, 
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vilket betyder att man hela tiden ska arbeta på en nivå strax över vart man befinner sig för 

att utveckla kunskap optimalt. Han beskriver hur begreppet kunskap är som knoppar i ens 

nuvarande zon, som sedan utvecklas till blommor i nästa steg (Vygotsky, 1978). Nivån under 

den zon man befinner sig består av kunskaper man redan utvecklat medan en för hög nivå 

inte är tillgänglig för inlärning då detta blir för svårt. Kunskapsutvecklingen sker med hjälp 

av stöttning av en person med större kunskap, exempelvis en lärare, och är väsentligt i 

arbetet med elevers modersmål. Svårigheten ligger i att anpassa nivån efter eleven, då läraren 

måste stötta upp tillräckligt mycket för att denne ska utvecklas av undervisningen men 

samtidigt låta eleven utmanas så att motivationen fortfarande finns kvar (Bjar & Liberg, 

2003; Thomas & Collier, 2002; Wedin, 2011). Vygotsky lägger stor vikt vid samtal och verbal 

kommunikation och menar att detta är väsentligt vid kunskapsinlärningen (Vygotsky, 1978).  

 

Många forskare, där ibland Thomas och Collier (2002), lyfter vikten av en sociokulturellt 

stöttande miljö för flerspråkiga elever där tidigare erfarenheter, kultur och språklig bakgrund 

lyfts fram som något positivt. Lärare bör alltså inte fokusera på brister eller vad dessa elever 

saknar utan se flerspråkigheten som en tillgång i klassrummet. Att lyfta och diskutera språk 

och olika kunskaper bör därför ses som en naturlig del av en stöttande undervisning 

(Thomas & Collier, 2002). Axelsson, (2015) och Gibbons (2013) är fler exempel på forskare 

som framhåller vikten av en god sociokulturell miljö för utvecklingen av flerspråkiga elevers 

kunskaper. 

 

 
 
 
 
 

Syftet med denna studie är att explorativt illustrera olika förhållningssätt hos lärare till 

modersmålsundervisning.  Detta syfte kommer besvaras med hjälp av ett antal 

frågeställningar: 

 

1. Vad har lärarna för inställning till modersmålsundervisningen? 

2. På vilka konkreta sätt arbetar lärarna med de modersmål som finns i klassen? 

3. Hur beskriver lärare på flerspråkiga skolor att de arbetar med elevers modersmål 

gentemot lärare som arbetar på icke flerspråkiga skolor? 

3. Syfte och frågeställningar 
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4.1 Urval 

 

Då denna studie undersöker lärares arbete med inkludering av modersmål i den dagliga 

undervisningen skedde insamling av data genom intervjuer med verksamma lärare. Urvalet 

gjordes med forskningsfrågorna i åtanke, då dessa personer medvetet skulle vara relevanta 

för studien, ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2008).  

 

Totalt medverkade sex lärare från sex olika skolor i Jönköpings kommun. Skolorna valdes ut 

baserat på andelen flerspråkiga elever, då tre av dem ligger i områden med hög andel 

mångspråkiga elever, medan de tre övriga skolorna har en låg andel elever med utländsk 

bakgrund. Detta genomfördes för att se om det finns någon skillnad i lärarnas arbete med 

modersmål beroende på antalet elever med annan bakgrund i klassen samt i förhoppningen 

om att få ett mer varierat material. Ett krav fanns även att medverkande lärare i studien 

undervisade minst en elev med annat modersmål dagligen, för att kunna ingå i mitt urval av 

intervjupersoner. För att få kontakt med lärare mailades förfrågan ut i huvudsak till rektorer, 

men även skoladministratörer, där syftet med studien tydligt beskrevs. Tyvärr visade det sig 

vara svårt att få kontakt med lärare på det här sättet då många svar uteblev. Vissa rektorer 

hänvisade dessutom vidare till andra skolor med motiveringen att det fanns få flerspråkiga 

elever hos dem, vilket gjorde att de inte ville ställa upp i en studie som behandlade 

modersmålsundervisning, trots att syftet med studien tydligt beskrivits. På grund av detta 

kontaktades även en del tidigare kontakter på utvalda skolor för att på så sätt kunna komma 

vidare och få intervjupersoner. I största mån sågs dock dessa enbart som en länk till nya 

kontakter för att i så stor utsträckning som möjligt undvika bekvämlighetsurval (Bryman, 

2008).  

Nedan följer en beskrivning av de lärare, samt de skolor de jobbar på, som ingått i studien. 

För att säkerhetsställa anonymiteten i så stor mån som möjligt har lärarna samt deras skolor 

fått en bokstav, av vilken de kommer representeras under resten av arbetet. I tabellen nedan 

listas detta, samt vilken typ av skola de jobbar på och om läraren i fråga har utbildning i 

svenska som andraspråk, vilket har relevans i förhållande till resultatet. 

4. Metod 
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Namn Namn på skola Typ av skola Utbildning i 

svenska som 

andraspråk 

Lärare A  Skola A Flerspråkig Ja 

Lärare B  Skola B Flerspråkig Ja 

Lärare C  Skola C Flerspråkig Ja 

Lärare D Skola D Inte flerspråkig Nej 

Lärare E Skola E Inte flerspråkig Ja 

Lärare F Skola F Inte flerspråkig Nej 

Tabell 1 

4.2 Intervju 

För att kunna undersöka studiens syfte valde jag att samla in material genom 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2008) beskriver hur denna typ av intervju vanligtvis 

utgår från ett antal teman eller frågor som forskaren utgår från, vilka kan komma i ospecifik 

ordning beroende på intervjupersonens svar. Det är de som styr intervjuns riktning och nya 

frågor kan dyka upp under tiden (Bryman, 2008), vilket ansågs viktigt för denna studie då 

meningen var att få fram lärarnas tankar kring ämnet. Frågorna som ställdes var oftast öppna 

och gav intervjupersonerna chans att föra fram det de tyckte var av störst vikt, vilket 

kännetecknar en semistrukturerad intervju (Bryman, 2008). 

4.3 Tillvägagångssätt 

De frågor som låg till grund för varje intervju var: 

 Vilka modersmål har eleverna i din klass? 

 Inkluderas dessa modersmål på något sätt i den dagliga undervisningen?  

– På vilket sätt? 

– I vilka ämnen?  

– Om inte, varför? 

– Har du märkt av några positiva effekter av den eventuella inkluderingen? 

 Finns det några svårigheter vid inkludering av modersmålet, anser du? 

 Finns det någon typ av samarbete med modersmålslärarna? Hur fungerar det? 
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Dessa kompletterades sedan av följdfrågor, vilka kunde variera något vid de olika 

intervjuerna men som alla avsåg att besvara studiens syfte. Eftersom metoden var 

semistrukturerad anpassades intervjun efter respondenterna, vilket i praktiken kunde 

innebära att grundfrågorna inte alltid kom i ovanstående ordning (Bryman, 2008). 

Intervjufrågorna testades först genom en pilotintervju med en lärare som arbetar på en 

flerspråkig skola i en kommun närliggande den där övriga intervjuer tog plats. Detta gjordes 

för att testa den intervjuguide som var menad att ligga till grund för kommande intervjuer 

och på så sätt få syn på eventuella missar i guiden eller behov av ytterligare frågor (Bryman, 

2008). Genom detta samtal uppmärksammades behovet av en fråga kring samarbetet med 

modersmålslärare, vartefter intervjufråga 4 tillkom.  

Varje intervju spelades in, med de deltagandes godkännande, och transkriberades i efterhand 

för att förstärka studiens tillförlitlighet och reliabilitet. Detta underlättade även den analys av 

materialet som senare skedde (Bryman, 2008).  

4.4 Analys 

Efter transkriberingen följde en analys av de intervjuer som ingått i studien. Denna analys 

skedde genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2008). I analyserandet av studiens 

material, intervjuerna med de sex medverkande lärarna, organiserades svaren efter ett antal 

kategorier som framkom efter att ha läst igenom transkriberingarna. Kategorierna kom fram 

både genom de intervjufrågor som låg till grund för samtalen, då vissa av dem gav tillräckligt 

konkreta svar för att bilda en egen kategori, men också efter återkommande likheter och 

skillnader i intervjuerna, vilka gav upphov till mönster. Nedan följer en lista på de kategorier 

som uppkom vid analysen: 

 Elevers modersmål 

 Konkreta arbetssätt 

 Arbete med studiehandledare 

 Ämnen där inkludering av modersmål är vanligt förekommande 

 Positiva effekter av inkluderat modersmål 

 Svårigheter med att inkludera modersmål 

 Skillnad mellan flerspråkiga- och icke flerspråkiga skolor 

 Samarbete med modersmålslärare 

 Övriga relevanta synpunkter 
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Efter att dessa kategorier var fastställda representerades de av en färg, vilken användes för 

att markera svar inom respektive kategori i intervjuerna med respondenterna. Varje 

transkribering gicks igenom var för sig. Detta gjorde analysen tydlig och strukturerad och 

alla svar kunde enkelt tydas tack vare färgmarkeringen som indikerade vilken kategori de 

tillhörde. Efter detta arbete sammanställdes alla svar i listor för att tydligare se samband och 

skillnader i intervjupersonernas svar. Därefter antecknades stödpunkter för varje kategori 

som underrubriker, vilka låg till grund för det resultat som presenteras. Detta underlättade 

arbetet med att framföra de svar intervjuerna gett. Transkriberingarna fanns hela tiden nära 

till hands för att korrekt kunna citera det respondenterna sagt under intervjutillfällena.  

4.5 Tillförlitlighet 

 

Flera aspekter har tagits hänsyn till då det gäller tillförlitligheten av det här arbetet (Bryman, 

2008). Samtliga faser av arbetsprocessen, från problemformuleringen till analys av data, 

redovisas noga. Jag har genom arbetets gång strävat efter att ge en rättvis bild av 

intervjupersonernas tankar och åsikter samtidigt som jag hela tiden varit noga med att 

säkerhetsställa så det som ska undersökas verkligen undersöks. Detta har gjorts genom att 

hela tiden ställa studiens syfte i relation till de olika delar arbetet består av och kontrollera så 

att de ämnar besvara rätt frågeställningar.  

4.6 Etiska överväganden 

Då intervjupersonerna kontaktades förklarades tydligt studiens syfte så att de i förväg hade 

kännedom om vad som var ämnat att undersöka. Innan påbörjad intervju blev de även 

informerade om att de när som helst kunde avbryta om de så ville, helt enligt 

Informationskravet (Bryman, 2008). Samtyckeskravet behandlades då respondenterna själva 

godkänt sin medverkan. Då ingen av dem var under 18 år krävdes inget tillstånd för detta 

(Bryman, 2008). Deltagarna fick även information om att alla uppgifter skulle behandlas med 

största försiktighet för att möta konfidentialitetskravet, samt att dessa enbart används i 

forskningssyfte, vilket nyttjandekravet fastslår (Bryman, 2008). 
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I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit genom studien. Först presenteras 

vilka modersmål varje lärare har i sin klass (kap 5.1), följt av deras tankar kring samarbetet 

med modersmålslärare (kap 5.2) och studiehandledare (kap 5.3) Sedan beskrivs de konkreta 

sätt som lärarna uppgett att de arbetar med modersmål på (kap 5.4) samt i vilka ämnen 

modersmålet ofta tas upp i (kap 5.5). Positiva effekter presenteras sedan(kap 5.6), följt av de 

svårigheter lärarna anser finns (kap 5.7) och skillnader mellan flerspråkiga och icke 

flerspråkiga skolors arbete med modersmål (kap 5.8). Sist presenteras några av lärarnas 

tankar kring ämnet svenska som andraspråk (kap 5.9). 

 

De citat som finns med i resultatet är direkt tagna från de transkriberingar som finns av varje 

intervju. Mindre justeringar har dock skett för att få ett bättre flyt i texten och på så sätt 

tydligare få fram respondenternas mening. Småord som ”eh” och pausmarkeringar har 

därför tagits bort. 

5.1 Modersmål i klassrummen 

 
Nedan följer en lista på de modersmål eleverna har i de olika lärarnas klassrum, för att 

tydligare få en bild av vilka förutsättningar de har i sitt arbete med inkludering av flerspråkiga 

elevers språk. 

 

Lärare 
 

Modersmål i klassrummet 

Lärare A Spanska, Assyriska, Somaliska, Arabiska, Franska, 
Svenska 

Lärare B 
 

Turkiska, Bosniska, Arabiska, Engelska, Svenska 

Lärare C Arabiska, Assyriska, Somaliska, Bosniska, Kroatiska, 
Serbiska, Slovenska, Dari, Svenska 

Lärare D Ryska, Kurdiska, Franska, Svenska 
 

Lärare E 
 

Tigrinja, Bosniska, Svenska 

Lärare F Arabiska, Engelska, Ungerska, Polska, Tyska, 
Svenska. 

Tabell 2 
 

5. Resultat 
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5.2 Samarbete med modersmålslärare  

 

Alla medverkande lärare i studien har minst en elev som har modersmålsundervisning i 

skolan. Lärare A och B uppger att denna undervisning sker en gång i veckan, medan Lärare 

D beskriver hur de valt att ha det varannan vecka så att passet blir längre och av ”mer 

kvalitet”. I övriga intervjuer har lektionstiden inte berörts.  

 

Vid frågan om hur lärarna upplever samarbetet med modersmålslärarna (se intervjufrågor, 

kap. 4.3) svarar endast Lärare A och D att de tycker det fungerar bra. Lärare A beskriver att 

”Jag har ett väldigt nära samarbete med modersmålslärarna. Vi pratar om eleverna, alltså elevvård. När det 

är någonting som jag tycker att de behöver veta så informerar jag dem”, något som även Lärare C 

diskuterar – ”det handlar också mycket om att bara stämma av, ”hur går det”, ”vad gör ni för någonting” 

och vad vi gör vi för någonting. Trots detta uppger dessa lärare, samt Lärare B och E, att de 

önskar ett bättre och mer omfattade samarbete med de modersmålslärare som undervisar 

eleverna. Enbart Lärare F är av en annan åsikt: 

 

Intervjuare: Men de här andra språken då, de som du sa har undervisning på 

eftermiddagen, har du något samarbete med de modersmålslärarna på något sätt? 

Lärare F: Nej! De har vi inget samarbete med. De jobbar själva. 

Intervjuare: Hade du kunnat se någon fördel med det? Att ha någon typ av samarbete med 

dem? 

Lärare F: Nej inte i de här fallen, tycker jag inte det. För de jobbar ju med sitt liksom, så 

att det… Nej. Jag har varit på andra skolor då där de har mer SVA och svårt för sitt 

modersmål och svenskan. De här eleverna har ju svenskan jättebra och så läser de sitt 

modersmål, ja så där.  

 
Anledning till att Lärare F alltså inte önskade mer samarbete med modersmålslärarna var för 

att hon ansåg ämnena vara åtskilda och att det enbart finns en vinning om elevernas 

andraspråk hade varit svagt, vilket inte var fallet på den skola hon arbetar på. 

 

Ingen av de intervjuade lärarna uppgav att de hade någon typ av samplanering med 

modersmålslärarna och att det därför inte heller fanns någon koppling mellan 

modersmålslektionerna och de övriga ämnena i skolan. Lärare B nämner vid diskussionen 

kring samplanering att ”det har jag varit noga med innan, nu är jag lite sämre på det men jag ska 

försöka bli bättre på det igen” och Lärare D säger att ”det hade varit önskvärt egentligen att jobba så”. 
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Vid följdfrågan om vilka fördelar de skulle se med ett sådant samarbete svarar Lärare D ”Jag 

tror det hade varit flera fördelar. Dels så får man jobba med ungefär samma sak, och man får använda båda 

sina språk i sin inlärning, men av samma kunskaper”. Lärare E nämner också att ”Jag tror att de 

framför allt har lättare att lära sig och ta till sig svenskan också” samtidigt som Lärare A betonar att 

en sådan undervisning skulle vara motiverande då ”det blir så mycket roligare”. 

 

Många av de intervjuade lärarna uppgav de ofta sena lektionstillfällena som ett av de stora 

hindren då det gäller samplanering. ”Vi har bra kontakt när vi behöver men fungerar hans 

undervisning så träffar ju inte jag honom om inte han söker upp mig, eller jag söker upp honom” (Lärare 

A). Lärare C reflekterar kring svårigheten - ”Problemet är, dels de här som jobbar på många skolor, 

som.. Hoppar runt och sådär, då har man ju inte tid att sitta ner utan de kommer ju bara till lektionen och 

sen ska de iväg”. Även om Lärare D kunnat se en fördel med att ha 

modersmålsundervisningen under skoltid resonerar hon kring valet att lägga den senare 

såhär – ”Efter skoltid, har vi lagt den, just på grund av att jag inte vill att hon ska missa så mycket 

svenska, men i andra fall är det ju ofta så att det är på skoltid och då är det nog lättare att försöka integrera 

det på något sätt”.  

5.3 Studiehandledare 

 

Tre av de sex intervjuade lärarna (Lärare B, C och F) har någon gång varje vecka en 

studiehandledare i klassen, som fungerar som extra stöd åt elever med ett mycket svagt 

andraspråk. Lärare B berättar att hon har hjälp av studiehandledare 2 timmar varje vecka, 

och då i arabiska. Även Lärare C får stöd fyra timmar i veckan men berättar att ”När vi har 

flera med samma modersmål så kan det ju bli att de får fyra timmar ihop”.  Båda lärarna uppger att 

studiehandledaren i dessa fall fungerar som en tolk och översätter det hon säger till det 

förstaspråk eleven har för att öka förståelsen. 

 

Den sista av intervjupersonerna som uppger att hon har en studiehandledare i klassen någon 

gång under veckan är Lärare F. Här är i stället studiehandledaren med en hel dag i veckan 

och är då tolk under lektioner samt har modersmålsundervisning med den berörda eleven. 

Lärare F beskriver hur hon förbereder studiehandledaren i förväg inför veckans lektioner – 

”Då berättar jag för henne att det här ska vi jobba med, och då har hon läst in sig på egen hand och sen tar 

hon upp det på morgonen då när hon sitter själv med eleven. Då är de inte med i undervisningen, utan då 

sitter de utanför och pratar och går igenom texten [Läs: läsläran]. Så han har ju liksom förförståelse innan 

han kommer hit in där vi sitter allihop.  
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5.4 Konkreta arbetssätt vid inkludering av modersmål 

 

Alla intervjuade lärare uppger att de på något sätt inkluderar modersmål i den dagliga 

undervisningen, några lite mer och andra lite mindre. Nedan följer en redovisning av de 

arbetssätt eller tillfällen där modersmålet inkluderas. 

 

Ett återkommande tema många av intervjupersonerna tog upp var sambandet mellan 

modersmål och högtider. Lärare A beskriver hur de har en mångkulturell almanacka i 

klassrummet vilken de går igenom varje dag för att se vilka internationella namn som har 

namnsdag samt vilka högtider som firas världen över. Även Lärare B, D och F talar om 

högtider och hur elevers modersmål inkluderas vid uppmärksammandet av dessa. I samband 

med högtider har också föräldrar bjudits in till Lärare Es klassrum för att prata om sitt land 

för att uppmärksamma dess språk och kultur, hon berättar – ”Vi har tagit dit föräldrar som 

pratat om landet och låtit eleverna själva berätta om sitt land. Det gjorde vi förra året, då vi hade elever från 

Bosnien. Och det är ju häftigt att se, och jag tror vi är ganska öppna, vi är inte rädda för det obekväma 

utan, det är ju en liten skola, vi känner föräldrarna väldigt väl”. Även lärare C har bjudit in föräldrar 

för samma ändamål, medan Lärare B berättar om hur de arbetar med att inkludera 

modersmålet under FN-dagen på hennes skola: 

 

Lärare B: Eller så försöker vi uppmärksamma olika dagar, eller när det är FN-dagen, då 

brukar vi framförallt uppmärksamma det, och då brukar vi bjuda in modersmålslärare hit 

också. 

Intervjuare: Okej! 

Lärare B: Och så brukar de som har modersmålsundervisning, de brukar föreläsa, eller 

liksom berätta om sitt språk och där de kommer ifrån och berätta om landet och sådär… 

 

Lärare A beskriver ett liknande arbetssätt, fast där eleverna själva fått stå för arbetet – ”Vi 

har en karta här ute med världen och de har valt ett land som de har anknytning till. […] Vi ska skriva 

en fras ”Hej, jag heter…”, eller vi har inte bestämt vad vi ska skriva än, men då tänker jag att de kan 

skriva det på sitt modersmål och berätta om det”. Hon beskriver också hur de har så kallade 

storsamlingar – ”som betyder att en klass, en årskurs, har ansvar för storsamlingen och då kan man spela 

teater eller sjunga eller visa upp något man jobbar med och då är det ju ofta att vi sjunger på olika språk”. 

Vid dessa storsamlingar har de också skrivit sina namn på olika språk, så som arabiska vilket 

har ett annat skriftspråk. Sången återkommer också då Lärare A beskriver hur de arbetade 

med arbetsområdet rymden – ”Då lärde sig barnen sångerna på arabiska, blinka lilla stjärna och lite 
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så”, men även då hon berättar att skolan har en egen sång, som visserligen är på svenska 

men där man sjunger om mångfald och flerspråkighet – ”Där är ju texten lite så att vi kommer 

från många olika ställen och vi tycker inte alltid lika men vad kul vi kan ha ändå”.  

 

Förutom Lärare A var Lärare C den som gav flest konkreta exempel på hur de arbetar med 

modersmålet dagligen. Hon berättade hur de börjar och slutar skoldagarna på olika språk – 

”Eller det här att vi hälsar på morgonen och när vi säger hejdå. I ettan hade vi det mer regelbundet och 

organiserat. Då hade vi en vecka då vi körde ”Nu säger vi hejdå på Dari” så man lärde sig det”. Hon 

fortsätter berätta att ”Då har det ju blivit att nu sitter de där, de där fraserna. Så nu kan vi mer göra 

att de får välja. […] Det väcker den här språkmedvetenheten och att det är roligt med mycket språk”. 

Lärare C beskriver också hur de har skapat en välkomstskylt i klassrummet där ordet 

Välkommen står skrivet på de olika språk som finns i klassen för att uppmärksamma 

mångfalden ibland dem.  

 

Ytterligare ett exempel som Lärare C tar upp är då hon arbetade med veckans ord, en 

svenskaläxa för att träna upp sitt ordförråd - ”Då fick de ge mig några ord, och då var det oftast på 

Arabiska, då de flesta eleverna är därifrån. Ja, så då fick de förhöra mig sen då, och det var uppskattat och 

jättebra för mig också”! Hon fortsätter att beskriva hur skolbiblioteket har utvecklats och hur 

hennes elever kan utnyttja det faktum att många böcker nu finns på två språk, så kallade 

tvillingböcker. 

 

Lärare C: Och då är det i, i samma bok så står det på kanske svenska först och sen 

somaliska. 

Intervjuare: Okej. 

Lärare C: Eller svenska och arabiska eller så. Eh, ibland är det engelska och arabiska för 

det är inte så lätt att få tag på så många med svenska då, men då går det ändå att vi kan 

förstå och så läser vi i den. Och sådana får de ju låna hem och det har varit väldigt uppskattat 

för då kan ju föräldrarna läsa tillsammans med eleverna. […] Och det är ju också, de får ju 

visa att de kan läsa på arabiska och så där, och då tycker ju klasskompisarna att ”wow”! 

  

Hon berättar också hur detta kom att spela roll vid andra tillfällen, som när en klass skulle 

dramatisera klassiska sagor och en elev snabbt tappade intresset då han inte trodde han 

kände till sagan – ”Men så var det att den hade han läst på en sådan här somalisk/svensk bok, och när 
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han kom på att ”jaha, det är den”, då blev han helt inne i det och han skulle vara med och vara 

skådespelare och så att, då är det ju verkligen en hjälp att ha fått det på sitt modersmål”. 

 

Lärare F beskriver även hon hur de inkluderat elevers modersmål vid mer estetiska 

arbetsformer, i detta fall diktskrivande. Eleven ifråga skrev då en dikt på sitt förstaspråk som 

hen sedan läste upp och översatte för resten av klassen. Lärare F beskriver också att – ”det 

har varit någon sång som de har översatt också”. 

 

Lärare B, C, D och E uppger alla att de på något sätt försöker inkludera modersmålet 

dagligen genom att uppmärksamma det naturligt under lektionerna. Det kan handla om att 

lyfta ord eller uttryck som behöver förklaras på svenska även på elevernas förstaspråk – ”när 

vi går igenom texter, likaväl som att man förklarar ordet på svenska, så kollar vi liksom, oftast är det 

någon som kan det och kan förklara för de andra annars slår man upp det på datorn eller i ett lexikon eller 

sådär, och då kan det bli jätteintressanta diskussioner att ”Ja men de liknar varandra” eller sådär” 

(Lärare C) eller – ”man frågar ”Ja men hur säger man det på ryska, eller kurdiska”. Att man får in det 

på lite sådana sätt” (Lärare D). 

5.5 Ämnen där inkludering förekommer mer frekvent 

 

Vid intervjutillfällena har det flertalet gånger framkommit vissa ämnen i vilka modersmålet 

inkluderas oftare än andra. Lärare C beskriver hur det ofta förekommer i NO eller SO där 

många ämnesspecifika ord används –  

 

”Även fast man vet att det kanske inte är de orden som är svårast egentligen, utan det kan 

vara de här småorden som ”kanske” och ja, som egentligen är svåra. För faktaord är ofta 

tydligare, det kan finnas bilder som förklarar och så… Men eh, det blir oftast det i de 

ämnena som man översätter och gör listor och jämför vad det heter på olika språk”.  

 

Även Lärare E och F nämner samma ämnen, ofta för att man jämför samhällen och kulturer 

och på så sätt inkluderar modersmålet i undervisningen. Lärare E anser dock att hon har 

möjligheten att jobba ämnesövergripande med inkluderingen på grund av sin roll som 

klasslärare i en åldersintegrerad klass – ”Så länge det är de här F-3 klasserna så har jag de flesta 

ämnena, och kan dra en röd tråd genom många sammanhang”. Även Lärare B menar att 

modersmålet är en del av alla ämnen då det ofta lyfts för att kunna jämföra likheter och 

skillnader i språket. 
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5.6 Positiva effekter av inkludering av modersmålet 

 

Fördelarna med inkludering av modersmål är enligt de intervjuade lärarna flera. Till att börja 

med beskriver både Lärare A, B, C och E hur elevers andraspråk utvecklas och blir bättre, 

något som tydligt märks i klassrummen - ”det skapar också ett större ordförråd och förståelse" 

(Lärare E), ”Jag tror att de framför allt har lättare att lära sig och ta till sig svenskan också. För det är ju 

så mycket begrepp, och det är ju begreppen som är svårt” (Lärare B). Lärare D beskriver hur eleverna 

växer i sig själva då deras språk blir uppmärksammat -"Jag tycker hon växer då, för hon får lyfta 

något som är unikt för henne, någonting som hon är bättre på än de andra. […] När hon blir lyft i det blir 

det liksom en självförtroendekick och hon blir väldigt stolt att hon får visa vad hon kan och att hon har 

kunskaper som de andra inte har". Språket är alltså en del av elevens identitet vilken stärks vid 

inkluderandet i klassrummet, något även Lärare B tar upp ”Man ser ju glädjen i ögonen på barnen 

då, att man verkligen försöker som lärare då också, då har man ju fångat eleven, och jag tror det gör att 

eleven blir mer intresserad också”.  Ofta blir även övriga elever nyfikna och vill höra mer, vilket 

även det motiverar eleven vars förstaspråk lyfts, Lärare F beskriver - "Alltså de är ju väldigt 

nyfikna så, och säger "Åh, kan du inte göra detta..", och när det var någon sång "kan du inte sjunga...". 

De tycker det är spännande så".  

  
Ytterligare fördelar finns då det gäller att kunna kommunicera med släkt och vänner som 

talar elevens förstaspråk – ”Jag tycker det är jätteviktigt att de lär sig sitt modersmål, att de ser en 

stolthet i det och att de vet, att eleverna vet både vart ifrån de kommer och om familjen, så man lär sig 

familjens kultur och familjens språk (Lärare A). Även Lärare B beskriver vikten av ett starkt 

modersmål – ”Språket är ju så viktigt. Det har ju med ens identitet att göra. Det är viktigt att ha kvar 

kontakten och ha kvar språket”, något som Lärare C håller med om – ”Just det här att de själva får 

känna att det är positivt och att de kan flera språk är viktigt”.  

 

Lärare C beskriver också hur inkluderingen gör flerspråkigheten till en naturlig del av hennes 

skola – 

 ”Det är häftigt att det finns och att de blir vana, det är liksom inget konstigt att ibland 

måste man förklara på ett annat språk för den eleven, men ute på skolgården kan vi leka 

ihop och de lär sig mer och mer. Jag menar, det är många här inne som kommit helt nya och 

inte kunnat ett ord, och nu tänker man inte på det. Nu är de med och leker, och det är 

häftigt!”. 
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5.7 Svårigheter vid inkludering av modersmålet 

 

En svårighet som både lärare A och D tar upp under intervjuerna är att de själva inte kan 

språken, vilket de många gånger anser vara problematiskt -   

 

Lärare D: Jag tycker det är lite svårt att veta vad de kan och vad de förstår. Eh, för i och 

med att det är ryska är det ju inte ett språk jag behärskar själv. Hade det varit franska eller 

engelska, eller något som man skulle kunna använda sig av lite för att bygga en bro mellan, 

men nu tycker jag det är väldigt svårt att veta om de förstår ord och begrepp och instruktioner. 

 

Till detta hör också att många lärare anser det vara svårt att inkludera modersmål i 

klassrummet om man inte får den hjälp man behöver. ”Jag tänker att det är svårt om det är en 

nyanländ, att prata utan tolk eller studiehandledare, för man når inte fram riktigt” (Lärare B), ”Sen är 

det väl ett problem också att det inte finns så mycket modersmålslärare nu också. För det behövs ju” 

(Lärare D). Lärare E säger: 

 

Lärare E: Under en period hade jag en elev från Grekland och det var ett mycket introvert 

barn. Hon vägrade prata över huvud taget, och det var väl hela historien att hamna här. Och 

då fick vi ingen studiehandledning. 

Intervjuperson: Nehe… 

Lärare E: Det betyder att jag gick med en app i min telefon, det var ett hyperduktigt barn 

egentligen men hon hade behövt hjälp många, många timmar (…) men får man inte de 

redskap man behöver… Då är det besvärligt. 

 

Lärare F beskriver dock hur hon hade svårt att veta vad hon kunde kräva av den hjälp hon 

fick i klassrummet, i detta fall en studiehandledare, då hon aldrig varit i kontakt med någon 

tidigare. Först när en specialpedagog uppmärksammat att studiehandledaren inte pratade på 

det sätt som hen borde med eleven i fråga kunde Lärare F instruera hen att konstant 

översätta och diskutera vad som sades i klassrummet. Det uppstår alltså en svårighet om 

ingen av parterna vet vad som väntas av dem, speciellt om ingen av dem varit i samma 

situation tidigare. 

 

När det gäller modersmålsundervisningen uppger några av lärarna att det ibland är svårt att 

motivera eleverna att ta del av det erbjudandet, främst då det kan ses som omotiverade att 

dessa timmar ofta ligger efter skoltid – ”Jag vet inte, jag tror de tycker det är lite jobbigt. Dels kanske 

att det ligger sent på dagen och sådär, och de är trötta helt enkelt. Och det är jättetrist” (Lärare B), ”Det 
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kan ju vara att barnen säger ”Jag vill inte, jag vill leka” och då försöker jag peppa vad jag kan, och 

modersmålsläraren i sin tur. Sen fattar ju föräldrarna beslutet” (Lärare A). Lärare B beskriver också 

hur föräldrarna ibland ser modersmålsundervisningen som onödig – ”Och så är det väl många 

som tänker att ”Ja, men nu ska vi lära oss svenska” och då behöver de inte modersmålet” något som 

även Lärare D tar upp – ”Det var någon som tyckte det tog för mycket tid, att de behövde lägga tid på 

annat, för de pratade så pass mycket kurdiska hemma att det räckte”. Lärare A uppger att 

hon pratat med modersmålsenheten vilka föreslagit att undervisningen bör ha avsatta 

timmar under skoltid, exempelvis mellan 8-10, då alla, oavsett språk, har 

modersmålsundervisning samtidigt, något hon dock ser som problematiskt – ”Det är ju inte 

alla som har modersmål, och vart tar de eleverna vägen på modersmålsundervisningstiden? Vart ska de 

vara? Ska de börja klockan 10?". 

 

Alla de intervjuade lärarna som arbetar på skolor med få flerspråkiga elever uppger att de 

tycker det är svårt att inkludera modersmål, antingen för att det är så pass få elever som 

faktiskt har ett annat förstaspråk än svenska så det glöms bort, eller för att de helt enkelt 

anser att eleverna inte behöver det i lika stor utsträckning. Lärare D har flera exempel på hur 

man skulle kunna jobba inkluderande med modersmålet – ”Jag tänker att om man skulle haft en 

grupp med fler, olika modersmål, alltså en mycket mer blandad grupp än vad jag har, så skulle man kunna 

integrera det ännu mer. Man skulle kunna ta veckodagar, datum, räkna så som vi gör på 

svenska/engelska. Det skulle man kunna ta på andra språk också”, men det är alltså inte något hon 

gör i praktiken. Lärare E och F beskriver i stället hur svårigheten ligger i att eleverna 

använder svenskan både hemma och i skolan, och att förstaspråket inte har en lika naturlig 

roll i deras språkbruk – ”Jag tror lite såhär, att de här barnen här uppe har ju det lite vid sidan om 

sådär, nästan. Alltså eftersom de är uppvuxna här och den ena föräldern pratar svenska så blir det inte 

riktigt samma grej…” (Lärare F), ”De här barnen som är födda i Sverige, det är mer finslip på ett sätt, de 

har ju modersmål en gång i veckan och det är ju ett sätt att uppehålla sitt modersmål” (Lärare E). 

 

5.8 Skillnader mellan fler- och icke flerspråkiga skolor 

 
Främst de lärare som arbetar på skolor med få flerspråkiga elever uttalade sig i intervjuerna 

om de eventuella skillnader som kan råda mellan arbetet på de olika typerna av skolorna. De 

saker de framför allt trodde skulle skilja om de i stället arbetat på en flerspråkig skola var att 

inkluderingen skulle ske mer naturligt och att fler elever använde sig av förstaspråket mer 

frekvent. Lärare D beskriver att "Då hade man nog tänkte på det på ett annat sätt tror jag. Eh, att 

man hade nog uppmärksammats på det hela tiden"  och fortsätter med att säga "För nu har jag ju ett 
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barn, och där är ju vårt fokus mycket att få in så mycket svenska som möjligt. För att bygga upp den 

grunden. Men det är nog lättare ju fler barn med annat modersmål man har, desto mer tror jag att det sätter 

sig i ryggmärgen". Även Lärare F är av samma åsikt - "Ja men då tror jag det kommer upp mer på ett 

annat sätt, i elevgruppen. De har mer koll på det liksom". Lärare E beskriver också hur 

förstaspråket inte är en lika stor del av elevernas dagliga språkbruk på hennes skola -"Vi har 

ju inga barn som läser SVA för deras svenska är så bra. Så de bedöms inte efter svenska som 

andraspråk". 

 

Lärare C diskuterar en möjlig nackdel med att jobba på en flerspråkig skola som ofta får nya 

elever. Hon menar att det finns en risk att dessa elever inte får det välkomnande de behöver 

och att de bara blir ytterligare en i mängden av nya elever - "Man kanske riskerar att bli lite 

bortglömd också jag menar om man kommer där det inte är så många, då blir det en stor grej och man 

kanske får positiv uppmärksamhet på ett sätt". Hon fortsätter sen med att vända på dilemmat och 

se de fördelar som också finns - "Det blir ju inte att den blir uttittad sådär eller utanför, och det finns 

ofta någon med samma språk som kan hjälpa till". 

5.9 Andraspråksinlärning 

 

I intervjun med Lärare E berättar hon att hon haft en elev från Bosnien där hon upplevde 

svårigheter med begreppsförståelse, prepositioner, meningsbyggnad samt att skriva 

berättelser - "Så då läste jag svenska som andraspråk, 30 poäng, och då fick jag ju redskap som jag har 

nytta av". Hon beskriver vidare hur hon därför agerat stöd åt sina kollegor som även de har 

elever med annat modersmål i sin klass och frågat om de ser några problem i dessa elevers 

läsinlärning, vilket de då påstått att de inte gjort.  

 

Lärare E: Men i höstas började en av de här kollegorna att läsa svenska som andraspråk 

och jag frågade honom nu om han ser något hos sina elever med annat modersmål och då sa 

han att "Ja, det syns jättetydligt". 

Intervjuperson: Jaså, det var skillnad? 

Lärare E: Det är samma elever vi pratar om, men när du vet vad du ska titta på så ser du 

det, men när du inte vet det ser du det inte. Och det tänker jag, den kunskapen gynnar alla 

barn. 

 

Tack vare sin utbildning i svenska som andraspråk kunde alltså Lärare E och hennes kollega 

hjälpa eleverna bättre, då de lättare såg vad som var problemet. 
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Lärare C ställer sig i sin intervju kritisk till att nyanlända elever som börjar skolan innan 

årskurs 2 ska börja direkt i vanliga klasser, utan att först gått i så kallad förberedelseklass, 

vilket är fallet på den skola hon arbetar på - "Det ska ju utvärderas nu har vi fått höra, och det... 

Många av oss tycker ju inte att det är så lyckat, för barnen...". Hon förklarar vidare att det är en bra 

tanke med att de snabbt ska bli integrerade men att "tyvärr är det många som kommer med stor 

nyfikenhet men som tappar det för det är så mycket som går över huvudet, så tillslut tänker de att det inte 

spelar någon roll och att de inte behöver bry sig". Lärare C berättar vidare att hon tidigare jobbat i 

förberedelseklass och hur hon därför ser skillnaden på elever i de något högre åldrarna som 

fått gå i en sådan först - "De andra lärarna här kan ju tycka "men herregud, de kan ju ingenting" men 

då kan man ändå tänka att när de kom dit så, dels kanske det var en massa trauma och det handlar om 

att hinna landa. Sen har det alltid hänt saker på det året, även om det är lång väg fortsatt så". Hon 

berättar att de startat upp en SVA-grupp på skolan för att stödja de elever som kämpar mest 

med svenskan - "Det är de som kommer nyanlända i första hand, men sen måste man ju titta så, det tar 

ju olika lång tid för olika elever, så en del som har varit här lite längre får ju fortfarande gå dit för att de 

behöver helt enkelt".  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

De intervjuer som ligger till grund för det resultat som presenterats har generellt sätt 

fungerat bra och kunnat genomföras utan några hinder, med ett undantag. Under intervjun 

med Lärare C, som skedde i hennes klassrum med kollegor i angränsande rum, avbröts 

samtalet ett fåtal gånger på grund av kollegor som behövde hennes hjälp. Detta ledde till att 

vissa svar pausades och kom av sig. Efter noga granskning av transkriberingen av denna 

intervju kan dock konstateras att detta inte påverkat utfallet av samtalet, då svaren tagit vid 

där de slutade och intervjufrågorna blivit väl besvarade. 

 

Något annat som skulle kunna ha påverkat studiens resultat är urvalet av intervjupersoner. 

Alla arbetar i samma kommun under samma huvudman och följer den lokala policy som 

gäller, vilket kan ge upphov till liknande arbetssätt beroende på de satta riktlinjer som finns. 

Det är möjligt att en större variation i resultatet varit fallet om intervjupersonerna varit från 

6. Diskussion 
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olika delar av landet, men då möjligheten att träffas för intervjuer i så fall hade försämrats 

sågs inte detta som ett alternativ.  

Svårigheter fanns i att hitta lärare villiga att ställa upp i studien vilket ledde till att tidigare 

kontakter på vissa skolor fått sökas upp, vilket skulle kunna ses som ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2008). Efter noga granskning av transkriberingarna kan dock konstateras att detta 

inte bör ha påverkat intervjupersonernas svar, då ingenting tyder på att dessa anpassats på 

grund av tidigare kontakter. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Nedan förs en diskussion kring det resultat som tidigare presenterats. Detta redovisas under 

rubriker kopplade till frågeställningarna. Lärarnas inställning (6.2.1) besvarar studiens första 

frågeställning, konkreta arbetssätt (6.2.2) är kopplat till den andra medan under den sista 

rubriken, skillnaden mellan flerspråkiga skolor och icke flerspråkiga skolor (6.2.3), redovisas 

den tredje frågeställningen.  

 
6.2.1 Lärarnas inställning 

 

Resultatet av de intervjuer som genomförts visar att lärarna har en övergripande syn på 

modersmålet som en viktig del av elevers identitet och utveckling. Detta ger ett svar på 

studiens första frågeställning, vilken handlade om vilken inställning lärarna har till 

modersmålsundervisningen. Samtliga medverkande lärare uttrycker sig positivt till 

flerspråkighet på något sätt, exempelvis genom att lyfta vikten av att kunna ha kontakt med 

släktingar (Lärare A och B), men också då de beskriver de många framsteg eleverna gjort 

tack vare sin kunskap i förstaspråket. Förbättrade kunskaper i svenska, ett större 

självförtroende och stärkt identitet är bara några av de saker som påverkats av arbetet med 

modersmål för berörda elever enligt lärarna, oavsett om de arbetade på fler- eller icke 

flerspråkiga skolor. Fördelarna som lyfts fram genom intervjuerna är alltså många, men även 

flera svårigheter beskrivs. Både Lärare A och D lyfter till exempel problemet med att de 

själva inte vet vad eleverna förstår av undervisningen då de inte talar språken. Utan rätt hjälp 

och de verktyg som behövs för att kunna kommunicera lättare, trots språkbegränsningar, 

kompliceras arbetet enligt samtliga respondenter. Modersmålslärare, studiehandledare och 

tolkar visar sig här ofta vara väsentliga för många lärare, men också den egna kunskapen 

inom ämnet. Lärare E beskriver hur hennes utbildning i ämnet svenska som andraspråk 

hjälpt både henne själv och kollegor många gånger, då de vet hur man på bästa sätt kan 
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hantera och gå vidare med elever i dessa svårigheter. Med denna beskrivning, samt 

samhällets utveckling (Salameh, 2012a) i åtanke bör ämnet svenska som andraspråk i 

framtiden få en allt större och betydande del i landets lärarutbildningar. Antalet flerspråkiga 

elever kommer med stor sannolikhet fortsätta öka och skolan behöver lärare som vet hur 

och vad de ska göra för att bäst bemöta dessa barn. Forskare är eniga om att undervisning i 

både modersmål och andraspråk behövs för att flerspråkiga elever ska utvecklas bäst 

(Hedman 2012; O’Toole & Hickey; Salameh 2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Tvingstedt 

& Salameh 2012; Wedin, 2011) vilket stärker vikten av kunskaper kring andraspråksinlärning 

hos alla lärare. Även en positiv inställning till flerspråkighet är väsentligt för elevernas 

utveckling (Genesee et al. 2004; Thomas & Collier, 2002), vilket som tidigare nämnts alla de 

intervjuade lärarna hade.  Flera av dem beskrev även hur de visat intresse för elevernas 

modersmål på olika sätt, vilket har ofta har stor effekt på elevernas egen inställning till sina 

språk (Salameh, 2012c; Paradis, 2010; Johansson, 2000). Lärare C’s exempel då hon lärde sig 

arabiska glosor samtidigt som hennes elever hade svenska ord i läxa visade sig, enligt henne 

själv, ha god effekt på elevernas lust att lära och är ett bra exempel på detta. Detta stämmer 

väl överens med Vygotskys forskning (1978) som menar att motivation är en viktig del för 

att elever ska kunna utvecklas optimalt. Genom att lärarna har en positiv inställning och ofta 

inkluderar modersmålet i undervisningen blir de flerspråkiga eleverna delaktiga på en annan 

nivå, vilket även det är viktigt enligt det sociokulturella perspektivet (Vygotsky, 1978).   

 

Intervjupersonerna beskriver även hur de upplevt att inkludering av modersmål samt 

lärarnas positiva inställning gynnar fler än enbart de flerspråkiga eleverna.  De är eniga om 

att samtliga elever i klassrummet drar nytta av detta, framför allt då det kommer till ett gott 

klassrumsklimat och acceptans av varandras olikheter. Lärarnas beskrivningar kan därför 

tolkas som att man inte bör undvika att lyfta modersmålen i helklass, snarare tvärt om.  

Enligt tidigare forskning leder gemensamma flerspråkiga aktiviteter till större språklig 

medvetenhet hos alla elever (Axelsson, 2013) och skapar en sammanhållning där man lär sig 

av varandra (Thomas & Collier, 2002). Sådana här sociala sammanhang är optimala då det 

gäller språkinlärning enligt den sociokulturella teorin, särskilt då elevers tidigare bakgrund 

och erfarenheter lyfts på ett naturligt sätt (Vygotsky, 1978). Ju fler sådana sammanhang 

elever deltar i desto mer och lättare utvecklas de, både språkligt men också kunskapsmässigt. 

Samtal och kommunikation är grunden i detta perspektiv och bör därför även vara så i 

klassrummet (Vygotsky, 1978).  
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6.2.2 Konkreta arbetssätt 

 

Resultatet av studien visar flera konkreta exempel på hur de intervjuade lärarna arbetar med 

att inkludera elevers modersmål i den dagliga undervisningen. Denna typ av undervisning 

sker enligt dem vanligen i anknytning till högtider, under många estetiska ämnen så som sång 

och diktskrivande, vid samlingar och temarbeten. Detta besvarar frågeställningen på vilka 

konkreta sätt lärarna arbetar de modersmål som finns i klassen. Samtidigt ifrågasätter jag i 

vilken grad detta verkligen sker. Vid inledningen av denna studie när jag förklarade syftet för 

verksamma lärare, andra än de som senare kom att ingå i min studie, reagerade många med 

kommentarer likt ”Oj, då ska du inte intervjua mig i alla fall” eller ”Jaså, ja det är ju något man borde 

bli bättre på att göra..”, vilket enligt mig tyder på en stor osäkerhet kring arbetet med 

inkludering av modersmål. Alla de lärare jag intervjuat har ställt upp och haft många goda 

exempel från sitt eget arbete, vilket kan betyda att de har lång erfarenhet av ämnet och 

därför känner sig självsäkra nog att delta i min studie. Sex lärare är dock enbart en bråkdel av 

det totala antalet lärare inom samma kommun, och kan därför inte representera ett 

övergripande resultat, vilket jag vill betona. I en lärares uppdrag ingår det att anpassa 

undervisningen efter elevers tidigare erfarenheter och bakgrund, samt efter de behov som 

finns i klassen (Skolverket 2011), vilket visar relevansen av inkluderingen, något som även 

det sociokulturella perspektivet framhåller (Vygotsky, 1978). Skolan bör därför satsa på 

medel som gör det enklare för lärare att arbeta med flerspråkighet, så som de mångspråkiga 

lexikon och tvillingböcker Lärare C beskriver. Eleverna bör få alla möjligheter att utveckla 

sina språk i skolan vilket gör dessa redskap viktiga, särskilt med tanke på det relativt låga 

antal timmar som studiehandledare finns som stöd i klassrummet enligt resultatet. De 

intervjuade lärarna uppger att de hade mellan 2 timmar till en heldag i veckan med 

studiehandledning, vilket blir lite om man ser till det behov som finns hos eleverna. 

Timmarna hade behövt utökas, men också det material som underlättar förståelsen för 

eleverna när handledarna inte är på plats. Detta hade kunnat underlätta inlärningen för 

många elever, då de enklare hamnar i rätt utvecklingszon, där de varken ger upp på grund av 

för lätta eller för svåra uppgifter (Vygotsky, 1978). 

 

Tilläggas bör också att ingen av de intervjuade lärarna uppger att de har någon typ av 

samplanering med modersmålslärarna, även om både Lärare A, B och D uttrycker att detta 

vore önskvärt. Tidigare forskning belyser vikten av ett gott samarbete mellan klass- och 

modersmålslärare (Rosén & Wedin, 2015; Salameh, 2012b; Thomas & Collier, 2002), vilket 

stärker relevansen av en gemensam planering.  
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6.2.3 Skillnaden mellan flerspråkiga skolor och icke flerspråkiga 

skolor 

 

Genom resultatet kan konstateras att en viss skillnad i arbetet med modersmål mellan de i 

studien ingående skolorna finns, vilket svarar på den tredje frågeställningen: ”Hur beskriver 

lärare på flerspråkiga skolor att de arbetar med flerspråkiga elever gentemot lärare som 

arbetar på icke flerspråkiga skolor?”.  

Den största skillnaden ligger i vilken naturlig del modersmålet har på de olika typerna av 

skolorna. Resultatet visar att inkluderingen sker i större grad på de flerspråkiga skolorna tack 

vare att det är en så stor del av verksamheten och de elever som går där. Lärare A, B och C 

uppger alla att de ser flerspråkigheten som en del av skolan och att arbetet med modersmål 

och flerspråkiga elever ofta ingår i undervisningen då man till exempel jämför språk och 

kulturer naturligt. På de icke flerspråkiga skolorna, vars lärare i studien enbart hade några 

enstaka elever som talade ett annat modersmål, uppmärksammades det oftast vid högtider 

eller speciella temaarbeten. Lärare D, E och F uppger alla att de tror de hade arbetat 

annorlunda på något sätt om de haft fler elever med annat modersmål i sina klasser och att 

elevernas höga kunskaper i svenska gör det svårare att inkludera det på ett naturligt sätt. 

Forskning visar dock att det är viktigt även för dessa elever att få känna mening med sitt 

förstaspråk och att det är viktigt för alla att använda båda språken dagligen (Genesee et al. 

2004; Ntelioglo et al, 2014; Cummins, 2001), vilket motiverar vikten av att även dessa lärare 

inkluderar modersmålen mer frekvent. Resultatet stämmer även överens med den rapport 

från skolverket (2008) som beskriver hur lärare på flerspråkiga skolor var mer benägna att 

inkludera flerspråkiga elevers kunskaper och erfarenheter samt anpassa undervisningen efter 

deras behov. Ett exempel på detta är Lärare C som beskriver hur de startat upp en ”svenska 

som andraspråksgrupp” på skolan för att stödja de elever som behöver extra hjälp. Rent 

organisatoriskt visar det sig alltså vara lättare att möta dessa behov då elevantalet är större, 

trots att det med stor sannolikhet även skulle behövas även på icke flerspråkiga skolor. 

Särskilt med tanke på att modersmålet på dessa skolor inte inkluderas lika naturligt i den 

vanliga klassrumsmiljön. En särskild SVA-grupp skulle då kunna möta behovet av extra 

stöd.  

 

Resultatet visar att klimatet på de flerspråkiga skolorna gör det lättare för lärare att inkludera 

modersmålet i den dagliga undervisningen. Trots att samtliga intervjuade lärare har en god 

inställning till flerspråkighet och belyser vikten av det visar det sig vara svårare att arbeta 

inkluderande med modersmål kontinuerligt på de icke flerspråkiga skolorna. Detta beroende 
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på att antalet elever med annat modersmål är lågt och språken blir inte en lika naturlig del av 

skolan. Sätts detta i jämförelse med Skolverkets rapport (2008) vilken beskriver hur föräldrar 

ofta väljer bort de flerspråkiga skolorna och i stället väljer att placera sina flerspråkiga barn 

på icke flerspråkiga skolor skulle detta kunna ses som ett misstag då dessa elever riskerar att 

inte få samma stöd och utveckling i sitt förstaspråk. Samtidigt ska skolan vara likvärdig och 

ge alla elever samma chans att utvecklas optimalt, oberoende av vilken skola de går på 

(Skolverket, 2011c). Arbetet med modersmål, både i och utanför klassrummet, bör därför 

tänkas över och utvecklas så att alla elever har samma chans att öka sina kunskaper. Risken 

är annars att elever med annat modersmål på icke flerspråkiga skolor hamnar efter och 

utvecklas långsammare (Hedman 2012; Genesee et al. 2004; O’Toole & Hickey; Salameh 

2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Tvingstedt & Salameh 2012; Wedin, 2011).  

 

Även om alla i studien ingående lärare på något sätt uttrycker sig positivt kring arbetet med 

modersmål finns en viss skillnad i inställning till det. Lärare A, B och C, vilka arbetar på 

flerspråkiga skolor, har alla en vilja att påvisa vikten av inkluderingen mer frekvent i 

intervjuerna och visar en större kunskap kring de många fördelar som finns med 

modersmålsundervisningen. Detta skulle kunna bero på det faktum att flerspråkighet är en 

mer naturlig del av de skolor de arbetar på, som tidigare diskuterats, men ett möjligt 

samband finns också i att de alla har utbildning i svenska som andraspråk (se tabell 1). Även 

lärare E har denna utbildning och beskriver hur den har hjälpt henne i arbetet med 

flerspråkighet samt öppnat ögonen för de svårigheter som finns för dessa elever. Detta 

skulle kunna förklara varför också Lärare A, B och C poängterar vikten av modersmål i en 

något större grad än övriga lärare. Tack vare sin utbildning i svenska som andraspråk är det 

möjligt att de lättare ser fördelarna med flerspråkighet och ett starkt modersmål. Thomas 

och Collier (2002) belyser i sin studie vikten av att samtliga lärare som arbetar i skolan har en 

bra utbildning för att kunna möta alla elevers behov på rätt sätt. 

 

Lärare C diskuterar en eventuell nackdel då det kommer till att ta emot nya, flerspråkiga 

elever på skolor likt hennes, där det ofta tillkommer nya personer i klassen. Hon menar att 

det finns en risk för att nya elever inte får lika mycket uppmärksamhet som om de börjat på 

en icke flerspråkig skola där eleverna inte är vana vid att få nya klasskamrater. Enligt tidigare 

erfarenheter från min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på en icke flerspråkig skola kan 

jag hålla med om och förstå hennes tanke. Då det under min tid på skolan skulle börja en 

nyanländ elev i årskurs 1 informerades samtliga klasser om vad som skulle hända och ett 
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aktivt arbete sattes igång med att förbereda eleverna på hur man bäst skulle välkomna och få 

den nya eleven att trivas. Det blev en stor händelse på skolan och den nyanlända eleven fick 

oerhört mycket positiv uppmärksamhet när han började. Hade detta i stället varit på en 

flerspråkig skola hade det möjligen inte lett till lika stor uppståndelse, men eleverna hade 

antagligen redan varit förberedda och vetat vad de skulle göra för att få sin nya klasskompis 

att känna sig välkommen utifrån erfarenhet. Lärare C beskriver fördelen med att ha många 

språk på skolan och att alltid ha någon som förstår en, något Genesee, Paradis och Crago 

(2004) menar faktiskt kan leda till en större känsla av samhörighet. Eleverna kan stötta 

varandra i sitt språk och i sitt lärande, vilket på så sätt kan öka förståelsen, något som enligt 

den sociokulturella teorin är en stor fördel (Vygotsky, 1978).  

6.3 Slutsats 

 

Syftet med denna studie är att explorativt illustrera olika förhållningssätt hos lärare till 

modersmålsundervisning. Resultatet visar flera exempel på konkreta arbetssätt där 

flerspråkiga elevers språk lyfts och blir uppmärksammade. De intervjuade lärarna visade sig 

generellt ha en mycket positiv syn på modersmål och framhöll att detta är stor del av 

elevernas identitet, helt i enighet med den forskning som finns kring ämnet (Bialystok, Craik 

& Luk, 2012; Economou, 2007; Genesee et al, 2004; Ntelioglo et al. 2014; Paradis, 2010; 

Salameh, 2006; Salameh, 2012b). Inkluderingen skiljde sig dock mellan skolorna då 

modersmålen var en mer naturlig del av de flerspråkiga skolorna. På grund av detta lyftes 

oftare flerspråkigheten i klassrummen på dessa skolor, även om samtliga lärare var medvetna 

om vikten av mångfalden. Detta ledde till insikten om att lärare på icke flerspråkiga skolor 

bör få de verktyg som behövs för att kunna utföra ett likvärdigt arbete med modersmålen, 

trots få flerspråkiga elever i klassen, då detta behövs för elevernas utveckling (Hedman 2012; 

O’Toole & Hickey; Salameh 2006; Salameh, 2012c; Sandell 2012; Tvingstedt & Salameh 

2012; Wedin, 2011). En bra start för detta anser jag vara att utöka undervisningen i svenska 

som andraspråk på lärarutbildningarna runt om i landet så att de lärare som kommer ut i 

verksamheten är redo att möta de behov som finns. Flerspråkigheten kommer inte att 

minska, tvärt om (Tvingstedt & Salameh, 2012), och vi behöver lärare som vet vad dessa 

elever behöver för att utvecklas optimalt. Därför bör medvetenheten öka och kunskaperna 

bli större kring ämnet. Kompetensutveckling för verksamma lärare och en ökad satsning 

kring andraspråksinlärning i lärarutbildningarna är således något jag anser nödvändigt. 
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Trots att studien undersöker ett begränsat antal lärare är arbetet relevant i förhållande till 

yrkesverksamheten i landet, då resultatet kan vara av stor nytta för samtliga lärare som på 

något sätt har kontakt med flerspråkiga elever. Genom att ta del av undersökningen kan 

både verksamma och blivande lärare reflektera över arbetet med flerspråkiga elever och 

deras modersmål.  

6.4 Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har ett antal idéer om framtida forskning väckts. En första är att göra 

en enkätundersökning kring arbetet med inkludering av modersmål, för att kunna ha fler 

medverkande och på så sätt antagligen en större variation i svaren. Genom en 

enkätundersökning hade frågorna varit mer stängda men möjligtvis gett en mer varierad bild 

av hur ofta modersmålen verkligen inkluderas, jämfört med en intervju likt denna.  

 

Ett andra förslag på framtida forskning är att med samma syfte och metod, men med ett 

större deltagarantal, undersöka om det skulle skilja sig något mot det resultat som 

presenteras i denna studie. Jag hade i så fall gärna sett deltagande lärare från hela landet, 

vilket eventuellt hade kunnat påverka och visat ett annat resultat. 
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