
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 Fungerar det 

flerspråkiga 
klassrummet?	  

KURS:	  Examensarbete II, F-3 15 hp 

FÖRFATTARE:	  Malin Jönsson 

EXAMINATOR:	  Mattias Fyhr 
TERMIN:	  VT16	  

 

En studie utifrån lärarens perspektiv i 
förskoleklassen och årskurs 1-3	  



 

 

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 

Malin Jönsson 

Fungerar det flerspråkiga klassrummet? 
En studie utifrån lärarens perspektiv i förskoleklassen och årskurs 1-3 

Antal sidor: 35 
 

 

Studien behandlar ämnet det flerspråkiga klassrummet. Hur elevernas undervisning fungerar 

utifrån lärarens perspektiv är fokus i denna studie. Syftet med studien är att undersöka hur fyra 

grundlärare i förskoleklass till årskurs tre ser på lärandet i det flerspråkiga klassrummet. Studien 

har en kvalitativ forskningsansats där metodvalet är semistrukturerade intervjuer av grundlärare i 

de aktuella årskurserna. Fyra intervjuer genomfördes med grundlärare med behörighet i 

förskoleklassen till årskurs tre. Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

De olika rubrikerna i bakgrunden utgör denna studies teman. Studiens teoretiska utgångspunkt är 

det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Vygotskijs teori om lärande. Denna studie 

bygger på perspektivet att lärandet sker i samspel med andra samt att språket betraktas som ett 

redskap för att tillägna sig kunskap.  

Resultatet visar att grundlärare anser att flerspråkiga elever i klassrummet ökar deras medvetenhet 

om att vara tydliga med instruktioner och förklaringar på olika sätt. Grundlärarna bemöter varje 

individ i klassrummet utifrån dess tidigare erfarenheter, kunskapsnivå och språk. Vidare 

framkommer i resultatet betydelsen av en god kontakt med modersmålsläraren. Ett samarbete med 

modersmålslärare gynnar språkutvecklingen för de flerspråkiga eleverna, där arbete med samma 

texter sker både hos modersmålsläraren och i klassen. Resultatet av studien visar även att 

samverkan mellan hem och skolan med flerspråkiga elevers vårdnadshavare inte skiljer sig från 

samverkan med övriga föräldrar, men det framkommer i denna studie att det är betydelsefullt att 

ha ett regelbundet samarbete.  
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SUMMARY 

Malin Jönsson 

Does the multilingual classroom work? 
A study from teachers’ perspective in primary school 

Pages: 35 
 

 

The thesis covers the subject about challenges in the multilingual classroom. How the pupils' 

education works in regards to the teachers’ perspective is the focus for this thesis. The purpose of 

the thesis is to examine how four primary school teachers view the teaching in the multilingual 

classroom. The thesis has a qualitative research approach where the method choice is semi-

structured interviews with the primary teachers. Four interviews where conducted with primary 

teachers with proper and relevant education for the selected grade.  

 

The data were analysed by a qualitative content-analysis. The different title in the background 

section constitutes this thesis theme. The theoretical frame of the thesis is the sociocultural 

perspective with focus on Vygotskijs theory about teaching. This study builds upon the 

perspective that teaching is an interaction between people and that the language is seen as a tool to 

gain knowledge.  The result of the thesis shows that the multilingual classroom increases the 

awareness of the primary teachers concerning clear instructions and explaining the tasks in 

different ways. The primary teacher treats every individual in the classroom from his or her former 

experience, knowledge and language. Furthermore the thesis shows the importance of a good 

relation with the native language teacher. A good cooperation with the native language teacher 

increases the language development for the multilingual pupils. For example using the same books 

but in different languages showed better language development. The result of the thesis also shows 

that a cooperation between the home and the multilingual pupils' guardians do not differ from the 

cooperation with other guardians, but it shows in this thesis the importance of having a regularly 

and mutual cooperation.  

 

Keyword: multilingual, primary teacher, classroom, cooperation, native language teachers 
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Vi lever i idag i en värld med stora omflyttningar vilket gör att många elever i skolan är två- 

eller flerspråkiga. I många länder runt om i världen är flerspråkighet en naturlig del av 

vardagen. Sverige har tidigare varit i stort sett ett enspråkigt land och elever med annat 

modersmål har setts som ett bekymmer. Skolan och klassrummet framför allt skall vara den 

naturliga platsen för möte mellan olika språk. Att skapa en skola för alla och där alla elever 

utvecklas och utmanas är en utmaning för lärare idag, framför allt i det flerspråkiga 

klassrummet. 

 

Det finns väldigt lite forskning om hur ett flerspråkigt klassrum, där många olika 

språkbakgrunder finns representerade, fungerar. En del språk är tonspråk andra språk saknar 

flera av svenska språkets fonem och därför får eleverna svårt att forma orden i början. I viss 

mån ses svenska som det viktigaste språket, undervisnings- och studiespråket som har högre 

status och språkutveckling utifrån elevens eget modersmål tappas lätt bort.  Pedagoger och 

lärare i förskola och skola har, på grund av okunnighet om de flerspråkiga barnens 

erfarenheter och kunskaper, inte anpassat sin undervisning efter de flerspråkiga elevernas 

behov (Damber 2013). De flerspråkiga eleverna är en heterogen grupp med varierande 

språklig, kulturell och social bakgrund (Hyltenstam & Lindberg, 2012). Antalet elever med 

utländsk bakgrund ökar i Sverige och vi möter allt fler flerspråkiga elever i skolorna, vilket 

kräver ökad kunskap om förutsättningarna för elever med annat modersmål än svenska.  

För en likvärdig utbildning ställer detta krav på att lärare har kompetens och kunskap om 

framgångsfaktorer för flerspråkiga elever och deras språkutveckling. Detta betonas i Lgr111 

första kapitel, där det beskrivs att för att främja elevers kunskapsutveckling ska 

undervisning ske utifrån elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

 

Med denna studie finns det en förhoppning att upptäcka möjligheter med ett flerspråkigt 

klassrum. Studiens fokus är hur grundlärarna i förskoleklassen till årskurs tre arbetar i ett 

flerspråkigt klassrum. Använder dessa grundlärare elevernas modersmål eller inte i 
                                                             
1 I studien kommer Lgr11 att användas som förkortning för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011,(Skolverket, 2011; SKOLFS 2010:37) 

1 Inledning  
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klassrumsundervisningen och hur ser de på mångfalden i klassrummet? Inför stundande 

lärararbete finns frågan om det är möjligt att bygga undervisningen på elevernas 

erfarenheter och befintliga första språk. 

 

I följande kapitel kommer tidigare forskning presenteras i studiens bakgrund (kap2). 

Därefter beskrivs syfte och frågeställningar (kap 3) som kommer att genomsyra hela 

studien. I kapitel 4 beskrivs metoden, urval och genomförande för studien. I kapitel 5 

behandlas datainsamlingen från intervjuerna av grundlärare. I diskussionen (kap 6) 

diskuteras metoden, bakgrund och resultat i förhållande till studiens syfte, frågeställningarna 

samt den teoretiska utgångspunkten som är det sociokulturella perspektivet.    
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I första delen av bakgrunden definieras begrepp inom flerspråkighet (2.1), därefter beskrivs 

det flerspråkiga klassrummet (2.2). Stöd och arbetssätt för andraspråksinlärningen beskrivs i 

kapitel 2.3. Därefter belyses samverkan mellan hem och skola (2.4). I kapitel 2.5 beskrivs 

flerspråkighet oavsett socioekonomisk bakgrund. Riktlinjer och lagar utifrån 

barnkonventionen och Lgr11 beskrivs i kapitel 5.6. Slutligen presenteras studiens teoretiska 

perspektiv (2.7).  

 

2.1 Flerspråkighet 
 

Flerspråkighet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt i vårt mångkulturella samhälle. 

Studien tar sin utgångspunkt i att belysa möjligheter med att vara flerspråkig i skolan och 

undervisningen. Flerspråkighet kan definieras utifrån ett individperspektiv, vilket studien 

kommer utgå ifrån. Utifrån ett individperspektiv är en person flerspråkig som behärskar sina 

språk lika väl oavsett språk. En flerspråkig individ kan också vara en individ som har en 

begränsad användning och förståelse i andra- eller tredjespråket (Hyltenstam, 1996).  Denna 

studie använder sig av ordet flerspråkighet istället för andraspråk. 

 

Skutnabb-Knagas (1981) definition av tvåspråkighet är en person som uppfyller fyra olika 

kriterier. Det första är ursprungskriteriet, att en person kan två språk från början. Andra 

kriteriet är kompetenskritetet, en person som behärskar två språk lika bra. Tredje kriteriet är 

funktionskriteriet, en person som kan använda två språk i de flesta användningssituationer. 

Fjärde och sista kriteriet är attitydkriteriet, vilket innebär att en person blir identifierad som 

tvåspråkig av andra.  

 

Modersmål eller förstaspråk är det språk som en individ lärt sig först eller blir exponerad för 

tidigt i livet. Individens andraspråk är det språk som individen lär sig efter sitt modersmål, 

antingen efter modersmålet är etablerat eller håller på att bli etablerat. När andraspråket lärs 

2 Bakgrund  
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in är det ofta i en miljö där andraspråket är det språk som kommunikationen sker på 

(Abrahamsson & Bylund, 2012).  

 

I studien kommer begreppet flerspråkighet att användas om elever som behärskar två eller 

flera språk. I studien kommer också begreppet undervisningsspråk användas för att förklara 

det språk som eleverna använder i skolan.  

 

2.2 Det flerspråkiga i klassrummet 
 
En förutsättning för framgång i undervisningen, för elever med annat modersmål, är att 

lärarna har en positiv syn på mångfalden i klassrummet och utgår från varje elevs 

individuella förutsättningar och tidigare erfarenheter, enligt Hyltenstam och Lindberg, 

(2013). Med utgångspunkt i Dysthes (1996) beskrivning av ett flerstämmigt klassrum för 

ökad mångfald och där flera röster blir hörda, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, görs en 

jämförelse med det flerspråkiga klassrummet. I ett flerstämmigt klassrum får elever lära av 

varandra och språkanvändningen är i centrum för undervisningen i klassrummet. Dysthe 

(1996) beskriver att kunskap tillägnas genom det sociala samspelet i klassrummet, vilket är 

perspektivet på denna studie.  

 

För många elever med annat modersmål än svenska är ord, begrepp och ljud nya, vilket gör 

att eleverna måste lära sig att ljuda samman bokstäverna till ett ord samt att bygga upp 

förståelse av ordet (Damber, 2013; Skolverket, 2012). I Skolverkets material Greppa 

språket (2012) beskrivs det att elever med annat modersmål ofta har andra språkljud i sitt 

förstaspråk, varför eleverna kan ha svårigheter med att uppfatta vissa språkljud i svenskan. 

Det kan därför ta längre tid för dem att upptäcka kopplingen mellan bokstav och ljud, vilket 

gör att de flerspråkiga elevernas språkinlärning tar längre tid jämfört med deras jämnåriga 

klasskamrater som har svenska som modersmål. Eleverna måste också komma ihåg hela 

ordet som en bild för att uppnå flyt i sin läsning (Skolverket, 2012). Att arbeta med 

uppgifter som är meningsskapande i klassrummet är viktigt för att eleverna ska förstå vad 

läs- och skrivuppgifterna syftar till, beskriver Damber (2013). Skolinspektionen har funnit 

brister när det gäller meningsskapande uppgifter i klassrummet. Deras undersökning har 

visat att lärare i skolan "till följd av okunnighet om de flerspråkiga barnens erfarenheter och 
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kunskaper" inte har anpassat sin verksamhet i klassrummet efter de flerspråkiga elevernas 

behov av anpassning (Damber, 2013). 
 
I dagens klassrum är de flerspråkiga elevernas behov av språkutveckling ett faktum. De 

flerspråkiga eleverna glöms ofta bort som den resurs de är i samhället. 

Modersmålsundervisningen är oftast inte integrerad i den vanliga undervisningen, har 

begränsad undervisningstid, schemaläggningen är ofta bristande och samverkan med övriga 

pedagoger i skolan saknas. Modersmålsämnets status brister ofta i verksamheterna på 

skolorna samt att samhället generellt ser modersmålsundervisningen som något negativt 

(Hyltenstam & Milani, 2012).  

 

Undervisningen i andraspråk bör inte förenklas, i stället bör den stötta elevernas utveckling. 

Förenklingar i språkundervisningen kan leda till att interaktionen minskar och den 

pedagogiska miljön försämras samt att läraren tar över och kvalitén i undervisningen 

sjunker. En gynnsam faktor, för att flerspråkiga elever ska utveckla sitt modersmål, är att 

eleverna får lära på sitt modersmål tillsammans med undervisningsspråket i skolan och 

genom det nå en god språkutveckling. Att använda sitt modersmål ger ökat lärande för 

undervisningsspråket (Axelsson & Magnusson, 2012). 

 

Kuyumcm (2013) lyfter användandet av genrepedagogiken för att utveckla och förbättra 

språkutvecklingen på en skola i Stockholm. Studien visar att ett kollegialt samarbete var det 

som främst gjorde att arbetet med genrepedagogiken gav goda resultat i språk- och 

kunskapsutvecklingen. Det framgår i studien att skolpersonal och skolledning tog fram 

gemensamma mål och konkreta tillvägagångssätt, vilket inverkade positivt på elevernas 

resultat. I studien framgår att personalens kompetens togs tillvara vid utformningen av 

genrepedagogiken samt att den kompletterades med en kompetensutveckling. 

Kompetensutvecklingen var viktig för att få en långsiktig utveckling. Vid 

observationsstudierna framkom att lärarna själva upplevde att kvaliteten på undervisningen 

ökade. Denna studie visar på att det i varje klassrum finns olika erfarenheter samt olika 

möjligheter till pedagogiska diskussioner (Kuyumcm, 2013). För att nå en god 

språkutveckling krävs det att det finns ett engagemang från eleverna och att det finns 

möjlighet till lärande. Det måste finnas tillgång till litteratur både i hemmet och i skolan. 

Böckerna ska inte bara finnas där, utan de måste användas aktivt för att nå en god läs- och 
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skrivutveckling. Litteratur måste användas tillsammans med inlärningsstrategier (Cummins, 

Mirza, och Stille, 2012). 

 

Cummins, Mirza och Stille, (2012) visar på fyra inlärningsstrategier för flerspråkiga elever 

som beskrivs här nedan: Första strategin är att det är viktigt att arbeta aktivt med läs- och 

skrivinlärningen. Litteraciteten förbättras när eleverna får en förståelse för och användning 

av språket. För att skapa förståelse i andraspråksutvecklingen menar författarna att lärarna 

kan använda diskussioner, ordböcker eller annat material på elevens förstaspråk. Den andra 

inlärningsstrategin, som beskrivs i studien, är att det är gynnsamt att använda elevernas 

erfarenheter för att skapa god språkutveckling. Tredje inlärningsstrategin är att lärarna ska 

vara nyfikna och uppmuntrande när det gäller elevernas prestationer i både 

undervisningsspråket och modersmålet. Denna strategi är för att skapa akademiska, 

språkliga och kulturella identiteter. Den fjärde och sista inlärningsstrategin är att låta 

eleverna jämföra kontrasterna mellan förstaspråket och undervisningsspråket, för att utvidga 

förståelsen för skillnader och likheter (Cummins, Mirza, och Stille, 2012). 

 

2.3 Stöd för andraspråksinlärningen  
 
 
Gibbons (2002) lyfter fram ett begrepp inom andraspråksforskningen, scaffolding, stöttning 

som innebär att eleven med andraspråk får stöttning från en mer kunnig individ. Vilket 

innebär att det individen först kan göra med stöd i undervisningen kan individen göra på 

egen hand senare. "Scaffolding" enligt Bruners (1968, 1976, 1983) teori beskriver 

betydelsen av stöttning från vårdnadshavare detta för att eleverna skall erhålla instinktiva 

strukturer för sin språkutveckling. I teorin betonas elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter som en utgångspunkt för att ta till sig ny kunskap, därför lär sig eleverna sitt 

andraspråk lättast genom att koppla till sitt tidigare språk. Detta visar att det är väsentligt att 

flerspråkiga elever får möjlighet att utveckla båda sina språk i skolan, inte bara sitt 

andraspråk, vilket också stämmer överrens med det som tidigare presenteras om 

språkutveckling. I en studie av Axelsson och Nilsson (2013) beskrivs skillnader, utifrån 

erfarenheter och kunskapsnivå, mellan elever med annat modersmål än svenska som går i 

skolan i Sverige. Studien lyfter fram att elever har en ovilja att använda sitt förstaspråk i 

undervisningen. Det är viktigt att använda förstaspråket för att kunna bygga vidare och 

utveckla sitt andraspråk. Enligt studien saknar eleverna ofta stöd i klassrummet för sin 
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andraspråksinlärning. Flerspråkiga elever saknar ofta hjälpmedel för att kunna ta del av 

samma undervisning som sina klasskamrater. Det händer att lärare förväntar sig att 

flerspråkiga elever ska klara prov och andra uppgifter lika bra som enspråkiga elever. Ett 

stöd för andraspråkinlärningen behövs i alla ämnen (Axelsson & Nilsson, 2013). 

  

Forskning visar att det har betydelse när, i vilken ålder, personer lär sig sitt nya språk. En 

person som lär sig sitt undervisningsspråk sent kan få svårare att lära sig uttal och språkets 

funktioner. Studien belyser också att det är svårt att mäta en mognadsålder för när det är 

mest optimalt att lära sig sitt andraspråk. Forskarna lyfter även fram att språkets användning 

har betydelse för språkets utvecklingskurva (Abrahamsson, Hyltenstam & Stölten, 2014). 

 

I vårt samhälle idag kan vi inte blunda för de flerspråkiga elevernas behov av 

språkutveckling. Denna elevgrupp har tidigare glöms bort som en potentiell resurs i 

samhället och har i stället betraktats som ett problem utifrån såväl skola som samhälle. Det 

har, både i skolan och i den politiska världen, alltså setts som ett problemområde i stället för 

en resurs. Ett samhälle med språklig kompetens ger stor möjlighet till framgång inom 

ekonomiska och politiska förhandlingar. Samhället behöver därmed ge förutsättningar för en 

god språkutveckling, där medborgare kan kommunicera på förstaspråket och sitt andraspråk 

(Hyltenstam & Milani, 2012). 

 

2.4 Samverkan mellan hem och skola 
 
En studie av Ijalba (2015) visar att engagemang från föräldrar gynnar språkutvecklingen hos 

flerspråkiga elever. Studien tog sin utgångspunkt i att göra föräldrar medvetna om att 

stimulera elevens förstaspråk hemma genom språklekar och läsning. Resultatet av studien 

visade att elevens ordförråd blev större i både förstaspråket och undervisningsspråket. Att 

föräldrarna började använda förstaspråket på ett språkutvecklande sätt gav förstaspråket en 

högre värdering och elevens identitet stärktes. Resultatet av studien gav också en 

medvetenhet hos föräldrar att använda sitt förstaspråk för att stärka elevernas 

språkutveckling i undervisningsspråket (ibid.).  
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2.5  Oavsett socioekonomiska bakgrund 
 
Wedin (2015) upptäckte i sin studie att elever som har låg socioekonomiskt status får lägre 

förväntningar på sin skolprestation. Vidare framgår i studien att elever som får inflytande i 

undervisningen och känner sig delaktiga får högre resultat. När eleverna fick mer inflytande 

i undervisningen blev intresset för läsning och skrivning högre. När läraren hade kontroll 

över undervisningen, kombinerat med att eleverna hade inflytande, blev elevernas 

engagemang högre. Det är av betydelse att se alla elever som kompetenta och att eleverna 

får upptäcka möjligheterna med att lära sig. Vidare lyfts betydelsen av att läraren kopplar 

undervisningen till alla elevers erfarenheter oavsett socioekonomisk bakgrund. Att se alla 

elever som kompetenta är skolans värdegrund och demokratiska skyldighet. Utbildningen 

ska vara spännande och utmanande för alla elever (Wedin, 2015).  

 

Det är en central uppgift att forma ett klassrumsklimat där flerspråkighet är en tillgång. 

Viktigt är också, oavsett elevernas bakgrund, att flera arbetssätt för att ta till sig ny kunskap 

är tillåtna (Smith & Rodriguez, 2010; Wedin, 2015). Vidare lyfter Smith och Rodriguez 

(2010) betydelsen av att läraren ger förutsättningar för att lärandet sker utifrån elevernas 

erfarenheter och intressen. Vidare framkommer att det måste finnas en vilja och motivation 

hos eleven att delta.  

 

Forskning framhåller vikten av att samhället påverkar de flerspråkiga elevernas 

förutsättningar att få en god lärandemiljö. För att nå god språkutveckling krävs att det finns 

en organisation i skolan som har en balans mellan flerspråkiga elever och enspråkiga elever 

(Axelsson & Nilsson, 2013; Wedin, 2015). Det är viktigt att skapa det klassrumsklimat vi 

vill ha. För att nå ett klassrum där flerspråkighet ses som en tillgång krävs flera arbetssätt 

för att tillägna sig ny kunskap (Smith & Rodiguez, 2010, Wedin, 2015). Wedin (2015) 

belyser vikten av att använda sig av elevernas erfarenheter och se alla elever som individer 

som har möjligheter att lära sig nytt oavsett socioekonomisk bakgrund. Detta stämmer 

överens med skolan värdegrund och demokratiska skyldighet.  

 

I en studie av Lázaro och Wedin (2010) framkom det hur resurserna påverkar vilken 

kapacitet skolan har att minska de sociala problemen kring flerspråkiga elevers utanförskap. 

Om det sociala utanförskapet minskade skulle dessa elever känna att de är viktiga för 

samhället. Vidare framhålls att samhällets stöd bidrar till utveckling av självständiga 
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individer samt att utbildningens resultat skulle öka. Det är viktigt att den kommunala 

organisationen stödjer en flerspråkig skola. En kommun som är mån om de demokratiska 

rättigheterna och skyldigheterna leder till goda resultat för eleverna i skolan. Språket är inte 

ett problem, samhället måste förändras och acceptera flerspråkighet. Genom att personal får 

ökad kompetens att främja en flerspråkig kultur ger det en trygghet att kunna skapa ett 

klimat där olika identiteter, mångfald och olikheter blir sedda framhöll Lázaro och Wedin 

(2010). 

  

Lázaro och Wedin (2010) visar att en strukturerad verksamhet är viktig för att främja den 

flerspråkiga kulturen. Det är viktigt att skolor har kompetent personal. Detta kan uppnås 

genom att utbilda lärare i den aktuella frågan samt att öka kunskapen om de olika språkens 

likheter och skillnader. Genom att personal får ökad kompetens ger det en trygghet att 

kunna skapa ett klimat där olika identiteter, mångfald och olikheter blir sedda. En gynnsam 

faktor som lyfts fram, för att öka kvaliteten på skolan, är att det finns ett samarbete mellan 

kollegor (Lázaro & Wedin, 2010). 

 

2.6 Riktlinjer och lagar 
 
I skollagen (SFS 2010:800) står det att alla barn och ungdomar har lika rätt till utbildning, 

oberoende av kön, geografisk förekomst, sociala och ekonomiska förhållanden. Även om 

lagen tidigare endast gällde för barn med uppehållstillstånd, har FN:s Barnrättskommitté 

kritiserat detta arbetssätt och kommit med ett nytt förslag som säger att alla barn, även de 

gömda, skall få rätt att gå i skolan. 
 

2.6.1 Vad säger Barnkonventionen? 
 
Ett citat från barnkonventionen från punkt 2 beskriver följande:  

Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn, 

inom deras jurisdiktion, de rättigheter som anges i denna 

konvention. Utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 

sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. (Unicef, 1989).  
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Enligt punkt 28 i Barnkonventionen har barn rätt till utbildning och punkt 30 lyfter fram 

rätten att använda sitt eget språk (Unicef, 1989). 

 

2.6.2 Hur utrycks likvärdig utbildning utifrån Lgr11? 
 
 
Enligt skolans läroplan Lgr11 skall all undervisning i skolan ta vara på elevernas kunskaper 

och erfarenheter. Följande citat är ett utdrag från läroplanen:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011, s.8) 

 

I första kapitlet i läroplanen beskrivs att det ska vara en likvärdig utbildning. Att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska 

stödja varje elevs fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Lärandet ska ta hänsyn till 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan har ett ansvar att 

skapa förutsättningar för alla elever att nå de nationella målen. Därför kan inte 

undervisningen utformas lika för alla. 

 

Första kapitlet i läroplanen lyfter också fram skolans uppdrag. Skolans uppdrag är att 

utbildningen och fostran handlar om att överföra och utveckla ett kulturarv, det vill säga 

värden, traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa generation. Skolans 

uppdrag är att vara ett stöd för familjerna i deras fostran och utveckling. Skolans arbete 

måste därför ske i samarbete med barnens familjer.  

 

I Lgr11 beskrivs att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förankrade. Genom att 

eleverna får goda möjligheter att samtala, läsa och skriva kan de utveckla sin förmåga att 

kommunicera och skapa tilltro till sin språkliga förmåga. Läroplanen betonar, i kapitlet om 

värdegrund, vikten av att lärare ska främja det svenska samhällets internationalisering och 

den växande rörligheten över gränser. Det ställer krav på alla människors förmåga att kunna 

inse vikten av och värdet i en kulturell mångfald. Skolan skall stå för en social och kulturell 

mötesplats (Skolverket, 2011). 
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I Lgr11, den senaste versionen av läroplanen för grundskolan, har Skolverket inte delat upp 

elever med svensk eller utländsk bakgrund i olika grupper. I Lgr11 kan vi läsa att fokus 

ligger på att i så stor utsträckning som möjligt anpassa utbildningen till alla elevers behov 

oberoende av etniskt ursprung (Skolverket, 2011). 

 

2.7 Teoretiska utgångspunkt 
Studien har det sociokulturella perspektivet för lärande som teoretisk utgångspunkt och stor 

vikt läggs på språkets betydelse för kommunikation. Det sociokulturella perspektivet har 

sina ursprungliga värderingar i Vygotskijs (1978) arbeten om språk, lärande och utveckling. 

Den sociokulturella traditionen ser språkets framträdande roll samt att lärande sker i 

samspel med andra individer. När en individ har förstått något sker ett lärande och efter det 

blir det en utveckling för individen. Det sociokulturella perspektivet betonar att miljön har 

en stor inverkan på individens kulturella utveckling. Lärprocessen är inte samma sak om 

utvecklingsprocessen och lärandet kommer först sedan utvecklingen. Människans 

utveckling ses utifrån ett helhetsperspektiv och han betonar att den historiska och kulturella 

utvecklingen har betydelse för lärandet. Den kulturella utvecklingen sker i samspelet med 

andra individer i den miljö en individ befinner sig i. Språket har en framträdande roll i 

perspektivet, att vi använder språket för det intellektuella och tänkande. Teorin betonar att 

barn löser problem lika bra med tal, ögon eller händer (Säljö, 2012; Vygotskij, 1978).  En 

utgångspunkt för lärande är ett samband mellan kultur och språk samt att lärande sker i en 

interaktion med andra individer. De språkliga redskapen i sociokulturella perspektivet kan 

vara en symbol, ett tecken eller ett teckensystem som vi använder för att kommunicera och 

tänka. Språket blir ett medel för kommunikation (Säljö, 2012). Studiens teoretiska 

utgångspunkt kommer att ligga till grund vid genomförande av intervjuer med grundlärare, 

analysen av datainsamlingen och presentationen av resultatet. 
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Syftet med studien är att undersöka hur fyra grundlärare i förskoleklass till årskurs tre ser på 

lärandet i det flerspråkiga klassrummet. Studien tar sin utgångspunkt i hur elevernas 

undervisning ser ut utifrån lärarens perspektiv. 

 

 Frågeställningar: 

o Vilka utmaningar anser grundskollärarna att det finns i arbetet med flerspråkiga 

elever? 

o Hur arbetar lärarna för att stödja flerspråkiga elevers lärande? 

3 Syfte och frågeställningar  
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Första delen i kapitlet metod förklarar studiens kvalitativa forskningsansats (4.1). Studiens 

urval av lärare beskrivs i kapitel 4.2. Därefter presenteras studiens genomförande (4.3). 

Därefter beskrivs studiens kvalitativa innehållsanalys (4.4). I kapitel 4.5 presenteras 

forskningsetiska principer. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats  
 
Studiens metodmaterial består av fyra intervjuer. Studien bygger på en kvalitativ 

forskningsansats. Intervjuer kommer att göras för att besvara studiens frågeställningar. 

Intresset i intervjuerna är riktat mot informantens ståndpunkter. Att intervjua grundlärare 

ger en mer detaljerad helhetsbild av hur informanten reflekterar, till skillnad från 

exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Studiens intervjuer av grundlärare kommer 

att vara semistrukturerade. Det som gynnar mina frågeställningar är att intervjupersonen har 

stort utrymme att kunna svara på sitt sätt. I en semistrukturerad intervjumetod finns det en 

frihet för intervjupersonen att kunna svara fritt och intervjuaren kan ställa följdfrågor 

(Bryman, 2012). Att intervjua fyra grundlärare i en kvalitativ studie ger ingen möjlighet till 

att dra några generella slutsatser. Däremot kan en viss indikation ges på vad några 

grundlärare kan se som möjligheter för språkutveckling hos flerspråkiga elever.  

 

4.2 Urval 
 
Urvalet av grundlärare har gjorts utifrån tillgänglighet och möjlighet till deltagande i 

studien. Lärarna som deltagit i studien är verksamma i grundskolans förskoleklass och 

årskurs 1-3. Grundlärarna som valt att delta i studien är representerade från två olika skolor i 

södra Sverige. Av hänsyn till de forskningsetiska principerna kallas de intervjuade lärarna 

A, B, C och D. I urvalet finns information om informanterna och fokus ligger på hur de 

beskriver att det flerspråkiga klassrummet. Studiens fokus är på eleverna då det är syftet 

med studien. 

 

4 Metod 



 

 
15 

 

Lärare A 

Lärare A har arbetat som lärare i fyra år. Läraren har en utbildning som tidigarelärare samt 

förskollärare. Lärare A är 31år gammal. I lärare A:s klassrum finns det 18 elever varav sex 

är flerspråkiga. De språk som är representerade i barngruppen är estniska, polska, persiska, 

arabiska, engelska och svenska.  

 

Lärare B 

Lärare B har arbetat som lärare i 7 år och är 32 år gammal. Intervjupersonen har en 

förskollärarutbildning samt en grundlärarutbildning för F-3. I lärare B:s klassrum finns det 

15 elever varav två elever är flerspråkiga. De språk som är representerade är turkiska, 

holländska och svenska.  

 

Lärare C 

Lärare C är 51 år och har arbetat som lärare i 19 år och har en förskollärareutbildning samt 

är grundlärare i årskurs 1-7. Lärare C arbetar i en klass med 26 elever varav fyra har annat 

modersmål än svenska, alla elever är födda i Sverige. De språk som är representerade är 

arabiska, rumänska, serbiska och kroatiska.  

 

Lärare D  

Lärare D har arbetat som lärare i ungefär 20 år och är 50 år gammal. Intervjupersonen har 

en förskollärarutbildning och arbetar i förskoleklassen när studien genomförs. I lärare D:s 

klass är det 43 elever var av 5 är flerspråkiga. De språk som är representerade är turkiska, 

persiska, assyriska, nederländska samt keldanska.  
 

4.3 Genomförande 
 
Inför genomförandet av studiens intervjuer kontaktades tre grundskolor i närliggande 

kommun, alla tre grundskolor tackade nej på grund av att många studenter sökte grundlärare 

att intervjua för sina examensarbeten. Studiens nästa steg blev att kontakta skolor som jag 

som författaren hade haft tidigare kontakt med, kontakt via bekantskap och VFU-perioder. 

Sju grundlärare kontaktades via mejlkonversation, av dessa sju grundlärare valde fyra 

grundlärare att delta i studien. På grund av tidsplanen för examensarbetet fanns det inte mer 

tid för att söka deltagare till studien. Urvalet av lärare beskrivs nedan i kapitel 4.2.1. De 
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lärare som valde att delta i studien fick information om vad studien skulle handla om, syftet 

med studien och området som studien skulle behandla. För att skapa en så objektiv bild som 

möjligt gavs inte mer detaljerad information. Studiens syfte, frågeställningar och bakgrund 

användes som grund när intervjufrågorna togs fram (se bilaga 1), detta för att kunna 

analysera undersökningen mot tidigare forskning. Intervjuerna planerades in och 

genomfördes via telefon på grund av att intervjupersonerna och författaren befann sig på 

olika orter och det fanns ingen möjlighet att kunna ta sig till samma ort för intervju. Vid 

telefonintervju missar intervjuaren kroppsspråket så som viktiga gester och blickar. Med 

grundlärarnas tillåtelse spelades intervjun in för att sedan kunna transkriberas och 

analyseras. Telefonintervjun varade ungefär 30 minuter per samtal. Efter genomförda 

intervjuer påbörjades transkribering av intervjuerna. Vid bearbetning och analys av 

datainsamling var studiens syfte och frågeställningar grund för slutsatser.  

 

4.4 Analys 
 
Datainsamlingen analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, teman, studiens syfte 

och frågeställningar. En kvalitativ innehållsanalys användes vid tolkning, granskning och 

utskrifter av inspelade intervjuer. Den kvalitativa forskningstraditionen innebär att komma 

den objektiva sanningen så nära som möjligt. Det fokus som finns vid en kvalitativ 

innehållsanalys är att beskriva och finna skillnader och likheter i datainsamlingen från 

intervjuerna. De skillnader och likheter som hittas i datainsamlingen används sedan för att ta 

fram kategorier (Lundman & Hällgren, Graneheim, 2012). Vid analysen av studiens 

datainsamling används Lundman och Hällgren, Graneheims, (2012) innehållsanalys som 

inspiration. Innehållsanalysen användes bakvänt, analysen utgick från bestämda teman. 

Bestämda teman valdes utifrån studiens bakgrundsrubriker, dessa användes vid framtagning 

av kategorier. Studiens bakgrundsrubriker användes för att finna en genomgående röd tråd 

för studien. Rubrikerna användes också för att gruppera innehållet i datamaterialet. För att 

tydliggöra i analysen användes färgkodning, varje tema fick en färg och kodades därefter för 

att skapa en tydlig struktur och möjlighet att skapa kategorier. Kategorier togs fram vid 

innehållsanalysen efter att ha strukturerats utifrån analysens teman. Intervjuerna 

strukturerades upp i kolumner och placerades under lämpligt tema. I studiens bilaga visas 

exempel på innehållsanalysen från intervjun med lärare A (Se bilaga 2). Vid 
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innehållsanalysen togs kategorier fram och de användes som rubriker för studiens resultat 

del.  

 

Tabell 1.1. Bakgrundsrubrikerna utgör de teman som innehållsanalysen utgår ifrån. 

Nedanstående teman utgör också rubriker i resultatbeskrivningen. 

 

Teman Kategorier 
Oavsett socioekonomisk bakgrund Att tillgodose varje individ 

Stöd för andraspråksinlärning Att stödja elevens språkutveckling 
- Ämnesövergripande  
- Lärarens kompetens 

Det flerspråkiga klassrummet Anpassningar i klassrummet 
Modersmålet i klassrummet Att ta tillvara på modersmålet i klassrummet 
Samarbete med modersmålsläraren Att samarbeta med modersmålsläraren 
Samverkan mellan hem och skola Vårdnadshavarnas betydelse 

 

 

4.5 Forskningsetiska principer  
I genomförandet av studien används principerna kring informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket berör integritet, anonymitet och 

frivillighet. Informationskravet innebär att intervjudeltagarna ska få tillgång till studiens 

syfte och vad deras deltagande kommer att leda till, att deras deltagande är frivilligt samt att 

de ska kunna avbryta sin medverkan på grund av negativa konsekvenser. När det gäller 

samtyckeskravet innebär det att intervjuaren måste ha samtycke från intervjudeltagarna. Att 

deltagarna har konfidentialitet innebär att deltagarna ska vara anonyma, deltagarna ska inte 

går att identifiera efter studiens publikation. Att ta hänsyn till nyttjandekravet innebär att 

datainsamlingen som görs i studien endast får användas i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid intervjuerna i studiens undersökning och i det insamlade materialet kommer hänsyn tas 

till dessa krav. 
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I första delen av kapitlet presenteras avsnitten att tillgodose varje individ (5.1). I kapitel 5.2 

presenteras resultat om att stödja elevers språkutveckling, ämnesövergripande undervisning 

samt lärarens kompetens. Därefter presenteras anpassningar i klassrummet, modersmålet i 

klassrummet samt samarbetet med modersmålsläraren (5.3). I kapitel 5.4 belyses 

vårdnadshavarnas betydelse för lärande. I resultatdelen kommer endast lärarens perspektiv 

på det flerspråkiga klassrummet att belysas i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

5.1 Att tillgodose varje individ 
 
Lärare A uttrycker att det finns många möjligheter med olikheter. Att se vad alla har med 

sig och vad de har för starka sidor kan användas i undervisningen. En fördel med 

flerspråkiga elever är att alla elever får en större förståelse för hur det ser ut i världen och att 

språket är viktig för kommunikation. Lärare C uttrycker sig följande:  

 

Alla elever har olika behov. Jag försöker tillgodose varje 

individ. (Lärare C) 

 

Lärare C ser inte de flerspråkiga eleverna som en specifik grupp utan ser varje individ som 

har olika behov vid olika situationer i klassrummet. Lärare B ser det som givande för många 

elever att möta olika språk. I vissa undervisningstillfällen plockar lärare B ut ord och uttryck 

från de olika språken som är representerade i klassen. Dock berättar lärare B att eleverna 

som är flerspråkiga i klassen just nu inte är speciellt glada för att dela med sig av sitt 

modersmål, vilket gör att det sällan används i klassrummet. Lärare C betonar att om eleven 

vill berätta om sin kultur och språk berikar det lärandet i klassrummet, men endast om 

eleven själv vill.  

.  

 

5 Resultat  
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5.2  Att stödja elevens språkutveckling 
 
Lärare A arbetar i undervisningen med att vid instruktioner och uppgifter förklara på flera 

olika sätt, genom att exempelvis berätta samma sak två gånger med annat ordval. Lärare A 

ger även stöd genom att stanna upp vid svåra ord och förklara tillsammans med klassen. I 

undervisningen förklarar lärare C nytt textinnehåll och nya ord vid genomgångar, samtalar 

om bilder och låter eleverna förklara svåra ord. Tillsammans hittar de liknelser eller 

synonymer. Detta arbetssätt används för att stödja alla elevers språkutveckling. Vid vissa 

tillfällen behövs extra genomgångar och förklaringar av en text, vilket ibland görs i grupp 

och ibland bara för enskild individ. 

 

Lärare B använder ett varierat språk och upprepar ofta instruktioner och viktig information 

med en annan formulering, detta för att öka sannolikheten att så många elever som möjligt 

ska förstå och med hopp om att öka elevernas ordförråd. Lärare A beskriver följande om 

utformningen i klassrummet:  

 

Klassrummets utformning är inte direkt anpassat för 

flerspråkigheten utan mer efter elevernas behov av anpassning. 

(Lärare A)  

 

Lärare A menar att klassrummet är anpassat för alla elever oavsett behov. Att behoven i 

klassrummet är olika är en självklarhet och det anpassas därefter. Lärare A menar att varje 

ny klass har sina behov av anpassningar i klassrummet. Lärare D berättar som att det är 

viktigt att arbeta konkret, tillexempel att ha bildstöd i flera sammanhang i undervisningen. 

Det som ligger till grund hos lärare A är att arbeta varierat med en grundtanke och att utgå 

från bilder och praktiskt arbete samt att samtala mycket i klassrummet. Det arbetssätt som 

används mycket är kollaborativt och ASL (att skriva sig till läsning), detta för att gynna 

lärandet för alla elever. Två anpassningar, som lärare C gör, är att använda bilder kopplade 

till ord i klassrummet. Det är ett arbetssätt som är till för att utveckla ordförrådet. Lärare C 

placerar elever, med annat modersmål än svenska, långt fram i klassrummet för att eleverna 

ska höra och se bättre vid genomgångar.  
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Ett arbetssätt, som lärare A tycker är viktigt, är att ständigt samtala om hur eleverna själva 

lär sig och förstår mest. Det viktigaste, som lärare A ser det, är utvärderingen med eleverna 

för att veta om metoden är rätt eller om undervisningen i klassrummet behöver förändras. 

Lärare A menar att kommunikationen och samtalen gör att lärare A vet vad som ska arbetas 

vidare med i den fortsatta undervisningen.  I likhet med lärare A betonar även lärare C 

vikten av samtalen med eleverna, att de är viktiga samt att de ökar ordförståelsen och sätter 

orden i ett sammanhang. Lärare C skapar situationer som stärker språket tillexempel genom 

bokprat, spel, teater, sånger och samtal till bilder. Att samtalen är viktiga för alla elever 

betonar lärare B i följande citat:   

 

Att använda språket på ett öppet och varierat sätt. Det gynnar 

inte bara de flerspråkiga eleverna utan alla elever. (Lärare B) 

 

Lärare B betonar att användandet av språket på ett varierat sätt inte bara gynnar de 

flerspråkiga eleverna utan alla elever. Lärare B menar att helheten måste finnas för ett 

fungerande klassrum. Lärare C betonar vikten av att samtala om vardagsord och elevnära 

händelser för att stödja språkutveckling i undervisningsspråket. Lärare C lyfter också 

betydelsen av att be den flerspråkiga eleven berätta om något, så att du som lärare märker 

elevens förståelse för sammanhang. Lärare C menar att eleverna inte alltid själva frågar om 

de inte förstår eller så tror de att de uppfattat uppgiften rätt.  

 

5.2.1 Ämnesövergripande  
 
I klassrummet sker mycket av lärandet i ett ämnesövergripande sammanhang, menar lärare 

A. Vid vissa tillfällen i veckan kommer studiestöd eller modersmålsläraren till klassrummet. 

De brukar göra en sammanfattning om klassens ämnesområde för alla elever utifrån sin 

synvinkel och tillsammans kan de skapa gemensam kunskap. En tydlig och positiv insikt, 

som lärare A lyfter, är att ”vårt tänk” skiljer sig en del mellan framförallt naturvetenskapen 

och samhällsvetenskapen. Utifrån det blir det ett mycket intressant lärandetillfälle att låta 

modersmålslärare eller studiehandledare berätta om arbetsområdet. Detta skapar en helhet i 

klassrumssituationen för de flerspråkiga eleverna, modersmålet blir en naturlig del av 

klassrummet och ger ett hopp om ökad förståelse för sammanhanget.  
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5.2.2 Lärarens kompetens 
 

Lärare B berättar att det ingick forskning och arbetssätt om flerspråkiga elever i lärare B:s 

utbildning men lärare B kan inte komma ihåg exakt vad. Lärare B har inte heller tagit del av 

någon ny forsknings som presenterats de senaste åren. Lärare A har utbildning inom 

Svenska som andraspråk. Lärare C liksom lärare D tar del av ny forskning genom att läsa 

mycket om hur man som lärare ska undervisa i en två- eller flerspråkig miljö, för att gynna 

sina elever i klassrummet, så som Skolverkets material om flerspråkighet. 

5.3 Anpassningar i klassrummet  
 

Samtliga intervjuade lärare uttrycker att anpassningar i klassrummet, för de flerspråkiga 

eleverna, inte görs på något speciellt sätt. Den stora skillnaden i klassrummet, som lärare A 

lyfter fram, är en dokumentationsvägg. En dokumentationsvägg som består av bilder och 

nya begrepp. Begreppen skrivs på alla de språk som är representerade i klassrummet, detta 

görs för att öka ordförrådet. Det som lärare B lyfter fram är att de alltid arbetar på ett 

språkstimulerande sätt i klassrummet för att gynna alla elever.  

 

Att ha flerspråkiga elever i klassrummet ger en medvetenhet om vikten av att vara tydlig i 

instruktioner och förklaringar, menar lärare C. Lärare C betonar att det även hjälper övriga 

elever i klassrummet. En förändring som har skett i lärare D:s klassrum är att det har tillsatts 

en extra resurs, genom lågstadielyftet, för att ge stöd i en flerspråkig elevs 

undervisningsspråk. Resurspersonen besöker eleven 20 minuter per gång två gånger i 

veckan. 

 

Lärare D berättar om möjligheter med att ta in språk i klassrummet. Ett exempel är att sätta 

upp lappar med namn på saker på olika språk. Lärare D lyfter också fram möjligheten att 

bjuda in föräldrar för att berätta om seder och språk, det skulle kunna bidra positivt till det 

flerspråkiga klassrummet.  

5.3.1 Att tillvarata modersmålen i klassrummet 
 

I undervisningen tas de flerspråkiga elevernas modersmål tillvara genom ord och begrepp 

och vad deras erfarenheter av ett ämne är. I klassens nuvarande arbetsområde i svenska läser 



 

 
22 

lärare A sagor på flera olika språk. De elever som kan läsa på sitt modersmål får möjlighet 

att göra det i klassrummet. I övrig undervisning ges, i största möjliga mån, möjlighet till att 

arbeta med texter på de olika språken. Lärare A har hittat samma texter på de olika språken 

som finns representerade i klassen och det ger möjlighet att jämföra och känna igen utifrån 

sitt modersmål. Lärare C berättar, att om den flerspråkiga eleven vill dela med sig av sina 

kunskaper i språket lär sig klassen tillsammans fraser och sånger. I klassrummet pratar 

klassen om likheter mellan språken, vilket lärare C ser som en intressant jämförelse.  

 

Ett önskemål, som lärare A berättar om, är att lärare A skulle vilja ha kunskap om arbetssätt 

för ytterligare inkludering av modersmålet och genom det kunna ta fram metoder utöver 

dokumentationsväggen samt textarbetet i svenska.  
 
Som det ser ut idag inkluderar inte lärare D elevernas modersmål i undervisningen, på grund 

av att det är vissa vårdnadshavare som inte vill att deras förflutna ska berättas om. Lärare D 

menar att det blir en svår situation om det tas tillvara på vissa elevers modersmål men inte 

andras. Lärare D ställer sig frågan om det är okej eller inte, att endast ta tillvara på vissas 

elevers modersmål i klassrummet. Lärare B uttrycker att eftersom de flerspråkiga eleverna i 

gruppen inte känner för att använda sitt modersmål inför resten av gruppen, så har lärare B 

valt att inte använda sig av deras modersmål i nuläget. Tidigare, i andra elevgrupper, har 

lärare B använt elevernas modersmål i klassrummet. Då har lärare B bland annat tagit upp 

vissa ord och fraser på olika språk, till exempel pratat om hälsningsfraser eller om det är 

något speciellt som intresserar eleverna för tillfället.  

 

5.3.2 Att samarbeta med modersmålsläraren 
 
Modersmålsläraren och lärare A har kontakt via mejl, där lärare A berättar om vad de 

arbetar med i klassrummet och vad lärare A ser som svårigheter i språket. När eleverna har 

modersmålsundervisning tar de med sig sina anteckningar och arbeten från lektionerna, för 

att modersmålsläraren ska kunna förtydliga och förstärka det arbetet som sker i 

klassrummet. Varje vecka har modersmålsläraren avsatt tid för att gå runt i klassrummen 

och stödja den verksamhet som pågår vid det tillfället. Beroende på hur det fungerar i 

klassrummen stannar modersmålsläraren olika lång tid. Modersmålsundervisningen sker i 

anslutningen till skoldagen efter skoltid, på fritiden eller under rast.  
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Samarbetet med modersmålsläraren tycker Lärare A känns nödvändigt för att ge möjlighet 

till lärande för alla elever. Lärare A ser att det gynnar undervisningen i klassrummet. Lärare 

A uttrycker att samarbetet tar mycket tid, men om de inte samarbetat hade Lärare A fått 

prioritera att lägga tid på att strukturera om arbetet i klassrummet för att ge alla elever 

möjlighet att vara med i undervisningen. Lärarna på skolan har ett gemensamt mål, lärare A 

citerar: ”Alla ska lyckas!”. Att alla ska lyckas anser lärare A som det viktigaste i 

undervisningen. Det är viktigt att eleverna får känna att de utvecklas, betonade lärare A.  

 

Lärare D och B berättar att det inte finns något samarbete med modersmålslärarna på 

skolan, modersmålsläraren gör sitt och klassläraren gör sitt. Lärare B berättar att orsaken till 

det är att det inte finns något samarbete är att det inte finns någon tid för gemensam 

planering. Lärare D berättar att kontakt har tagits med modersmålsläraren, för att kunna 

bygga vidare på undervisningen som sker i klassrummet, men det har inte lett till någon 

respons. Lärare D har bett om hjälp att förklara matematiska begrepp, men har fått svar från 

modersmålsläraren att de inte har tid med det. 

 

Lärare D ser dock möjligheter med ett samarbete, de hade kunnat ge stöd genom att förklara 

vad vi gör i klassrummet samt information till övriga elever vad modersmålsläraren och 

eleven gör på sina lektioner. Ett samarbete skulle kunna gynna övriga elever och vidga deras 

förståelse för språk, kommunikation samt olika kulturer. Ett samtal om seder, traditioner och 

bruk hade kunnat bli en naturlig del av undervisningen en klassrummet.   

 

Lärare C har idag inget samarbete med modersmålsläraren, vilken lärare C önskar för att 

kunna hitta liknande uppgifter till alla elever vid exempelvis berättelseskrivning. Ett 

samarbete skulle öka möjligheten till att hitta elevens styrkor och behov i 

språkutvecklingen. Lärare C upplever också att en timma varannan vecka är alldeles för lite 

tid för modersmålsundervisning.  

5.4 Vårdnadshavarnas betydelse  
 
Lärare D upplever att samarbetet med vårdnadshavare är bra och det flesta vårdnadshavarna 

pratar svenska, vilket underlättar samverkan mellan hem och skola. I kontakten med enstaka 

elevers vårdnadshavare behövs tolk för förståelsen, vid exempelvis utvecklingssamtal och 
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föräldramöten. Lärare C har samarbetet med vårdnadshavare i samband med läxor. Läxorna 

kan vara anpassade efter elevens behov.  

 

Lärare A ser samarbetet med de flerspråkiga elevers vårdnadshavare som varierat. Vissa 

vårdnadshavare är väldigt måna om att följa arbetet och vill kunna samtala om det hemma. 

De vill koppla till sin kultur och sitt sammanhang för ökad förståelse. Andra vårdnadshavare 

tar del av informationen som ges från skolans dokumentationsverktyg. I 

dokumentationsverktyget lägger skolans personal upp information flera gånger i veckan. 

Det görs i form av bilder och kommentarer på vad som arbetats med i skolan. I 

dokumentationsverktyget lägger personalen också upp återkoppling på vad de arbetat med 

och vad nästa vecka kommer att innehålla. Varje vecka lägger personalen också in något på 

den personliga sidan, för att visa på elevens personliga utveckling. Vissa vårdnadshavare 

har endast kontakt med skolan vid utvecklingssamtal och när personalen tar initiativ till 

kontakt.  

 

Lärare B berättar att samarbetet inte skiljer sig jämfört med övriga föräldrar i klassen. Det 

som är annorlunda är när en vårdnadshavare själv inte behärskar svenska språket, vilket 

kräver mer tid för kommunikation och vid utvecklingssamtal. När information skickas hem 

förklarar alltid lärare B för vårdnadshavaren vad det är för information, för att öka 

förståelsen.  
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I studiens diskussionskapitel kommer metoden för studien att diskuteras (6.1). Därefter 

diskuteras studiens trovärdighet (6.2). I kapitel 6.3 kommer studiens resultat att diskuteras i 

förhållande till studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning som tagits upp i 

studiens bakgrund.  

6.1 Metoddiskussion 
 

En kvalitativ forskningsansats, där fyra grundlärare blivit intervjuade, ger ingen möjlighet 

att dra generella slutsatser kring resultatet. En slutsats kan dras kring hur några grundlärare 

arbetar i det flerspråkiga klassrummet. En indikation på grundlärares perspektiv på 

flerspråkiga elever kan ges. Att intervjua grundlärare har gett en detaljerad bild av deras 

arbete. Dock hade det varit önskvärt att ha haft tid att göra en triangulering, att observera 

deras arbete i klassrummet samt intervjua eleverna för att kunna ge en tydligare bild av vilka 

arbetssätt de använder och hur de arbetar i det flerspråkiga klassrummet. En triangulering 

hade gett en större trovärdighet till studiens resultat.  

 

Det sociokulturella perspektivet har varit ett teoretiskt perspektiv för studien. Att analysera 

utifrån det har känts relevant för att belysa språkets, kommunikationens och kulturens 

betydelse för lärandet. Det sociokulturella perspektivet lyfter också fram betydelsen av 

samspelet mellan individer. Dessa aspekter är relevanta perspektiv i det flerspråkiga 

klassrummet.  

 

En kvalitativ innehållsanalys utifrån teman har gynnat studiens analys. En innehållsanalys 

ger efter en fördjupning i ämnet och en tydlig bild av datainsamlingen. I innehållsanalysen 

togs kategorier fram från datainsamlingen, det gav en överskådlig bild av resultatet när det 

sorterades in i resultatredovisningen. I analysen togs inspiration från hur en innehållsanalys 

görs, men gjordes utifrån bakgrundens rubriker. Bakgrundens rubriker användes som teman 

vilket har gett ett resultat. Om jag hade fullföljt innehållsanalysen enligt Lundman och 

Hällgren, Graneheims, (2012) av den transkriberade datainsamlingen, hade eventuellt en 

6 Diskussion  
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annans synvinkel upptäckts. Att använda teman från bakgrundsrubrikerna gjorde att jag gick 

in med en förutbestämd inställning till vad jag letade efter.  

 

I genomförandet av studien kontaktades tre skolor som valde att tacka nej till att delta. Jag 

som författaren upplevde att det var svårt att finna skolor som ville delta och som var 

oberoende, oberoende i den mån att jag som intervjuare inte har haft kontakt med 

grundlärarna tidigare. Detta för att kunna ge en objektiv bild av det flerspråkiga 

klassrummet. I nästa steg kontaktades skolor som författaren haft kontakt med under VFU-

perioder samt lärare som författaren kände till sedan tidigare. Det har varit både för och 

nackdelar att ha haft kontakt med skolorna sedan tidigare. Fördelen var att det blev en 

avslappnad intervju och grundläraren kände sig trygg i samtalet. En nackdel med intervjun 

var att informanten och intervjuaren känner varandra sedan tidigare, vilket kan ge en skev 

bild av situationen i klassrummet. Intervjuerna genomfördes via telefon vilket gör det 

svårare att få en bild av grundlärarens perspektiv, på grund av att intervjuaren inte får med 

kroppsspråk. Intervjuaren upplevde att samtalen med informanterna höll sig till 

intervjuguiden och gav hög relevans till studiens syfte och frågeställningar. En aspekt är att 

de fyra intervjuernas uppföljningsfrågor inte blev identiska, vilket kan ge en större variation 

av det flerspråkiga klassrummet.  

 

6.2 Trovärdighet 
 

Enligt Bryman (2012) och Lundman och Hällgren, Graneheim, (2012) beskrivs begreppen 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet för att förklara trovärdighet av 

studien. Studiens giltighet grundas i att studien undersöker det studien är avsedd att 

undersöka, dock hade användning av flera metoder varit önskvärt för att få en ökad 

tillförlitlighet. Om resultatet lyfter fram det som är representativt eller typiskt för det som är 

avsett att beskriva brukar en kvalitativ studie lyfta fram begreppet giltighet. Studiens 

tillförlitlighet visas genom noggrannhet i verifierandet i studiens ställningstagande under 

hela processen. Intervjuerna, som genomfördes via telefon, brister i att intervjuaren inte 

kunde ta del av kroppsspråket så som gester och blickar. Dock ger det en indikation på hur 

lärare ser på det flerspråkiga klassrummet. Studien använder också citat för att öka 

tillförlitligheten av studiens resultat. I analysen kan brister förekomma eftersom jag som 

författare av denna studie aldrig prövat på att genomföra en innehållsanalys, trots detta ger 
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innehållsanalysen en överblick av vad informanterna berättade. Studiens tillförlitlighet 

grundas också på studiens noggrannhet i beskrivning i ställningstagande under hela 

processen, som presenteras i kapitel 4.4. Under processen har också två personer läst och 

granskat studien. Författaren har deltagit vid handledningstillfällen på Jönköping University. 

Vid dessa tillfällen har studien blivit ventilerad av studiekamrater. När studiens intervjuer 

samt analysen av datainsamlingen görs av samma individ innebär det att resultatet av 

studien inte blir oberoende, utan en tolkning sker av studiens författare. En tolkning görs 

utifrån författarens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, samt 

författarens tidigare erfarenheter och synsätt. När studien genomförs och analyseras av 

samma individ blir inte resultatet oberoende, utan en tolkning kommer att göras. I en 

kvalitativ studie kallas det delaktighet. Överförbarhet handlar om i vilken mån studien kan 

överföras i andra sammanhang. Det är läsaren som avgör om resultatet är användbart till 

andra kontexter. För att kunna avgöra det krävs en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och genomförande.  

 

6.3 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt lgr11. 

Syftet med studien är att undersöka grundlärares perspektiv på flerspråkiga elever i 

förskoleklassen och årskurs ett till tre samt hur de ser på sitt arbete i det flerspråkiga 

klassrummet.   

 
De intervjuade lärarna berättar att de ser möjligheter med olikheter i klassrummet. En 

likvärdig utbildning förespråkas i både Barnkonventionen och i Lgr11, att ge alla 

förutsättningar till att lyckas oavsett flerspråkighet eller inte. Även Wedin (2015) och Smith 

& Rodriguez (2010) betonar detta.  

 

Lärare B, som intervjuades, berättar att det är givande för elever att möta andra språk i 

klassrummet. Resultatet visar också att lärandet berikas med olika språk i klassrummet. Det 

ger en bättre möjlighet att förstå omvärlden. Att ta hänsyn till elevers språk, kultur, tidigare 

erfarenhet och kunskap belyses i Lgr11 (Skolverket, 2011; SKOLFS 2010:37). Resultatet 

visar att grundlärarna ser möjligheter med att klassen består av olikheter. Att ge alla barn 

lika förutsättningar i skolan oavsett den socioekonomiska bakgrunden är skolans 
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värdegrund, liksom Wedin (2015) och även Lgr11 betonar vikten av en kulturell mångfald i 

skolan.  

 

Vygotskijs (1978) syn och det sociokulturella perspektivet menar att vi människor lär oss i 

samspel med andra. Resultatet visar att grundlärarna ser språket som vårt främsta redskap 

för kommunikation och att flera språk i klassrummet ger en större förståelse för omvärlden. 

I klassrummets diskussioner, som informanterna lyfter fram, är nya ord och begrepp 

gynnade enligt studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Lärarna arbetar aktivt med läs- och skrivinlärningen genom att arbeta med nya ord och 

begrepp. De fyra inlärningsstrategierna som Cummins, Mirza och Stille (2012) lyfter fram 

arbetar de intervjuade lärarna omedvetet med. Den andra strategin som innebär att ta del av 

elevernas språk och kunskap om nya begrepp samt att de låter eleverna vara med och 

förklara i klassrummet arbetar två av lärarna med. De andra två lärarna vill ta in elevernas 

förstaspråk i undervisningen, men på grund av ovilja från eleverna är det svårt. Det är svårt 

att avgöra om lärarna arbetar med den tredje inlärningsstrategin. För att få fram det hade det 

krävts en observation av undervisningen i klassrummet. Två av de fyra intervjuade lärarna 

berättade att de jämför elevernas språk och ser likheter och skillnader, vilket är den fjärde 

strategin som Cummins, Mirza och Stille (2012) lyfter fram.  

 

Ingen av de intervjuade grundlärarna gör några speciella förändringar i sina klassrum på 

grund av flerspråkiga elever. Trots att lärarna berättar att de saknar redskap för ett 

flerspråkigt klassrum använder de sig av arbetssätt som har stöd i forskningen.  Forskning 

visar att lärare ofta saknar stöd i klassrummet för andraspråksinlärning samt att de saknar 

verktyg för att de flerspråkiga eleverna ska kunna ta del av samma undervisning som sina 

klasskamrater (Axelsson & Nilsson, 2013). Resultatet av studien visar att lärare känner att 

de saknar redskap och kunskap för att kunna skapa ett klassrum där flerspråkighet blir en 

naturlig del av undervisningen. Personalens kompetens är en faktor som har betydelse för 

kvaliteten i klassrummet enligt Wedin (2015). Två av de intervjuade lärarna berättade att de 

tar del av ny forskning och en av lärarna har behörighet i svenska som andraspråk. En av de 

fyra intervjuade lärarna tar inte del av någon ny forskning.  

 

I resultatet framkom det att lärarna är medvetna om vikten av att ge tydliga instruktioner vid 

exempelvis genomgångar. De lyfter även fram hur de använder sig av andra ordval vid extra 
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genomgångar av instruktioner. Att använda språket på ett varierat sätt menar lärarna inte 

bara gynnar de flerspråkiga eleverna utan alla elever i klassrummet. Att använda flera 

arbetssätt för att elever ska kunna ta till sig ny kunskap ser både Smith & Rodriguez (2010) 

och Wedin (2015) som gynnande i klassrummet.  

 

Att stanna upp och förklara vid nya begrepp ökar elevernas ordförråd anser de intervjuade 

lärarna vara gynnande. I samtalet om nya begrepp använder lärarna bildstöd för att öka 

förståelsen. Tre av de intervjuade lärarna lyfter fram arbetet med bilder och praktisk arbete 

som en metod de använder i det flerspråkiga klassrummet. Att använda konkreta 

tillvägagångssätt i klassrummet samt gemensamma mål ser Kuyumcm (2013) som ett 

gynnsamt arbetssätt. En intervjuad lärare hade som mål att alla skulle lyckas. Att se alla 

elever som kompetenta individer och verka efter skolans demokratiska grund är en rättighet 

för eleverna. Lärare A menar att vi måste se elevernas behov av anpassning och tillåta 

elevernas olikheter i klassrummet.  

 

Att ha en ämnesövergripande undervisning med gemensam planering tillsammans med 

modersmålsläraren ger en större möjlighet för de flerspråkiga eleverna att kunna delta i 

undervisningen i klassrummet. En av de intervjuade lärarna arbetar med samma texter i 

modersmålet som i svenskundervisningen klassrummet, för att skapa en större förståelse för 

innehållet. Det gemensamma arbetet gör att man tillsammans kan skapa förståelse för 

texterna och det ger en större språkutveckling i undervisningsspråket, vilket i sin tur ökar 

möjligheten för de flerspråkiga eleverna att delta i undervisningen i klassrummet. Smith & 

Rodriguez (2010) och Wedin (2015) betonar vikten av att tillåta flera olika arbetssätt för att 

ta till sig ny kunskap. 

 

Två av de intervjuade grundlärarna beskriver samma situation. Eleverna är inte glada för att 

dela med sig av sina språk vilket gör att det sällan används i klassrummet. De övriga två 

grundlärarna som intervjuats beskriver att elevernas förstaspråk används i klassrummet. 

Förstaspråken används i samarbete med modersmålsläraren eller studiehandledare, vilket 

visar sig gynnande för eleverna med annat modersmål än svenska. Ett samarbete med 

modersmålsläraren ökar elevernas möjlighet att kunna delta i den ordinarie undervisningen. 

I tidigare forskning av Axelsson & Nilsson (2013) beskrivs en ovilja från elever att använda 

sitt förstaspråk i undervisningen. Det vi kan se i denna studie är att två av fyra informanter 
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berättar att deras elever vill dela med sig av sitt modersmål och lärarna ser att detta gynnar 

elevernas språkutveckling.  

 

Att ta in förstaspråket i klassrummet ger en större utveckling för undervisningsspråket. Två 

av de intervjuade lärarna har inget samarbete med modersmålslärarna. Dock ser de fördelar 

med ett samarbete för att öka förståelsen för språk och kommunikation, men de saknar 

verktyg till hur det ska kunna göras. De menar att ett samarbete skulle ge bättre möjligheter 

att finna elevers styrkor och behov för språkutvecklingen. En av lärarna har ett bra 

samarbete med modersmålslärarna och det underlättar för eleverna att kunna delta i den 

ordinarie undervisningen. Nackdelen är att samarbetet tar tid samt att det är svårt att hitta 

tider för att kunna sitta ner tillsammans. Läraren uttrycker att det är värt arbetet och 

tidsåtgången samt att det är svårt att finna en annan lösning just nu. Det är viktigt att se de 

flerspråkiga eleverna som en resurs i samhället samt att vi behöver samhällsmedborgare 

med god kunskap i första- och andraspråket menar Hyltenstam och Milani (2012). Därför är 

det viktigt att stödja elever med annat modersmål än svenska.  

 

När det gäller kontakten med vårdnadshavarna är den varierande bland lärarna. Många av 

vårdnadshavarna är måna om att följa skolans arbete och barnens utveckling i skolan, 

medan andra endast dyker upp vid utvecklingssamtal. Lärarna ser inga skillnader i 

samarbetet med flerspråkiga barns vårdnadshavare jämfört med övriga vårdnadshavarna i 

klassen. Forskning visar att engagerade vårdnadshavare, som ger motivation och stöd i 

språkutvecklingen, gynnar barnen samt att användande av förstaspråket hemma gynnar 

utvecklingen av undervisningsspråket.  

 

Flerspråkigt klassrum är ett flerstämmigt klassrum. Dysthes (1996) flerstämmigt klassrum 

kan jämföras med de flerspråkiga eleverna i Hyltenstam och Milani, (2012). Ett 

flerstämmigt klassrum där alla röster blir hörda och det sociala samspelet ökar kunskapen 

hos eleverna. Ett samspel mellan eleverna speglas i studiens teoretiska utgångspunkt.  

6.4 Slutdiskussion 
 
Slutsats som kan dras efter avslutade studie är att informanterna i denna studie, det vill säga 

grundlärare som arbetar i förskoleklassen och årskurs 1-3, är medvetna om att förtydliga och 

möjliggöra för sina elever för att kunna delta i klassrummet. Oavsett vilken bakgrund, 
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tidigare erfarenhet eller kunskapsnivå ses alla som individer som har möjlighet att lyckas i 

klassrummet. I klassrummet arbetar grundlärarna på ett sätt som gynnar alla elever och inte 

bara de flerspråkiga eleverna är genomgående för studiens intervjuer, vilket blir utmaningar 

för grundlärarna i förskoleklassen och årskurs 1-3. Detta är en grundtanke som jag kommer 

bära med mig i min undervisning efter avslutad studie. Jag kommer också ta med mig att 

samarbetet med modersmålsläraren är en viktig del av undervisningen i klassrummet för att 

möjliggöra för de flerspråkiga eleverna. Att ha en god relation till elevernas vårdnadshavare 

visas i studien gynna elevernas språkutveckling och det är en viktig del i en grundlärares 

arbetsuppgifter.  

 

Efter att ha avslutat denna studie upptäcker jag att mer forskning om arbetssätt i 

klassrummet, som gynnar det flerspråkiga klassrummet, skulle behövas. Det jag kan se efter 

att ha intervjuat grundlärare är att fler lärare behöver ta del av aktuell forskning om vad som 

fungerar i det flerspråkiga klassrummet. Att ha en kompetent personalgrupp ger ökad 

kvalitet i skolan. Med kompetent personal kan vi nå högre måluppfyllelse och fler elever 

som lyckas väl i skolan.  
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Intervjufrågor om flerspråkiga elever 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vad har du för utbildning?  

 

3. Hur gammal är du? 

 

4. Hur många barn i barngruppen är flerspråkiga? 

 

5. Vilka olika språk finns representerade i barngruppen?  

 

6. Hur anpassar du ditt klassrum för elever som är flerspråkiga?  

 

7. Vilka arbetssätt använder du idag för att flerspråkiga elever ska få goda förutsättningar i 

klassrummet? 

 

8. Hur ser samarbetet med de flerspråkiga elevernas vårdnadshavare ut?  

 

9. Vad ser du som möjligheter med att arbeta i en klass med flerspråkiga elever? 

 

10. Är det något du förändrar i klassrummet när det finns flerspråkiga elever, jämfört med 

om det endast är elever med svenska som modersmål? 

 

11. Hur tas elevernas modersmål tillvara i undervisningen? 

 

12. Om du idag inte arbetar med att inkludera elevernas modersmål i undervisningen, hur 

skulle du kunna göra för att inkludera det? 

 

Bilaga  
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13. Finns det ett samarbete/en planering tillsammans med modersmålslärarna? Hur ser 

samarbetet i så fall ut?  

14. Varför har ni eller varför har ni inte ett samarbete med modersmålslärarna?  

 

15. Har du tagit del av någon forskning kring arbete med flerspråkiga elever? I så fall vad?  

  

 

Är det något annat som du anser är viktigt i undervisningen med flerspråkiga elever, som 

kan gynna deras möjlighet till lärande?  
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Teman utifrån 
bakgrundens 
rubriker 

Meningsenhet Kondenserade 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Oavsett 
socioekonomisk 
bakgrund 

A: Klassrummets 
utformning är inte 
direkt anpassad för 
flerspråkigheten utan 
mer efter elevernas 
behov av anpassningar. 

Anpassat för elever med 
behov av anpassningar. 

Eleverna Att tillgodose varje individ 

Stöd för 
andraspråksinlärning 

A: Ser att det finns 
många möjligheter 
med olikheter i stort. 
Att se vad alla har med 
sig och vad de har för 
starka sidor kan 
användas till mycket. 
Jag ser även att alla 
elever får större 
förståelse för hur det 
ser ut i världen och att 
språket är viktigt för 
kommunikation. 
 

Många möjligheter med 
olikheter. Att ta tillvara 
på vad alla har med sig, 
starka sidor. Större 
förståelse för omvärlden.  
Språket viktigt för 
kommunikation.  

Arbetssätt Att stödja elevens 
språkutveckling 

- Ämnesövergripande  
- Lärarens kompetens 

Det flerspråkiga 
klassrummet 

A: Men vi har en 
dokumentationsvägg 
där vi samlar det vi 
arbetar med. VI arbetar 
ganska mycket 
ämnesintegrerat och 
har en vägg som är ca 
4 meter bred där vi 
samlar det vi arbetar 
med. Här är det mycket 
bilder och nya begrepp 
skrivs på alla språk vi 
kan. Om vi pratar om 
ordet friktion så har vi 
med detta ord på alla 
språk som är 
representerade. 
 

Dokumentationsvägg i 
klassrummet för att 
dokumentera med bilder 
och begrepp.  

Anpassningar  Anpassningar i klassrummet 

Modersmålet i 
klassrummet 

A: Genom ord och 
begrepp och vad deras 
erfarenheter av ett 
ämne är. Just nu 
arbetar vi med sagor i 
svenska och då läser vi 
sagor på flera olika 
språk. De som kan läsa 
på sina modersmål gör 
det. Vid övriga 
tillfällen när vi läser 
och arbetar med texter 
försöker vi hitta 
samma texter på alla 
språk för att kunna 
jämföra och känna 
igen. 
 
 

Genom ord och begrepp 
kunna koppla till deras 
erfarenheter. Läser sagor 
på olika språk. Hitta 
liknande texter för att 
jämföra och känna igen 
språket.  

Ord och begrepp 
på de olika 
språken 

Att ta tillvara på modersmålet i 
klassrummet 

Samarbete med 
modersmålsläraren 

A: Vid vissa tillfällen i 
veckan kommer 
studiestöd eller 
modersmålslärare förbi 
och då brukar de 

Studiestöd och 
modersmålsläraren i 
klassrummet vid vissa 
tillfällen i veckan. Får in 

Samarbete med 
modersmålsläraren 
i klassrummet.  

Att samarbeta med 
modersmålsläraren 
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sammanfatta lite om 
vårt ämnesområde för 
alla elever utifrån deras 
synvinkel och 
tillsammans lär vi oss 
en massa nytt.  Vi har 
märkt att tankar och 
idéer som vi har i vårt 
”svenska tänk” skiljer 
sig en hel del åt i 
framförallt NO och 
SO, därav är det extra 
intressant att låta 
modersmålslärarna och 
studiehandledarna 
berätta om detta.  
 

nya synvinklar i 
klassrummet tack vare 
modersmålsläraren och 
studiestöd i klassrummet.  

Samverkan mellan 
hem och skola 

A: Det är väldigt 
varierande. Vissa är 
väldigt måna om att 
följa arbetet för att 
kunna samtala om det 
hemma och ge en bild 
av det från sin kultur 
och sitt sammanhang. 
Andra tar del av vad vi 
arbetar genom vårt 
dokumentationsverktyg 
Unikum. På Unikum 
som är ett webbaserat 
dokumentationsverktyg 
lägger vi flera gånger i 
veckan ut bilder och 
kommentarer på vad vi 
arbetar med. Andra 
föräldrar dyker upp vid 
utvecklingssamtal och 
pratar med oss när vi 
tar kontakt med dem.   
 

Varierande samarbete 
med vårdnadshavarna. En 
del måna om att kunna 
prata om vad som händer 
i skolan medan andra 
endast kollar 
dokumentationsverktyget. 
Andra dyker endast upp 
på utvecklingssamtalet.  

Vårdnadshavarna Vårdnadshavarnas betydelse  


