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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur sju lågstadielärare förhåller sig till flerspråkighet i 

undervisningen, hur deras uppfattningar kommer till uttryck i undervisningen samt vilka möjligheter 

och begränsningar som kan finnas i arbetet med flerspråkighet i undervisningen. 

I studien har kvalitativa metoderna använts i form av intervjuer och klassrumsobservationer. Av 

resultaten framgår att lärarnas insatser för uppmuntran av flerspråkighet i undervisning är individuella. 

Lärarnas inställning till flerspråkighet i undervisning påverkar utformningen av undervisningen. Även 

lärarnas intresse och kunskaper om flerspråkighet, samarbete med modersmålslärare samt elevernas 

språkliga och kulturella bakgrund har betydelse för arbetet med flerspråkighet i undervisningen. 
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1. Inledning 

Vi lever i ett globaliserat samhälle där Sverige utvecklas till ett alltmer mångkulturellt land. Mänsklig 

migration tillsammans med globalisering har lett till att människor från olika etniska, kulturella och 

språkliga bakgrund lever tillsammans vilket haft till följd att den svenska skolan inte längre är en 

språkhomogen plats utan har utvecklats till en heterogen sådan med en prägel av flerspråkighet. Enligt 

Skolverkets statistik, på Skolverkets webbsida för statistik och utvärdering, har medelvärdet för 

andelen grundskoleelever som är berättigade för undervisning i modersmål och svenska som 

andraspråk ökat från 20,6% till 27,3% på de senaste fem åren.  Det innebär att i genomsnitt är var 

fjärde grundskoleelev flerspråkig och talar och tänker på ett annat språk än undervisningsspråket. 

Betygsstatistiken visar att elever med svenska som andraspråk i mycket lägre utsträckning uppnår 

behörigheten till gymnasieskolan i jämförelse med enspråkiga elever som har svenska som 

modersmål. Anledningen är elevernas otillräckliga språkkunskaper i svenska men även skolans och 

lärares förhållningssätt till flerspråkighet och elevernas erfarenheter och kunskaper på förstaspråket 

(Axelsson och Magnusson, 2012). 

Språket spelar en väsentlig roll i inhämtning och befästande av nya kunskaper samt uppnående av 

skolframgång (Hyltenstam, 2007), därför är det viktigt att stärka elevers modersmål vilket kan gynna 

deras andraspråksutveckling och lärande. Människans medvetande skiljer inte på olika språk utan de 

står i växelverkan med varandra och tillsammans bildar den språkliga repertoaren (Cummins, 2007). 

Istället för att eftersträva enspråkighet bör man i undervisningen utnyttja elevernas samtliga språk för 

att erbjuda möjligheter att fördjupa och befästa de nyinhämtade kunskaperna (a.a.). Mångfalden borde 

ses som en tillgång och inte som ett problem i undervisningen (Axelsson, 2004). Detta kan bidra till ett 

öppet och tryggt klassrumsklimat där flerspråkiga elever känner sig accepterade och delaktiga 

samtidigt som det gynnar deras identitetsutveckling och kunskapsinhämtning (a.a.). 

I min framtida lärarroll kommer jag att möta många flerspråkiga elever med varierande språkliga 

bakgrund, kunskaper och repertoarer och därför har jag i mitt självständiga arbete valt att undersöka 

sju klasslärares inställning till flerspråkighet i undervisningen samt ta reda på konkreta arbetssätt att 

använda flerspråkighet som en tillgång i flerspråkiga klassrum.  

 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur lärare förhåller sig till flerspråkighet i 

undervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar som kan finnas i användning av 

flerspråkighet i undervisning. Undersökningen riktar sig mot grundskolans årskurs 1-3. För att kunna 

genomföra undersökning har tre frågeställningar tagits fram. 

 

1. Vilken inställning har lärarna till flerspråkighet? 

2. Vilka uppfattningar har lärarna om användning av olika modersmål i undervisning? 

3. Vilka konkreta exempel på användning av flerspråkighet är synliga i lärarnas undervisning? 



2 

2. Bakgrund 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för de centrala begreppen för studien. Därefter följer ett kapitel 

om studiens koppling till skolans styrdokument. Vidare beskrivs den teoretiska bakgrunden som följs 

av tidigare forskning inom ämnet. Avslutningsvis lyfts några förslag fram på hur man kan ta tillvara 

flerspråkighet i undervisningen. 

 Viktiga begrepp  

I detta avsnitt definieras de centrala begreppen.  

2.1.1. Modersmål och förstaspråk 

I språkvetenskapliga sammanhang likställs begreppen modersmål och förstaspråk med språket som 

individen exponeras först för och tillägnar sig genom sina vårdnadshavare i uppväxtmiljön 

(Abrahamsson, 2009; Svensson, 2009). En individ lär sig grunderna i sitt förstaspråk fram till 

treårsåldern. Inlärningen sker samtidigt som den kognitiva utvecklingen hos individen och därför 

kopplas de tidiga upplevelserna och känslorna till förstaspråket (a.a.).  

2.1.2. Andraspråk   

När förstaspråket grundats hos individen som sedan lär sig ett annat språk kallas det för andraspråk 

(Abrahamsson, 2009). Det är ordningsföljden och inte behärskningsgraden som ligger till grund för 

definitionen av termerna förstaspråk och andraspråk (a.a.). Andraspråket är språket som oftast lärts in i 

en miljö där det används som det huvudsakliga kommunikationsmedlet (Abrahamsson, 2009; 

Svensson, 2009). Elever som har ett annat modersmål än undervisningsspråket i skolan kan benämnas 

andraspråkselever (a.a.). 

2.1.3. Flerspråkighet  

Flerspråkighet är ett brett begrepp, enligt Svensson (2009) innebär flerspråkighet att obehindrat kunna 

använda två eller flera språk i tal och i skrift i olika kontexter (a.a.). Denna definition utesluter många 

elever, framför allt de i yngre åldrar som ännu inte kan läsa och skriva, därför används begreppet 

flerspråkighet i detta arbete i bemärkelsen att kunna förstå och tala fler än ett verbalt språk.  

 Skolans styrdokument 

I detta avsnitt redogörs för vad styrdokumenten säger om flerspråkighet i skolan.  

Skollagen slår fast att: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. ” (SFS 2010:800) 

Flerspråkighet är en tillgång som bör utvecklas och utnyttjas för att kunna befrämja lärandet hos 

flerspråkiga elever (Skolverket, 2012). Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har 

direkt inverkan på alla elevers lärande och utveckling men framför allt på flerspråkiga elever (a.a.).  
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I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att delaktighet i det grundläggande sociala arvet tillsammans 

med kännedom om en själv ger en säker personlighet som är avgörande för att växa tillsammans. 

Elever ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social mötesplats som har både en potential och en skyldighet att befästa 

denna kapacitet hos alla som arbetar där (a.a.). 

Vidare framgår det av läroplanen (Skolverket, 2016) att en klar insikt om den egna kulturen och dess 

plats i det gemensamma kulturarvet är en trygghet för ens identitetsutveckling där även språk och 

lärande är nära förknippade. I den svenska skolan har varje elev rätt till en likvärdig utbildning utifrån 

sina förutsättningar och behov (a.a.). 

”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, 2016, s.8).  

Elevernas lärande och kunskapsinhämtning ska stimuleras utifrån deras tidigare erfarenheter samt 

språklig och kognitiv bakgrund (Skolverket, 2016). Undervisningen bör inte hanteras på samma sätt 

för alla utan formas så att den stimulerar utvecklingen av det kulturella arvet som innefattar värden, 

traditioner, språk och kunskaper hos individen. Det pedagogiska arbetet på skolan ska äga rum i en 

ömsesidig samverkan med elevens olika hemförhållanden (a.a.). 

Det finns en möjlighet för skolor att anordna delar av undervisningen på ett annat språk än svenska 

enligt följande skrivning i skolförordningen:  

”För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurs 1-6 anordnas på detta språk.” (SFS 2011:185, 

2011.§ 12).  

”Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning enligt 12 § får högst hälften av 

undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så att undervisningen på 

svenska successivt ökar.” (SFS 2011:185, 2011.§ 13).   

I kursplanen för modersmål (Skolverket, 2016) beskrivs att genom språket bygger individen sin 

personlighet, ger uttryck åt sina uppfattningar och skapar sig en förståelse för andras föreställningar. 

Att lära sig flera språk kan ge nya synpunkter på omvärlden, expandera potentialer för kontakter samt 

skapa större förståelse för olika livsstilar. Att ha ett rikt och utvecklat förstaspråk är avgörande för hur 

man bemöter mångfalden i samhället. Möjligheten att använda sitt förstaspråk är gynnsamt även för 

elevens språkutveckling och lärande (a.a.).   

I en rapport Flera språk – fler möjligheter (Skolverket, 2003) beskrivs modersmålet som en naturlig 

del av undervisningen, men bristande kompetens hos lärare är en anledning till att eleverna inte får den 

stimulans som de har rätt till för att kunna utveckla en aktiv tvåspråkighet (a.a.).  

 Teoretisk bakgrund 

2.3.1. Sociokulturell teori 

Studien har sin utgångspunkt i sociokulturell teori där lärande betraktas som en social process och har 

en stark relation till individens erfarenheter och språkliga/begreppsliga medvetenhet (Vygotskij, 

2001). Individen är en social varelse som utvecklas i samspel med andra individer och de kulturella 

artefakterna i omgivningen (Säljö, 2014). Språket är det viktigaste redskapet i samspelet eftersom 

individen lär sig de interaktiva färdigheterna genom språk och därigenom får möjlighet att utbyta 

tankar samt skapa en förståelse för sin omvärld (Vygotskij, 2001; Säljö, 2014).  Människan är ständigt 
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under utveckling med många möjligheter att ta till sig kunskaper (Vygotskij, 2001). Individen befinner 

sig mellan två utvecklingszoner, nämligen den aktuella utvecklingszonen och den proximala 

utvecklingszonen. Det förstnämnda bestäms av uppgifter man klarar av på egen hand och den 

sistnämnda bestäms av uppgifter man inte klarar av självständigt och därför behöver stöttning i form 

av samarbete eller handledning av någon som kan. Det man klarar av med hjälp idag kan man göra på 

egen hand imorgon och det är viktigt att ha lagom höga förväntningar för att hålla igång motivationen 

och lusten till lärande. För låga utmaningar kan upplevas tråkiga och för höga kan skapa frustration 

(a.a.). 

Enligt den sociokulturella synen på lärande är klassrumsinteraktion väsentlig för utbyte av information 

och därmed utveckling av lärande hos eleverna. Kunskap har sin grund i elevens språkliga produktion 

både i tal och i skrift och därför bör läraren uppmuntra en ständig dialog i klassrummet (Dysthe, 

2003). Läraren bör aktivt stötta eleverna i deras språk för att öka deras möjligheter till delaktighet i 

undervisningen (a.a.). Även Lindberg (2001) rekommenderar klassrumsinteraktion i mångkulturella 

klassrum och menar att samtal mellan lärare och elever och elever sinsemellan stöttar lärande 

samtidigt som det levererar viktig information om elevernas språk- och kunskapsutveckling som kan 

användas för anpassning och planering av undervisning (a.a.). 

2.3.2. Språk och identitetsskapande 

Individens identitet är en produkt av olika aspekter men främst av uppfattningarna som man själv har 

om sig och hur man bemöts av andra (Bozarslan, 2001). Individen strävar att konstruera sin identitet 

utifrån en av samhället godkända mallar (György-Ullman, 2010). Skolan kan ses som en social arena 

där såväl lärare som elever strävar efter att finna sina roller (Hjörne & Säljö, 2008). Modersmålet har 

en stark koppling till individens primära sinnen och därmed ens identitetsutveckling samt självbild 

(Ladberg, 2003), därför kan lärarens bemötande av flerspråkighet bland elever spela en avgörande roll 

i konstruktionen av deras identitet (a.a.). Enspråkiga normer i skolan kan å ena sidan gynna de redan 

dominerande ideologierna men å andra sidan kan det bidra till en underförståelse av vilka språk samt 

användare som betraktas som legitima i klassrummet (Werndin, 2010).  I syftet med att kunna skapa 

en trygg skolmiljö för alla elever är det viktigt att lärare är medvetna om att de rådande språkliga 

normerna kan påverka elevers identitetsutveckling samt minska deras möjligheter till 

identitetsskapande om de sorteras i de redan befintliga identitetsfacken utifrån sina språk 

(Cruickshank, 2006).   

2.3.3. Andraspråksinlärning 

Att lära sig ett nytt språk handlar om att lära sig dess uttal, ordförråd, diskurs, pragmatik samt 

grammatik dvs. struktur och ordföljd (Taube, 2013). Vid andraspråksinlärning finns redan språkliga 

erfarenheter och en utvecklad kognitiv förmåga hos individen (Svensson, 2009). Det är en process som 

inte sker automatiskt utan kräver strukturerade undervisningsmetoder som stimulerar parallell 

utveckling av språk och kunskaper hos elever (Gibbons, 2006). Användning av olika språk utifrån 

sammanhang och funktioner gör att språken snarare kompletterar varandra än att de utvecklas parallellt 

(a.a.).  Andraspråkselever talar oftast ett språk hemma och ett annat i skolan vilket medför skillnader i 

ordförrådet på de olika språken (Svensson, 2009). Vid andraspråksinlärning måste eleven lära sig 

språkets form och innehåll samtidigt, vilket är ansträngande och tar längre tid i jämförelse med elever 

som har svenska som modersmål (Ladberg, 2003). Generellt tar det cirka ett till två år att lära sig 

vardagsspråket, medan inlärning av skolans ämnesspecifika språk kan ta ungefär fem år (Cummins, 

2000). Flerspråkiga barns ordförråd i andraspråket utvecklas långsammare vilket medför en försenad 
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läsutveckling (Wagner et al., 2008). Det beror dels på att andraspråksinlärare behöver utveckla både 

språkliga baskunskaper och uppbyggnad samtidigt och dels på att ämnesneutrala ord oftast inte 

undervisas i skolan (Skolverket, 2012).  

2.3.4. Modersmålets betydelse vid andraspråksinlärning 

Modersmålet har en positiv inverkan på andraspråksutveckling (Cummins, 2000; Gibbons 2009; 

Hyltenstam, 2007). Elever som inte får möjlighet att utveckla alla sina språk och inte får utnyttja sina 

språkliga erfarenheter går miste om en av de mest inflytelserika funktionerna i sin språkutveckling 

(Cummins, 2000) då stabila baskunskaper och begreppsapparat inom modersmålet kan underlätta 

begreppsutveckling och kunskapsinhämtning i andraspråket (Axelsson et al., 2002; Hyltenstam, 2007). 

Ett avbrott av begreppsutveckling i förstaspråket kan ge negativa konsekvenser på 

andraspråksutveckling (Hyltenstam, 2007). 

Delaktigheten i klassrumsinteraktion kräver en språklig bas och ett vidgat ordförråd (Ladberg, 2003) 

Enspråkiga svenska elever har oftast ett utvecklat talspråk och språkliga baskunskaper i svenska när de 

börjar skolan (Taube, 2013). Flerspråkiga barn däremot har varierande språkkunskaper i svenska 

beroende på vistelsetiden i Sverige, färdigheter i sitt modersmål och åldern vid mötet med 

andraspråket (Wagner et al., 2008). Sociokulturella upplevelser, oftast som bakgrundskunskap, är en 

förutsättning som inte är självklar hos alla andraspråkselever och därför kan de behöva koppla in 

kunskaper från sina förstaspråk för att kunna ta till sig nya kunskaper (Westlund, 2009).  

Kartläggning av elevernas kunskaper i modersmålet är viktigt för att kunna erbjuda en så likvärdig 

utbildning som möjligt (Damber, 2013).  För att kunna planera undervisning utifrån elevernas 

förutsättningar behöver läraren vara medveten om elevens kunskaper och mognadsnivå i sin 

förstaspråksutveckling (a.a.). Ett regelbundet samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren är 

en avgörande faktor som kan underlätta anpassningen av uppgifterna och därmed effektivisera 

andraspråksinlärning hos eleven (Ladberg, 2003).  

2.3.5. Attityder till flerspråkighet 

Utifrån ett globalt perspektiv är flerspråkighet en regel (Wagner et al., 2008) som betraktas som en 

framgångsfaktor men i Sverige ses enspråkighet som norm och flerspråkighet mer som ett problem än 

en tillgång (Håkansson, 2003; György-Ullholm, 2010; Werndin, 2010). Denna syn återspeglas även i 

den svenska skolan där enspråkighet anses vara en del av skolkulturen trots att flerspråkighet är 

vanligt förekommande (Elmeroth, 2008). Det krävs en attitydförändring och en omvärdering av de 

befintliga fördomarna om flerspråkighet samt införskaffning av mer kunskap om hur flerspråkighet 

kan användas som en resurs (Ladberg, 2003). En av de ihållande fördomarna som avfärdas av 

Lindberg (2002) är att utveckling av modersmålet kan ha negativ inverkan på andraspråksinlärningen. 

Man har haft uppfattningen att hjärnan har ett begränsat utrymme och en begränsad kapacitet för 

språkinlärning, därför ska språken hållas isär och fokuseras på ett i taget, helst det som används i 

samhället, annars kan det skapa förvirring och försena andraspråksutvecklingen. Men idag finns det en 

stor enighet bland forskare om motsatsen (a.a.). 

Attitydförändring handlar om att betrakta olikheter bland elever som något positivt och att utnyttja 

flerspråkighet som ett sätt för alla elever att få ta del av flera olika perspektiv (Elmeroth, 2008). Skolan 

är en mötesplats för olika kulturer och etniciteter men bland lärare råder det ett stort ointresse för 

elevernas tidigare erfarenheter och språk (Elmeroth, 2008). Den monokulturella normen i skolan 

skapar orättvisa och ojämlikhet i undervisningen för de som inte omfattas av normen (Axelsson, 

2013). Detta motstrider skolans uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning utifrån elevens tidigare 
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erfarenheter, språk och kunskaper. Ett sätt att undvika detta är att arbeta tillsammans mot en 

interkulturell förståelse av värdegrunden genom att tillåta och respektera alla språk och ge dem 

mening och utrymme i undervisningen (a.a.). 

Lärarens förhållningssätt och attityd till olika språk är avgörande för hur språken används i 

undervisningen (Svensson, 2016). Ängslan över att modersmålsanvändning leder till fler konflikter är 

helt på skam (a.a.). Det är oftast lärarnas bristfälliga kunskaper om elevers språkliga och etniska 

bakgrunder som orsakar motståndet mot användning av flerspråkighet i undervisningen (Evaldsson, 

2003). Om läraren visar respekt för alla språk och synliggör att alla språk är lika värdefulla kommer 

även eleverna att sträva efter att bibehålla respekten genom att använda sina modersmål för att stötta 

varandra (Svensson, 2016).  

När skolor vidhåller en enspråkig norm då strävar eleverna att anpassa sig efter normen istället för att 

framhäva sina olikheter och betrakta dem som resurser (Haglund, 2004). De avstår från användning av 

sina modersmål när flerspråkighet inte uppmuntras som självklart och värdefullt av omgivningen 

(Ladberg, 2003).  Förbud mot användning av modersmål kan utveckla en negativ bild av 

flerspråkighet som kan spilla över på andraspråksinlärningen. Eleverna kan även utveckla en känsla av 

att deras språk och kultur är ett hinder vilket kan påverka deras identitetsutveckling på ett negativt sätt 

(a.a.). Ett avbrott i förstaspråksutvecklingen för att helt kunna övergå till andraspråket kan ge stora 

konsekvenser för den kognitiva utvecklingen hos individen (Elmeroth, 2008).  

 Tidigare forskning 

Under senare år har det gjorts forskning kring hur flerspråkighet bemöts i skolan samt vilka attityder 

lärare och elever har gällande användning av flerspråkighet i undervisningen. En sådan forskning 

beskrivs i en avhandling om flerspråkighet och identitet (Otterup, 2005). Undersökningen 

genomfördes dels genom intervjuenkäter med 179 informanter som läsåret 1997-98 gick i en 

mellanstadieskola i en flerspråkig förort i Göteborg. Materialet från enkätundersökningen utgör den 

kvantitativa delen. Och den kvalitativa delen insamlades genom intervjuer med åtta av de 

informanterna som deltog i enkätundersökningen när de gick i årskurs 6. Vid intervjutillfällen gick sju 

av åtta informanter i gymnasiets sista årskurs. Otterups undersökning visar resultatet att de 

flerspråkiga eleverna har en positiv attityd och känner sig begåvade. Lärarna som undervisade på den 

undersökta skolan har olika uppfattningar om användning av olika modersmål under skoltiden. Några 

ser flerspråkighet som en tillgång och försöker ta hjälp av det i sin undervisning men merparten väljer 

att förbjuda detta då det uppfattas som ett hinder för inlärning av undervisningsspråket (a.a.).  

Haglund (2004) beskriver en etnografiskt inspirerad studie genomför under läsåret 1998-99 bland 

elever i årkurs 6 på en skola där ungefär hälften av eleverna har utländsk bakgrund. undersöknings 

materialet insamlades dels genom samtal, intervjuer och elevers egna audioinspelningar och 

dagboksanteckningar och dels genom observationer i dess omgivningar. Informanterna utgjordes av 

nio elever som vid undersökningen talar minst ett annat språk än svenska. Gemensamt för dessa elever 

är att de har lärt sig svenska efter att ha tillägnat sig ett eller flera andra språk. Studiens visar resultaten 

att elever upplever att de behöver försvenskas i skolan. Eleverna anger att de förväntas tala enbart 

svenska i klassrummet och detta upplevs vara en naturlig del av skolkulturen fastän det inte finns 

några uttalade regler på den undersökta skolan.  Elevernas erfarenheter och språkliga kunskaper på 

förstaspråk uppskattas inte och därför skäms de för att prata sitt modersmål. Istället väljer de svenska 

för att undvika betraktas som annorlunda (a.a.). 
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I en vetenskaplig artikel (Höglund, 2016), som utgår från intervjuer med två klasslärare som arbetar på 

Centrumskola i Växjö, beskrivs en förändrad attityd hos de intervjuade lärarna gällande användning av 

flerspråkighet i undervisningen. Intervjuerna genomfördes i december 2015 och Klasslärarna berättar 

om ett förändringsarbete som inleddes för cirka fyra år sedan då skolan fortfarande hette 

Bokelundsskolan och hade ett mycket dåligt rykte. Arbetet började med att knyta forskning till skolan 

där Gudrun Svensson, lektor på Linnéuniversitet, fick uppdraget. Problemen som identifierades var 

bland annat att avsaknad av gemensamma förhållningsregler, organisatoriska brister, bristfällig 

kompetens hos personalen att undervisa flerspråkiga elever och dessutom en negativ attityd till 

flerspråkighet. Intervjupersonerna medger att tidigare ansågs flerspråkighet som ett problem då tanken 

var att eleverna skulle gynnas av ett svenskt språkbad men numera betraktas flerspråkighet som 

tillgång vilket effektiviserat kunskapsutvecklingen hos andrapråkselever. Eleverna tillåts använda sina 

språk i undervisningen vilket bidrar till ökad förståelse av begrepp och texter och därmed en utvecklad 

kognitiv förmåga hos eleverna. Lärarna framför ytterligare att när elever upplever att deras språk, 

tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara då förstärks även deras identitet och självkänsla (a.a.). 

Med DIMUL-projekt som utgångspunkt menar Gynne och Bagga-Gupta (2013) att användning av 

förstaspråket gynnar andraspråksinlärning. Forskningsprojektet DIMUL (Doing Identity in and 

through Multilingual Literacy Practices) som startades 2009 med fokus på unga människors 

språkande, litteraciteter/skriftspråkande och lärande – med särskilt intresse för s.k. identitetsarbete. 

Materialet i DIMUL-projektet samlades under en period på 20 månader av taktiskt och systematiskt 

planerade dimensioner av etnografiskt fältarbete. Den lokala ramen består av en grupp 9-12 åriga 

elever på en skola, belägen i Sverige, som har en tvåspråkig profil. Majoriteten av eleverna som går på 

skolan har minst en förälder av finskt ursprung. Den här studien som är en del av DIMUL-projektet 

fokuserar på data som genereras i årskurs 6 där några vuxna (ämneslärare, klasslärare, vikarier etc.) 

och 18 elever (tio tjejer och åtta pojkar) är medlemmar. De två viktigaste metodologiska 

utgångspunkterna är videoinspelningar och observationer i skolan samt dokumentation av texter som 

används och skapas av elever i årskurs 6. Lärarna som deltog i studien anger att all skriftlig och 

muntlig interaktion mellan lärare och elever sker på tre språk för att effektivisera elevernas 

andraspråksutveckling. Alla instruktioner och förklaringar ges på svenska, finska och engelska och vid 

behov tas hjälp av elever som har finska eller engelska som modersmål. Lärarna i studien anser att 

kodväxling mellan språken har visat positiva resultat då eleverna genom användning av olika språk 

ofta lyckas koppla ihop betydelser och därmed skapa en djupare förståelse (a.a.).  

I en studie av Lucas och Katz (Lucas & Katz, 1994 i Kaya, 2016) identifierades några aktiviteter och 

arbetsmetoder som gagnande för andraspråkselever, bland annat: gruppering av eleverna utifrån 

modersmål för att låta dem samtala, diskutera, reflektera och skriva om undervisningsinnehållet på sitt 

modersmål och sedan översätta till svenska; användning av flerspråkiga lexikon för att kunna tolka 

och tyda svåra ord och texter; tillgång till böcker på elevernas olika modersmål och diskussion av 

undervisningsinnehåll hemma med familjemedlemmar (jfr Kaya, 2016, s. 55). 

 Arbete med flerspråkighet i skolan 

Den svenska skolan präglas alltmer av mångkulturalitet och många förstaspråk som lärare inte 

behärskar, därför krävs det strategiska arbetsmetoder för att kunna bemöta mångfalden samt stimulera 

elevernas kunskapsutveckling (Svensson, 2016).  

Translanguaging är ett systematiskt arbetssätt att använda elevernas samtliga språkliga resurser i 

undervisning. Arbetssättet har sin utgångpunkt i Garcias (2009) två principer: social justice och social 
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training som är sammanvävda i undervisningen. Social justice handlar om att skapa positiv attityd till 

flerspråkighet. Det är viktigt att läraren är en god förebild och åskådliggör genom sitt eget 

förhållningssätt att alla språk är likvärdiga som källa till kunskap. Social training handlar om tydliga 

pedagogiska arbetsmetoder som används för att på ett strukturerat sätt integrera elevernas förstaspråk i 

undervisningen. Garcia och Li (2014) påpekar att även enspråkiga lärare kan arbeta med 

translanguaging i en klass med flerspråkiga elever.  

Språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt lyfts också fram som gagnande för lärande, synnerligen hos 

nyanlända elever (Kaya, 2016).  Enligt detta arbetssätt kan elevernas samtliga språk tas vara på i 

undervisning bland annat genom följande arbetssätt: uppmuntra eleverna att samarbeta med varandra 

för att tänka högt och brainstorma på valfritt språk och sedan sammanfatta på svenska; uppmana 

eleverna att i förväg läsa texter och arbeta med undervisningsinnehållet på sitt förstaspråk för att skaffa 

sig en förförståelse; låta eleverna lyssna på ämnesinnehållet på svenska för att sedan diskutera på 

valfritt språk; tillåta eleverna att använda alla sina språk för att läsa texter, söka information, skriva 

tankekartor eller fylla i planeringsmodeller och sedan presentera detta på svenska (jfr Kaya, 2016, s. 

62-63). 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metodologiska ansatsen för detta arbete.  

 Val av metod 

I studien används kvalitativa metoder i form av klassrumsobservationer och intervjuer. Dessa ansågs 

vara lämpliga eftersom avsikten var att undersöka intervjupersonernas uppfattningar och deras 

berättelser om sina upplevelser (Hjerm et al., 2014). 

3.1.1. Intervju 

De genomförda intervjuerna är semistrukturerade (Denscombe, 2016) vilket ger ett bredare spektrum 

av intervjupersonernas erfarenheter och åsikter. Semistrukturerade intervjuer genomförs utifrån ett 

frågeformulär (bilaga 5) med öppna frågor som kan ställas i varierande ordning och som erbjuder 

utrymme för följdfrågor och underlättar för intervjuaren att leda intervjun i den önskade riktningen 

(a.a.).  

3.1.2. Observation 

Observationerna utfördes på ett systematiskt sätt genom observationsschema (bilaga 4) för att urskilja 

strategier som används i klassrummet för att bemöta flerspråkighet. Observationsschema är ett bra 

verktyg för insamling av mycket material på en begränsad tid (jfr Patel & Davidson, 2003; 

Denscombe, 2016). En systematisk observation i samband med intervju kan komplettera varandra på 

så sätt att forskaren får möjlighet att samspela med de deltagande och därmed få djupare kunskap om 

sitt forskningsområde (Patel & Davidsson, 2003).  
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 Urval 

I en kvalitativ studie är det viktigt att deltagarna väljs ut noga med förutbestämda kriterierna (Hjerm et 

al., 2014).  Man ska även sträva efter att hitta intervjupersoner med så varierade uppfattningar som 

möjligt (a.a.). Målet var att välja relevanta personer utifrån studien syfte och frågeställningar, därför 

gjordes ett målinriktat strategiskt urval (Bryman, 2011). Kriterierna för urval var följande: Personen 

ska ha en pedagogisk examen; personen ska vara yrkesaktiv i grundskolans årskurs 1-3; skolan som 

personen arbetar på ska vara belägen i ett mångkulturellt område där många invånare är flerspråkiga. 

Min primära intention var att observera och intervjua en lärare från varje skola. I varje observation 

upptäcktes nya fenomen vilket gjorde att det inte framgick något tydligt mönster i undersökningen och 

jag inte nådde en teoretisk mättnad i min undersökning. Av denna anledning gjordes ytterligare fyra 

intervjuer. Med teoretisk mättnad menas en punkt där man känner att man inte upptäcker någon ny 

information som ifrågasätter det befintliga mönstret i intervjusvaren (Hjerm et al., 2014). Sammanlagd 

intervjuades sju lärare som benämns med påhittade namn i detta arbete. Alma och Kathy arbetar på 

Skola 1 och undervisar i varsin årskurs 1:a. Ella och Carita arbetar på Skola 2 och undervisar i två 

olika årskurs 2-3:or. Albin, Anki och Zoi undervisar i respektive årskurs 3 i Skola 3. Albin och Zoi 

planerar sin undervisning tillsammans. (Se bilaga 3 för mer information om lärarna och deras 

undervisningsgrupper).  

 Material 

Materialet består av sju röstinspelningar med en genomsnittslängd på 26 minuter per intervju. Totalt är 

det 182 minuters ljudinspelning transkriberad till 25 datorskrivna A4-sidor. Materialet består även av 

sju observationsscheman.  

 Genomförande 

 

När valet av metoderna samt kriterierna för intervjupersoner var klara kontaktades fyra rektorer via 

epost för att hämta godkännande och rekommendationer på relevanta personer. I mejlet frågades även 

om behovet av samtycke från vårdnadshavare fanns. Efter rektorns godkännande kontaktades lärare 

för att se om intresset för deltagande fanns och för att boka tid. På efterfrågan mejlades även en 

samtyckesblankett som skickades ut till föräldrarna och samlades in av klasslärarna innan 

observationstillfället bestämdes.  

Observationen skedde under en hel skoldag i respektive intervjupersonens eget klassrum. 

Observationerna gjordes innan intervjuerna i syfte att kunna ställa lärarnas svar i relation till praktiken 

och på så vis kunna se en helhet i deras förhållningsätt och arbetssätt. Intervjupersonerna fick inte ta 

del av frågematerialet innan intervjuerna för att på så vis undvika diskussion med någon utomstående 

samt färdigformulering av intervjusvaren på förhand. Samtliga intervjuer genomfördes i nära 

anslutning till observationerna i respektive intervjupersonens eget klassrum. Egna klassrum föredrogs 

dels av bekvämlighetsskäl vilket överensstämde med mitt ändamål att lärarna skulle känna sig fria och 

trygga i att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om forskningsområdet och dels för att det 

kändes som det bästa alternativet på ett enskilt tyst rum där intervjun kunde genomföras och inspelas 

utan störningar och eventuell inverkan av arbetskollegors och/eller elevers vistelse. Intervjuerna 

spelades in med en röstinspelningsapplikation som heter Röstmemon. I nära anslutning till intervjuerna 
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transkriberades alla ljudinspelningar så ordagrant som möjligt. Inspelningen ger en större 

tillgänglighet till materialet samtidigt som det underlättar för intervjuaren att hålla fokus på det sagda 

och därmed analys av vad intervjupersonen säger och hur hen säger det (jfr Bryman, 2011). 

 Bearbetning av material och analysmetoder 

Materialet från intervjusvaren tillsammans med anteckningarna från observationstillfällena 

bearbetades och analyserades utifrån en kvalitativ analysprocess (Hjerm et al., 2014). Processen delas 

in i tre steg: första steget är reduktion av data dvs. kodning, det andra är presentation av data dvs. 

tematisering och det tredje är slutsatser och verifiering dvs. summering (a.a.).  Efter transkribering av 

intervjuerna sorterades varje fråga för sig och kodades brett för att få en inblick i hur data såg ut. Det 

insamlade materialet från transkribering av intervjuerna och observationsanteckningarna har lästs 

igenom upprepade gånger för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan lärarnas uppfattningar 

om arbetet med flerspråkighet i undervisningen. Materialet klipptes och kategoriserades för att 

underlätta analysen.  De fem teman som identifierades utifrån studiens syfte och frågeställningar är 

följande: Vad är flerspråkighet?; Lärarnas inställning till flerspråkighet; Flerspråkighet i 

undervisningen; Lärarnas möjligheter och begränsningar i arbetet med flerspråkighet i 

undervisningen; Konkreta metoder och strategier. Utifrån ovannämnda teman skapades även 

underkategorier till respektive tema. Vidare tolkades resultaten för att hitta den mening och förståelse 

som söktes med hänsyn till studien syfte och frågeställningar. 

 Etiska aspekter 

En viktig aspekt i forskningsetik handlar om hur deltagarna behandlas (Vetenskapsrådet, 2011). Vid 

genomförandet av studien har alla fyra grundläggande principer av individsskyddskravet tagits i 

beaktning (jfr Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick information om syftet med undersökningen 

innan undersökningstillfället. Samtycke hämtades från samtliga deltagare och de informerades även 

om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange några anledningar. Samtycke 

hämtades även vid inspelning av intervjuerna. Vidare informerades deltagarna om att det insamlade 

materialet endast kommer användas i forskningssyfte och ingen obehörig kommer att få del av 

materialet. Materialet har behandlats på så sätt att det inte går att spåra tillbaka till medverkande 

elever, lärare och/eller skolor.  

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten indelat i fem teman: Lärarnas tolkningar av begreppet flerspråkighet 

(4.1.), Flerspråkighet som tillgång eller problem (4.2.), Lärarnas åsikter om användning av flera olika 

modersmål i undervisningen (4.3.), Möjligheter och begränsningar i arbetet med flerspråkighet i 

undervisningen (4.4.) och Strategier för att kunna ta tillvara flerspråkighet i undervisning (4.5.). 

Avsnitt 4.1. och 4.2. besvarar den första forskningsfrågan som handlar om lärarnas inställning till 

flerspråkighet. Avsnitt 4.3. och 4.4. besvarar den andra forskningsfrågan som behandlar lärarnas 
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uppfattningar om användning av olika modersmål i undervisningen. Avsnitt 4.5. besvarar den tredje 

forskningsfrågan som handlar om konkreta exempel på användning av flerspråkighet i undervisningen.  

 Lärarnas tolkningar av begreppet 

flerspråkighet 

Intervjupersonerna bekräftar att de har flerspråkiga elever i sina klasser men de har olika tolkningar av 

begreppet flerspråkighet. Ella likställer flerspråkighet med att ha en annan etnisk bakgrund än den 

svenska: ”Flerspråkighet är samma som att ha ett icke-svensk kulturell bakgrund, elever som kommer från en 

annan kultur är flerspråkiga.” 

För Alma däremot är mångkulturalitet och flerspråkighet två skilda företeelser. Även om kulturell 

bakgrund har en stark samhörighet med språk så menar Alma att en individ kan obehindrat behärska 

flera språk och vara opåverkad av mångkulturalism. Alma uttrycker det på följande vis: ”Jag kan lära 

mig många språk och sträva att kommunicera obehindrat på de flesta och fortfarande ha den svenska kulturen.” 

För Albin, Kathy, Carita och Anki betyder flerspråkighet att kunna tala och kommunicera på fler än ett 

språk. Caritas kommentar lyder: ”Överlag att man kan flera språk oberoende på vilket ens förstaspråk är (…) 

de ska inte behöva leta efter ord för att uttrycka sig… det ska var en FLOW i det de säger.” 

Alma och Zoi menar att det finns många olika typer av språk såsom talspråk, skriftspråk, kroppsspråk, 

bildspråk, osv. Om man med språk menar verbalspråk, ska även passiva språk räknas enligt Alma. En 

individ kan ha tillräckliga kunskaper i ett språk och förstå budskapet vid muntlig kommunikation men 

sakna kompetensen att uttrycka sig. Alma formulerar sig på detta sätt: ”Flerspråkig är ett barn som kan 

flera språk både aktiv och passiv inräknade för det kan finnas barn som kan förstå men kanske inte kan prata ett 

visst språk.” 

Sammanfattning 

Enligt intervjupersonerna kan begreppet flerspråkighet tolkas på många olika sätt. De tolkningar som 

kommer till uttryck i intervjusvaren är bland annat att flerspråkighet handlar om en icke-svenska 

bakgrund; att flerspråkighet inte är detsamma som mångkulturalitet; att det handlar om att kunna tala 

minst två språk; och att flerspråkighet innefattar såväl aktiva som passiva språk. 

 Flerspråkighet som tillgång eller problem 

4.2.1. Flerspråkighet som en tillgång 

Intervjupersonerna är samstämmiga om att flerspråkighet är en tillgång för individen. Albin tycker att 

det är positivt med många språk för då kan språken komplettera varandra och stimulera 

språkutvecklingen. Albin förklarar: ”Om man förstår begreppen på sitt modersmål är det lättare att ta till sig 

motsvarande svenska orden”.  

Enligt Zoi är förmågan att uttrycka sig på flera språk gynnande i läraryrket. Vid behov kan man plocka 

fram elevens språk för att förtydliga något på rätt nivå istället för att förenkla fenomenet. Zoi 

behärskar sju språk och är glad att hennes språkkunskaper kommer till nytta vid undervisningen. Ella 

ser det som en tillgång att man lär sig fler språk och tycker att flera kulturer i klassen är lärorikt för 

eleverna.  Alma tycker att det är fascinerande att kunna flera språk och nämner en elev som kan fyra 

språk vilket är en tillgång för honom men även för klassen. 
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Carita ser flerspråkighet som en tillgång främst för att de befintliga kunskaperna i det ena kan 

underbygga förståelse för begrepp i det andra och på så sätt kompletterar de varandra.  

Så här uttrycker Carita det: ”Man har två språk att koppla i hela tiden, hör man något på det ena språket som 

man kanske inte förstår, då kopplar man det andra och inser innebörden.”  

4.2.2. Att vara flerspråkig kan vara både bra och dåligt 

Enligt Alma går det inte säga att flerspråkighet är bra eller dåligt utan det kan vara både och. 

Flerspråkighet kan underlätta kommunikation med nyanlända elever men samtidigt tycker hon att det 

är bra att läraren inte kan många språk för då lär eleverna sig majoritetsspråket snabbare. Alma 

uttrycker sig på följande sätt: ”Det är superhäftigt att kunna flera språk, jag kan tänka mig att lära lite av allas 

språk så att jag kan kommunicera med de på deras språk, speciellt de nykomna. Men jag kan ju inte det vilket är 

ju i och för sig bra för då måste vi ju träna på att prata svenska.” 

4.2.3. Flerspråkighet som ett problem 

Även om alla intervjupersonerna är positivt inställda till flerspråkighet är de överens om att det finns 

vissa nackdelar med att ha ett annat modersmål än undervisningsspråket. Carita märker att ordförrådet 

bland andraspråkselever sviktar. Hon tar hjälp av enklare ord, illustrationer och visuella kopplingar för 

att förtydliga budskapet och kontrollerar om eleverna begriper vad som sägs. Bristande ordförråd hos 

andraspråkslever har även Anki upplevt under sina år inom läraryrket. De flesta andraspråkselever 

behärskar vardagsspråket bättre i jämförelse med det ämnesspecifika skolspråket. Dessutom är det en 

stor variation på elevernas sociokulturella erfarenheter och därför går mycket tid åt förklaringar och 

letande efter material som passar.   

Albin tillåter sina elever att kommunicera sinsemellan på språk som de känner sig bekväma med men 

ibland kan han ha svårt att tysta ner sina flerspråkiga elever, speciellt när de är upprörda över något för 

då förnekar de att de förstår svenska.  

Kathy hänvisar till elevernas språkliga bakgrund samt sociokulturella erfarenheter och menar att elever 

med en annan bakgrund kan ha svårt att anpassa sig till skolan och till den svenska kulturen. De flesta 

flerspråkiga som kommer till årskurs 1 förstår inte vad läraren säger och gör vilket är problematiskt, 

som exempel lyfter hon upp skolmaten och bordsskicket. Andraspråkselever kan ha svårt att uttrycka 

sina känslor och tankar vilket ger upphov till frustration och leder ibland till utåtagerande. Bristande 

språkkunskaper lyfts fram som ett problem även av Alma som menar att vissa andraspråkselever har 

svårt att känna igen bokstäverna och nästan alla får svårt att lyssna efter ljuden som är specifika för 

svenska och att flerspråkiga elever saknar den muntliga kompetensen som enspråkiga svenska elever 

föds in i.  

Kathy uttrycker detta på följande sätt: (…) de gillar inte maten, det är svårt med kniv och gaffel (…) det 

svåraste är nog när de vill säga något men hittar inga ord, det skapar frustration, ibland slåss de (…) 

Det enda problem som Ella möter med sina andraspråkselever är att vissa modersmålslektioner är på 

skoltiden och dessutom på olika tider vilket gör att hon sällan har hela elevgruppen. Detta försenar 

enligt henne andraspråkselevernas språkutveckling då de går miste om en hel del av den regelmässiga 

undervisningen. 

Sammanfattning 

Lärarna menar att flerspråkighet kan vara en tillgång för både lärare och elever. Eleverna kan använda 

begreppsapparat från sitt förstaspråk för att underbygga förståelse för begrepp i andraspråket. Även 
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lärare som är flerspråkiga kan använda sina samtliga språk för att göra undervisningsinnehåll mer 

tillgängligt. Men flerspråkighet kan också upplevas som ett problem, särskilt när kommunikationen 

mellan lärare och elev inte fungera på grund av att det talas olika språk, t.ex. när eleverna är upprörda 

eller inte förstår vad läraren säger.  

 Lärarnas förhållningssätt till användning av 

flera olika modersmål i undervisningen 

Intervjupersonerna betraktar flerspråkighet som en positiv företeelse men utifrån intervjusvaren och 

observationerna iakttas att de har skilda förhållningssätt till dess användning i undervisningen.  

4.3.1. Flerspråkighet är en naturlig del i undervisningen 

Albin och Zoi menar att genom att tillåta eleverna att använda sitt modersmål erbjuder de samma 

chans till alla sina elever att ta del av information och utveckla lärandet. Detta märktes även vid 

observationerna. Albin och Zoi gav positiva och uppmuntrande kommentarer till sina elever när 

eleverna hjälpte varandra med förklaringar på sina modersmål. Vid några tillfällen hjälpte Zoi även 

med att söka upp vad ord/fraser betyder på elevens förstaspråk.  

Kathy anser att det är viktigt att elevernas förstaspråk kommer till användning och utvecklas då det är 

ett språk som eleverna tänker och uttrycker sig bäst på. Hon berättar om sina tidigare 

arbetserfarenheter när hinder i användning av modersmålet visade sig vara kontraproduktivt för 

eleverna andraspråksinlärning. 

Kathy förklarar: ”Jag har sett många elever som tappat bort sitt eget språk för de inte haft möjlighet att använda 

det och sen har de aldrig lärt sig svenskan på riktigt heller.” 

Anki strävar efter att anpassa sin undervisning utifrån elevernas kunskaper och däri ingår även 

kunskaperna på modersmålet, därför är det en naturlig del i undervisningen. Hon menar att 

modersmålet stärker elevernas andraspråksinlärning men att för mycket användning av modersmål kan 

minska tillfällen att använda svenska och därmed försena deras andraspråksinlärning. 

4.3.2. Flerspråkighet får inte förekomma i undervisningen 

Ella följer skolans outtalade regel att prata enbart svenska för det är det som ska läras in för att klara 

av skolans mål. Möjligheten till användning av olika språk kan ge upphov till oönskade konsekvenser 

såsom språkblandningar och missförstånd bland eleverna. 

Ella uttrycker sig så här: ”Det är dumt att eleverna pratar ett annat språk för då förstår ju ingen (…) Det 

tokigaste som kan hända är förväxling mellan språken (…) De ska lära sig prata vårt majoritetsspråk och inte 

uppfinna en egen version av det.” 

Alma berättar om sina tidigare erfarenheter när hon tillåtit flerspråkighet i klassrummet: ”De sa massa 

fula ord till varandra och ja bara Oh! Vad bra! de skrattade varenda gång tills de blev upptäckta av min kollega 

en dag (…)” 

Enligt Alma missbrukades möjligheten till användning av flerspråkighet i klassrummet genom att 

eleverna kastade glåpord på varandra på sitt modersmål och i sin okunskap uppmuntrade hon 

användning av ett ovårdat språk. För att undvika missförstånd och konflikter har hon valt att inte tillåta 

användning av andra språk än svenska.  
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Sammanfattning 

Lärarna har skilda meningar om användning av flerspråkighet i undervisningen. En del anser att 

modersmålet är språket som eleverna tänker och uttrycker sig på och därför ska det vara en naturlig del 

i undervisningen. På så sätt erbjuder lärarna samma chans till sina elever att ta del av informationen 

och utveckla sitt lärande. Medan andra tycker att flerspråkighet i undervinisningen leder till oönskade 

konsekvenser såsom språkblandningar, missförstånd och konflikter samt skapar utanförskap för de 

som inte förstår, därför får flerspråkighet inte förekomma i undervisningen. 

 Lärarnas möjligheter och begränsningar i 

arbetet med flerspråkighet i undervisningen 

Här redogörs för lärarnas möjligheter och begränsningar i arbetet med flerspråkighet i undervisningen 

såsom det kommer till uttryck i intervjuerna och observationerna.  

4.4.1. Skolans språkliga norm som en möjlighet  

På skolan som Albin, Zoi och Anki arbetar på uppmanas lärarna att uppmuntra eleverna att använda 

och ta tillvara flerspråkighet i undervisningen. Enligt Anki ger det fler tillfällen att utnyttja elevernas 

kunskaper som grund för vidare inlärning. Efter genomgång på en NO-lektion hos Zoi uppmanas 

eleverna att diskutera de ämnesspecifika orden i små grupper. Det hörs många olika språk. Eleverna 

tar hjälp av sina kompisar med gemensamt språk, lexikon och internet för att reda ut svåra begrepp. 

Därefter skriver eleverna egna texter på svenska. Zoi ger positiva kommentarer (5 gånger under 45 

min) till de som hjälper varandra med förklaringar oavsett språk. Hon kontrollerar att eleverna har 

förstått genom att uppmana dem att förklara för en annan elev på svenska.   

4.4.2. Skolans språkliga norm som en begränsning  

Ella anger att skolan har en oskriven regel att prata enbart svenska för att undvika missuppfattningar 

bland eleverna. Vid observationstillfället noterades att en elev nekades att döpa huvudkaraktären till 

ett icke-svenskt namn för det kunde bli svårt att läsa för den som rättar nationella proven i svenska. 

Vid ett annat tillfälle när en elev frågade vad ett visst ord kallas på svenska fick eleven som svar att 

läraren inte har kännedom om elevens tankar och inte kan hjälpa till när eleven uttrycker sig på ett 

annat språk än undervisningsspråket. Eleven fick tillsägelse att använda endast svenska så att alla 

förstår. Så här uttrycker sig Ella: ”Hur skulle jag kunna veta det, jag sitter ju inte i ditt huvud, och kan inte 

heller ditt språk, du skriver om det du vet om på svenska, för här pratar vi svenska som alla förstår.”  

Carita påpekar att skolledningen inte har gått ut med några bestämmelser utan enspråkighet upplevs 

som en del av skolkulturen. Tanken bakom normen enligt Carita är att ingen ska känna utanförskap. Så 

här förklara Carita det: ”Man inte har fått tillsägelser från ledningen men generellt har det väl funnits i själva 

skolkulturen att det är svenskan som gäller just med tanke på att ingen ska kunna hamna utanför eller bli pratad 

om.”  

Vid observationstillfället antecknades en frekvent språkväxling mellan svenska och engelska i Caritas 

klassrum. Detta beror enligt Carita på att hon själv är en förebild för sina elever och tycker att på detta 

sätt lär eleverna sig engelska mera naturligt än att få schemalagda lektioner. Engelska är ett stort 

internationell språk som bör få utrymme enligt Carita.  
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4.4.3. Elevernas vilja att prata enbart svenska som en begränsning 

Flerspråkighet uppmuntras även i skolan som Kathy och Alma arbetar på, men Alma upplever att 

eleverna faller naturligt in i att prata svenska i skolan även om de pratar ett annat språk hemma. Hon 

hör ibland att föräldrarna pratar modersmålet men barnen svarar tillbaka på svenska.  

4.4.4. Många elever med samma modersmål som en möjlighet 

Några av intervjupersonerna betraktar elevantalet med gemensamt förstaspråk som avgörande i arbete 

med flerspråkighet. I Albins klass finns flera elever som har samma modersmål. Eleverna med bredare 

ordförråd på svenska uppmuntras att stötta sina kamrater. Vid observationstillfället noterades att elever 

med samma modersmål tillhör samma arbetsgrupp och sitter nära varandra.  

4.4.5. Många elever med gemensamt modersmål som en begränsning 

Anki tycker att det känns orättvist ibland att tillåta andraspråkselever att prata sina modersmål då vissa 

språk är dominanta med stora kullar som pratar samma modersmål medan andra är ensamma om sitt 

förstaspråk.  

Kathy berättar om sina tidigare arbetserfarenheter med flerspråkiga elever som oftast var oengagerade 

på genomgångar och de valde hellre att fråga sina kamrater på sitt modersmål än att våga tala svenska. 

Enligt henne fanns sällan möjlighet för informationsutbyte på svenska och de flesta eleverna valde att 

göra grupparbeten endast med de som pratade samma språk, vilket gav negativa konsekvenser på deras 

andraspråksinlärning.  

4.4.6. Stor spridning på modersmålen som en begränsning 

I Almas klass har många elever ett förstaspråk som ingen annan i klassen pratar och därför känns det 

svårt för Alma att skapa språkgrupper. Det är ineffektivt att lägga tid och energi på översättningar när 

det inte finns tillräckligt utrymme för deras användning. Alma uttrycker sig på följande sätt: ”Det är 

onödigt att fastna i dessa spridda skurar och förlora tid i översättningar”. 

4.4.7. Lärarnas språkkunskaper som en begränsning 

Ella påstår att det är omöjligt för henne att använda sig av ett språk som hon inte behärskar och 

dessutom saknar intresse för. Som exempel lyfter hon fram två språk som inte skrivs med latinska 

bokstäver. Det är onödigt att lägga tid på något som hon inte har användning för, därför prioriterar hon 

bort det. Ella formulerar sig så här: ”Jag får ångest av att titta på bokstäverna, hur kan jag ta hjälp av ett språk 

med en massa uuu som på X och Y (läraren nämner två språk) som jag inte förstår, nej jag skulle nog prioritera 

bort (…).”  

Carita betonar att det finns en stor risk med att använda digitala verktyg och bänkkompisar som hjälp 

för översättningar. Hon menar att fenomen kan tolkas på många olika sätt och när man inte kan förstå 

det översatta kan man inte garantera att det är det rätta budskapet. Eleverna kan spåra ur ämnet och 

börjar prata om annat än undervisningsinnehållet utan att läraren känner av det. Hon uttrycker det på 

följande sätt: ”När jag inte behärskar språket då vet jag ju inte om översättning som Google translate eller 

bänkkompisen ger är rätt. Jag menar saker och ting kan tolkas på hundra olika sätt. Sen finns ju alltid några som 

kan lätt spåra ur (…) det är svårare att upptäcka om man själv inte förstår vad som sägs.”  

Alma tycker att användning av flerspråkighet i undervisning är en bra tanke som hon skulle kunna 

anamma om hon behärskade elevernas modersmål och kunde koppla det till undervisningen. Men 

hennes tidigare erfarenheter och okunskap om de olika språken gör att hon känner sig reserverad nu. 
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Hon vill veta vad som försiggår i hennes klass. Hon berättar om små konflikter i sina tidigare klasser 

som blivit personliga och eskalerat till stora bråk som hon inte kunnat hejda på grund av bristfällig 

förståelse för vad som sagts. Alma uttrycker sig på detta sätt: ”(…) det har blivit ganska hetsiga 

diskussioner (…) som trappat upp till stora konflikter som jag inte kunde hejda för jag inte förstod vad som 

sagts. Om jag själv hade behärskat språk skulle det vara enklare att anamma det i undervisning, men så är inte 

fallet.”  

Även Anki säger att bristande kunskaper om elevernas språk är ett hinder i arbetet med flerspråkighet. 

Anki lyfter fram ett exempel från observationstillfället där hon bad en elev att förklara instruktioner till 

en nyanländ elev på sitt modersmål. Efter samtalet började den nyanlända eleven säga något till Anki 

som inte förstod något och spontant bara ryckte på axlarna. Anki märkte att eleven ville ha en 

bekräftelse från henne, därför försökte Anki kommunicera med gestikuleringar. Till slut gav eleven 

upp och gjorde uppgiften i matteboken. ”Som tur var hade eleven förstått rätt annars kunde det ha sänkt 

eleven mycket”, kommenterar Anki.  

4.4.8. Bristfälligt samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare 

som en begränsning 

Alla intervjupersoner anger att de inte har tillräckliga kunskaper om elevernas språkkunskaper på 

modersmål och om innehållet i modersmålsundervisningen. Detta beror på att klasslärarna inte har 

något samarbete med modersmålslärarna. Kathy anser att modersmålslärare bör utnyttjas som en 

resurs för att kunna kartlägga elevernas kunskaper i modersmålen om man siktar på att använda 

flerspråkighet som resurs. Anki menar att elever med starkare språk skulle kunna hjälpa de svagare 

eleverna genom förklaringar på sina modersmål men det förutsätter att båda eleverna har kunskaper 

om undervisningsinnehållet på modersmålet. När hon inte förstår elevernas modersmål kan hon inte 

säkerställa att den språkstarka eleven har förmåga att förklara fenomenet på ett tydligt och korrekt sätt 

och därför blir det svårt att avgöra om det ens är lämpligt att växla mellan språken. Hon kommenterar: 

(…)här skulle det behövas ett samarbete med modersmålslärare för att kartlägga de starka elevernas kunskaper 

på modersmålet innan man vågar ta risken att tillämpa arbetssättet.”  

Ella konstaterar att hennes okunnighet i elevernas modersmål försvårar kartläggning av elevernas 

kunskaper på modersmål och användning av det i undervisningen. Med anledning av att det inte finns 

något samarbete med modersmålslärarna känner hon sig tveksam om man överhuvudtaget har 

möjlighet att använda elevernas förstaspråk i undervisningen. Ella uttrycker det på följande sätt: 

”Eftersom jag inte är insatt alls i deras modersmål så är det jätte svårt att använda den på något sätt (…) vet inte 

ens om man gör det på skolan (…) samarbete, inget mer än att låsa upp en dörr (…)” 

Alma önskar att modersmålslärarna hade samma undervisningsinnehåll som klassläraren men det 

verkar svårt eftersom det inte finns något samarbete mellan parterna. Alma tycker att det är viktigt att 

elevernas förstaspråk utvecklas. Men hon önskar att modersmålsundervisning sker utanför skoltiden 

eftersom eleverna missar mycket av den regelmässiga undervisningen. En gång per termin får Alma en 

bedömning av modersmålslärarna om elevens kunskapsutveckling på modersmålet. Dock är det inte 

till hjälp för Alma eftersom elevernas kunskapersnivåer på de olika språken kan skilja avsevärt 

mycket: ”Jag har en blick i hur eleverna ligger till kunskapsmässig på sitt modersmål men det är inget hjälp (…) 

för de kan vara super långt fram i sitt eget språk medan i vårt språk så ligger de inte lika långt fram.” 

Även Carita, Kathy och Anki tycker att det skulle vara optimalt om modersmålslärarna jobbade 

parallellt med samma undervisningsinnehåll som klassläraren och hjälpte till med svårigheter som 

andraspråkselever möter på grund av sina bristande kunskaper i svenska. ”Det skulle vara som ett 
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komplement till den vanliga undervisningen. Har man inte förstått allting på svenskan i klassrummet så skulle 

man kunna få det förklarat på modersmålstimmen”, menar Kathy. 

4.4.9. Samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare som en 

tillgång 

Albin och Zoi tycker att det var svårare att samarbeta med modersmålslärarna i början men numera 

skickar de med lite uppgifter till modersmålsundervisningen. Därutöver får modersmålslärarna 

veckobreven som underlättar informationsflödet, menar Albin. Zoi säger att även modersmålslärarna 

uppskattar uppgifterna som klasslärarna skickar med för då slipper modersmålslärarna planera för 

innehållet.   

4.4.10. Bristfällig kunskap om flerspråkighet som en begränsning 

Två av intervjupersonerna säger att de aldrig har tänkt på att använda elevernas flerspråkighet som 

resurs i undervisningen. Ella tycker att det är bra att man får vara på sådana intervjuer för då får man 

en tankeställare. Carita anger att ibland försöker hon framhäva olika kulturer i klassrummet men har 

aldrig tänkt på att man kan använda olika språk i undervisningen. Detta beror enligt henne på 

bristfälliga kunskaper om flerspråkighet som resurs: ”Ibland används elevernas bakgrund i undervisningen 

(…) men aldrig deras modersmål, Jag känner mig tveksam om hur man gör.” 

Sammanfattning  

Lärarnas insatser för att uppmuntra flerspråkighet i undervisningen är individuella. Det framkommer 

att arbetet med flerspråkighet som resurs i undervisningen är beroende av lärarnas möjligheter och 

begränsningar. Faktorer som anses som möjligheter är: skolans flerspråkiga norm, många elever med 

gemensamt modersmål och att läraren har språkkunskaper inom olika språk, samarbete mellan 

klasslärare och modersmålslärare samt kunskaper om arbetssätt som erbjuder möjligheter till 

användning av de olika språken i undervisningen. Faktorer som anses som begränsningar är: skolans 

enspråkiga norm, elevernas vilja att tala enbart svenska i skolan, många elever med gemensamt 

modersmål, stor spridning på modersmålen dvs. för få elever med gemensamt modersmål, lärarnas 

språkkunskaper inom olika språk är begränsade, bristfälligt samarbete mellan klasslärare och 

modersmålslärare samt bristfällig kunskap om flerspråkighet.  

 Strategier för att kunna ta tillvara 

flerspråkighet i undervisningen 

Här nedan redogörs för de metoder och strategier som noterades vid observationstillfällen samt tips 

som gavs av lärarna som strävar att använda elevernas samtliga språk som resurs i undervisningen. 

Interaktion mellan elever med gemensamt förstaspråk exempelvis genom samarbetsövningar kan 

bygga upp deras ordförråd, anser Albin. Vid observationstillfället noterades att Albin uppmuntrar sina 

elever att återge instruktionerna för sin bänkgranne på ett språk som hen kan uttrycka sig bäst på. 

Merparten väljer svenska och några elever väljer ett annat språk. 

Samarbete med föräldrar genom att låta eleverna läsa och prata om undervisningsinnehållet hemma, 

helst på sitt förstaspråk är gynnande för flerspråkiga elevers kunskapsinhämtning, menar Zoi. Zoi 

anger att hon uppmuntrar föräldrarna genom veckobreven att läsa och/eller prata om det aktuella 

undervisningsinnehållet med sina barn på sitt modersmål.  
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Samarbete med modersmålslärare kan hjälpa med kartläggning av elevers kunskaper på förstaspråket, 

men även med en extra genomgång av undervisningsinnehåll och förklara fenomen som varit svåra att 

förstå. Anki berättar: ”Ibland skickar jag ett mejl till modersmålslärare om hon/han har tid att prata om X 

tema.” 

Tillgängliga lexikon och ordlistor på de olika språken är en fördel. ”Har man tillgång till nätet så kan man 

även låta eleverna lyssna på innebörden av de svår svenska ord och begrepp, ” kommenterar Zoi. Anki anger 

att hon gör ordlistor på olika språk som gynnar hennes undervisning. Hon tar hjälp av sina flerspråkiga 

kollegor och de äldre eleverna i skolan och har upplevt att det stärker elevernas självförtroende och 

skapar ett slags samhörighet mellan lärare och elever på skolan. Vid observationstillfället hos Kathy 

skulle eleverna experimentera med olika slags jord. För att förtydliga de ämnesspecifika begreppen tog 

Kathy fram bilder på den interaktiva tavlan. Sedan uppmanades eleverna att följa hennes instruktioner 

för att kunna söka efter vad olika jordarter heter på respektive modersmål. Efter sökningen ville en av 

eleverna berätta inför klassen om uttalet. Vid tillåtelse berättade eleven vad det hette på sitt modersmål 

men även vad man använder den till. Detta uppskattades av Kathy: ”Vilken tur att du kunde hitta vad det 

hette på ditt språk, nu vet vi alla hur man använder den mjuka sorten.” 

Ett tillåtande klassrumsklimat med en stöttande lärare bidrar till trygghet och tillit hos elevernas, 

menar Zoi.  Zoi nämner att hon har inslag av translanguaging i sin undervisning där alla språk ses som 

källa till lärande och utveckling. När eleverna känner sig accepterade och bemötta med respekt 

minskar risken för missbruk av flerspråkighet i klassrummet menar Zoi. Liknande svar representeras i 

intervjusvaren från Anki, Albin, Kathy och Carita. ”Det viktigaste är att man visar intresse och nyfikenhet 

men framför allt respekt för de olika språken”, kommenterar Zoi.  

Användning av digitala verktyg i klassrummet kan gynna flerspråkiga elever, anser både Kathy, Anki 

och Zoi. Detta observerades bland annat vid NO-lektionen hos Zoi. Anki använder sig av digitala 

verktyg för översättningar. I Kathys klassrum observerades att den interaktiva tavlan användes mer 

som ett visuellt stöd för de som inte förstod de ämnesspecifika begreppen på svenska. 

5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte, teoretiska bakgrund och tidigare 

forskning. Kapitlet inleds med en metoddiskussion. 

 Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder var ett naturligt val eftersom uppsatsen handlar om lärarnas uppfattningar kopplat 

till hur dessa uppfattningar kommer till uttryck i undervisningen. Kvalitativa intervjuer gav mycket 

utrymme för intervjupersonerna att förklara sina tankar och upplevelser om ämnet samtidigt som det 

ökade möjligheten för mig att tolka och finna djupa meningar i det insamlade materialet (jfr Hjerm et 

al., 2014). Genom att intervjua direkt efter en observation kunde frågor utifrån observationen ställas 

vilket ytterligare bidrog till en djupare förståelse av lärarnas åsikter. Nackdelen med kvalitativa 

metoder är att på grund av det begränsade antalet intervjupersoner kan det inte dras några allmänna 

slutsatser (Hjerm et al., 2014). Risken med observation är att deltagarna påverkas av forskarens 

närvaro och uppför sig på ett sätt som de inte gör i vardagliga sammanhang (Denscombe, 2016). Ett 
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alternativ skulle vara att samla empiri genom en enkätundersökning men då skulle möjligheten att 

ställa följdfrågor och få djup i intervjusvaren upphöra.  

 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap om hur lärare förhåller sig till flerspråkighet i 

undervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar som kan finnas i användning av 

flerspråkighet i undervisningen. Nedan diskuteras resultaten utifrån studiens första och andra 

frågeställningar. Den tredje frågeställningen: Vilka konkreta exempel på användning av flerspråkighet 

är synliga i lärarnas undervisning? har besvarats i resultat kapitlet (Se avsnitt 4.5). 

5.2.1. Lärarnas inställning till flerspråkighet 

Samtliga intervjupersoner medger att de betraktar flerspråkighet som en tillgång för individen vilket 

bör utvecklas eftersom de olika språken kan komplettera varandra och stödja individens 

språkutveckling. Det understryks att flerspråkighet underlättar kommunikationen i samhället. 

Intervjupersonernas synsätt överensstämmer med det sociokulturella perspektivet på lärandet som är 

den teoretiska utgångspunkten för detta arbete. Precis som Vygotskij (2001) och Säljö (2014) menar 

ser intervjupersonerna att språk är det viktigaste redskapet för all interaktion och lärande och att 

språket möjliggör utbyte av tankar vilket ger eleverna möjlighet att skapa en förståelse för sin omvärld. 

Intervjupersonernas inställning är även i led med skolans styrdokument som framhäver vikten av att 

kunna flera språk i utvecklande av mångfalden i det svenska samhället (Skolverket, 2016).  

Det råder en enighet bland intervjupersonerna om att flerspråkighet inte är helt oproblematisk. Det 

finns en del problem med andraspråkselever vilket bidrar till att lärarnas planering och anpassning av 

undervisningen blir tidskrävande. Precis som Svensson (2009),Taube (2013) och Ladberg (2003) 

medger de flesta av intervjupersoner medger att andraspråksinlärning skiljer sig från 

förstaspråksinlärning och andraspråkselever måste lära sig andraspråkets bas såväl som utbyggnad 

vilket kan fördröja inlärningen. Lärarna håller med om det skriver om att etablering av vardagsspråket 

brukar gå fortare än inlärning av det ämnesrelaterade skolspråket, vilket även (Cummins, 2000) 

påpekar. Lärarna anser att ordförråd hos andraspråkselever sviktar, att deras skolspråk inte är 

tillräckligt utvecklad och att de har svårt att urskilja svenska fonem. Precis som Gibbons (2006) inser 

några av intervjupersonerna att andraspråksinlärning är en process som kräver en strukturerad 

undervisning med gedigna planeringar och pedagogiska insatser. Detta upplevs som 

problem/svårigheter av en del av intervjupersonerna då det kräver både tid och energi. 

I enlighet med Westlund (2009) belyser två av lärarna att andraspråkselevers sociokulturella 

erfarenheter, som ligger till grund för deras förkunskaper, skiljer sig avsevärt, synnerligen om de är 

nyanlända. Lärarna inser att dessa elever kan behöva koppla in kunskaper från sina förstaspråk för 

inhämtning av nya kunskaper. Denna aspekt har en stark anknytning till det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Vygotskij, 2001; Säljö, 2014). Vid intervjusvaren men även en del 

observationer framgår det att de flesta lärarna som deltog i denna studie strövar efter att planera och 

genomföra sin undervisning utifrån elevernas förkunskaper, och däri ingår även elevernas kunskaper 

på respektive modersmål, vilket bejakas av fyra av sju deltagande lärare. Detta är även i linje med 

skolans uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning utifrån elevens tidigare erfarenheter samt språkliga 

och kognitiva bakgrund (Skolverket, 2016). 
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Koppling mellan de tidiga känslor och förstaspråket som beskrivs i bakgrunds kapitel (Abrahamsson, 

2009; Svensson 2009) belyses även av flera av lärarna i studien. Lärarna påpekar att även om 

andraspråkseleverna klarar av vardagskommunikationen i skolan kan deras bristfälliga språkkunskaper 

medföra svårigheter för dem att uttrycka sina känslor och tankar och därmed orsakar frustration, 

särskilt när de är upprörda. 

Två av intervjupersonerna lyfter fram tider för modersmålsundervisningen som ett problem och menar 

att eleverna förlorar mycket av den regelmässiga undervisningen på grund av det. Det är en 

organisatorisk fråga som bör kunna lösas på skolorna då enligt Skollagen ska elever som har rätt till 

modersmålsundervisning också få det (SFS 2011:185). 

5.2.2. Lärarnas uppfattningar om användning av flera olika modersmål i 

undervisning  

Även om flerspråkighet är vanligt förekommande kan enspråkighet anses vara en del av skolkulturen 

(Elmeroth, 2008).  Denna syn framstår tydligt i Ella och Carita intervjusvar och observationer i deras 

klassrum. Carita påpekar att enspråkighet inte är en regel utan en del av skolkulturen. De enspråkiga 

normerna enligt Werndin (2010) och Cruickshank (2006) kan ha missgynnande effekter på 

andraspråkselevernas identitetsutveckling. Ladberg (2003) talar för ett behov av attitydförändring och 

mer kunskaper om hur flerspråkighet kan användas som resurs. Resultaten visar att fyra av sju 

intervjupersoner har ändrat sin uppfattning om flerspråkighet i undervisningen. De använder elevernas 

samtliga språk för att stimulera deras lärande och kunskapsutveckling. Lärarnas intervjusvar om sina 

förhållningssätt till flerspråkighet i undervisningen överensstämmer med observationerna. Precis som 

Höglund (2016) förklarar intervjupersoner som använder flerspråkighet som resurs i undervisningen 

att man har gått ifrån en tanke om ett svenskt språkbad och insett vinster med integrering av olika 

språk i undervisningen. Lärarna medger att det var svårt i början men numera är flerspråkighet en 

naturlig del av deras undervisning. 

Lärarna har en uppfattning att modersmålet har en positiv inverkan på andraspråksinlärning och att det 

är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sina modersmål och att elevernas identitet, känslor och 

tankar har en stark koppling till deras förstaspråk. Dessa aspekter är i enlighet med hur modersmålets 

koppling till identitet beskrivs av Ladberg (2003) och Hyltenstam (2007), nämligen att 

begreppsutveckling i andraspråket gynnas om eleven har begreppens innebörder klara för sig på sitt 

förstaspråk och att förbud mot användning av modersmålet kan ha negativ inverkan på ens identitets- 

och andraspråksutveckling (Ladberg, 2003). Precis som Elmeroth (2008) menar lärarna att elevernas 

olikheter bör bekräftas som positivt för hela klassen. Lärarna har en klar insikt i att deras 

andraspråkselever har olika förutsättningar och kunskaper att bygga utvecklingen på och därför är det 

viktigt att möta individen där han/hon befinner sig kunskapsmässigt, vilket är i linje med Vygotskijs 

koncept om stöttning utifrån individens proximala utvecklingszon (Vygotskij, 2001). Även Skollagen 

(SFS 2010:800) slår fast att elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver utifrån sina 

förutsättningar.  Hyltenstam (2007) beskriver att ett sätt för skolan att erbjuda samma möjligheter till 

alla elever är att tillåta användning av olika modersmål i undervisningen. Även Cummins (2010) och 

Gynne och Bagga-Gupta (2013) framhåller användning av modersmålet som en framgångsfaktor för 

andraspråksutveckling. Möjligheten till användning av olika modersmål i undervisningen ger flera 

tillfällen för samtal mellan eleverna, speciellt andraspråkselever som har svårt att uttrycka sina tankar 

och idéer på svenska. Klassrumsinteraktion och samtal framhålls som viktiga didaktiska verktyg av 

både Dysthe (2003) och Lindberg (2001). 
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Intervjupersonerna anger att de inte har någon kunskap om innehållet i modersmålsundervisning. De 

flesta har inte inblick i elevernas kunskaper i sina modersmål vilket enligt lärarna försvårar deras 

arbete med flerspråkighet i undervisningen.  De flesta lärare önskar ett regelbundet samarbete med 

modersmålslärarna för att öka andraspråkselevernas möjligheter att få förklaringar av eventuella 

svårigheter och på så sätt få chansen att utveckla sitt första- och andraspråk parallellt. I enlighet med 

Damber (2013) inser lärarna att kartläggning av elevernas kunskaper är en väsentlig del i planering av 

undervisningen. I detta syfte behövs regelbundet samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare, 

vilket förespråkas av både Ladberg (2003) och Elmeroth (2008) som menar att det handlar om att inse 

att elevernas utveckling och lärande är skolpersonalens gemensamma ansvar (a.a.). 

Ella, Carita och Almas attityder kan bero på deras bristfälliga kunskaper om elevers olika språkliga 

samt etniska bakgrunder, vilket enligt Evaldsson (2003) kan orsaka motståndet mot användning av 

flerspråkighet i undervisningen. Ladberg (2003)  framhåller att läraren ska våga vara öppen för 

mångkulturalitet och se det som en tillgång snarare än som ett hot. Lärarens attityd till flerspråkighet 

kan öppna nya dörrar för andraspråkselevers personliga och språkliga utveckling (a.a.) Modersmålet är 

en del av individens personlighet och spelar en väsentlig roll i utveckling av hans/hennes relationer 

(Elmeroth, 2008). Ett uteslutande av modersmålet kan innebära ett avbrott i den kognitiva 

utvecklingen och därför bör flerspråkighet stöttas av skolan (a.a.)  

Ella och Alma påpekar att flerspråkighet kan ge upphov till ökade konflikter. Svensson (2016) menar 

att användning av flerspråkighet inte kan vara en anledning till ökade konflikter och betonar att det är 

lärarens attityd som har en avgör hur olika språk används i undervisningen. En av lärarna som inte 

tillåter flerspråkighet i undervisningen förklarar att eleverna faller naturligt in i att prata svenska i 

skolan. Detta kan jämföras med resultaten i Haglunds studie (Haglund, 2004) där eleverna upplever att 

de behöver försvenskas i skolan eftersom deras språkliga kunskaper på förstaspråket inte 

uppmärksammas som likvärdiga och därför väljer de helst svenska (a.a.). Även Ladberg (2000) 

understryker att en negativ attityd kan ha en ofördelaktig påverkan på elevens identitetsutveckling 

såväl som på andraspråksinlärningen.  

 Slutsatser, didaktiska implikationer och 

vidare forskning 

Resultatet visar att lärarnas insatser för att uppmuntra flerspråkighet i undervisningen är individuella. 

Enligt den här studien har lärares inställning till flerspråkighet i undervisningen en tydlig påverkan på 

utformningen av undervisningen. Därutöver spelar lärares möjligheter och begränsningar en väsentlig 

roll. Lärarens intresse och kunskaper om flerspråkighet, samarbete med modersmålslärare samt 

elevernas språkliga och kulturella bakgrund har betydelse för arbetet med flerspråkighet som resurs i 

undervisningen. 

Den här studien ger implikationer om att om läraren är positivt inställd till flerspråkighet kan han/hon 

avväga när det är lämpligt att tillåta användning av flerspråkighet och när är det bäst att hålla sig till 

undervisningsspråket. Det gäller att ha flera olika perspektiv på sin undervisning, speciellt ett 

andraspråksperspektiv med kännedom om vad som är viktigt för flerspråkiga elevers utveckling. En 

varierad undervisning med språkliga strategier och interkulturellt förhållningssätt kan tillämpas för att 

kunna möta alla elevers behov och förutsättningar och därmed erbjuda en mer likvärdig utbildning. 

Det finns ett behov av mer forskning inom flerspråkighet i skolan. Bland annat vore det viktigt att veta 

mer om modersmålsundervisningens roll i undervisningen.  Vad har modersmålsundervisning för 
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innehåll? Har modersmålsundervisning någon koppling till den regelmässiga undervisningen i andra 

ämnen? Hur ser modersmålslärarna på sin roll i elevers andraspråksutveckling? 
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Bilaga 1: Brev till Rektorn 

 

Hej! 

Jag är en lärarstudent från Stockholms Universitet ______________________.  Jag läser min 

sjätte termin på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklassen samt årskurs 1-3. 

Jag har påbörjat mitt första självständiga arbete som handlar om lärarnas inställning till 

flerspråkighet i undervisning.  

För att kunna undersöka detta vill jag intervjua verksamma lågstadielärare samt göra heldags 

observationer vid undervisning. På observationen ska jag titta enbart på lärarens arbetssätt. 

Men vad jag förstår så behöver jag ha föräldrarnas samtycke då observationen sker i 

forskningssyfte. Jag vänder mig till Dig som rektor för att be om tillåtelse för intervjuer, 

observationer och namn på lämpliga lärare och även information om samtycke av föräldrarna. 

Jag skulle vara tacksam om lärarna på Er skolan vill ställa upp på min undersökning. Att delta 

är frivillig och deltagarna har möjligheten att avbryta intervjun när som helst. Den insamlade 

data kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska krav och ingen 

kommer att kunna spåra den till Er skola, lärare eller elever. Den beräknade tiden för 

genomförandet av intervjun, som sker efter observationen, är mellan 30-45 minuter och 

behöver genomföras någon gång under vecka 13-14. 

 

Jag hoppas att Du hör av dig snart. 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta mig.  

Tack på förhand! 

Samia Sethi 

friendsandlife@hotmail.com   
  

mailto:friendsandlife@hotmail.com


 

Bilaga 2: Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett 

 

Hej! 

Jag är en lärarstudent från Stockholms Universitet. Jag läser min sjätte termin på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklassen samt årskurs 1-3, samtidigt som 

jag jobbar på ____________________ skola. Jag har påbörjat mitt första självständiga arbete 

som handlar om lärarnas inställning till flerspråkighet i undervisning.  

För att kunna undersöka detta vill jag intervjua verksamma lågstadielärare samt göra heldags 

observationer vid undervisning. På observationen ska jag titta enbart på lärarens arbetssätt. 

Den insamlade data kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

krav och ingen kommer att kunna spåra den till Er skola, lärare eller elever. Att delta är 

frivillig och deltagarna har möjligheten att avbryta intervjun när som helst. Jag har fått 

tillåtelse av biträdande rektor och klasslärare men eftersom observationen kommer att ske i 

forskningssyfte behöver jag även samtycke av vårdnadshavare vars barn deltar i 

undervisningen som ska observeras. 

 

Jag ber Er att lämna svar senast den 31 mars 2017. 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta mig.  

Tack på förhand! 

Samia Sethi 

friendsandlife@hotmail.com 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Jag samtycker          /Jag samtycker inte       till att mitt barn är med på observationen, jag har 

fått information om att deltagandet är frivilligt och att mitt barn kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att behöva ange någon speciell orsak. 

Datum och ort……………………………………………………. 

Underskrift………………………………………………………. 

Namnförtydligande………………………………………………. 
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Bilaga 3: Presentation av 

intervjupersoner och deras 
undervisningsgrupper 
Nedan presenteras de sju intervjupersonerna med respektive undervisningsgrupp. Observera att alla 

namn är påhittade. 

Skola 1: Alma och Kathy arbetar på en Kommunal skola (F-5) med ca 230 elever. Skolan ligger i en 

av Stockholms förorter och har sedan 2012 en enhetlig verksamhet med tre förskolor och en öppen 

förskola.   

Alma talar svenska och engelska. Hon har förskollärarexamen, grundskollärarexamen med behörighet 

upp till åk 6 samt behörighet i svenska upptill åk 9. Hon har jobbat i tolv år som lärare. Hon undervisar 

i årskurs 1 med tjugo elever varav arton har annat modersmål än svenska.  Fem elever i klassen är 

nyanlända. Sammanlagd sju av tjugo elever har modersmålsundervisning.  

Kathy talar fyra språk inklusive svenska. Hon har lärarexamen med behörighet upptill åk 6 och har 

jobbat i femton år som lärare. Hon undervisar i årskurs 1 med nitton elever varav sexton har annat 

modersmål än svenska.  Fyra elever är nyanlända. Totalt tio av nitton elever har 

modersmålsundervisning. 

Skola 2: Ella och Carita arbetar på en Fristående skola (F-5) med en särskild pedagogisk inriktning. 

Skolan är belägen i en av Stockholms förorter och har ca 110 elever.  

Ella talar svenska. Hon har läst musiklärarinriktning och blivit klasslärare 1-5. Hon har jobbat cirka tre 

år som lärare i en 2-3:a. I klassen finns sammanlagd arton elever varav elva har ett annat modersmål 

än svenska och går på modersmålsundervisning. Det finns inga nyanlända elever i hennes klass.  

Carita talar fyra språk inklusive svenska. Hon har praktisk-estetisk examen med inriktning bild, 

svenska och So och har jobbat som lärare sedan 1999. Hon undervisar en sammansatt klass med 

ungefär lika många elever i åk 2 som i åk 3. I klassen finns sammanlagd nitton elever varav sjutton har 

ett annat modersmål än svenska. Åtta elever har modersmålsundervisning. Det finns inga nyanlända 

elever i klassen. 

Skola 3: Albin, Anki och Zoi arbetar på en kommunal skola (F-5) med cirka 400 elever med en 

blandning av skilda kulturer. Skolan är belägen i en av Stockholms förorter och har en enhetlig 

verksamhet med tre förskolor och en öppen förskola.  

Albin talar fyra språk inklusive svenska. Han har lärarexamen med behörighet upp till åk 6, dessutom 

är han behörig i svenska upp till åk 9. Han har jobbat i tretton år som lärare. Han undervisar i en åk 3 

med arton elever varav två är nyanlända, ytterligare en elev var ganska ny när hen började i åk 1, tre 

andra elever kom som spädbarn till Sverige, resterande är födda här men har olika kulturella och 

etniska bakgrund. Endast fyra av arton elever har svenska som sitt förstaspråk. Sammanlagd tolv 

elever i klassen har modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmål. Åtta av dessa tolv 

klassificeras som svenska som andraspråkselever. 

Anki talar fyra språk inklusive svenska. Hon har bott i Sverige i 38 år och har svensk lärarexamen med 

behörighet upp till åk 7. Hon har jobbat i 31 år som lärare. Hon undervisar i en åk 3 som hon haft 

sedan förskoleklassen. I hennes klass finns nitton elever varav tre har svenska som modersmål, tre 



 

elever är nyanlända och får studiehandledning. Sammanlagd elva elever i klassen har schemalagd 

modersmålsundervisning. Tolv av 19 klassificeras som svenska som andraspråkselever.  

Zoi talar sju språk inklusive svenska. Hon har bott i Sverige i tjugo-åtta år och har svensk lärarexamen 

med behörighet upp till åk 6, dessutom har hon läst 60 hp i svenska som andraspråk. Hon har jobbat i 

tretton år som lärare och har undervisat många år i en förberedelseklass. Hon undervisar i en åk 3 som 

hon haft sedan förskoleklassen. I hennes klass finns sjutton elever varav en som har svenska som 

modersmål, två elever är nyanlända och får studiehandledning. Nio av sjutton klassificeras som 

svenska som andraspråkselever men endast elva elever har schemalagd modersmålsundervisning. 
  



 

 

Bilaga 4: Observationsschema 

Interaktion/Kamratstöttni

ng på ett annat språk än 

svenska 

Frekven

s 

Antal 

konstellation

er 

Grupper: 

Par: 

Typ av 

konstellation

er 

Pojkar: 

Flickor: 

Blandat: 

Språk Lärarnas 

komment

ar och 

övrigt 

 

 

 

 

Kodväxling Frekven

s 

 

Språk 

 

Av vem?  Till vem? Övrigt 

 

 

 

Förklaringar på andra 

språk 

 

Förenkling på svenska 

Frekven

s 

Språk 

 

 

 

 

Av vem?  För vem? Vilka 

typer av 

ord och 

fraser? 

Digitala verktyg för 

översättningar 

Frekven

s 

Språk Av vem? För vem? Vilka ord 

och 

fraser? 

 

 

Lexikon  

Finns ____ 

Finns ej ____ 

Frekven

s  

Språk Av vem? För vem? Vilka ord 

och 

fraser? 

 

 

Studiehandledare 

Finns___ 

Finns ej____ 

Hur 

många? 

Språk  Hur länge? Antal 

elever/ 

Handledare 

 

 

 

 

 

 

 

Modersmålsstöd i den 

ordinarie undervisningen 

Finns ___ 

Finns ej___ 

 

Hur 

många? 

Språk  Hur länge? Antal 

elever/ 

modersmåls

- 

stöd 

 

Ordlistor 

Finns ___ 

Finns ej___ 

  

Frekven

s  

Språk Tillgänglighe

t 

Av vem? Syfte? 

 

 

 

Användning av annat 

språk än svenska bland 

elever 

Frekven

s 

Språk  Syfte Konstellatio

n 

Lärarens 

komment

ar 

 

 



 

 

Andra sätt att använda flerspråkighet som resurs som yttrar sig vid observationstillfället: 

 

 



 

Bilaga 5: Intervjufrågor 

1. Hur länge har du jobbat som lärare i lågstadiet? 

2. Vilken pedagogisk examen har du? 

3. Hur många elever har du i din klass? 

4. Hur många elever i din klass har ett annat modersmål än svenska och läser Svenska som 

andraspråk?  

5. Vilka språk är representerade? 

6. Har du några nyanlända elever i din klass? Om Ja, hur många? 

7. Hur ser du på elevernas modersmål, som tillgång eller problem för individen?  Varför? 

8. Vad är flerspråkighet för dig? Hur många språk talar du själv? 

9. Hur ser du på användning av flerspråkighet i undervisningen? 

10. På vilket sätt har elevernas varierande språkliga repertoar i respektive modersmål påverkat 

din undervisning? 

11. Hur många av dina elever får undervisning i sitt modersmål?  

12. Samarbetar du med modersmålslärare? Om Ja, på vilket sätt? 

13. Använder du dig av elevernas egna erfarenheter och kunskaper på sitt modersmål i din 

undervisning? om ja, på vilket sätt? 

14. Händer det någon gång att du planerar in att eleverna ska få använda sitt modersmål under 

en lektion? Om Ja. Hur ofta och I vilket syfte? 

15. Vilka för- och nackdelar finns det/kan det finnas med att låta eleverna använda ett annat 

språk än svenska under lektionstid?  
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