
ÖREBRO&UNIVERSITET&

Grundlärarprogrammet,&inriktning&mot&arbete&i&förskoleklass&och&grundskolans&årskurs&1F3&

Svenska&språket&&

Svenska,&Självständigt&arbete,&avancerad&nivå,&inriktning&fF3,&15&högskolepoäng&

VT&2018&

!
!

 
 

!
!
!

Lärare!och!flerspråkiga!elever!
–&en&intervjustudie&om&lärares&språkutvecklande&arbetssätt&och&förhållningssätt&

gentemot&flerspråkiga&elever&&!
&

Berwell&Teclemariam&&&Jennifer&Hammenfors&
&
&

&
&
!
!
!
!

&

&
&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&
Handledare:&Eric&Borgström!

  



! !

Abstract!

Jennifer&Hammenfors&&&Berwell&Teclemariam&(2018).&Lärare&och&flerspråkiga&elever:&en&

intervjustudie& om& lärares& språkutvecklande& arbetssätt& och& förhållningssätt& gentemot&

flerspråkiga& elever.& Självständigt& arbete,& Svenska,& inriktning& fF3,& avancerad& nivå,& 15&

högskolepoäng.&Institutionen&för&humaniora,&utbildningsF&och&samhällsvetenskap.&

&

Många&skolor&runt&om& i&Sverige&har&uppvisat&brister&med&att&ge& flerspråkiga&elever&de&

förutsättningar&som&bidrar&till&en&gynnsam&språkF&och&kunskapsutveckling.&Dessa&brister&

är&av&stor&betydelse&eftersom&att&de&flerspråkiga&eleverna&parallellt&måste&utveckla&det&

svenska&språket&och&ämneskunskaper.&Syftet&för&denna&studie&är&därmed&att&undersöka&

lärares& beskrivningar& av& deras& arbetssätt& och& förhållningssätt& gentemot& flerspråkiga&

elever.&Därigenom&för&att&jämföra&lärarnas&beskrivningar&med&tidigare&forskning&för&att&

se& på& vilket& sätt& lärarnas& arbetssätt& och& förhållningssätt& överensstämmer& respektive&

skiljer& sig& åt& med& tidigare& forskning.& Studien& bygger& på& semistrukturerade& intervjuer&

med& fyra& lärare& som& är& verksamma& i& mångkulturella& skolor.& Studien& utgår& från& en&

kvalitativ& forskningsmetod& som& är& induktiv& och& tolkande& vilket& innebär& att& vårt&

empiriska&material&systematiserats&för&att&synliggöra&mönster&och&sammanhang.&

&

Studiens&resultat&visar&att& lärarna&ger&skilda&beskrivningar&kring&deras&förhållningssätt&

gentemot&andraspråkselever&gällande&om&de&bör&ses&som&unika& individer&eller& som&en&

del& av& ett& kollektiv.& Det& gemensamma& för& alla& lärare& var& att& de& använde& sig& av& olika&

strategier&för&att&göra&sig&själva&samt&lektionernas&innehåll&begriplig&för&eleverna.&

Alla& lärare& visade& även& medvetenhet& om& att& ett& starkt& förstaspråk& gynnar&

andraspråksutvecklingen.& Däremot& var& alla& lärare& inte& eniga& om& i& vilken& utsträckning&

elevernas&modersmål&ska&inkluderas&i&undervisningen.&I&studiens&resultat&framkom&det&

även& att& lärarna& uttryckte& att& ett& språkutvecklande& arbetssätt&med& flerspråkiga& elever&

kan&vara&svårt&och&utmanade&och&att&stöd&från&skolledningen&därav&är&av&stor&betydelse.&

&

Nyckelord:&Flerspråkiga!elever,!språkutvecklande!arbetssätt,!förhållningssätt,!förstaspråk,!

andraspråk!
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1.!Inledning!!
I& dagens& samhälle& invandrar&människor& till& Sverige& från& olika& länder& i& världen.& Dessa&

individer&tar&med&sig&ett&språk&som&skiljer&sig&avsevärt&från&det&svenska&språket&i&fråga&

om& bland& annat& ordförråd,& grammatik,& skriftsystem& och& uttal& (Norrby& && Håkansson,&

2007,&s.15).&Detta&bidrar&till&att&den&svenska&skolan&har&genomgått&en&stor&förändring&då&

skolan&idag&inte&är&lik&den&skola&som&fanns&för&20&år&sedan.&I&enlighet&med&att&samhället&

blivit& allt& mer& mångkulturellt& har& förändringen& lett& till& att& även& skolan& följt& samma&

utveckling& (Löthagen,& Lundenmark& && Modigh,& 2012,& s.9).& Verksamma& lärare& i& dagens&

skolor& kan& därmed& räkna& med& att& få& flerspråkiga& elever& i& sina& undervisningsgrupper&

vilket& gör& att& lärare& ställs& inför& nya& utmaningar.& I& samband& med& den& växande&

mångkulturella& skolan&blir& elever&med&ett& annat&modersmål& än& svenska&allt& fler.&Detta&

ställer&i&sin&tur&nya&krav&på&lärarnas&arbetssätt&(Löthagen,&Lundenmark&&&Modigh,&2012,&

s.9).&&

&

Vid&första&mötet&med&den&svenska&skolan&besitter&andraspråkseleverna&redan&ett&språk&

som& har& fungerat& för& lärande& och& samspel& i& hemmet& och& med& den& närmaste&

omgivningen.&Elisabeth&Elmeroth&(2017,&s.47F48)&skriver&att&skolstarten&därmed&innebär&

att& många& andraspråkselever& möter& en& ny& språklig& värld.& Det& eleverna& då& har&

gemensamt&är&behovet&av&att&lära&sig&svenska&vilket&inte&är&en&enkel&uppgift&(Elmeroth,&

2017,& s.43).& Eleverna& ska& parallellt& med& utvecklingen& av& det& svenska& språket& även&

tillägna& sig& ämneskunskaper& på& ett& språk& de& inte& behärskar& fullt& ut.& Detta& gör& att& det&

ställs& oerhört& höga& krav& på& eleverna,&men& även& på& lärarna.& En& flerspråkighetsinriktad&

undervisning&gynnas& av& att& lärare&känner& sig& trygga& i& att& bland&annat& inkludera& andra&

språk& vid& utvecklingen& av& det& svenska& språket& och& att& lärare& har& kännedom& om& vilka&

fördelar&flerspråkighet&kan&medföra&(Mattsson&Flyman,&2017,&s.14).&För&att&elever&ska&nå&

framgångsrika& studier&måste& lärare& även& ha& kunskap& om& inlärningssituationer& som& är&

främjande& för& andraspråkselever& (Elmeroth,&2017,& s.47F48).& I& enlighet&med& läroplanen&

ska& sådana& inlärningssituationer& utgå& från& elevernas& individuella& förutsättningar& och&

behov&för&att&alla&elever&ska&få&en&möjlighet&att&nå&målen&(Skolverket,&2017a,&s.8).&

&

&

&
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I& läroplanen& för& grundskolan,& förskoleklassen& och& fritidshemmet& (2017a)& uttrycks& det&

att:&

&

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&(s.8).&

&

Trots&detta&framgår&det&i&en&granskning&utförd&av&Skolinspektionen&att&24&av&40&skolor&

endast& anpassar& undervisningen& efter& varje& elevs& förutsättningar& och& behov& i& liten&

utsträckning& (Skolinspektionen,& 2010a,& s.7).& Många& skolor& har& även& uppvisat& brister&

med&att&ge&flerspråkiga&elever&de&förutsättningar&som&bidrar&till&en&gynnsam&språkF&och&

kunskapsutveckling.&För&flerspråkiga&elever&är&dessa&brister&av&särskilt&stor&betydelse&då&

eleverna& parallellt& med& ämneskunskaper& ska& utveckla& det& svenska& språket&

(Skolinspektionen,& 2010b,& s.6).& Det& är& därför& angeläget& att& undersöka& hur& lärare&

förhåller&sig& till& flerspråkighet&samt&hur&de&arbetar&språkutvecklande&med&flerspråkiga&

elever.&&

&

1.2!Syfte!!
Syftet& med& detta& arbete& är& att& undersöka& lärares& beskrivningar& av& språkutvecklande&

arbetssätt&med&andraspråkselever&samt&vilka&förhållningssätt&lärarna&ger&uttryck&för&att&

de&har&gentemot&flerspråkiga&elever.&&

&

1.3!Frågeställningar!
• Vilka& förhållningssätt& ger& lärarna& uttryck& för& att& de& har& gentemot& flerspråkiga&

elever?&&

• Hur&beskriver&lärarna&att&de&arbetar&språkutvecklande&med&flerspråkiga&elever?&

2.!Disposition!
Denna&studie&är&disponerad&enligt&följande:&bakgrund,!tidigare!forskning,!metod,!resultat!

och! analys,! diskussion,!metoddiskussion& samt& slutsats& och& förslag! till! vidare! forskning.& I&

bakgrunden& behandlas& väsentliga& aspekter& kring& läroplanens& koppling& till&

andraspråkselever& och& likvärdighet,& skillnader&mellan& ett& förstaF& och& andraspråk& samt&
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flerspråkighet.& Därefter& presenteras& forskning& kring& andraspråksinlärning,&

språkutvecklande&arbetssätt&samt& lärares& förhållningssätt& i& syfte&att& lyfta& fram&tidigare&

forskningsresultat& kring& viktiga& aspekter& som& berör& andraspråkselevers&

språkutveckling.&Så& följer&ett&avsnitt& som&behandlar&studiens&metod&där&vi& redogör& för&

val& av& metod,& datainsamlingsmetod,& urval,& tillvägagångssättet& vid& genomförandet& av&

studien& samt& bearbetning& och& analys& av& materialet,& kvalitet& av& data& och& etiska&

överväganden.& Därefter& redovisas& resultatet& av& studien& där& den& samlade& empirin&

presenteras& och& analyseras.& Detta& följs& sedan& av& en& diskussion& kring& medverkande&

lärares& arbetssätt& och& förhållningssätt& samt& dess& påverkan& på& andraspråkselevers&

språkutveckling& i& relation& till& tidigare& forskningsresultat.& Slutligen& presenteras& och&

diskuteras&de&slutsatser&vi&drar&av&studien,&vilket&följs&av&en&metoddiskussion&och&förslag&

till&vidare&forskning.&&

3.!Bakgrund!!
Bakgrunden& syftar& till& att& ge& kunskap& om& väsentliga& aspekter& som& är& relevanta& för&

studiens& syfte& och& frågeställningar.& Inledningsvis& presenteras& läroplanen! och!

likvärdighet&som&innefattar&en&redovisning&av&hur&språkförmågor&kommer&till&uttryck&i&

ämnena& svenska& och& svenska& som& andraspråk& samt& hur& läroplanen& förmedlar& att& en&

likvärdig& undervisning& ska& bedrivas.& Därefter& presenteras& skillnader!mellan! ett! första<!

och! andraspråk& för& att& synliggöra& elevers& olika& förutsättningar& vid& inlärningen& av& ett&

språk.&Slutligen&redogörs&för&flerspråkighet&och&dess&innebörd.&

&

3.1!Läroplanen!och!likvärdighet!
I&läroplanen&för&grundskolan,&förskolan&och&fritidshemmet&(Skolverket,&2017a)&finns&två&

svenskämnen:& svenska& och& svenska& som& andraspråk.& Den& viktigaste& gemensamma&

kärnan& för&dessa&båda&ämnena&är& språk&och&kommunikation.&Detta&eftersom&att& språk&

ses& som& det& centrala& i& all& mänsklig& kommunikation.& Elever& som& läser& svenska& och&

svenska&som&andraspråk&ska&därmed&på&samma&villkor&ges&lika&möjligheter&att&utveckla&

sina& språkförmågor.& Förutsättningarna& för& elevernas& språkutveckling& skiljer& sig& åt&

beroende& på& om& det& är& ett& förstaF& eller& andraspråk& som& står& till& grund& för& utveckling&

(Skolverket,& 2017b,& s.5).& Elever&med& svenska& som& förstaspråk& utvecklar& den& språkliga&

basen& som& de& har& med& sig& till& skolan& i& jämförelse& med& elever& med& svenska& som&

andraspråk&som&parallellt&måste&utveckla&den&språkliga&basen& i& svenska&och&det& språk&
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som&skolans&ämnen&kräver.&Eftersom&elever&som&läser&svenska&som&andraspråk&behöver&

utvecklas&på& flera&olika&kunskapsF&och& färdighetsnivåer& samtidigt& ställer&det& ett& större&

krav&på&undervisningen,&vilket&är&anledningen&till&att&svenska&som&andraspråk&finns&som&

ett&eget&skolämne&(Skolverket,&2017b,&s.5).&&

&

Som&tidigare&nämnt&är&språk&och&kommunikation&viktiga&byggstenar&inom&båda&ämnena.&

Detta&eftersom&att&språk&och&kommunikation&bidrar&till&en&individuell&utveckling&där&vi&

kan&förhålla&oss&till&omvärlden,&vilket&gör&oss&till&människor.&Språk&och&kommunikation&

möjliggör&även&individers&aktiva&val&i&olika&sammanhang.&Dessa&byggstenar&är&viktiga&då&

ett&av&målen&med&grundskolan&är&att&alla&elever&ska&kunna&göra&väl&betänkta&framtidsval&

gällande&utbildning&och& arbete(Skolverket,& 2017b,& s.6).&Vägen& till& att& nå&detta&mål& kan&

däremot&se&olika&ut&och&därför&är&det&viktigt&att&skolor&i&enlighet&med&läroplanen&ser&till&

att:&

!
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&(2017a,&s.8).&

&

Detta&bidrar& till& en&mer& likvärdig&utbildning&då&undervisningen& inte&behöver&utformas&

lika&för&alla.&Istället&betonas&det&att&innehållet&och&kvalitén&på&undervisningen&ska&bidra&

till&att&eleverna&når&utbildningens&mål&oavsett&bakgrund&(Enkvist,&et&al.,&2017,&s.&20F21).&

&

3.2!Skillnader!mellan!ett!förstaE!och!andraspråk!
Det& skiljer& sig& åt& mellan& vad& som& betecknas& som& ett& förstaspråk& respektive& ett&

andraspråk.&Ett&förstaspråk&kan&även&benämnas&som&en&individs&modersmål&och&är&det&

språk& som& personen& exponerats& för& redan& som& barn& av& föräldrar& eller& i& en&miljö& där&

språket&utmärker&sig&vara&huvudspråket&i&kommunikationen&(Abrahamsson,&2009,&s.13;&

Skolverket,&2018).&En&person&kan&därmed&ha&ett&flertal&förstaspråk,&bland&annat&genom&

att&föräldrarna&talar&olika&språk.&Resultatet&av&detta&kallas&då&simultan&flerspråkighet.&Ett&

andraspråk&är&däremot&alla&språk&som&en&individ&tillägnar&sig&efter&att&förstaspråket&har&

etablerats& (Abrahamsson,& 2009,& s.13).& Trots& detta& innebär& det& inte& att& förstaspråket&

respektive&modersmålet&är&det&språk&en&individ&behärskar&bäst.&Det&är&vanligt,&inte&minst&
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i&immigrationssammanhang&där&andraspråket&är&majoritetsspråket,&att&särskilt&barn&lär&

sig&behärska&andraspråket&bättre&än&förstaspråket&(Abrahamsson,&2009,&s.13).&&

&

Skillnaderna& mellan& begreppen& förstaF& och& andraspråk& avses& därmed& enligt& Niclas&

Abrahamsson&(2009,&s.14)&vara&ordningsföljden&på&de&språk&en&individ&tillägnat&sig&och&

exponerats&för&och&inte&i&vilken&grad&individen&behärskar&de&olika&språken&eller&i&vilken&

ordning& individen& identifierar& sig&med&dessa& språk.&Dock&har& förstaspråket& respektive&

modersmålet& en& påverkan& på& elevers& språkF,& personlighetsF,& identitetsF& samt&

tankeutveckling.& Är& förstaspråket& välutvecklat& bidrar& det& till& goda& förutsättningar& för&

eleverna& att& lära& sig& både& svenska,& andra& främmande& språk& och& ämnen& då&

andraspråkselever& som&parallellt&med&andra& ämnen& studerar& sitt&modersmål& generellt&

har&högre&betyg&i&övriga&ämnen&(Skolverket,&2018)&

&

3.3!Flerspråkighet!
En& person& som& behärskar& ett& flertal& förstaspråk& kan& betraktas& som& flerspråkig&

(Skolverket,& 2018).& Flerspråkighet& sammanblandas& däremot& många& gånger& med&

begreppet& tvåspråkighet& då& en& individ& som& behärskar& fler& än& två& språk& inkluderas& i&

begreppet& tvåspråkig& samtidigt& som& en& individ&med& två& språk& inkluderas& i& begreppet&

flerspråkig.&Det&är&dock&vanligare&att&använda&sig&av&flerspråkighet&då&begreppet&alltmer&

har&ersatt&tvåspråkighet&(Sundgren,&2017,&s.51).&&

&

Flerspråkighet& har& blivit& vanligare& och& majoriteten& av& världens& alla& barn& är& idag&

flerspråkiga& (Salameh,&2012,& s.27).& I&undervisningssammanhang&är&det&dock&viktigt&att&

urskilja& flerspråkiga&barn&och&enspråkiga&barn.&EvaFKristina&Salameh& (2012)&uttrycker&

detta&genom&att&skriva&”det&handlar&inte&om&dubbel&enspråkighet&utan&om&en&annan&typ&

av&språklig&förmåga&än&den&enspråkiga”&(s.27).&Elisabeth&Elmeroth&(2017,&s.11)&förklarar&

dock& att& det& finns& olika& sätt& för& en& person& att& bli& flerspråkig:& simultant& respektive&

successivt.& Simultan& inlärning& sker& då& båda& språken& är& förstaspråk& som& etablerats&

samtidigt& och& där& inlärningen& har& påbörjats& innan& treårsåldern.& Vid& successiv&

tvåspråkighet& finns&ett& språk& redan&etablerat&vid&mötet& av&ytterligare& språk&där&andra&

språk& lärs& in& efter& treårsåldern.& Vid& sådana& tillfällen& betraktas& inlärningen& av& det& nya&

språket&som&andraspråkslärande&(Elmeroth,&2017,&s.11).&&
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4.!Tidigare!forskning!
I& föreliggande& avsnitt& redovisas& forskningsresultatet& kring& andraspråksinlärning,!

språkutvecklande! arbetssätt& samt& förhållningssätt.& Detta& för& att& ge& kunskap& om& vad&

forskning&betonar&som&viktiga&aspekter&kring&andraspråkselevers&språkutveckling.&

!

4.1!Andraspråksinlärning!!
För&andraspråkselever&har&det&visat&sig&att&en&lärandemiljö&som&är&personlig&och&flexibel&

är& gynnsamt& för& utvecklingen& och& viljan& till& att& lära.& Det& är& därmed& viktigt& att& läraren&

utgår& från& elevernas& behov& och& intressen& samt& anpassar& undervisningen& genom& att&

bland& annat& använda& sig& av& lämpliga& förenklingar& för& att& eleverna& ska& få& goda&

förutsättningar& till& att& bygga& upp& en& förståelse.& Stor& vikt& ligger& också& vid& att& läraren&

hittar&strategier&och&verktyg&för&att&behålla&elevernas&intressen&(Chakowa,&2018,&s.11)&

&

En&studie&av&Wander&Lowie,&Marijn&van&Dijk,&Huiping&Chan&&&Marjolijn&Vespoor&(2017,&

s.127)& har& visat& att& framgång& i& andraspråksinlärning& starkt& påverkas& av& lärarens&

motivation,& lämplighet& och& personlighet.& Andraspråkslever& har& ett& stort& behov& av& att&

känna&trygghet&hos&läraren&för&goda&utvecklingsmöjligheter.&Det&är&dock&viktigt&att&inte&

enbart& se& andraspråkseleverna& som& en& helhet& utan& också& som& enskilda& elever.& Lowie,&

van&Dijk,&Chan&&&Vespoor&(2017,&s.128)&poängterar&att&alla&elever&är&olika&och&har&olika&

förutsättningar&respektive&behov,& inte&minst&andraspråkselever.&Det&andraspråkselever&

har&gemensamt&är&att&de,&i&exempelvis&Sverige,&inte&har&svenska&som&modersmål&men&det&

betyder&inte&att&förutsättningarna&och&behoven&ser&likadana&ut.&Även&i&sådana&fall&måste&

läraren&utgå&från&att&alla&elever&är&unika&individer&som&lär&sig&på&olika&sätt.&Studien&visar&

att& även& tvillingar& kan& uppvisa& stora& skillnader.& Trots& att& det& fanns& mycket& likheter&

mellan& dessa& elever& var& utvecklingen& av& deras& gemensamma& andraspråk& mycket&

annorlunda.& Tvillingarnas& utvecklingsmönster& för& bland& annat& talF& och& skriftspråk&

skiljde& sig& avsevärt& och& visade& motsatsen& till& varandra.& Forskarna& menar& att& dessa&

observationer& understryker& den& enskilda& karaktären& av& processen& för&

andraspråksutveckling&(Lowie,&van&Dijk,&Chan&&&Vespoor&2017,&s.128).&&

&

                                       
1&Artikeln&innehåller&inga&sidnummer.&Vi&har&därmed,&på&egen&hand,&räknat&vilket&

sidnummer&informationen&är&hämtad&från.&
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Om&elever&har&ett&starkt&förstaspråk&är&sannolikheten&att&de&lättare&kan&lyckas&lära&sig&ett&

andraspråk&eftersom&att&de&använder&sig&av&sina&språkliga&resurser&från&alla&språk&när&de&

producerar&eller&läser&en&text.&Med&utgångspunkt&i&detta&är&det&av&stor&vikt&att&processen&

att&lära&sig&svenska&inte&hämmar&elevernas&primära&och&språkliga&identiteter&genom&att&

låta& förstaspråket& hamna& i& skymundan.& Modersmålet& kan& istället& användas& som& en&

resurs& för& elevernas& lärande& och& bör& därmed& inkluderas& i& undervisningen& exempelvis&

genom& att& elever& som& talar& samma& språk& får& arbeta& tillsammans& och& att& eleverna&

tillsammans&med& lärare&kan&prata&om&olika& språk&och& jämföra&dem&med&svenskan&där&

likheter&och&skillnader&kan&synliggöras&(Gibbons,&2016,&s.47F48).&&

&

4.2!Språkutvecklande!arbetssätt!!
Pauline&Gibbons&(2016,&s.25)&skriver&att&den&viktigaste&aspekten&för&språkutveckling&är&

att& skapa& betydelse.& Gibbons& (2016,& s.25)& menar& att& läraren& i& sin& undervisning& ska&

fokusera& på& språk& och& innehåll& samtidigt& då& elever& lär& sig& använda& språket& för&

betydelseskapande.&AnnFChristin&Torpsten&(2008,&s.158)&skriver&att&det&även&är&viktigt&

att& andraspråkselever& ska& ges& möjligheter& att& utveckla& andraspråket& till& en&

förstaspråksnivå.& För& att& andraspråkseleverna& ska& nå& goda& resultat& i& skolan& är& det& av&

stor& betydelse& att& undervisningen& anpassas& efter& varje& enskild& individs& behov& där&

elevernas&olika&kompetenser&betraktas&som&resurser&istället&för&brister&(Torpsten,&2008,&

s.&158).&Detta&menar&Torpsten&(2008,&s.158)&bidrar&till&en&mer&likvärdig&utbildning.&&

&

Muntlig& interaktion& är& viktigt& för& alla& elever& men& särskilt& för& andraspråkselevers&

språkutveckling.& Därför& måste& lärare& göra& sig& begripliga& för& eleverna& och& på& ett&

genomtänkt&sätt&ge&svar&på&vad&eleverna&säger.&En&framgångsfaktor&för&språkutveckling&

är&att&eleverna&får&begriplig!input.&Med&detta&menas&att&eleverna&ges&information&på&ett&

ämnesspecifikt&språk&som&ligger&steget& före&vad&eleverna&själva&kan&producera,&det&vill&

säga&deras&komfortzon&(Gibbons,&2016,&s.42F44).&Eleverna&måste&få&stöttning&av&läraren&

för& att& denna& input& ska& bli& begriplig& för& eleverna.& Stöttningen& kan& ske& genom& att&

exempelvis&praktiskt&demonstrera&tillvägagångssätt,&använda&elevernas&modersmål&eller&

språk& på& den& nivå& eleverna& behärskar& inför& varje& nytt& ämnesområde& innan&

användningen&av&skolspråket,&ge&eleverna&bakgrundskunskap&innan&eleverna&börjar&läsa&

en& text& eftersom&det&underlättar& läsförståelsen&och& se& till& att& under& läsningen& förklara&

och&diskutera&bilder&(Gibbons,&2016,&s.42F44).&
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&

Begriplig!output&betonar&Gibbons&(2016,&s.44F45)&är&lika&viktig&som&begriplig!input.&Hon&

skriver&att&begriplig!output&är&när&eleverna&måste&göra&sig&förstådda&genom&att&använda&

sig&av&det&nya& språket.&Genom&att& eleverna&använder& sig&av&det&nya& språket& i& syfte&att&

göra&sig&förstådda&fokuserar&de&på&vad&de&vill&säga&parallellt&med&hur&de&säger&det&och&då&

bearbetas&språket&mer&på&djupet.&Om&eleverna&ges&möjligheter&till&detta&bidrar&det&till&ett&

mer& förbättrat& sammanhängande,& grammatiskt& och&begripligt& språk.&Vid&produktionen&

av&begriplig!output&måste&eleverna&försöka&använda&sig&av&ett&språk&som&ligger&utanför&

deras& komfortzon& vilket& innebär& att& eleverna& även& här& behöver& stöttas.& Detta& kan& ske&

genom&att&uppmuntra&eleverna&att&gå&längre&och&ta&risker&med&sitt&språkanvändande,&ge&

eleverna&tid&att&själva&rätta&vad&de&säger&eller&omformulera&sig&eftersom&det&tar&tid&för&

eleverna&att&bearbeta&språket&samt&att&bygga&upp&elevernas&självförtroende&genom&att&ge&

dem&bekräftelse&även&om&eleverna&formulerat&sig&fel.&&

&

Torpstens& studie& (2008,& s.& 152)& visar& att& andraspråkselever& gynnas& av& arbetssätt& som&

inkluderar&elevernas&modersmål.&I&studien&framgår&det&att&elever&som&undervisades&i&sitt&

modersmål& fick&ökad&medvetenhet&kring&språk&och&dess&betydelse&som&bidrog&med&att&

de& lättare& kunde& tillägna& sig& det& svenska& språket.& Detta& eftersom& goda& färdigheter& i&

modersmålet&blev&en&komplementär& tillgång.&Skolan&måste&ge&de& flerspråkiga&eleverna&

en&möjlighet& att& både&möta& och& använda& sitt& första& och& andraspråk.& På& det& sättet& ges&

eleverna&en&möjlighet& att& bygga&upp&en&bas&och&utbyggnad& i& förstaF& och&andraspråket.&

Modersmålsundervisningen&är&viktig&för&andraspråkselever&då&det&kan&fungera&som&ett&

stöd& i&de&olika&ämnena.&Torpsten&(2008,&s.162F163)&förespråkar&därmed&ett&samarbete&

mellan&olika&ämnen&och&modersmålsundervisningen.&

&

4.3!Förhållningssätt!gentemot!flerspråkighet!
I&Sveriges&skolor&lyfts&flerspråkighet&fram&som&en&betydelsefull&tillgång,&bland&annat&då&

elever&uppmuntras& läsa&kurser& i&engelska,& spanska,& italienska,& franska&och& tyska.&Trots&

detta&ses&flerspråkighet&hos&invandrade&minoritetselever&många&gånger&som&ett&hinder&i&

relation& till& goda& resultat& i& skolans& olika& ämnen& (Sundgren,& 2017,& s.59).& Eva& Sundgren&

(2017,&s.59)&skriver&att&vissa&skolor&i&andra&länder&förbjuder&elever&att&tala&andra&språk&

samt&uppmanar&föräldrar&att&lämna&sina&egna&språk&för&att&tala&”rätt&språk”&hemma&med&

sina&barn.&Liknande&attityder& lever&kvar& i&Sverige&då&det&är&många& i&skolans&värld&som&
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har&en&föreställning&om&att&den&som&har&kommit&till&Sverige&ska&tala&svenska.&En&sådan&

attityd& bidrar& många& gånger& till& att& nyanlända& elever& bemöts& av& fraser& som& ”Använd&

svenska,&inte&arabiska!”,&”Hur&ska&du&kunna&lära&dig&svenska&när&du&inte&pratar&svenska?”&

och& ”Nu& är& vi& i& Sverige& och& här& pratar& vi& svenska”& (Sundgren,& 2017,& s.59).& Enligt&

Sundgren& (2017,& s.59)& beror& dessa& attityder& på& okunskap,& rädsla& samt& föreställningar&

och& myter& om& det& man& inte& har& tillräcklig& kunskap& och& erfarenhet& av.& I& studien& av&

Torpsten& (2008,& s.153)& kring& andraspråkselevers& möte& med& den& svenska& skolan&

upplevde& elever& som& blivit& bemötta& med& liknande& attityder& att& de& skulle& fostras& i&

svenskhet&genom&undervisningen&och&att&de&var&tvungna&att&släppa&det&som&ansågs&vara&

annorlunda,& det& vill& säga& modersmålet,& för& att& slippa& utanförskap.& I& dessa& fall& sågs&

elevernas& färdigheter& som& problem& och& brister& istället& för& resurser& och& tillgångar.&

Eleverna& kunde& inte& delta& i& klassrumsundervisningen& på& samma& villkor& som&

förstaspråkseleverna& eftersom& de& inte& uppfattades& ha& tillräckliga& kompetenser& för& att&

kunna& delta.& Detta& bidrog& med& en& känsla& av& utanförskap& hos& andraspråkseleverna&

eftersom&de&inte&kände&sig&accepterade&(Torpsten,&2008,&s.152).&

&

Om&läraren&i&sin&undervisning&enbart&fokuserar&på&det&svenska&språket&finns&det&en&risk&

att& flerspråkighetsambitionerna& hamnar& i& skymundan& och& att& eleverna& inte& blir&

betraktade&för&vilka&de&är.&Många&elever&som&är&födda&i&Sverige&men&har&föräldrar&som&

migrerat&har&uttryckt&att&”innebörder&som&läggs&i&deras&utseende&och&deras&sätt&att&tala&

svenska& medför& att& de& positioneras& och& tilltalas& som& invandrare& och& ickeFsvenska”&

(Sundgren,& 2017,& s.59).& Sundgren& (2017,& s.62–63)& poängterar& vikten& av& att& se&

flerspråkighet&som&en&resurs&hellre&än&ett&hinder&och&att& lärare&med&negativa&attityder&

bör& få& stöd&och&kunskap& för& att& förändra&dessa&då& lärarna&utgör& en& central& roll& för& att&

skapa&förutsättningar&som&bidrar&till&en&inkluderande&skola.&&

&

Attityder&och&förhållningssätt&kan&dock&komma&från&olika&aktörer&inom&skolvärlden.&Det&

är& viktigt& att& ledningen& och& rektorerna& på& skolan& är& öppensinnade& för& att&

undervisningen& med& andraspråkselever& ska& vara& främjande& istället& för& hämmande.&

Många& lärare& lyfter& fram& att& tillgången& till& flera& språk& kan& vara& en& stor& framgång& i&

undervisningssammanhang&men&att& flerspråkigheten&tenderar&att&hamna& i&bakgrunden&

då& det& svenska& språket& har& störst& prioritet.& Målet& om& att& eleverna& ska& utveckla& sitt&

svenska&språk&bidrar&därmed&till&att&elevernas&andra&språkkunskaper&inte&tas&tillvara&på&
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(Wigerfelt& && Morgan,& 2012,& s.154).& Förhållningssättet& lärarna& bör& ha& i& relation& till&

eleverna&är&att&lärarna&ska&se&eleverna&som&kompetenta&för&att&eleverna&själva&ska&kunna&

ta& ställning& till& sina& språk.& Gibbons& (2016,& s.19)& poängterar& att& elever& med& annat&

modersmål&än&svenska,&med&rätt&verktyg&och&stöd,&också&har&möjligheten&att&lyckas.&&

&

Att& bemöta& andraspråkselever& med& ett& synsätt& att& de& kan& lyckas& innebär& inte& att& se&

eleverna& utifrån& ett& perspektiv& där& de& saknar& något,& som& exempelvis& en& fullständig&

behärskning& av& det& aktuella& skolspråket.& Det& innebär& istället& att& eleverna& ses& som&

intelligenta& individer& som& är& lika& kapabla& till& att& lära& och& lyckas& på& samma& sätt& som&

förstaspråkselever& men& med& andra& typer& av& verktyg& och& stöd& (Gibbons,& 2016,& s.19).&

Eftersom&vi&idag&vet&mer&om&andraspråksutveckling&till&skillnad&från&förr&finns&det&inte&

längre&utrymme&för&lärare&att&ursäkta&låga&förväntningar&på&andraspråkselever.&Gibbons&

(2016,&s.19)&betonar&att&bra&lärare&hjälper&eleverna&att&utveckla&sitt&självförtroende,&inte&

minst&det&språkliga&självförtroendet.&Stöttningen&som&ska&ges&av&lärarna&gör&att&eleverna&

når& framgång& istället& för& misslyckanden.& I& sådana& undervisningssammanhang& är&

framförallt& relationen&mellan& läraren& och& eleverna& samt& eleverna& sinsemellan& av& stor&

vikt&för&att&eleverna&ska&få&en&känsla&av&att&de&är&kompetenta&och&värda&att&lyssna&på&för&

att&själva&kunna&tillta&den&rollen.&Ett&motsatt&förhållningssätt&där&eleverna&blir&bemötta&

som& att& de& inte& kan& bidrar& på& liknande& sätt& till& att& de& istället& växer& in& i& en& sådan& roll&

(Gibbons,&2016,&s.19).&&

5.!Metod!!
Föreliggande&studie&grundar&sig&i& lärarintervjuer&där&vi& i& följande&kapitel&beskriver&och&

motiverar& valet& av&metoder& som& använts& i& denna& undersökning.& Därefter& presenteras&

studiens&urval&följt&av&hur&materialet&bearbetats&och&analyserats.&Slutligen&framställer&vi&

våra&etiska&överväganden&och&hur&vi&tagit&ställning&till&dem.&&

&

5.1!Val!av!metod!
I&syfte&att&utveckla&en&djupare&förståelse&för&de&uppfattningar&lärare&ger&uttryck&för,&vilka&

ligger&till&grund&för&vår&studie,&utgår&vi&från&en&kvalitativ&metod&för&att&vi&ska&få&syn&på&

lärarnas& arbetssätt& utifrån& deras& egna& erfarenheter& och& upplevelser& (Bryman,& 2011,&

s.341).& Enligt& Alan& Bryman& (2011,& s.340)& och& Katarina& Eriksson& Barajas,& Christina&

Forsberg&&&Yvonne&Wengström&(2013,&s.127)&är&en&kvalitativ&forskningsmetod&induktiv&
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och&tolkande&vilket&innebär&att&vi&i&denna&undersökning&samlar&in&och&systematiserar&vår&

empiri&för&att&synliggöra&framkomna&mönster&och&sammanhang.&&

&

Eftersom&vi&vill&få&syn&på&lärarnas&inre&tankar&och&ha&möjlighet&att&ställa&följdfrågor&om&

eventuella& tydligheter& anser& vi& att& semistrukturerade& intervjuer& är& den&

datainsamlingsmetod&som&är&mest&lämpad&för&denna&studie.&Liknande&möjligheter&skulle&

begränsas&om&studiens&datainsamlingsmetod&istället&skulle&bestått&av&enkäter&då&de&inte&

bidrar& till& fördjupade& svar& (Bryman,& 2011,& 230).& Därmed& stärks& validiteten& då&

intervjuerna& skapar& gynnsammare& förutsättningar& för& vår& förståelse& kring& lärarnas&

upplevelser& och& erfarenheter& gällande& språkutvecklande& arbetssätt& med& flerspråkiga&

elever& (Håkansson,& 2013).& Genom& de& semistrukturerade& intervjuer& utgår& vi& från&

bestämda& intervjufrågor& som& ska&beröra&utvalda& områden& respektive& teman&men& som&

inte&nödvändigtvis&behöver&ställas& i& en&särskild&ordning& (Eriksson&Barajas,&Forsberg&&&

Wengström,&2013,& s.127).&För&att& få&en&detaljerad&analys&som& innehåller& lärarnas&egna&

ord& är& intervjuerna& även& inspelade& och& transkriberade& (Bryman,& 2011,& s.420).& Vi& har&

även& anpassat& transkriptionerna& till& skriftspråket& för& att& underlätta& läsningen& av&

lärarnas&uttalanden.&&

&

5.2!Intervjuguide!
I& våra& intervjuer& med& lärarna& har& vi& använt& oss& av& en& intervjuguide& (Se& bilaga& 1.).& I&

samband&med&att&vi&läste&in&oss&på&andraspråkselevers&språkutveckling&framträdde&två&

aspekter& i& lärares& arbete& som& särskilt& viktiga:& förhållningssätt! gentemot! flerspråkiga!

elever! och& språkutvecklande! arbetssätt.& Dessa& två& aspekter& gjorde& vi& till& teman& i&

intervjuguiden.& Intervjuguiden&innehåller&ett&antal&underfrågor&till&dessa&teman&för&att,&

under&intervjuerna,&ha&en&möjlighet&att&samla&information&som&därefter&kan&leda&till&att&

de& frågeställningar& som& ska& undersökas& kan& besvaras.& För& att& uppnå& utvecklade& svar&

kommer&vi&undvika&att&ställa&för&specifika&och&ledande&frågor&samtidigt&som&vi&använder&

ett&begripligt&språk&eftersom&det&är&viktigt&att& lärarna& förstår& frågorna&(Bryman,&2011,&

s.413).&&

&
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5.3!Informanter!
Vi& har& genomfört& ett& målinriktat& urval& av& medverkande& lärare& då& det& inte& är& en&

självklarhet&att&alla&skolor&har&flerspråkiga&elever&i&sin&undervisning.&Detta&för&att&skapa&

en&överrensstämmelse&mellan&urvalet&och&våra&forskningsfrågor&(Bryman,&2011,&s.434).&&

Vi&har&därmed&valt&ut& lärare& som&vi& sedan&vår&verksamhetsförlagda&utbildning&vet&om&

arbetar& i&mångkulturella& skolor&med&andraspråkselever& i& undervisningen.& I& alla& skolor&

har&majoriteten&av&eleverna&ett&annat&modersmål&än&svenska.&När&vi&kom&i&kontakt&med&

medverkande&lärare&från&respektive&skolor&skickade&vi&ut&en&förfrågan&om&deltagande&i&

vår&studie.&Lärarna&underrättades&om&studiens&syfte&samt&deras&medverkan&genom&ett&

informationsblad& (se& bilaga& 2.).& För& att& studien& ska& vara& aktuell& för& utbildningen& är&

undersökningsgruppen&även&avgränsad&till&lärare&som&arbetar&i&årskurserna&fF3.&&

&

Den&samlade&empirin&utgår&från&intervjuer&av&fyra&verksamma&lärare&i&fyra&olika&skolor.&&

Två&av&lärarna&arbetar&i&en&stad&och&två&av&lärarna&på&landsbygden&för&att&vi&ska&kunna&ta&

del&av&en&så&stor&variation&som&möjligt.&I&relation&till&en&bred&variation&har&två&av&lärarna&

även&längre&erfarenhet&av&läraryrket&medan&de&andra&två&lärarna&är&nyexaminerade&som&

arbetat& i& ungefär& ett& år.& På& så& sätt& får& vi& en& inblick& i& olika& tankesätt& kring&

språkutvecklande& arbetssätt& med& andraspråkselever,& både& från& lärare& med& längre&

erfarenhet&av&att&undervisa&och&lärare&som&precis&avslutat&sin&universitetsutbildning&och&

kommer&ut&i&arbetslivet&med&nya&kunskaper.&De&medverkande&lärarna&i&denna&studie&har&

blivit&tilldelade&följande&fiktiva&namn:&Zoey,&Klara,&Jolina&och&Rosa.&

&

5.4!Analysmetod!
I& vår& analysprocess& har& vi& genomgått& flera& steg.& I& ett& första& steg& transkriberade& vi& det&

lärarna& sade& i& intervjuerna.& Bearbetningen& av& vår& empiri& gick& till& så& att& vi& ett& flertal&

gånger&läste&igenom&transkriberingarna&eftersom&det&bidrar&till&att&vi&får&en&starkare&bild&

av&helheten&i&texten.&&

&

I& analysprocessens& andra& steg& identifierade& vi& meningsbärande& enheter& i&

transkriptionerna& som& vi& sedan& kategoriserade& under& två& olika& teman& i& analysen.&

Benämningarna& på& respektive& teman& är& baserade& på& att& göra& temat& angeläget& för&

studiens& frågeställningar& där& lärarnas& förhållningssätt& samt& arbetssätt& är& centralt& för&

undersökningen.& De& meningsbärande& enheterna& inom& tema& förhållningssätt! gentemot!
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flerspråkiga! elever& är& följande:& lärarnas! syn! på! individer! respektive! en! helhet,! eleverna!

som! resurser! för! varandra,! lärarnas! roll! att! ta! tillvara! på! elevernas! flerspråkighet! och!

lärarnas! syn! på! användning! av! elevernas! modersmål! i! klassrummet.& Inom& tema&

språkutvecklande!arbetssätt&är&de&meningsbärande&enheterna&benämnda&som:&strategier,!

lärarnas!upplevda!problem,!lärarnas!behov!av!att!samarbeta!med!modersmålslärare!och&

skolledningens! roll! i! utvecklandet! av! lärarnas! kunskaper.! Genom& detta& induktiva&

tillvägagångssätt&där&mönster&och&kategorier&utgår&från&det&insamlade&materialet&kan&vi&

nå&på&djupet&med&utgångspunkt&i&transkriptionerna&och&komma&fram&till&ett&resultat&i&vår&

studie&(Jfr.&Fejes&&&Thornberg,&2016,&s.&34F35).!

&

5.5!Etiska!överväganden!
Enligt& Eriksson& Barajas,& Forsberg& && Wengström& (2013,& s.141)& är& god& etik& en& viktig&

komponent& i& vetenskaplig& forskning.& Etiska& principer& att& följa& vid& forskning& är:&

informationskravet,& samtyckekravet,& konfidentialitetskravet& och& nyttjandekravet&

(Eriksson&Barajas,& Forsberg&&&Wengström,& 2013,& s.141;& Bryman,& 2011,& s.131–132).& Vi&

har&vid&förfrågan&till&deltagande&av&studien&framtagit&ett&informationsblad&(se&bilaga&2.)&

där&vi& tagit& ställning& till&dessa&etiska&principer& för&att&på&så&sätt&skydda&deltagarna&vid&

inhämtningen& av& ny& kunskap& (Eriksson&Barajas,& Forsberg&&&Wengström,& 2013,& s.141).&&

Lärarna& ombads& innan& intervjun& läsa& igenom& dokumentet& och& därefter& godkänna& sitt&

deltagande&genom&att&signera&en&underskrift.&Originalet&behöll&vi&och&de&medverkande&

lärarna&fick&vid&intervjutillfällena&en&varsin&kopia&för&att&vid&ett&senare&tillfälle&kunna&läsa&

igenom&informationsbladet& igen&om&de&ville.& I&dokumentet&gav&vi&även& information&om&

våra&telefonnummer&och&mailadresser&för&att&lärarna&skulle&ha&möjlighet&att&i&efterhand&

kontakta&oss&om&eventuella&oklarheter&eller&för&att&avbryta&sin&medverkan&till&studien.&

&

Vi&har&i&dokumentet&tagit&ställning&till&de&fyra&forskningsetiska&principerna&genom&att&vi&

informerat&deltagarna&om&studiens&syfte,&att&deras&medverkan&är& frivillig,&att&personlig&

information& inte& kommer& förekomma& i& studien,& att& det& som& framkommer& under&

intervjuerna&inte&kommer&användas&i&något&annat&syfte&och&att&de&när&som&helst&har&rätt&

att& avbryta& deras& delaktighet& (Bryman,& 2011,& s.131–132).& Steinar& Kvale& && Svend&

Brinkmann&(2014,&s.110)&betonar&detta&genom&att&beskriva&att&det&är&viktigt&att&forskare&

ska& ”göra& gott”& med& sin& studie.& Genom& att& vi& medvetandegör& medverkande&

intervjupersoner&om&deras&roll& i&studien&med&hjälp&av&informationsbladet&har&vi&därför&
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försökt& minska& risken& så& mycket& som& möjligt& för& att& undersökningspersonerna& lider&

skada& vilket& Kvale& && Brinkmann& (2014,& s.110)& poängterar& är& en& viktig& aspekt& inom&

forskningsetiken.&&

6.!Resultat/analys!!
Nedan& redovisas& lärarnas& beskrivningar& i& våra& två& teman:& Förhållningssätt! gentemot!

andraspråkselever! och& Språkutvecklande! arbetssätt& följt& av& underrubriker& inom&

respektive&teman.&Slutligen&presenteras&en&sammanfattning&av&resultatet.&&

&

6.1!Förhållningssätt!gentemot!flerspråkiga!elever!

6.1.1!Andraspråkselever!som!individer!respektive!delar!av!ett!kollektiv!
Alla& fyra& medverkande& lärare& berättade& under& sina& intervjuer& att& mötet& med&

andraspråkselever&är&en&del&av&deras&vardag&i&undervisningssammanhang.&Lärarna&har&

däremot& olika& perspektiv& på& hur& andraspråkseleverna& bör& betraktas& och& mötas& i&

undervisningen.&Två&av&lärarna&förespråkar&en&undervisning&där&alla&elever,&förstaF&som&

andraspråkselever,&bör&ses&ur&ett&perspektiv&där&alla&är&unika&oavsett&bakgrund.&De&två&

andra&lärarna&menar&dock&att&det&finns&en&poäng&med&att&se&andraspråkselever&som&en&

helhet.&Klara&och&Jolina&talar&för&en&individualiserad&undervisning,&där&Klara&poängterar&

att&alla&elever&är&unika& individer&med&olika& förutsättningar&oavsett&om&de&har& svenska&

som&förstaspråk&eller&andraspråk:&

&

Klara:! Jag& ser& alla& elever& på& samma& sätt,& både& förstaspråkselever& och&

andraspråkselever…&men&självklart&ser&jag&ju&alla&som&egna&personer…&alla&har&

ju&olika&kunskaper.&&

&

Klara& beskriver& att& alla& elever& för& med& sig& olika& kunskaper& in& i& klassrummet& och&

uttrycker& att& dessa& bör& tas& tillvara& på& vilket& framställs& vara& anledningen& till& hennes&

synsätt.&Klara&har&även&elever&i&sin&klass&som&dessutom&talar&samma&modersmål&men&att&

de&ligger&på&olika&nivåer:&

&

Klara:& I&min& klass& till& exempel& finns& det& flera& elever&med& samma&modersmål&

men&dom&ligger&på&helt&olika&nivåer&så&då&är&det&ju&en&självklarhet&för&mig&att&jag&

måste&se&dom&som&egna&personer&för&jag&vet&att&dom&alla&har&så&mycket&att&ge.&
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Jag& kan& ju& liksom& inte& dra& alla& elever& över& en& kam& för& att& dom&pratar& samma&

språk&och&då&kan&jag&inte&heller&göra&det&när&dom&har&olika&språk&med&sig.&

&

Eftersom&dessa& elever& ligger&på&olika&nivåer&menar&Klara& att&man& som& lärare& inte&kan&

generalisera&eleverna&utefter&vilket&språk&de&talar&och&att&man&som&lärare&därför&inte&kan&

generalisera&enskilda&elever& till& en&hel& grupp&av&andraspråkselever& som&dessutom&har&

olika& språkliga& kunskaper& med& sig& in& i& klassrummet.& Klara& beskriver& att& det& är& en&

självklarhet& för& henne& att& se& sina& elever& som&egna& individer& då& hon& vet& att& respektive&

elev&har&så&mycket&att&ge&utifrån&deras&egna&tidigare&kunskaper.&Hon&betonar&vidare&att&

det& är& viktigt& att& ta& tillvara&på& varje& elevs& tidigare& kunskaper& för& att& alla& elever& ska& få&

möjligheten&att&utvecklas&parallellt&med&deras&egna&behov&och&förmågor.&I&enlighet&med&

Klara&anser&även&Jolina&att&andraspråkselever&bör&bemötas&på&ett&liknande&sätt&som&alla&

andra&elever.&Jolina&anser&inte&att&elever&ska&särskiljas&utifrån&språk&och&bakgrund&utan&

att& elever& ska& betraktas& som& elever.& Däremot& instämmer& Jolina&med&Klara& om& att& alla&

elever& är& olika& med& individuella& behov& och& betonar& därmed& att& särskiljandet& mellan&

eleverna& bör& ha& sin& grund& i& elevernas& olika& behov& och& förutsättningar& och& inte& i& att&

eleverna& är& andraspråkselever.& Jolina& förklarar& vidare& att& bemötandet& ska& vara&

respektfullt&och&att&det&är&viktigt&att&ge&eleverna&tid&där&hon&förklarar&att:&&&

&

Jolina:&Man&ska&bemöta&dom&så&som&man&bemöter&alla&människor,&med&respekt.&

För&mig&handlar&det&mycket&om&att&sätta&sig& in& i&olika&kulturer.&För& ibland,&det&

som&kan&te&sig&vara&jättemärkligt&för&oss,&det&är&inte&så&konstigt&egentligen.&Man&

är&bara&van.&Kommer&man&som&nyanländ&och&inte&har&samma&vanor&så&tar&det&

ett& tag& och& det& tror& jag& man& får& respektera& ibland.& Alla& elever& är& ju& olika.& Vi&

måste&ge&saker&tid&och&låta&eleverna&ta&den&tid&som&dom&själva&behöver.&&

&

Jolina& lägger& vikt& vid& att& respekt& är& lika& viktigt& vid& bemötandet& av& andraspråkselever&

som&vid&övriga&elever&och&individer.&Hon&betonar&även&betydelsen&av&att&vara&öppen&för&

elevernas&olika&kulturer&för&att&få&en&förståelse&för&vilka&erfarenheter&och&förutsättningar&

de& för&med& sig& in& i& klassrummet& när& de& exempelvis& är& nyanlända.& Jolina& uttrycker& att&

läraren&måste&vara&flexibel&och&se&möjligheter&hos&eleverna&istället&för&att&på&förhand&ha&

en&föreställning&om&att&saker&och&ting&ska&vara&på&ett&visst&sätt.&Både&Klara&och&Jolina&ser&

potential& hos& sina& elever& där& alla& elever& ses& som& unika& individer& med& möjlighet& att&

lyckas.&De&uttrycker&även&att&deras&elever&behöver&längre&tid&under&vissa&moment&och&att&
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det&då&är&viktigt&att&ge&eleverna&den&tid&de&behöver&för&att&undervisningen&framöver&ska&

kunna&ge&goda&resultat&i&elevernas&utveckling.&&

&

Rosa&och&Zoey&uttrycker&istället&att&det&finns&en&poäng&med&att&se&andraspråkselever&som&

en&helhet.&Lärarna&beskriver&att&deras&förhållningssätt&gentemot&andraspråkselever&inte&

skiljer& sig& åt,& vare& sig& i& jämförelse& med& deras& förhållningssätt& gentemot&

förstaspråkselever& eller& andraspråkseleverna& sinsemellan.& Det& kom& till& uttryck& i&

intervjun& med& båda& lärarna& att& de& inte& vill& särskilja& på& eleverna& för& att& eleverna& ska&

uppleva&att&de&är&lika&duktiga&samt&för&att&eleverna&har&ett&behov&av&att&lära&sig&samma&

saker,&det&vill&säga&det&svenska&språket.&Zoey&förklarar:&

&

Zoey:& Eftersom& vi& har& så&många& andraspråkselever& här& så& blir& det& ju& samma&

förhållningssätt&mot& alla…& jag& gör& på& samma& sätt& för& alla& för& dom&behöver& ju&

liksom&samma&sak.&Vi&arbetar&på&ett&visst&sätt&på&den&här&skolan.&&

&

Förhållningssättet& baseras& enligt& Zoey& på& att& hennes& andraspråkselever,& i&

undervisningen,&har&liknande&behov&och&att&skolan&i&helhet&har&en&inställning&gentemot&

andraspråkselever& som& Zoey& då& arbetar& utifrån.& Rosa& berättar& emellertid& att& hon& ser&

större&skillnader&mellan&övriga&elever&och&nyanlända&elever&men&att&hon&i&sin&klass&inte&

har&några&elever&som&precis&flyttat&till&Sverige:&

&

Rosa:& Jag&förhåller&mig&till&andraspråkselever&precis&likadant&som&jag&gör&med&

förstaspråkselever.&Men&med&nyanlända…&Eh…&Just&i&min&klass&har&vi&ingen&som&

precis& har& kommit& hit& till& Sverige.& Dom& är& ju& lika& duktiga& i& min& klass& så& jag&

försöker&att&inte&tänka&någon&skillnad&på&mina&elever&så&att&alla&känner&sig&lika&

bra&och&inte&sämre&än&varandra&men&det&är&ju&inte&så&svårt&när&dom&inte&ligger&

på&så&olika&nivåer.&&

&

Eleverna&i&Rosas&nuvarande&klass&ligger&på&ungefär&samma&nivå&vilket&gör&att&hon&ser&på&

eleverna& på& samma& sätt& i& relation& till& undervisningen& och& deras& kunskaper.& Rosa&

uttrycker&att&hennes&förhållningssätt&där&hon&ser&eleverna&som&en&helhet&bygger&på&att&

hon&inte&vill&särskilja&på&eleverna&sinsemellan&för&att&inte&framkalla&känslor&hos&eleverna&

där&de& får& en&negativ& självuppfattning& i& jämförelse&med&deras&klasskamrater.&Eleverna&

ska& istället& se& varandra& som& jämlika& och& känna& sig& lika& duktiga& som& varandra& vilket& i&

Rosas&fall&fungerar&bra&eftersom&eleverna&ligger&på&samma&nivå&kunskapsmässigt.&&
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&

6.1.2!Eleverna!som!resurser!för!varandra!
Alla&fyra&lärare&ger&uttryck&för&att&det&är&en&utmaning&att&möta&eleverna&på&en&nivå&där&

eleverna&når&en&förståelse.&De&förklarar&att&eleverna&ibland&har&svårt&att&förstå&lärarens&

ord& och& uttryck.& Zoey& beskriver& denna& svårighet& som& vanligt& förekommande& i&

klassrummet.& Hon& berättar& att& nya& klassammansättningar& bidrar&med& nya& situationer&

där&eleverna& i& en&viss&klass&har&svårigheter& för&vissa&ord&och&begrepp&och&där&elever& i&

nästkommande&klass&kan&ha&svårigheter&för&andra&ord&och&begrepp:&

&

Zoey:&Man&vet&ju&aldrig&vad&ens&nya&elever&kommer&ha&svårt&för,&det&behöver&ju&

inte&vara&samma&som&mina&elever&nu…&så&det&är&ju&en&utmaning&i&sig&för&då&vet&

man&inte&innan&hur&man&ska&förhindra&svårigheterna.&Så&det&är&ju&bra&att&dom,&

så&gott&dom&kan,&kan&hjälpa&varandra&då&två&och&två.&&&

&

Zoey&berättar&att&det&är&svårt&att&på&förhand&veta&vad&eleverna&har&svårt&för,&för&att&kunna&

förebygga&att&dessa&situationer&uppstår.&Hon&förklarar&att&det&då&är&en&framgångsfaktor&

att&eleverna&kan&hjälpa&varandra&i&den&mån&de&kan&genom&att&sitta&parvis&och&förklara&för&

varandra.&&

&

Liksom&Zoey&förespråkar&även&Rosa&att&eleverna,&i&sådana&situationer&där&det&är&svårt&för&

eleverna& att& förstå& läraren,& kan& fungera& som& resurser& för& varandra& där& de& kan& hjälpa&

varandra&att&nå&en&förståelse&när&hennes&metoder&och&förklaringar&inte&räcker&till.&Rosa&

förklarar& att& hon& ser& elevernas& olika& språk& som& någonting& positivt& där& eleverna& kan&

bidra&med&att&utveckla&varandras&kunskaper& istället& för&att&se&elevernas& flerspråkighet&

som& ett& hinder.& Rosa& berättar& att& hon& vet& om& att& forskning& talar& för& att& elevernas&

modersmål& främjar& utvecklingen& av& ytterligare& språk& vilket& hon& förklarar& ligger& till&

grund& för& att& elevernas& olika& språk& kommer& till& användning.& En& av& situationerna& där&

eleverna&fungerar&som&resurser&för&varandra&förklarar&Rosa&är:&&

&

Rosa:&Ehhm…&till&exempel…&om&jag&har&två&barn&som&pratar&somaliska&hemma&

och&så&säger&jag&ett&ord&på&svenska&som&den&ena&inte&förstår,&då&kan&det&andra&

barnet&förklara&på&somaliska,&till&exempel&vad&det&betyder&och&då&kan&den&andra&

hänga&med.&&

&
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I&Rosas&undervisning&tillåts&eleverna&använda&sig&av&det&språk&de&behärskar&bäst&för&att&

nå&en&förståelse&som&bidrar&till&att&eleverna&sedan&utvecklar&det&svenska&språket.&På&det&

sättet&används&elevernas&modersmål& som&resurs&genom&att&eleverna&som&talar& samma&

språk&får&arbeta&tillsammans.&&

&

6.1.3!Lärarens!roll!att!ta!tillvara!på!elevernas!flerspråkighet!
För&att&tillgången&av&elevernas&flerspråkighet&ska&realiseras&lägger&två&av&lärarna&tyngd&

vid& att& det& är& de& själva& som& lägger& normen& kring& om& flerspråkigheten& bör& komma& till&

användning&i&undervisningen.&De&förklarar&att&huruvida&elevernas&modersmål&används&i&

främjande&syfte&eller&hamnar&i&skymundan&ligger&i&händerna&hos&läraren,&där&man&som&

lärare&måste&reflektera&över&vilket&synsätt&man&har&på&flerspråkighet.&För&att&elevernas&

olika& språk& dock& ska& gynna& språkutvecklingen& betonar& dessa& två& lärare& att& det& är&

lärarens& roll& att& ta& tillvara&på&elevernas& flerspråkighet&och&uppmuntra&eleverna& till& att&

använda&sig&av&det&språk&de&behärskar&bäst.&&

&

Zoey&och&Jolina&är&de&lärarna&som&lägger&särskilt&stor&vikt&vid&lärarens&roll&att&skapa&en&

främjande& undervisning& där& de& båda& beskriver& att& de& har& ett& mycket& positivt&

förhållningssätt& gentemot& flerspråkiga& elever.& Zoey& beskriver& att& hon& tycker&

flerspråkighet& är& väldigt& roligt& då& både& hon& och& klassen& kan& ta& del& av& varandras& olika&

kulturer:&

&

Zoey:&Jag&tycker&att&flerspråkighet&är&väldigt&roligt.&Framförallt&att&dom&kan&lära&

mig&saker&och&vi&får&ta&del&av&andra&kulturer…&Och&dom&blir&så&så&stolta&över&det,&

när&dom&tillåts&berätta&saker&på&sitt&eget&språk&och&länder&och&uttal&och&sådär,&så&

det&är&spännande&och&gör&att&dom&vill&lära&sig&nya&saker&hela&tiden&och&jämföra&

språken…&så&det&är&ju&bra.&

&

Zoey&berättar&att&eleverna&blir&otroligt&stolta&över&att&få&dela&med&sig&av&sina&kunskaper,&

bland& annat& då& de& tillåts& berätta& någonting& på& sitt& eget& språk& eller& när& eleverna& får&

berätta&om&sina&länder&och&hur&olika&ord&uttalas&på&det&språket.&Zoey&förklarar&att&hon&

ser&lyckan&i&elevernas&stolthet&och&att&den&lyckan&skapar&en&motivation&till&att&eleverna&

själva&vill&utvecklas.&Detta&menar&hon&har&påverkat&elevernas&språkutveckling&positivt&då&

eleverna& har& utvecklat& en& vilja& om& att& ständigt& upptäcka& nya& saker& och& jämföra& det&

svenska&språket&med&sitt&modersmål.&Vidare&berättar&Zoey&att&utfallet&av&undervisningen&
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inte&hade&blivit&detsamma&om&hon&inte&hade&tagit&tillvara&på&elevernas&flerspråkighet,&att&

eleverna&inte&hade&utvecklat&ett&lika&stort&engagemang&för&det&svenska&språket.&&

&

Jolina&uttrycker&på&liknande&sätt&som&Zoey&att&läraren&har&en&central&roll&då&det&handlar&

om& hur& man& som& lärare& tänker& utifrån& sitt& lärarskap& och& hur& läraren& själv& ser& att&

flerspråkighet& kan& användas.&Hon&menar& att& flerspråkighet& blir& en& tillgång& om& lärarna&

själva&ser&det&som&en&tillgång&samt&arbetar&mycket&med&interkulturalitet:&

&

Jolina:& Mycket& handlar& väl& om& hur&man& lärare& tänker,& tänker& jag.& Alltså&mer&

utifrån& sitt& lärarskap,& hur& man& ser& på& det& själv.& För& om&man& ser& det& som& en&

tillgång& och& jobbar& med& interkulturalitet& och& tar& till& vara& på& elevernas&

kunskaper&och&att&dom&får&vara&stolta&över&sina&modersmål,&så…&då&blir&det&en&

tillgång&tänker&jag&för&alla&olika&ämnen.&&

&

Jolina&förklarar&att&läraren&måste&ta&tillvara&på&elevernas&kunskaper&och&att&de&måste&få&

vara& stolta& över& sina&modersmål& för& att& det& ska& gynna& övriga& ämnen.& Jolina& beskriver&

vidare&att&eleverna&blir&begränsade&om&man&som&lärare&är&rädd&och&inte&vågar&använda&

sig& av& flerspråkighet& i& klassrummet& då& hon& menar& att& elevernas& tidigare& kunskaper,&

förutsättningar&och&behov&grundar&sig& i&de&språk&som&eleverna&har&med&sig& till& skolan.&

Jolina& beskriver& att& det& är& utifrån& det& som& läraren& kan& se& vilka& behov& som& bör&

tillfredsställas&eller&vilka&metoder&som&fungerar&bäst&för&respektive&elever.&&

&

Både& Zoey& och& Jolina& beskriver& att& läraren& har& en& viktig& roll& att& uppmuntra&

flerspråkighet& i& undervisningen& där& eleverna& får& dela& med& sig& av& sina& kulturer& och&

uppvisa& stolthet& över& sina& språkliga& kunskaper& då& det& främjar& vidare& språkutveckling&

inom& det& svenska& språket.& Eleverna& ges& i& Zoey& och& Jolinas& klassrum& en& möjlighet& att&

känna&sig&kompetenta&och&värda&att& lyssna&på&där&eleverna&även& får&känna&sig&särskilt&

speciella&när&de&får&dela&med&sig&av&unika&kunskaper.&&

&

6.1.4!Lärarnas!syn!på!användning!av!elevernas!modersmål!i!klassrummet!
Samtliga&lärare&i&studien&har&delade&tankar&kring&användningen&av&elevernas&olika&språk&

i& undervisningssammanhang.& Alla& lärare& förespråkar& att& eleverna& bör& ha& ett& utvecklat&

modersmål& för&att& lättare&kunna& tillägna&sig&det& svenska&språket&och&att&modersmålen&

kan&vara&en&betydelsefull&tillgång&i&undervisningen.&Två&av&lärarna&framför&dock&fördelar&
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med& att& inkludera& elevernas& modersmål& medan& två& av& lärarna& delar& med& sig& av&

nackdelar&som&de&upplever&att&inkludering&av&modersmålet&kan&medföra.&&&

&

Rosa&och&Jolina&berättar&att&de&sett&positiva&effekter&i&elevernas&språkutveckling&vilket&de&

tror&beror&på&att&eleverna&tillåtits&använda&sig&mycket&av&sina&modersmål&i&klassrummet&

och&under&arbete&med&olika&uppgifter.&De&förklarar&att&eleverna&ges&möjlighet&att&lära&sig&

av&varandra&och&har&genom&detta&fått&en&ökad&lust&till&att& lära&vilket&även&har&påverkat&

elevernas&resultat.&&

&

Klara&och&Zoey&säger&däremot&att&de,&i&undervisningssammanhang,&inte&vill&att&eleverna&

ska& använda& sig& så&mycket& av& sina&modersmål.& Vidare& förklarar&Klara& och&Zoey& att& de&

inte&vill&att&eleverna&ska&använda&sig&av&sina&modersmål&i&större&utsträckning&eftersom&

de&vill&att&eleverna&ska&utveckla&det&svenska&språket&samt&att&övriga&elever&i&klassen&ska&

förstå&det&som&samtalas&om.&Klara&beskriver&att&hon&är&ganska&sträng&när&det&kommer&till&

just&elevernas&modersmål&i&klassrummet&och&att&det&till&största&del&beror&på&att&hon&har&

en&nyanländ&elev&i&klassen.&Hon&förklarar&att:&&

&

Klara:&Han&får&sitta&bredvid&en&kompis&som&pratar&samma&språk&och&som&kan&

förklara& på& sitt& språk& till& den& nyanlända.& Det& är& den& enda& gången& jag& tillåter&

eleverna&att&prata&sitt&modersmål&för&jag&vill&att&ena&killen&ska&förklara&för&den&

nyanlända&så&att&han&förstår&svenskan&och&lektionens&innehåll.&

&

I&citatet&visar&Klara&en&medvetenhet&om&den&nyanlända&elevens&behov&som&hon&själv&har&

svårt&att&tillfredsställa&då&hon&inte&talar&samma&språk&som&eleven.&Därför&väljer&Klara&att&

använda& elevens& modersmål& som& en& tillgång& för& att& främja& elevens& kunskapsF& samt&

språkutveckling.&Vidare& förklarar&Klara&att& eleven&nu&efter& ca.&8&månader&kan&göra& sig&

förstådd& samt&ha& en&dialog&med&både&henne&och& samtliga& elever& i& klassen&på& svenska.&

Hon&uttrycker&att&hon& tror&det&beror&på&att&övriga&elever& inte& tillåts&prata&något&annat&

språk&än&svenska&och&att&det&då&påverkat&den&nyanlända&eleven&positivt.&Skulle&eleverna&

tillåtits&använda&sig&av&sina&modersmål&i&större&grad,&menar&Klara&att&det&hade&hämmat&

den&nyanlända&elevens&utveckling&vilket&hon&vill&undvika.&Detta&då&hon&anser&att&övriga&

elever,&enbart&med&användning&av&det&svenska&språket,&har&visat&en&positiv&språkF&och&

kunskapsutveckling:&

&
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Klara:&Alla&andra&elever&klarar&sig& liksom&bra&med&att&bara&prata&svenska&och&

om&det&gör&att&det&funkar&bra&för&min&nyanlända&elev&då&gör&jag&hellre&så&än&att&

dom&andra&ska&prata&på&sitt&språk&och&så&går&det&inte&bra&för&nyanlända&eleven.&

&

Klara&förklarar&att&hon&hellre&vill&att&alla&elever&ska&utvecklas,& inklusive&den&nyanlända&

eleven,& trots& att& de& övriga& eleverna& kanske& skulle& utvecklats& ytterligare& om& de& fick&

använda& deras& modersmål.& På& liknande& sätt& förklarar& även& Zoey& att& hon& försöker&

undvika&att&eleverna&pratar&på&sitt&modersmål&när&de&har&dialoger&i&helklass&eller&i&större&

grupper&där&eleverna&arbetar&tillsammans:&

&

Zoey:&Ofta&så&försöker&jag&undvika&att&eleverna&pratar&på&sitt&modersmål.&Så&det&

hörs&för&andra.&Jag&vet& ju&att&det&står&i& forskning&om&dom&som&hellre&använder&

sitt&modersmål&och&får&redovisa&det&så,&men&jag&vill&att&alla&elever&ska&förstå&så&

då&använder&vi&för&det&mesta&svenska&språket.&

&

Hon&menar&att&eleverna&ska&kunna&höra&och&ta&del&av&varandras&tankar&och&idéer&vilket&

de& inte& kan& göra& när& alla& inte& förstår& alla& olika& språk& som& annars& skulle& talas.& Zoey&

berättar&att&hon&dock&kan&göra&undantag&ibland&om&eleverna&sitter&parvis,&då&använder&

eleverna&det&språk&de&kommunicerar&bäst&genom.&En&kunskap&finns&dock&hos&Zoey&om&

att&elevernas&modersmål&enligt&forskning&ska&vara&en&tillgång&men&i&samband&med&detta&

förklarar&hon&att&hon&vill&att&alla&elever&ska&ha&en&möjlighet&att&förstå.&Detta&gör&att&Zoey&

bortser&från&det&forskning&sagt&för&att&utgå&från&det&hon&själv&upplever&fungerar&bäst&för&

hela&klassen.&&

!

6.2!Språkutvecklande!arbetssätt!!

6.2.1!Strategier!
I&intervjuerna&framkom&det&att&lärarna&använder&sig&av&relativt&lika&arbetssätt&men&ändå&

skiljer&sig&åt&i&vissa&avseenden.&Någonting&som&alla&lärare&hade&gemensamt&var&att&de&på&

ett& eller& annat& sätt& använder& sig& av& olika& strategier& i& undervisningen& för& att& göra&

lektionerna&mer&lättillgängligt&för&eleverna.&&

&

Rosa&beskriver& att&hon&undervisar&de& flesta& elever&på& liknande& sätt,& oavsett& om&det& är&

förstaspråkselever& eller& andraspråkselever,& då& hon& förklarar& att& hon& använder& sig& av&

samma&material& och& innehåll& för& alla& elever& trots& att&många& av&hennes& elever&bedöms&
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efter& läroplanens& bedömningskriterier& för& ämnet& svenska& som& andraspråk.& Rosa&

förklarar&att&detta&beror&på&att&eleverna&i&hennes&klass&är&väldigt&duktiga.&Vidare&berättar&

hon&att&det&därför&inte&finns&någon&anledning&att&ge&andraspråkseleverna&annat&material&

än&det&som&ges&till&förstaspråkeleverna&då&hon&vill&att&eleverna&med&ett&annat&modersmål&

ska&utveckla&det&svenska&språket&till&en&förstaspråksnivå.&Rosa&berättar&dock&att&hon&vid&

behov&kan&ge&vissa&elever&enklare&texter&eller&hjälpa&dem&att& läsa&respektive&skriva&om&

det&är&någonting&som&har&visat&sig&vara&problematiskt.&&

&

En& huvudsaklig& strategi& som& kom& Rosa& uttrycker& är& att& hon& trots& samma& material&

arbetar&mycket&med&förtydliganden&då&hon&bland&annat&berättar:&

&

Rosa:&Jag&förtydligar&mig&väldigt&mycket,&man&känner&sig&nästan&lite&larvig&när&

man&pratar&med&dom&ibland&liksom.&Men&det&behövs.&

&

Rosa& menar& att& eleverna& behöver& förtydliganden& trots& att& det& för& henne& kan& kännas&

konstigt&ibland.&I&relation&till&detta&använder&sig&även&läraren&Klara&av&olika&strategier&för&

att&göra&sig&begriplig&för&sina&elever.&Klara&använder&sig&mycket&av&både&konkret&material&

och&bildstöd&i&sin&undervisning&med&sina&elever.&Genom&detta&har&Klara&på&samma&sätt&

som&Rosa&hittat& strategier& för&att&göra&sig& själv&och&undervisningens& innehåll&begriplig&

för&eleverna.&Vidare&berättar&Klara:&&

&

Klara:&Vi&har&korta&introduktioner&för&jag&vet&att&dom&inte&kan&sitta&och&lyssna&

så&mycket& och& att& dom&också& får& prata&mer.& Jag& låter& diskutera& i& helklass& hur&

dom&har& tänkt&och&utveckla&kunskaper.&Det&är& lätt&hänt&att&dom&är& inne& i& sina&

böcker&och&man&tror&att&dom&förstår&men&dom&egentligen&inte&förstår&någonting&

&

Klara&visar&en&medvetenhet&om&att&hennes&klass&inte&kan&sitta&stilla&och&lyssna&för&länge&

och&låter&dem&istället&diskutera&mycket.&Hon&betonar&även&betydelsen&av&diskussioner&då&

många&elever&kan&bläddra&i&böcker&utan&att&egentligen&förstå&vad&som&står.&I&detta&fall&har&

Klara&även&hittat&strategier&för&att&bibehålla&elevernas&intresse&till&innehållet&samt&för&att&

synliggöra&vad&eleverna&faktiskt&förstår&och&för&att&sedan&kunna&utveckla&det&vidare.&&

&

I& likhet& med& Klara& använder& sig& även& Zoey& av& bildstöd& för& att& göra& sitt& arbetssätt&

lättbegripligt& för& sina& elever.& Hon& berättar& att& hon& använder& sig&mycket& av& bildstöd& i&
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nästan& alla& sammanhang& för& att& underlätta& förståelsen& då& många& av& hennes&

andraspråkselever& har& svårt& att& förstå& vissa& ord& respektive& meningar.& Parallellt& med&

bilderna&använder&Zoey&även&olika&begrepp&för&samma&saker&och&förklarar&orden&tydligt&

för&eleverna&då&hon&menar&att&det&är&viktigt& att& eleverna& lär& sig& synonymer& i& ett& tidigt&

stadie& för&att& få&kunskap&om&att&olika&ord&kan&ha&samma& innebörd.&Zoey&betonar&dock&

vikten& i& att& ständigt& vara& observant& på& hur& eleverna& ser& ut& i& ansiktet& för& att& se& om&

eleverna& verkligen& tar& till& sig& och& förstår& så& att& läraren& då& kan& stanna& upp& och& göra&

ytterligare&förtydliganden.&&

&

Jolina& berättar& även& hon& att& läraren& måste& se& till& att& eleverna& faktiskt& förstår&

undervisningens& innehåll& för& att& en& gynnsam& utveckling& ska& kunna& ta& plats.& För& att&

eleverna& ska& få& en& förståelse& betonar& hon& dock& vikten& av& att& parallellt& med& olika&

strategier,&arbeta&mycket&med&förförståelse&och&repetition:&

&

Jolina:& Jag& måste& vara& väl& förberedd,& väl& förberedda& lektioner,& jobba& jätte&

mycket&med& förförstelse& och& jag&måste& vara& tydlig& och& strukturerad,& repetera&

jättemycket.& Det& är& allt& jag& gör& nästan.& Jag& använder& ju& kroppen& också& för& att&

förtydliga.&

&

Jolina&uttrycker&vikten&av&att& läraren&måste&ha&väl& förberedda& lektioner&som&är& tydliga&

och&strukturerade& tillsammans&med&mycket& repetition& för&att&undervisningen&ska&vara&

främjande.& Hon& använder& sig& av& bildstöd& i& undervisningen& och& modellerar& med& hela&

kroppen& för&att& eleverna& ska&utveckla&en& förståelse.& Jolina& förklarar&att&hon&genom&att&

praktiskt& demonstrera& undervisningens& innehåll& gör& sig& begriplig& för& eleverna.& Jolina&

nämner&vidare&att&eleverna&tidigare&arbetat&med&förenklade&faktatexter&och&poängterar&

att&dessa&texter&inte&alltid&är&enkla&för&eleverna&och&att&klassen&nu&jobbar&med&att&ta&fram&

ämnesspecifika&begrepp:&

&

Jolina:&Men& enkla& texter& är& inte& alltid& enkelt& för& alla& faktiskt.& Så& nu& jobbar& vi&

mycket&med&att&ta&fram&ämnesspecifika&begrepp.&Så&det&är&ju…&eleverna&lär&sig&

ett&språk&som&de&själva&inte&kan&än…&men…&snart&genom&att&jobba&med&det.&Jag&

tar&tillvara&på&förförståelse&och&modellering&för&att&hjälpa&dom.&&

&
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Jolina&berättar&att&eleverna& i&detta& tillfälle&ges& information&på&ett&ämnesspecifikt&språk&

som&ligger&steget&före&vad&de&själva&kan&producera.&Jolina&ger&även&eleverna&stöd&genom&

att&bland&annat&stanna&upp&vid&moment&som&berör&förförståelse&och&modellering&av&en&

text&för&att&eleverna&framöver&ska&ha&en&möjlighet&att&utveckla&en&bredare&förståelse.&Hon&

betonar& vidare& att& lärare& inte& ska& känna& sig& stressade& för& att& gå& vidare& då& eleverna&

behöver&mycket&tid&att&bearbeta&information&och&innehåll&på&ett&språk&de&inte&behärskar&

fullständigt.&&

&

Klara& är& den& enda& av& de& lärare& vi& intervjuat& som& själv& har& ett& annat& modersmål& än&

svenska.&Hon& förklarar&att&hennes& förhållningssätt&och&sätt&att&hantera&eleverna&därför&

säkerligen&är&instinktivt&då&hon&själv&är&flerspråkig&och&därför&kan&sätta&sig&in&i&elevernas&

situation& på& ett& annat& sätt& än& en& lärare& som& själv& inte& varit& med& om& att& utveckla& ett&

andraspråk& parallellt& med& ämneskunskaper.& Klara& förklarar& hur& hennes& egna&

erfarenheter& av& att& ha& varit& en& andraspråkselev& har& påverkat& hennes& bemötande& och&

strategier&med&sina&egna&andraspråkselever:&

&

Klara:& Jag& själv& är& ju& också& från& ett& annat& land& så& jag& tror& att& jag& har& det& i&

baktanken& och& att& jag& då& typ& automatiskt& kommunicerar& med& kroppsspråk&

mycket&mer&för&jag&vet&att&eleverna&kanske&inte&förstår&alla&svenska&ord.&&

&

Det&uttrycks&genom&att&Klara&försöker&använda&sig&mer&av&kroppsspråk&i&undervisningen&

för&att&eleverna&ska&få&en&ökad&förståelse&då&hon&är&medveten&om&att&en&del&ord&kan&vara&

svåra&att&förstå.&Vidare&berättar&Klara&att&hon&tror&det&är&av&positiv&betydelse&att&hon&vet&

om& hur& det& är& att& vara& en& andraspråkselev& då& hon& pratar& på& ett& annat& sätt&medF& och&

förstår&eleverna&mer&än&vad&en&annan&lärare&eventuellt&skulle&kunna.&Klara&förklarar&att&

det&bidragit&till&att&hon&automatiskt&använder&sig&av&gester&och&kroppen&samtidigt&som&

hon&använder&sig&av&strategierna&på&ett&sätt&som&inte&gör&att&eleverna&känner&sig&mindre&

skickliga.&Klara&berättar&vidare&att&hennes&arbetssätt&har&skapat&glädje&hos&eleverna&då&

eleverna&uttrycker&att&de&förstår&innehållet&och&tycker&att&skolan&är&rolig.&Klara&berättar&

att&det&i&hennes&skola&hänt&att&eleverna&ibland&inte&förstått&andra&lärare&vilket&har&lett&till&

att&eleverna&upplever&att&skolan&är&jobbig&och&ointressant.&Klara&berättar&att&hon&då&kan&

nå&eleverna&på&ett&sätt&som&andra&lärare&eventuellt&inte&kan.&Genom&att&Klara&använder&

sig&av&olika&strategier&och&verktyg&som&hon&själv&kan&relatera&till&beskriver&hon&att&hon&

ger&eleverna&goda&förutsättningar&till&att&bygga&upp&en&förståelse.&&
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!

6.2.2!Lärarnas!upplevda!problem!!
Samtliga& lärare& lyfter& i& intervjuerna& fram& deras& arbetssätt& genom& att& förklara& hur&

undervisningen& ser& ut& i& deras& klasser& och& vad& de& anser& vara& viktigt& i& arbetet& med&

andraspråkselever.& I& intervjuerna&med& två& av& lärarna& framkom&det& dock& att& de& ibland&

ställs&inför&vissa&problem&som&potentiellt&skulle&kunna&skapa&begränsningar&i&relation&till&

andraspråkselevernas& språkutveckling.& Ett& sådant& problem& uttrycker& Klara& är&

grupparbeten.&Hon&har&genom&flera&försök&tillåtit&klassen&att&arbeta&i&både&små&och&stora&

grupper& men& har& med& tiden& insett& att& det& inte& funkar& med& hennes& klass& och& istället&

avstått& från&detta& och& låtit& eleverna& arbeta&mer& individuellt.& Vidare& förklarar&Klara& att&

hon&undantagsvis&låtit&en&nyanländ&arbeta&tillsammans&med&en&annan&kamrat&som&talar&

samma&språk&med&avsikt&att&de&kan&hjälpa&varandra&och&att&det&gynnar&den&nyanlända&

elevens&språkutveckling:&

&

Klara:&Det&går&bara&med&han&nyanlända&och&den&andra&killen.&Men&jag&vet&inte&

om&det&är&därför&han&har&utvecklats&eller&om&det&är&för&att&vi&har&pratat&svenska&

i&klassen.&För& ibland&pratar&dom&spel.&Så& jag& tänker& ibland&”ska&dom&verkligen&

sitta&bredvid&varandra”…&&

&

Klara& betonar& att& hon& inte& är& säker& på& om& denna& gruppkonstellation,& med& nyanlända&

eleven&och&kamraten&som&talar&samma&språk,&är&anledningen&till&att&eleven&utvecklat&sitt&

språkbruk&då&hon&flera&gånger&kommit&på&dem&prata&om&spel&eller&något&annat&som&inte&

är& skolrelaterat.& Klara& misstänker& att& nyanlända& elevens& positiva& språkutveckling&

möjligtvis&skulle&kunna&bero&på&att&hela&klassen&endast&talar&svenska&och&att&hela&klassen&

i&sådana&fall&bidragit& till&detta&och& inte&enbart&kamraten&som&talar&samma&språk.&Detta&

har& därmed& lett& till& funderingar& hos& Klarar& huruvida& de& egentligen& ska& sitta& med&

varandra.& Eftersom& att& hon& inte& vet& vad& det& är& som& gynnar& den& nyanlända& elevens&

språkutveckling&gällande&detta&har&det&bidragit&med&att&Klara& ställts& inför& ett&problem&

och&är&ambivalent&kring&hur&hon&ska&gå&tillväga.&

&

Ytterligare& ett& problem& som& framkommer& i& Klaras& undervisning& berör& utmanandet& av&

andraspråkselevers&språkutveckling&där&hon&uttrycker:&&

&
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Klara:& Jag&antog&att&dom&kunde&mer&än&vad&dom&egentligen&gjorde…&Jag&visste&

inte&att&dom&var&så&svaga&så&jag&satte&en&hög&ribba.&Men&dom&förstod&inte&alltid&

mig& vilket& gjorde& att& jag& sänkte& deras& självförtroende.& Då& mådde& jag& faktiskt&

dåligt.&Så&efter&den&händelsen&har&jag&lärt&mig&att&jag&inte&ska&vara&för&hård&mot&

dem&även& fast& jag&vill&utmana&dom.&Men&det&är&svårt&att&veta&vart&gränsen&går&

ibland.&&

&

Klara&beskriver&att&hon&tidigare&ville&utmana&eleverna&i&att&använda&det&nya&språket&men&

som& istället& resulterade& istället& i& att& hon& sänkte& elevernas& självförtroende.& Detta&

upplever&Klara& som&en& svårighet&eftersom&att&det& är& svårt& att& avgöra&vart& gränsen&går&

med&att&tillräckligt&utmana&eleverna&och&att&vara&för&hård&så&att&det&bidrar&med&negativa&

konsekvenser.&&

&

Jolina& beskriver& emellertid& att& studiero& är& en& central& aspekt& för& andraspråkselevernas&

språkutveckling& för& att& de& ska& kunna& känna& sig& trygga.& Vidare& förklarar& hon& att&

andraspråkseleverna&har&mycket&mer&att&jobba&med&vid&inlärningen&av&ett&nytt&språk&och&

att&ett&lugn&i&klassrummet&därmed&är&betydelsefullt&för&dessa&elever.&Jolina&berättar&dock&

att&hon&upplever&att&det&är&svårt&att&få&studiero&på&skolan&hon&är&verksam&i&och&att&det&är&

jobbigt&eftersom&hon&är&medveten&om&att&det&är&betydelsefullt&för&andraspråkselevernas&

språkutveckling&men&även&för&att&de&ska&kunna&känna&sig&trygga.&

!

6.2.3!Lärarnas!behov!av!att!samarbeta!med!modersmålslärare!
I& intervjuerna& med& lärarna& framkom& det& att& ett& samarbete& med& modersmålslärarna&

skilde&sig&åt.&Rosa&uttrycker&att&hon& inte&har&något&samarbete&med&modersmålslärarna&

och&att&den&enda&relationen&hon&har&med&dem&är&att&de&hälsar&på&varandra&när&de&ses&i&

korridorerna:&

&

Rosa:&Nja…&Vi& ses& i&korridorerna& lite.&Man&skulle&kunna&göra& jätte&mycket&och&

planera& tillsammans&så&man& jobbar&med&samma&saker&så&man&skulle& ju&kunna&

göra&ett&mycket&mer&och&bättre&samarbete.&Det&hade&nog&underlättat&elevernas&

förståelse&för&svenska&så&det&vill&man&ju&ha&mer&av.&

&

Rosa&uttrycker&att&hon&gärna&hade&velat&ha&ett&bättre&samarbete&med&modersmålslärarna&

där& de& gemensamt& hade& kunnat& planera& vad& eleverna& ska& arbeta& med& så& att&

modersmålsundervisningen&berör&samma&ämnesinnehåll.&Detta& tror&Rosa&skulle&kunna&
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hjälpa& elevernas& språkutveckling& då& undervisning& med& samma& ämnesinnehåll& ges& på&

olika&språk&som&därmed&kan&bidra&med&en&ökad&förståelse&för&det&svenska&språket.&Rosa&

förklarar& dock& vidare& att& detta& inte& är& en& realistisk& genomförbar& uppgift& eftersom& att&

exempelvis&modersmålsläraren&i&arabiska&på&hennes&skola&har&flera&elever&från&årskurs&

1F4&och&att&undervisningen&endast&är&i&omkring&40F50&minuter.&Läraren&i&arabiska&måste&

därmed&planera&sin&undervisning&med& flera&olika& lärare&och& tiden&skulle& inte& räcka& till&

betonar&Rosa.&&

&

Klara& beskriver& istället& helt& andra& erfarenheter& när& det& gäller& samarbetet& med&

modersmålslärarna&då&det&sker&ett&gott&samarbete&mellan&henne&och&dem.&Klara&berättar&

att&hon&hjälper&modersmålsläraren&med&planeringen&då&de&gör&samma&sak&som&i&hennes&

undervisning.&Detta&samarbete&betonar&Klara&gynnar&andraspråkseleverna&eftersom&att&

hon&sett&att&det&hjälpt&eleverna&att&utveckla&det&svenska&språket&i&större&utsträckning&än&

när& de& inte& hade& ett& samarbete.& Hon& uttrycker& även& en& medvetenhet& om& att& ett& gott&

samarbete&med&modersmålsläraren&är&en& tillgång&eftersom&hon& i& sin&utbildning&skrivit&

flera&uppsatser&som&behandlat&detta&område.&&

!

6.2.4!Skolledningens!roll!i!utvecklandet!av!lärarnas!kunskaper!!
I& intervjuerna& med& respektive& lärare& framkom& det& delade& erfarenheter& kring&

skolledningens& stöd& för& att& utveckla& en& främjande& undervisning& gällande&

andraspråkselevers& språkutveckling.& Två& av& lärarna& upplevde& ett& gott& stöd& från&

skolledningen&medan&två&av&lärarna&förklarade&en&önskan&om&ytterligare&stöd.&&

&

Klara&berättar&att&skolledningen&på&hennes&skola&lägger&över&mycket&ansvar&på&lärarna&

vilket&har&bidragit&med&att&hon&letat&upp&böcker&själv&för&att&kunna&tillägna&sig&kunskap&

på&egen&hand.&Klara&berättar&att&skolledningen&många&gånger&har&tillit&till&lärarna&om&att&

de&kan&genomföra&ett&bra&jobb,&särskilt&nyexaminerade&lärare:&

&

Klara:&Det&är&såhär&”du&har&pluggat&till&lärare,&speciellt&ni&nyexaminerade&ni&är&

flexibla&och&vi&vet&att&ni&har&fått&mycket&bättre&utbildning&än&dom&andra&lärarna”&

så& vi& har& redan& pressen& på& oss& och& om&man& ber& om& stöd& så& får&man& till& svar&

”men&det&ordnar&sig!”&

!
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Klara& beskriver& att& det& läggs& en& för& stor& press& på& henne& som& nyexaminerad& där&

skolledningen&anser&att&hon&ska&klara&av&olika&situationer&på&egenhand&då&hon&nyligen&

gått& en& utbildning.& Hon& förklarar& vidare& att& när& det& gäller& andraspråkselevers&

språkutveckling&känner&hon&inte&att&hon&får&tillräckligt&med&stöd&för&att&kunna&forma&en&

undervisning&som&gynnar&eleverna&fullt&ut.&Detta&trots&att&hennes&skola&är&mångkulturell&

med& en& större& del& andraspråkselever.& Hon& berättar& i& relation& till& detta& att& hon& har& en&

önskan&om&att&få&gå&på&bland&annat&kurser,&möten&och&föreläsningar&för&att&utveckla&sin&

egen&kompetens.&&

&

I& enlighet& med& Klaras& upplevelser& uttrycker& Rosa& att& stödet& från& skolledningen& kring&

andraspråkselevers&språkutveckling&skulle&kunna&förbättras.&Även&Rosa&berättar&att&hon&

har& en& önskan& om& att& få& mer& stöd&men& att& det& inte& är& någonting& som& hon& tänker& på&

särskilt&mycket&då&hennes&arbetssätt& fungerar&bra&med&de&elever&hon&har& just&nu.&Hon&

beskriver&däremot&att&det&skulle&kunna&varit&annorlunda:&

&

Rosa:& Men& det& skulle& ju& kunna& vara& värre& eftersom& det& är& många&

andraspråkselever& i&den&här&skolan&och&då&skulle& jag&behöva&mycket&mer&stöd&

och&vägledning&och&så.&Men&det&är&ingenting&som&ledningen&har&frågat…&asså&om&

det& går& bra& för&mig.& Dom& vet& inte& om& jag& behöver& stöd& eller& inte& liksom.& Det&

borde&ju&finnas&oavsett.&

&

Rosa&uttrycker&en&oro&över&att&hon&hade&behövt&mer&stöd&från&skolledningen&om&det&inte&

hade&gått&så&bra&för&hennes&klass&vilket&inte&är&någonting&som&skolledningen&vet&om.&Det&

framkommer&att&skolledningen&inte&har&vetskap&om&huruvida&Rosa&behöver&särskilt&stöd&

för&att&utveckla&sin&undervisning&eller&inte.&Rosa&uttrycker&att&det&inte&spelar&någon&roll&

utan&att&det&borde&finnas&ett&stöd&för&alla&oavsett&om&det&fungerar&bra&i&klassrummet&eller&

inte.&&

&

Zoey& och& Jolina& är& däremot& två& lärare& som& uttrycker& att& de& får& bra& stöd& från&

skolledningen.&Zoey&berättar&att&de&äldre&lärarna&på&skolan&gått&kurser&i&språkutveckling&

och&att&skolan&har&en&förstalärare&i&språkutveckling&som&är&med&och&utvecklar&lärarnas&

arbetsplaner.& Därigenom& beskriver& Zoey& att& hon& har& tillräckligt&med& kunskaper& kring&

hur&hon&ska&skapa&en&främjande&undervisning&utifrån&den&vägledning&och&stöttning&hon&

får&av&både&äldre&kollegor&samt&försteläraren&i&språkutveckling.&Vidare&berättar&hon&att&
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lärarna& på& skolan& utvecklar& ytterligare& kunskaper& genom& läslyftet& två& timmar& varje&

vecka&vilket&Zoey&anser&är&tillräckligt.&&

!

I&intervjun&med&Jolina&framgår&det&att&även&hon&upplever&att&hon&får&tillräckligt&med&stöd&

från&skolledningen.&Jolina&berättar&att&det&finns&en&bra&organisation&på&hennes&skola&där&

alla&delar&med&sig&av&sina&kunskaper&med&varandra&vilket&även&är&viktigt&för&rektorn&och&

skolledningen:&

&

Jolina:!Vi&har&en&väldigt&bra&organisation&på&skolan&tycker&jag…&det&är&ett&”vi”&på&

skolan.&Vi& jobbar&mycket& i& tvärgrupper& för& att& ta&del& av& varandras&kunskaper.&

Ledningen& har& liksom& sett& till& att& det& finns& plats& för& det.& Ibland& kommer& det&

föreläsare&till&och&med&och&pratar&om&språkutveckling…&för&det&är&centralt&här.&

&

Hon&förklarar&att&skolledningen&har&sett&till&att&det&finns&tid&och&utrymme&för&att&arbeta&

mycket&i&tvärgrupper&där&det&ibland&kommer&föreläsare&som&pratar&om&språkutveckling&

med&andraspråkselever.&&Detta&är&någonting&som&skolan&har&särskilt&stort&fokus&på.&Jolina&

uttrycker&vidare&att& lärarna,& genom&ett& samarbete&och&stöd& från& rektorn,&har& fått& goda&

möjligheter& för& att& driva& utvecklingen& med& andraspråkselevernas& språkutveckling&

framåt.&Vidare&betonar&Jolina&att&hennes&kunskaper&är&tillräckliga&eftersom&hon&har&flera&

års& erfarenhet& av& att& jobba& som& lärare& samt& att& hon& är& förstelärare& i& språkutveckling.&

Hon& berättar& att& hon& dock& förhåller& sig& kritiskt& till& detta& eftersom& att& det& kommer& ny&

forskning& hela& tiden,& vilket& innebär& att& det& ständigt& finns& något& nytt& att& lära& sig& kring&

andraspråkselevers&språkutveckling.&

&

6.3!Sammanfattning!
Lärarna&i&studien&hade&delade&erfarenheter&och&tankar&kring&både&förhållningssätt&samt&

arbetssätt.& Vad& gäller& förhållningssätt& hade& lärarna& olika& perspektiv& på& hur&

andraspråkselever&bör&betraktas&och&mötas&i&undervisningssammanhang.&Två&av&lärarna&

förespråkade& en& individualiserad& undervisning&medan& två& av& lärarna& förespråkade& ett&

helhetsperspektiv&där&eleverna&bör&ses&som&delar&av&ett&kollektiv.&Lärarna&som&talade&för&

en& individualiserad& undervisning& menade& att& andraspråkselever& bör& ses& ur& ett&

perspektiv&där&alla&är&unika&oavsett&bakgrund&samt&bemötas&med&respekt.&De&två&andra&

lärarna&menade&att&andraspråkselever&bör&ses&som&en&helhet&för&att&alla&elever&ska&känna&

sig&lika&duktiga&men&även&då&eleverna&har&ett&behov&av&att&lära&sig&samma&saker.&Det&alla&
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lärare& dock& hade& gemensamt& var& att& elevernas& flerspråkighet& kan& användas& som& en&

resurs& för& att& hjälpa& varandra&när& lärarna&upplever& att& de& själva& inte& räcker& till,& vilket&

kan&bli&problematiskt& för&kamraten&som&fungerar&som&en&extralärare.& &Däremot&skiljde&

det& sig& åt& i& vilken& utsträckning& lärarna& ansåg& att& elevernas& förstaspråk& skulle& ges&

utrymme& för& i&undervisningen&där& två&av& lärarna& la& tyngd&vid&att&det&är&de& själva& som&

lägger&normen&kring&om&flerspråkigheten&bör&komma&till&användning.&&

&

Det&gemensamma&för&alla&lärarnas&arbetssätt&var&att&de&använde&sig&av&olika&strategier&i&

undervisningen& för& att& göra& lektionerna& mer& lättillgängligt& för& eleverna.& Strategierna&

som&lärarna&gav&uttryck&för&var&bland&annat:&förtydliganden,&konkret&material,&bildstöd,&

diskussioner&och&modellering.&Trots&dessa&strategier&uttryckte&två&av& lärarna&upplevda&

problem& kring& gruppkonstellation,& studiero& samt& i& vilken& utsträckning& eleverna& bör&

utmanas.& Ytterligare& ett& arbetssätt& som& lärarna& menade& gynnade& elevernas&

språkutveckling&var&ett&gott&samarbete&med&modersmålslärare&vilket&dock&skiljde&sig&åt&

på& de& olika& skolorna.& Endast& en& av& lärarna& hade& ett& tätt& samarbete& där& hon& och&

modersmålsläraren& samplanerade& lektionsinnehållet.& Utöver& detta& framkom& det& även&

delade& erfarenheter& kring& skolledningens& stöd& för& att& utveckla& en& främjande&

undervisning&gällande&andraspråkselevers&språkutveckling.&Två&av&lärarna&upplevde&ett&

gott&stöd&från&skolledningen&medan&två&av&lärarna&förklarade&en&önskan&om&ytterligare&

stöd.&&

7.!Diskussion!!
Nedan& diskuteras& lärarnas& beskrivningar& under& två& teman:& Förhållningssätt! gentemot!

andraspråkselever!och&Språkutvecklande! arbetssätt.& I& diskussionen& ställs& även& lärarnas&

beskrivningar& genomgående&mot& tidigare& forskning.& Slutligen& förekommer& en& slutsats&

där&vi&kort&sammanställer&diskussionsavsnittet.&

!

7.1!Förhållningssätt!gentemot!flerspråkiga!elever!
Enligt& Lowie,& van& Dijk,& Chan& && Vespoor& (2017,& s.127)& är& det& viktigt& att& se&

andraspråkselever,&precis&som&förstaspråkselever,&som&enskilda&individer&istället&för&en&

helhet.& Trots& att& det& gemensamma& för& eleverna& är& att& de& har& ett& annat&modersmål& än&

svenska,& måste& lärare& därmed& utgå& från& att& alla& elever& har& olika& behov& respektive&

förutsättningar& (Lowie,& van& Dijk,& Chan& && Vespoor& 2017,& s.128).& I& studiens& resultat&
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framgår&det&dock&att&förhållningssättet&gentemot&andraspråkselever&skiljde&sig&åt&i&detta&

avseende.&Två&av& lärarna,&Rosa&och&Zoey,& gav&uttryck& för&en& syn&på&andraspråkselever&

som&en&helhet&medan&Klara&och& Jolina& såg& andraspråkselever& som& individer.&Rosa&och&

Zoey&uttryckte&att&de&inte&vill&särskilja&på&eleverna&för&att&de&ska&uppleva&att&de&är& lika&

duktiga& samt& för& att& eleverna&har& ett& behov& av& att& lära& sig& samma& saker.& I& relation& till&

tidigare&forskning&kan&detta&dock&bli&problematiskt&då&Lowie,&van&Dijk,&Chan&&&Vespoor&

(2017,&s.128)&betonar&att&elever&kan&uppvisa&stora&skillnader.&Trots&att&det&gemensamma&

för& eleverna& är& att& de& har& ett& annat& modersmål& än& svenska& kan& utvecklingen& av&

andraspråket&skilja& sig&åt&avsevärt.&Det&är&därför&av&stor&vikt&att& lärarna&utgår& från&att&

alla&elever&är&unika&och&att&de&lär&sig&på&olika&sätt&(Lowie,&van&Dijk,&Chan&&&Vespoor&2017,&

s.128).&&

&

I&beskrivningarna&av&Klaras&och&Jolinas&förhållningssätt&framgick&det&att&de&utgår&från&att&

alla& elever& är& olika.& Dessa& lärare& ser& potential& hos& sina& elever& där& alla& elever& ses& som&

unika&individer&med&möjlighet&att&lyckas&vilket&är&av&stor&vikt&för&att&eleverna&själva&ska&

kunna& ta& den& ställningen& och& se& sig& själva& som& kompetenta& (Gibbons,& 2016,& s.19).&

Lärarna&uttryckte&även&en&strävan&om&att&alla&elever&ska&nå&sin&fulla&potential&och&att&de&

måste&ge&eleverna&den& tid&de&behöver& för&att&detta&ska&kunna&uppnås.&Ett& synsätt& som&

detta&har,& i&enlighet&med&Gibbons&(2016,&s.19),&en&positiv&påverkan&på&undervisningen&

med&andraspråkselever&då&eleverna&ska&ses&utifrån&att&de&kan& lyckas& istället& för&att&de&

saknar&något.&Genom&att&eleverna&ges&den&tid&de&behöver&hjälper&Klara&och&Jolina&även&

dem&att&utveckla&sitt&språkliga&självförtroende&vilket&är&av&stor&vikt&för&att&eleverna&ska&

nå&framgång&istället&för&misslyckanden&(Gibbons,&2016,&s.19).&

&

En&gynnsam&faktor&för&andraspråkselevers&språkutveckling&är&att&se&flerspråkighet&som&

en&betydelsefull&tillgång.&Trots&detta&ses&flerspråkighet&hos&invandrade&minoritetselever&

många&gånger& som&ett&hinder& (Sundgren,&2017,& s.59).&Majoriteten&av& lärarna& i& studien&

instämmer& däremot& med& att& flerspråkighet& är& mer& av& en& tillgång& genom& att& eleverna&

bland&annat& tillåts& fungera&som&resurser& för&varandra.&På&det&sättet&används&elevernas&

modersmål& som& en& framgångsfaktor& genom& att& eleverna& som& talar& samma& språk& får&

arbeta& tillsammans.& Gibbons& (2016,& s.47F48)& betonar& att& detta& är& viktigt& för& att&

förstaspråket& inte& ska& hamna& i& skymundan& då& det& kan& hämma& elevernas& primära& och&

språkliga&identiteter.&Genom&användningen&av&modersmålet&är&sannolikheten&större&att&
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eleverna&lättare&kan&lyckas&lära&sig&ett&andraspråk&eftersom&att&de&använder&sig&av&sina&

språkliga&resurser&från&sitt&förstaspråk&(Gibbons,&2016,&s.47F48;&Torpsten,&2008,&s.152).&

Det&kan&dock&vara&problematiskt& att& se& flerspråkighet& som&en& resurs&på&detta& sätt&där&

eleverna&ska&fungera&som&resurser&för&varandra&då&det&kan&vara&problematiskt&för&den&

elev& som& används& som& extra& lärare.& Det& är& lika& viktigt& att& ta& hänsyn& till& kamratens&

utveckling&som&den&mer&nyanlända&vilket&inte&är&synligt&i&lärarnas&uttalanden.&

&

Trots&att& samtliga& lärare&var&eniga&om&att&modersmålet&kan&användas& som&en& resurs& i&

undervisningen&uttryckte&två&av&lärarna,&Klara&och&Zoey,&att&de&inte&vill&att&eleverna&ska&

använda&sig&av&sina&modersmål&i&större&utsträckning.&Detta&eftersom&de&vill&att&eleverna&

ska& utveckla& det& svenska& språket& samt& att& övriga& elever& i& klassen& ska& förstå& det& som&

samtalas& om.& En& konsekvens& som& kan& uppstå& i& detta& fall& är& att&

flerspråkighetsambitionerna&hamnar&i&skymundan&och&att&eleverna&inte&blir&betraktade&

för&vilka&de&är&eftersom&att&lärarna&enbart&fokuserar&på&det&svenska&språket&(Sundgren,&

2017,&s.59).&I&enlighet&med&Wigerfelt&&&Morgan&(2012,&s.154)&kan&detta&ha&sin&grund&i&att&

det& svenska& språket&har& störst& prioritet& och& att&målet& är& att& eleverna& ska&utveckla&det&

svenska&språket&trots&att&flerspråkighet&lyfts&fram&som&en&tillgång.&Konsekvenserna&kan&

även& bli& att& de& flerspråkiga& elevernas& andra& språkkunskaper& inte& tas& tillvara& på& vid&

utvecklingen&av&det&nya&språket&(Wigerfelt&&&Morgan,&2012,&s.154).&Det&finns&då&även&en&

risk&för&att&eleverna&upplever&att&de&ska&fostras&i&svenskhet&och&känner&sig&tvungna&till&

att&släppa&det&som&anses&vara&annorlunda,&det&vill&säga&deras&modersmål,&för&att&slippa&

utanförskap&vilket&i&sin&tur&kan&leda&till&att&eleverna&inte&känner&sig&accepterade&för&vilka&

de& är& (Torpsten,& 2008,& s.153).& I& dessa& fall& måste& lärarna& få& kunskap& och& stöd& för& att&

minska&sin&rädsla&eftersom&att&lärarna&utgör&en&central&roll&för&att&skapa&förutsättningar&

som& bidrar& till& en& inkluderande& skola& (Sundgren,& 2017,& s.62F63).& Det& här& är& också&

relevant&kritik&mot&skolledningen&som&inte&ser&detta&som&ett&problem.&

!

7.2!Språkutvecklande!arbetssätt!!
Torpsten&(2008,&s.158)&skriver&att&det&är&viktigt&att&andraspråkselever&ges&en&möjlighet&

att& utveckla& sitt& andraspråk& till& en& förstaspråksnivå& vilket& lärarna&uttryckte& att& de& gör&

genom&att& använda&sig&av&olika& strategier.&En& strategi& som&var&gemensam& för&alla& fyra&

lärare& var& att& göra& sig& begriplig& för& eleverna& för& att& skapa& en& förståelse& för&

undervisningens&innehåll.&Detta&förklarade&lärarna&att&de&gör&på&olika&sätt,&bland&annat&
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genom&bildstöd,&kroppsspråk&och& förtydliganden&vilket&enligt&Gibbons& (2016,& s.42–44)&

är&en&framgångsfaktor&för&elevernas&språkutveckling.&&

&

Klara&använder&sig&mycket&av&både&konkret&material&och&bildstöd&i&sin&undervisning&med&

andraspråkseleverna.&Hon&är&medveten&om&att&hennes&klass&inte&kan&sitta&stilla&och&vara&

tysta& för& länge& och& låter& de& istället& diskutera& mycket.& I& detta& fall& har& Klara& hittat&

strategier&för&att&bibehålla&elevernas&intresse&till&innehållet&vilket&Chakowa&(2018,&s.12)&

lägger&stor&vikt&vid&att&lärare&måste&göra&i&sitt&arbetssätt.&Gibbons&(2016)&poängterar&att&

eleverna&måste&göra& sig& förstådda&genom&att& använda&sig&av&det&nya& språket&eftersom&

det&bidrar&med&ett&förbättrat&sammanhängande,&grammatiskt&och&begripligt&språk&(s.44–

45).&Även&Zoey&uttryckte&att&hon&använder&sig&mycket&av&bildstöd&i&undervisningen.&Hon&

använder&även&olika&begrepp&för&samma&saker&och&förklarar&orden&tydligt&för&eleverna.&

Detta&är&en&framgångsfaktor&för&andraspråkselevers&språkutveckling&då&de&får&begriplig&

input&på&ett&ämnesspecifikt&språk&som&ligger&steget&framför&vad&de&själva&kan&producera&

(Gibbons,&2016,&s.42–44).&&

&

Jolina&uttrycker&vikten&av&att&lärare&måste&ha&väl&förberedda&lektioner&som&är&tydliga&och&

strukturerade.&Hon&använder&sig&av&bildstöd&i&undervisningen&och&modellerar&med&hela&

kroppen& för& att& eleverna& ska& få& en& förståelse.& Genom& att& praktiskt& demonstrera&

undervisningens& innehåll&gör&hon&sig&begriplig& för&eleverna&vilket&är&en&viktig&aspekt& i&

andraspråkselevers& språkutveckling& (Gibbons,& 2016,& s.42–44).& Jolina& nämner& även& att&

eleverna& nu& arbetar& med& ämnesspecifika& begrepp.& I& detta& tillfälle& ges& eleverna&

information& på& ett& ämnesspecifikt& språk& som& ligger& steget& före& vad& de& själva& kan&

producera& och& i& en& sådan& situation& är& det& av& betydelse& att& eleverna& få& stöttning& av&

läraren& (Gibbons,&2016,& s.42–44).&En& strategi& som& Jolina& använder& sig& av& för& att& stötta&

eleverna& är&bland& annat& att& hon& stannar&upp&vid&moment& som&berör& förförståelse& och&

modellering&av&en&text&då&lärare&inte&ska&känna&sig&stressade&för&att&gå&vidare&eftersom&

eleverna&behöver&tid.&Ett&sådant&arbetssätt&tyder&på&en&lärandemiljö&som&blir&flexibel&för&

                                       
2!Artikeln&innehåller&inga&sidnummer.&Vi&har&därmed,&på&egen&hand,&räknat&vilket&
sidnummer&informationen&är&hämtad&från.!
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eleverna&och&därmed&gynnsam&för&andraspråkselevers&utvecklande&och&vilja&till&att&lära&

(Chakowa,&2018,&s.13).&

&

En&gynnsam&strategi&som&främjar&elevernas&språkutveckling&är&ett&arbetssätt&där&lärarna&

samarbetar&med&modersmålslärarna.&Detta&förespråkas&av&Torpsten&(2008,&s.162–163)&

eftersom& modersmålsundervisningen& kan& fungera& som& ett& stöd& i& de& olika& ämnena.& I&

intervjuerna&med& lärarna& framgick& det& dock& att& endast& Klara& hade& ett& gott& samarbete&

med&modersmålslärarna& vilket& Torpsten& (2008,& s.162–163)& även& betonar& är& en& viktig&

framgångsfaktor&för&andraspråkselever.&&

&

Trots& användningen& av& olika& strategier& för& att& förse& andraspråkseleverna& med& en&

optimal&undervisning&för&att&utveckla&elevernas&språkutveckling,&beskrev&två&av&lärarna&

svårigheter&med&detta.&I&Klaras&fall&uppstod&ett&problem&där&hon&inte&var&säker&på&om&en&

nyanländ&elev&skulle&sitta&bredvid&en&kamrat&som&talade&samma&språk&eftersom&hon&inte&

visste& om& det& var& det& som& gynnade& elevens& språkutveckling& eller& om& det& var& att& alla&

talade&svenska&i&klassen.&&Enligt&Gibbons&(2016,&s.47–48)&är&det&ett&bra&arbetssätt&att&låta&

eleverna&arbeta&tillsammans&eftersom&elevernas&förstaspråk&då&används&som&en&resurs&

istället&för&att&hamna&i&skymundan.&Klara&beskriver&dock&att&detta&arbetssätt&eventuellt&

inte& är& det& optimala& för& just& denna& situation& eftersom& hon& inte& litar& på& att& eleverna&

kommer&att&göra&det&de&ska&då&hon&har&en&uppfattning&om&att&eleverna&istället&väljer&att&

samtala&om&annat&som&exempelvis&spel.& I&detta&fall&skulle&tilliten&och&relationen&mellan&

henne& och& eleverna& behöva& utvecklas& för& att& hon& ska& kunna& känna& större& tillit& till& att&

förstaspråket&används&som&en&resurs&i&syfte&att&utveckla&kunskaper&om&undervisningens&

innehåll.&Därigenom&skulle&Klara&kunna&utöva&det&arbetssätt&som&Gibbons&(2016,&s.47F

48)&betonar&är&gynnsamt.&För&att&arbetssättet&där&flerspråkighet&används&som&en&resurs&

ska& bli&mer& gynnsamt& krävs& det& dock& att& alla& elever& vid& grupparbeten& involveras& och&

utbyter& kunskaper& med& varandra& på& förstaspråket& (Gibbons,& 2016,& s.47–48).&

Problematik&som&kan&uppstå&vid&ett&arbetssätt&där&flerspråkighet&används&som&en&resurs&

är&när&elevernas&flerspråkighet&endast&får&användas&vid&behov,&exempelvis&när&en&lärare&

upplever& att& de& inte& räcker& till& och& behöver& hjälp.& Fokus& hamnar& då& endast& på& den&

nyanländas&behov&och&utveckling.& För&kamraten& som& fungerar& som&en&extralärare&kan&

                                       
3!Artikeln&innehåller&inga&sidnummer.&Vi&har&därmed,&på&egen&hand,&räknat&vilket&
sidnummer&informationen&är&hämtad&från.!
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detta& bli& problematiskt& eftersom&att& kamratens& individuella& behov& och& utveckling& inte&

ges&något&större&utrymme.&Det&är&därför&av& lika&stor&vikt&att,& som&lärare,& ta&hänsyn&till&

kamratens& utveckling& som& den& nyanländas.& Detta& är& något& Klara&måste& utvecklas& i& då&

samarbetet&som&sker&i&hennes&klass&mellan&en&elev&och&en&nyanländ&inte&bidrar&med&lika&

gynnsamma&villkor&för&lärande.&&

&

Eftersom& användningen& av& det& nya& språket& ligger& utanför& andraspråkselevers&

komfortzon& behöver& de& bli& uppmuntrade& till& att& ta& risker& med& sitt& språkanvändande.&

Klara&upplevde&även&detta&som&en&svårighet&då&hon&försökte&utmana&eleverna&men&det&

resulterade& istället& i& att& hon& sänkte& elevernas& självförtroende.& Enligt& Gibbons& (2016,&

s.19)& finns&det& inga&ursäkter& för& lärare&att&ha& låga& förväntningar&på&andraspråkselever&

men&som&synliggörs& i&Klaras& fall& är&det& svårt&att& se&vart&gränsen&går.&Ett&problem&som&

Jolina&beskrev&att&hon&upplevde&i&sin&undervisning&med&andraspråkselever&var&att&förse&

de&med&studiero&eftersom&andraspråkselever&har&mycket&att&tänka&på&vid&inlärningen&av&

ett& nytt& språk.& Jolina& uttryckte& dock& svårigheter& med& att& uppnå& detta& i& hennes& klass.&

Lowie,& van& Dijk,& Chan& && Vespoor& (2017,& s.127)& betonar& att& framgång& i&

andraspråksinlärning& bland& annat& påverkas& av& att& eleverna& får& en& känsla& av& trygghet,&

vilket&Jolina&beskrev&är&ännu&en&anledning&till&varför&studiero&är&av&stor&betydelse.&

!

Sundgren& (2017,& s.62F63)& skriver& att& lärare& har& en& central& roll& för& att& skapa&

förutsättningar& som& bidrar& till& en& inkluderande& skola.& Det& är& därför& av& stor& vikt& att&

ledningen&och&rektorerna&på&skolorna&ger&lärare&stöd&och&kunskap&så&att&undervisningen&

blir&främjande&för&andraspråkseleverna.&Utifrån&intervjuerna&med&respektive&lärare&går&

det&att&se&att&skolledningen&som&bidrar&med&mest&stöd&för&lärarna&är&Jolinas&arbetsplats.&

Jolinas&arbetsplats,&där&skolledningen&varit&mest&aktiv&och&bidragit&med&mest&stöd,&utger&

sig& vara& mest& givande& för& en& främjande& och& positivt& utvecklande& undervisning& med&

andraspråkselevers& språkutveckling.& Det& är& enligt& Wigerfelt& && Morgan& (2012,& s.154)&

viktigt&att& ledningen&och&rektorerna&på&skolan&är&öppensinnade& för&att&undervisningen&

med&andraspråkselever&ska&vara&främjande&istället&för&hämmande.&Wigerfelt&&&Morgan&

(2012,&s.154)&skriver&att&många&lärare&lyfter&fram&att&tillgången&till&flera&språk&kan&vara&

en& stor& framgång& i& undervisningssammanhang& men& att& flerspråkigheten& tenderar& att&

hamna&i&bakgrunden&då&det&svenska&språket&har&störst&prioritet.&Målet&om&att&eleverna&

ska&utveckla&sitt& svenska&språk&bidrar&därmed&till&att&elevernas&andra&språkkunskaper&
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inte& tas& tillvara& på& (Wigerfelt& && Morgan,& 2012,& s.154).& Det& är& därför& av& stor& vikt& att&

lärarna&i&sitt&arbetssätt&får&stöd&av&ledningen&för&att&kunna&bedriva&en&verksamhet&som&

främjar&andraspråkselevernas&språkutveckling.&&

!

7.3!Slutsats!!
Förhållningssätten&lärarna&gav&uttryck&för&skiljde&sig&åt&lärarna&emellan.&Två&av&lärarna&

förespråkade&ett&förhållningssätt&där&alla&elever&bör&ses&som&unika&individer&medan&de&

två& andra& lärarna& gav& uttryck& för& att& eleverna& bör& ses& som& delar& av& ett& kollektiv&

respektive& en& helhet.& Trots& att& tidigare& forskning& stärker& förhållningssättet& där& alla&

elever& är& unika& uttryckte& två& av& lärarna& att& deras& förhållningssätt& där& de& ser& eleverna&

som&en&helhet&fungerar&bättre&i&deras&klasser&då&lärarna&vill&att&eleverna&ska&känna&sig&

lika&duktiga.&&

!

Vad& gäller& språkutvecklande& arbetssätt& kom&det& till& uttryck& att& det& centrala& i& lärarnas&

arbetssätt& var& användandet& av& olika& strategier.& Alla& lärare& förklarade& att& strategiernas&

syfte&var&att&göra&sig&själva&och&lektionernas&innehåll&begriplig&för&eleverna.&En&strategi&

som& kom& till& uttryck& var& att& inkludera& elevernas& modersmål& i& undervisningen,& vilket&

även& betonas& av& tidigare& forskning.& Lärare& var& inte& helt& eniga& om& att& ett& starkt&

förstaspråk&gynnar&andraspråksutvecklingen&och&det&förekom&skilda&uppfattningar&kring&

huruvida& elevernas& modersmål& bör& inkluderas& i& undervisningen.& Två& av& lärarna& såg&

fördelar&med&att&ta&tillvara&på&elevernas&modersmål&där&eleverna&fritt&fick&använda&sig&av&

sitt&modersmål.&De&resterande&två& lärarna&betonade&att&eleverna&utvecklar&det&svenska&

språket&i&större&utsträckning&om&det&till&största&del&talas&svenska&i&klassrummet.&Lärarna&

gav&uttryck& för&att& språkutvecklande&arbetssätt&med& flerspråkiga&elever&många&gånger&

kan&vara&svårt&samt&utmanande.&Lärarna&betonade&att&stödet&från&skolledningen&därför&

har&en&stor&betydelse&varav&denna&studie&visade&på&att&två&av&lärarna&inte&fick&det&stödet.&&

8.!Metodreflektion!!
I&denna&studie&medverkar&endast&fyra&lärare&vilket&medför&att&resultatet&enbart&baseras&

på&de&utvalda&lärarnas&arbetssätt.&Därmed&minskar&reliabiliteten&och&resultatet&kommer&

inte&kunna&generaliseras.&Genom&denna&studie&synliggörs&fyra&olika&lärares&perspektiv,&i&

två& olika& städer,& på& språkutvecklande& arbetssätt& med& flerspråkiga& elever.& Vi& får& då&
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genom& detta& en& inblick& i& flera& lärares& verkligheter& som& därefter& kan& jämföras& för& att&

synliggöra&olika&perspektiv.&&

&

&

Eftersom&vi&har&utformat&intervjufrågor&som&är&anpassade&till&just&denna&studie&finns&det&

även&en&risk&att&lärarna&ger&svar&som&de&antar&att&vi&är&ute&efter,&bland&annat&då&vi&frågar&

om&deras&förhållningssätt&gentemot&flerspråkiga&elever.&Lärarna&kan&ha&en&föreställning&

om&att&vi&är&ute&efter&ett&svar&som&visar&ett&positivt&förhållningssätt&vilket&kan&leda&till&att&

lärarna& då& svarar& i& enlighet& med& detta.& Då& vi& enbart& använt& oss& av& intervjuer& som&

datainsamlingsmetod& finns& det& en& möjlighet& att& lärarna& även& ger& uttryck& för&

förhållningssätt& respektive& arbetssätt& som& möjligtvis& inte& stämmer& överens& med&

verkligheten.&Därav&skulle&observationer&vara&en&kompletterande&metod&då&det&skulle&ge&

oss& en& möjlighet& att& själva& få& syn& på& det& som& sker& i& praktiken& om& någonting& skulle&

utelämnas&under& intervjuerna&(Eriksson&Barajas,&Forsberg&&&Wengström,&2013,&s.132).&

På& grund&av&begränsade& tidsramar&valde& vi& dock& att& enbart& använda&oss& av& intervjuer&

som& datainsamlingsmetod& då& vi& genom& intervjuer& kan& få& syn& på& lärarnas& egna& tankar&

vilket&är&svårt&att&uppfånga&genom&observationer.&Intervjuerna&bidrog&dessutom&till&att&

vi&fick&fram&olikheter&i&lärarnas&erfarenheter&och&tankar,&vilket&även&är&ett&tecken&på&att&

intervjuerna&präglades&av&en&öppenhet&mellan&oss&och&informanterna.&&

9.!Förslag!till!vidare!forskning!
Studiens& slutsats& är& baserat& på& intervjuer&med& fyra& lärare& vilket& innebär& att& studiens&

resultat& inte& går& att& generalisera.& Studien& skulle& därmed&möjligtvis& kunna& få& ett& annat&

utfall&om& fler& lärare&medverkade.&Vi&har&dessutom,&på&grund&av&begränsade& tidsramar,&

enbart& genomfört& intervjuer& med& lärarna& vilket& innebär& att& utfallet& är& baserat& på&

lärarnas& egna& upplevelser.& Därmed& skulle& ett& vidare& förslag& till& forskning& vara& att&

inkludera&observationer& i& studien& för&att&kunna& jämföra& lärarnas&utsagor&med&det&som&

sker&i&praktiken.&&

&

I&våra&intervjuer&med&lärarna&framgick&det&att&en&del&lärare&upplevde&ett&bristande&stöd&

från& skolledningen.& Ett& förslag& till& vidare& forskning& kan& därmed& vara& att& inkludera&

rektorer/skolledningen& i& en& studie& genom& intervjuer& för& att& få& ta& del& av& deras&

upplevelser& och& undersöka& vad& det& bristande& stödet& beror& på.& Vi& uppmärksammade&
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även& svårigheter& med& att& finna& relevanta& avhandlingar& och& artiklar& som& särskilt&

behandlade& stöd& från& skolledning& kring& elevers& språkutveckling& då& vi& enbart& fann&

avhandlingar& och& artiklar& som& behandlade& lärarnas& arbetssätt& för& att& utveckla&

andraspråkselevers& språkutveckling.& För& att& eleverna& ska& kunna& få& en& gynnsam&

språkutveckling& är& det& av& stor& vikt& att& lärarna& ges& stöd& av& skolledningen& i& de& fall& de&

upplever& att& de& inte& räcker& till.& Därav& anser& vi& att& mer& forskning& kring& stöd& från&

skolledning&bör&ske&som&kan&leda&till&att&skolledningen&sätter&in&större&insatser&i&syfte&att&

hjälpa&sina&verksamma&lärare,&då&det& i&vårt&resultat& framgick&att&en&del&skolor& inte&ger&

lärarna&det&stödet&de&är&i&behov&av.& !
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Bilagor!!
Bilaga!1.!Intervjuguide!&!Teman!
&

Tema:!Förhållningssätt!gentemot!flerspråkiga!elever!

Fråga:&Hur&skulle&du&beskriva&att&ditt&förhållningssätt&gentemot&andraspråkselever&ser&

ut?&&

&

F Ser&du&flerspråkighet&som&en&tillgång,&begränsning&eller&både&och?&Varför?&

F Hur&ser&du&på&användningen&av&elevernas&modersmål&i&klassrummet?&

Positivt/Negativt?&Varför?&

&

Tema:!Språkutvecklande!arbetssätt!

Fråga:&Vilka&språkutvecklande&arbetssätt&använder&du&i&undervisningssammanhang&

med&andraspråkselever?&

&

F Skulle&du&kunna&ge&exempel&på&olika&arbetssätt?&

F Hur&ser&samarbetet&ut&mellan&dig&och&modersmålslärarna?&

&

Fråga:&Vilka&situationer/faktorer&upplever&du&möjliggör&respektive&begränsar&elevernas&

språkutveckling?&

&

F Varför?&&&Vad&bidrar&möjligheterna&till?&Vilka&konsekvenser&får&begränsningarna?&

&

Fråga:&Hur&upplever&du&att&stödet&från&skolledning/rektor&hjälper&dig&att&utveckla&en&

främjande&undervisning&för&andraspråkselevers&språkutveckling?&

F Om&stödet&är&positivt,&vilket&stöd&får&du?&Hur&ofta?&

F Är&det&något&stöd/verktyg&du&upplever&att&du&vill&ha&utöver&dessa?&

F Om&stödet&är&negativt,&vad&upplever&du&saknas?&&

F Vad&skulle&du&vilja&ha&för&stöd/verktyg?&

F Hur&kompenserar&du&det&uteblivna&stödet?&

!

!
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Bilaga!2.!Informationsbrev!&!samtycke!
!

Informationsbrev!!

Våra&namn&är&Jennifer&Hammenfors&&&Berwell&Teclemariam.&Vi&studerar&nu&sista&

terminen&på&grundlärarutbildningen&vid&Örebro&Universitet&och&arbetar&just&nu&med&vårt&

självständiga&arbete&på&avancerad&nivå.&Det&självständiga&arbetet&innefattar&en&studie&

där&vårt&syfte&är&att&undersöka&lärares&språkutvecklande&arbetssätt&med&

andraspråkselever&samt&påverkande&faktorer&runt&omkring&det.&Vi&avser&därför&att&

genomföra&intervjuer&med&lärare&som&har&andraspråkselever&i&sin&undervisning&för&att&få&

syn&på&deras&perspektiv&och&tankar&som&berör&arbetet&med&andraspråkselever.&Under&

intervjuerna&kommer&frågor&och&diskussioner&föras&om&bland&annat&språkutvecklande&

arbetssätt,&förhållningssätt&etc.&&

&

Vill&du&vara&med&och&hjälpa&oss&att&genomföra&studien&följer&här&relevant&information&för&

din&medverkan:&&

&

- Det&är&frivilligt&att&delta&i&intervjun&och&du&kan&när&du&vill&avbryta&din&medverkan&i&

studien.&

- Intervjun&tar&ungefär&30&–&45&minuter.&

- Vill&du&medverka&i&studien&kommer&intervjun&spelas&in&för&att&underlätta&

transkribering&då&det&är&viktigt&för&oss&att&få&fram&just&din&verklighet.&

- Det&är&endast&vi&författare,&Jennifer&och&Berwell,&som&kommer&ha&tillgång&till&

inspelningarna.&

- Du&har&inte&någon&skyldighet&att&svara&på&frågor&som&du&inte&vill&svara&på.&

- Ditt&namn,&vilken&skola&du&jobbar&på&eller&andra&personliga&uppgifter&kommer&

inte&framträda&i&vår&studie.&

- Framkommande&information&i&intervjun&kommer&endast&att&användas&i&syfte&för&

studien.&

&

Har&du&ytterligare&frågor&är&du&välkommen&att&kontakta&oss&via&mail&eller&telefon:&&

Jennifer&Hammenfors:&Jennifer_hammenfors@hotmail.com,&070F438&20&54&

Berwell&Teclemariam:&Berwell@hotmail.com,&073F939&17&00&

&
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Samtycke!

Jag&är&härmed&medveten&om:&&

- Studiens&syfte&

- Att&ansvariga&för&studien&är&Jennifer&Hammenfors&och&Berwell&Teclemariam&

- Att&min&medverkan&är&frivillig&och&att&jag&kan&avbryta&min&medverkan&när&jag&vill&

- Att&det&kommer&ske&ljudinspelning&av&intervjun&

- Att&studien&inte&kommer&innehålla&mitt&riktiga&namn&och&andra&personliga&

uppgifter&&

- Att&enbart&de&som&är&ansvariga&för&studien&kommer&ha&tillgång&till&

intervjumaterialet&

- Att&de&som&är&ansvariga&för&studien&inte&kommer&diskutera&information&om&

deltagarna&i&studien&med&obehöriga&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&Underskrift!av!medverkande!lärare:!

!

Namn&__________________________________________________________&&

&&

Ort&och&datum&_________________________________________________&


