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Syftet med vår studie var att genom en kvalitativ forskningsmetod ta reda på hur lärare 
använder sig av det svenska språket i sin undervisning, så att de flerspråkiga eleverna ska få 
en bra förståelse av de ord och begrepp som används i ämnena svenska och historia. Vi 
använde oss av semistrukturerade och personliga intervjuer som sedan analyserades 
tematiskt. Resultatet visade att de lärare som intervjuades var medvetna om hur de använde 
sig av det svenska språket i sin undervisning. Lärarna menade även att det var viktigt att de 
flerspråkiga eleverna fick höra och använda sig av det språkbegrepp som används i ämnena, 
för att de skulle kunna få en förståelse för vad de ämnesspecifika orden/begreppen betyder. 
Slutsatserna är att lärarna är medvetna om att de flerspråkiga eleverna ligger på olika nivåer i 
sin språkutveckling och att man som lärare behöver ge de flerspråkiga eleverna mer hjälp, så 
att de får en bra ämneskunskap i ämnena svenska och historia. 
        

Nyckelord: Flerspråkighet, undervisning, modersmål, ämnesspråk, mångkulturell skola, 
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Förord   
Den svenska skolan har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Ett 

tydligt exempel är ett antal politiska förändringar, bl.a. måste lärarna idag ha 

lärarlegitimation för att få undervisa. Men den största förändringen har ändå skett 

inom skolan. Skolan är idag en mångkulturell och flerspråkig skola, vilket innebär att 

den svenska skolan består av elever som har föräldrar som kommer från ett annat 

land än Sverige eller att eleverna själva emigrerat till Sverige. I dessa elevers 

hemmiljöer pratas det flera olika språk vilka således kan vara deras modersmål, 

andra- eller tredjespråk. De flerspråkiga eleverna kan utgöra majoritet i dagens 

klassrum. Detta medför att språkförståelsen hos eleverna kan variera. Vi vill i vår 

studie och som blivande lärare undersöka hur läraren använder sig av det svenska 

språket i klassrummet, så att eleverna med ett annat modersmål än svenska ska ha 

möjligheten att uppnå gymnasieskolans kunskapskrav i ämnena svenska och historia.  

     Vi vill också här passa på att tacka de människor som har hjälpt oss under vårt 

arbete, speciellt vår handledare Annaliina Gynne som inspirerade oss och drev på oss 

i de tunga stunderna. Tack vare hennes snabba och frekventa respons med relevanta 

påpekanden har vi utvecklat och förbättrat vår uppsats. Annaliina Gynne har varit ett 

bra stöd och till följd av hennes kompetens känns vår studie genomarbetad. Vi vill 

även tacka informanterna på skolan där vi var och gjorde våra intervjuer. Utan era 

utförliga svar hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Tack till våra familjer som 

gett oss stöd och förståelse då vi inte kunnat närvara på alla tillställningar under 

tiden vi arbetat med uppsatsen. Inte att glömma tacka är också bibliotekspersonal på 

Eskilstuna Stadsbibliotek som hjälpt oss att hitta böcker i vårt sökande till 

bakgrundslitteratur. 
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1 Inledning 

Mångkulturalitet och flerspråkighet inom skolan genom elevernas olika kulturarv 

betonas kraftigt redan i SOU1992:94 (Statens offentliga utredning). 

Läroplanskommittén har i SOU1992:94 behandlat en av de tidigare läroplanerna och 

lyft fram vad de tycker behöver arbetas mer med inom skolans ramar då, år 1992. 

Dessa tankar kom att genomsyra Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna), vari 

man kan läsa att ”skolan är en social och kulturell mötesplats” (Lpf94:3). Vidare står 

det att eleven ska få ”stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpf94:11). 

Detta finns även med i den nya Läroplanen för gymnasieskola som började gälla år 

2011. Läroplanskommittén lyfte fram att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till 

utbildning och alla människor har rätt att få behålla sitt modersmål. Att förhållandet 

inte förändrats går även att utläsa i Språklag 2009:600.  

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla 

och använda svenska. Därutöver ska 

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda minoritetsspråket, och 

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av 

teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska 
teckenspråket.  

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges 

möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.  

15 § Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt  

14 §. (Språklag 2009:600).  

Trots utrymmet för flera olika tolkningar av lagtexten, uppfattar vi det som om 

skolans uppgift är att utbilda elever med annat modersmål än svenska till att bli 

flerspråkiga. Det vill säga ge eleverna utbildning i det svenska språket men även att 

eleverna får tillgång att utveckla och använda sitt modersmål. De flerspråkiga 

eleverna kan behöva ytterligare stöd i sin undervisning för att inte komma efter sina 

jämnåriga kamrater. Det är upp till skolan att erbjuda språkutvecklande stöd i alla 

ämnen enligt Skolverket (Språk i ämnet 2008:6).  

     Viberg (1996:111) skriver att den mångkulturella skolan innehåller elever som inte 

har svenska som sitt modersmål. Dessa elever kan nyligen ha invandrat till Sverige, 

vuxit upp i ett område där de inte har så många svensktalande kamrater, eller så har 
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eleverna ett fungerande vardagsspråk men har svårt att förstå de begrepp som 

används inom ämnena svenska och historia. Löthagen m.fl. (2008:10) skriver att den 

mångkulturella skolan inte är ett svenskt fenomen. De jämför bland annat Sverige 

med Nederländernas huvudstad Amsterdam, där invånarantalet är ca 2,2 miljoner 

människor. I Sverige har cirka 14 % av eleverna i skolan ett annat modersmål jämfört 

med i Amsterdam där 40 % av eleverna har ett annat modersmål än 

majoritetsbefolkningen.   

     Sedan arbetskraftsinvandringen på 1960-talet har Sverige varit ett land som 

människor har invandrat till, men under det första decenniet på 2000-talet har 

invandringen ökat och det har invandrat fler människor från länder utanför Europa 

till Sverige, vilket har medfört att samhället har blivit mer mångkulturellt. Enligt en 

rapport från Institutet för framtidsstudier som publicerats på DN.s nätsida, 

(http://www.dn.se/debatt/invandring-viktigare-for-sverige-an-barnafodande) kan vi 

läsa att det kommer att invandra fler människor till Sverige än vad det föds barn 

inom de närmaste decennierna. Detta är som sagt inget nytt fenomen, skillnaden är 

att samhället och skolan börjat förstå situationen och de utmaningar som kan uppstå 

på ett nytt sätt. Är inte skolan och lärarna kapabla till att utbilda elever med ett annat 

modersmål än svenska i skolklassen, kan det bidra till att elever med annat 

modersmål än svenska utgör ett problem inom skolan. Enligt Thomas och Collier 

(2006:24-26) kommer elever med ett annat modersmål än svenska inte att utveckla 

sin kunskap inom de olika skolämnena om lärarna inte klarar av att utbilda de 

flerspråkiga eleverna. Lärarna i dagens skola behöver använda sig av det svenska 

språket på ett sätt som passar alla elever, oberoende av modersmål. Det stora 

problemet enligt Skolverkets rapport (Greppa språket 2011) är att många lärare 

saknar kunskap om elevers bakgrund och kunskapsnivå, de elever som har annat 

modersmål än svenska blir ofta, utifrån lärarens synsätt, placerade i en homogen 

grupp. I själva verket utgör dessa elever en mycket heterogen grupp med varierande 

behärskning av det svenska språket. En lärare bör ha förståelse för dessa elever och 

möta elever med annat språk än svenska genom att i undervisningen lägga vikt på 

både språk- och kunskapsutvecklingen. En sådan typ av undervisning är ”… gynnsam 

för alla skolans elever, men nödvändig för flerspråkiga elever”, enligt (Greppa språket 

2011:9). 
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Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola. Under vår utbildning har vi mött 

många elever med ett annat modersmål än svenska som har haft svårt att förstå det 

svenska språket i klassrummet. Frågan har därmed väckts hos oss hur man som 

lärare ska använda sig av det svenska språket i ett klassrum så att eleverna, oavsett 

modersmål, förstår lärarens undervisning.  

     Det finns tidigare forskning i detta ämne och med vår studie hoppas vi att vi 

kommer att ge ytterligare nya perspektiv på lärarens roll och lärarens agerande i det 

mångkulturella klassrummet. Vi ser även möjligheten att av eget intresse för vårt 

kommande yrke få chansen att fördjupa oss i detta intressanta ämne. 

1.1 Syfte och mål      

Syftet med denna studie är att få svar på frågan hur lärarna i studien använder sig av 

det svenska språket i klassrummet och sin undervisning i ämnena svenska och 

historia, där det finns elever med annat modersmål än svenska. Vi vill ta reda på vilka 

hjälpmedel/verktyg lärarna använder sig av som kan underlätta i deras undervisning 

så att de flerspråkiga eleverna uppnår ämneskriterierna. En annan viktig aspekt är att 

få reda på om och hur de flerspråkiga eleverna får något stöd av skolan som 

organisation. 

     Vår målsättning med studien är att få en grundläggande förståelse och inblick i hur 

lärarna arbetar i sin undervisning i en mångkulturell klass med flerspråkiga elever.   

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur säger lärarna att de använder sig av det svenska språket i ett flerspråkigt 

klassrum och vad säger lärarna att de gör för att elever med annat modersmål 

än svenska ska få goda ämneskunskaper?  

• Vilka verktyg säger lärarna att de har att tillgå i sin undervisning för att ge de 

flerspråkiga eleverna det stöd som de behöver, så att de ska kunna uppnå de 

kriterier som finns för ämnena svenska och historia?  

• Vad tycker/säger lärarna att skolans organisation och dess ledning ger för stöd 

till de flerspråkiga eleverna? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Här kommer några korta förklaringar till de begrepp och ord som används i vår 

studie. De definitioner som använts kommer från Löthagen m.fl. (2008:11). 

Flerspråkighet: syftar på att eleverna kan fler än ett språk.    



10 

 

Modersmål: handlar om det eller de språk som eleven har hört och lärt sig tidigt i 

livet. 

Mångkulturell skola: innebär att skolan har elever/personer som kommer från en 

annan kulturell bakgrund. 

Vi talar också om förstaspråk och andraspråk i vår studie. I vår studie står ordet 

förstaspråk för elevens modersmål och ordet andraspråk står för det språk eleven lär 

sig förutom sitt modersmål, i denna studie så blir elevernas andraspråk svenskan. 

1.4 Uppsatsens disposition  

Vår studie består av fem olika avsnitt. Studiens första avsnitt innefattar inledning, 

syfte och frågeställningar samt en förklaring på de olika begrepp som vi använder oss 

av i studien. Andra avsnittet består av tidigare forskning, där vi bl.a. skriver om vilket 

ansvar skolan och lärarna har gentemot de flerspråkiga eleverna. I denna del lyfter vi 

också fram vilken hjälp eleverna kan få av sina lärare och vilka verktyg lärarna kan ha 

till sin hjälp för att främja de flerspråkiga eleverna samt vilken roll och betydelse det 

svenska språket har för de flerspråkiga eleverna. Det tredje avsnittet innefattar 

metoddelen, där det bl.a. beskrivs vilken forskningsmetod vi använt oss av. Den 

innehåller också en kort beskrivning av de intervjumetoder som vi använt och består 

även av urval, tillvägagångssätt, dokumentation av intervjuerna och de etiska 

forskningsprinciperna. Avsnittet har också en del där studiens reliabilitet och 

validitet behandlas. I de två avslutande avsnitten presenteras först våra resultat, som 

delats upp i olika teman utifrån våra forskningsfrågor (se bilaga 1). Därefter 

presenterar vi våra diskussioner, metod- och resultatdiskussion. Vår 

resultatdiskussion innefattar också vår analys. Det sista avsnittet består av våra 

slutsatser och ger en blick framåt vad gäller vidare forskning inom detta ämne. 
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2 Forskningsbakgrund  
I detta avsnitt kommer tidigare forskningslitteratur att tas upp i fem olika delar. 

Forskningslitteraturen är indelad i fem olika rubriker, som fokuserar på; skolans och 

lärarens ansvar, den hjälp som flerspråkiga elever kan få av läraren, vilket stöd kan 

skolan som organisation erbjuda till flerspråkiga elever, vilka verktyg kan läraren 

använda sig av för att hjälpa eleven och vilken betydelse har språket för de 

flerspråkiga eleverna.  

2.1 Skolans och lärarens ansvar 

Axelsson (1999: 110-111) skriver att det är skolans ansvar att ”hantera mångfalden”. 

Den språkliga mångfalden i klassrummet bör skolan ta lärdom av istället för att se 

den som ett problem (1999). Löthagen m.fl. (2008:18) talar i sin bok om att skolan 

fortfarande ser flerspråkighet och mångkulturalitet som ett problem. Även 

Lahdenperä (2010:22) noterar detta när hon bland annat nämner att de flerspråkiga 

elevernas erfarenheter och kompetens ses som ett hinder eller som ett tecken på 

något annorlunda, vilket hon anser är en stor förlust både för skolan och för 

samhället. Även Löthagen m.fl. (2008:12) och Axelsson (1999:110-111) förklarar att 

skolan fortfarande ser flerspråkigheten som ett problem genom att de flerspråkliga 

eleverna inte är någon homogen grupp och att eleverna ligger på olika nivåer både i 

sin språkutveckling och i sin kunskapsbas. Axelsson (1999:112) påpekar att det idag 

är omöjligt att skapa homogena grupper i skolan, även om det vore önskvärt både 

ifrån skolans och ifrån lärarnas sida (1999:112). Lahdenperä (2010) skriver att den 

skola som fanns förr med lärare och elever som alla hade samma kultur och språk 

inte finns längre. Hon påpekar bland annat att lärarrollen i dagens skola har 

förändrats. Lärarna har gått från en skola som var homogen och som innehöll en 

gemensam förståelse för det som var normalt och genomsnittligt till en annan typ av 

skola. Dagens lärare möter elever i skolan som kommer från olika kulturer, vilket 

innebär att dagens lärare måste få en kunskap om de flerspråkiga eleverna och deras 

behov (2010:15-16). 

     Thomas och Collier (2006:26) ger ett vidare perspektiv och menar att skolan och 

lärarna måste ge eleverna möjlighet att få utveckla ämneskunskap i största möjliga 

mån i sitt modersmål. Genom att lärare tar tillvara elevers livserfarenhet hävdar 

Thomas och Collier att elever med annat modersmål än svenska får en mer positiv 

kunskapsutveckling genom att samarbeta med kamrater istället för den traditionella 
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lärarstyrda undervisningen.  

     Löthagen m.fl.(2008:18) menar att skolan inte tar ansvar för elever med annat 

modersmål än svenska. Skolan förväntar sig att eleven tar ansvaret för uppgiften att 

själv träna och lära sig det svenska språket. Vidare hävdar författarna att det är 

vanligt att skolan ser det som elevens eget misstag och misslyckande om han/hon 

inte lär sig tillräckligt mycket svenska i skolan. Detta gör att den svenska skolan på ett 

sätt särbehandlar de elever som är flerspråkiga. Här hänvisar författarna till den 

kanadensiske språkforskaren och pedagogen Jim Cummins och hans kriterier som 

menar att skolan blir diskriminerande om: 

• man skyller misslyckanden på eleven i stället för på systemet 
• man nivågrupperar och lågnivågrupperna blir utan kvalitetsundervisning 
• testen1 är konstruerade utifrån den dominanta gruppens språk och kultur vilket 

ofta leder till att minoritetsgruppen misslyckas 
• lärarutbildningen ser mångkulturella frågor som marginella och man har ett 

kursinnehåll som endast reflekterar de erfarenheter och värderingar som 
majoritetseleverna har 

• man inte har modersmålslärare eller för få som har för få lektioner och ingen tid 
till samarbete och heller ingen tid till den viktiga kopplingen familj och skola 

• man inte tar hänsyn till kunskap och flerspråkiga barns språk- och 
kunskapsutveckling vid tillsättning av skolledare 

• man inte heller tar hänsyn till kompetensen om flerspråkighet och 
andraspråksinlärning vid anställning av lärare (i Löthagen m.fl. 2008:18-19) 

Stier och Sandström Kjellin (2009:13-14) skriver att lärare oftast sätter referensramar 

för sin undervisning efter sin egen kultur och att deras undervisning därmed blir 

enbart riktad till de elever som har samma kulturella kontext. Författarna menar att 

lärarna bör få mer kännedom om andra kulturer som finns i skolan, och att detta 

skulle medföra att deras undervisning skulle bli mer anpassad för alla elever oavsett 

kulturell bakgrund. Vidare skriver de att det kan uppkomma situationer i 

undervisningen som gör att de flerspråkiga eleverna känner sig utanför den språkliga 

gemenskapen som finns i klassrummet. Det kan leda till att dessa elever inte deltar i 

de samtal som pågår under lektionerna vilket i sin tur leder till att lärarna tror att 

eleverna är ointresserade av själva undervisningen (2009:36). 

2.2 Hjälpen de flerspråkiga eleverna kan få av läraren 

Enligt Axelsson och Bunar (2006:26) talas det ca 140 olika språk i Sverige, vilket medför 

att skolan inte kan erbjuda utbildning på alla språken. Thomas och Collier (2006:26) 
                                                           
1
 Den ursprungliga översättningens ”tester” har vi tolkat som det som vanligtvis kallas för 
kunskapsprov i den svenska skolan 
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skriver att ett bra inlärningssätt för flerspråkiga elever och för att de ska förstå 

faktakunskapen i de teoretiska skolämnena är att eleverna får arbeta i små grupper. 

Även Gibbons (2002:39-42) menar att grupparbeten ger en positiv effekt för de 

flerspråkiga eleverna, då eleverna lär sig det språk och de begrepp som är relevanta för 

ämnet genom att aktivt delta i gruppsamtalet. Fördelen med gupparbete är att de 

flerspråkiga eleverna känner sig tryggare, när de samarbetar med sina kamrater och 

därmed vågar att ställa relevanta frågor som eventuellt kan öka den språkliga 

förståelsen i ämnet. Detta påpekar också Thomas och Collier (2006:26) att elever som 

får möjlighet att diskutera fram olika lösningar i grupparbeten gör att alla elever i 

gruppen oftast får en förståelse i och av problemet och tar även del av lösningen. Detta 

sätt har visat sig ge de bästa utbildningsresultaten för elever med annat modersmål än 

svenska. Att elever med olika modersmål får arbeta tillsammans gör att eleverna lär sig 

att möta och lösa olika problem genom att samtala sig fram till ett resultat. Författarna 

menar också att en lärare inte får ta för givet att elever med annat modersmål än 

svenska förstår uppgiften. Thomas och Collier menar att det ibland kan det vara befogat 

att ge dessa elever särskilda begreppsgenomgångar, förförståelse och efterarbete. Vidare 

skriver författarna att tidigare forskning visar på att elever som under sin skoltid fått 

respekt och uppmuntran från sin lärare och där läraren inte sett flerspråkigheten som 

ett problem utan en möjlighet, fick ett bättre resultat jämfört med andra elever från 

andra skolor där lärarna såg flerspråkigheten mer som ett problem (2006:26).  

     Löthagen m.fl. (2008) skriver att eleven tillsammans med sin lärare bör sätta ihop 

den individuella utvecklingsplanen utifrån kunskapskraven i läroplanen. Denna 

utvecklingsplan kan vara en vägledning för både lärare och elev, eftersom bägge parter 

kan se vilka delar som eleven utvecklat. Eleven kan också bli stärkt av denna 

utvecklingsplan då den kan ge eleven större självinsikt (2008:49). 

      Lindberg (2004:471-473) hänvisar till Vygotsky, zonen för närmaste utveckling, som 

innebär att elevens språkkunskap kan utvecklas beroende på tillgång till mediering, där 

bland annat läraren kan ge sitt stöd till de flerspråkiga eleverna i deras språkutveckling. 

Det språkliga stödet kan innebära att läraren hjälper eleven att utöka den kunskap som 

den redan har, genom att eleven kommunicerar utöver sitt kunnande . Läraren bör 

undervisa på ett sådant sätt att elevens proximala utveckling stöds. Ett begrepp som 

läraren också kan använda sig av är scaffolding, vilket är när läraren ger ett tillfälligt 

stöd för att eleven ska kunna utveckla nya kunskaper. Detta innebär bland annat att 
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eleven ska klara av en uppgift med hjälp av läraren och i nästa skede ska eleven kunna 

visa att den har utvecklat sin självständiga kompetens (2004:471-473).      

2.3 Vilken hjälp kan skolan som organisation erbjuda de 

flerspråkiga eleverna? 

Viberg (1996:114) skriver att ämnet svenska som andraspråk etablerade sig som ett eget 

ämne inom gymnasieskolan redan 1989 i och med ett beslut i riksdagen. Skolorna ska 

organisera undervisning i ämnet svenska som andraspråk för de elever som behöver det 

enligt Viberg (1996:136). 

     Paulin (2005:12-13) menar att en lärare som utbildar i svenska som andraspråk bör 

ha en gedigen ämneskunskap då elever som studerar svenska som andraspråk oftast har 

olika bakgrunder och inte talar samma språk. Detta nämner även Viberg (1996:111) då 

han skriver att elever som läser svenska som andraspråk har olika förutsättningar med 

sig in i klassrummet. Detta innebär att den undervisning som sker i ämnet svenska som 

andraspråk måste vara anpassad för de flerspråkiga eleverna. Viberg (1996:141) nämner 

också att det är skolans uppgift att anställa lärare som är utbildade i ämnet svenska som 

andraspråk. Han nämner också att ämnets status höjs om man har lärare som är 

utbildade i ämnet. 

2.4 Verktyg för läraren  

I Axelsson och Bunar (2006:24-25) går det att läsa att de flerspråkiga eleverna som 

enbart får utbildning i sitt andraspråk blir hämmade i sin språkutveckling. De har 

bland annat en längre inlärningstid än de elever som får höra, tala och läsa hela sin 

utbildning på sitt förstaspråk. Forskning visar att barn som får sin utbildning på sitt 

förstaspråk parallellt med andraspråksinlärning har samma ämneskunskap och 

språkförståelse som en modersmålselev vid gymnasieåldern. Forskarna menar att ju 

bättre en elev klarar av sitt modersmål, desto bättre får hon förståelse för det nya 

språkets struktur och förstår hur man använder språkets litteracitet, dvs. eleverna lär 

sig vad som är viktigt i en text.       

    I litteraturen hittar vi exempel på teoretiska och praktiska verktyg för hur läraren 

kan förbättra sin undervisning och främja framgången hos flerspråkiga elever. 

Löthagen m.fl. (2008:65-66) hänvisar till den kanadensiske språkforskaren och 

pedagogen Jim Cummins fyrfältsmodell och anser att den kan vara ett bra hjälpmedel 

för lärarens planering av sin undervisning. Lärare som tar del av Cummins 
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fyrfältsmatris kan använda den som en vägledning och har en bättre möjlighet att 

förstå att elever med annat modersmål än svenska har svårt att inleda ett nytt tema 

genom att enbart försöka läsa och förstå lärobokstextens fakta. Det kan vara bättre 

för de flesta elever att påbörja ett nytt tema genom att eleverna får utgå från tidigare 

kunskap och att läraren lägger sig på en språkligt lägre nivå till en början för att 

sedan utveckla språket genom att föra in temaord och begrepp successivt (2008:68).  

 

(Figur 1. Cummins fyrfältsmatris. Bild ur Löthagen m.fl. 2008:66) 

Rosander (2006:169) och Löthagen m.fl. (2008:51) skriver att det är viktigt för de 

flerspråkiga eleverna att ha ett fungerande språk, eftersom det är genom språket som 

eleverna kan nå framgång i skolans ämnen. Författarna menar här att det är viktigt 

för de lärare som arbetar med flerspråkiga elever att kunna bedöma hur långt 

eleverna har kommit i sin språkutveckling. Performanalys presenteras som ett 

redskap för läraren att ta reda på vilken språklig nivå eleverna ligger på. Denna 

analys görs i flera steg både på elevens skrivna språkproduktion och på elevens tal. 

Talanalysen går till på det sättet att läraren spelar in elevens tal, som läraren sedan 

lyssnar av och skriver ner. Rosander (2006:174) föreslår att läraren ska göra dessa 

analyser ett par gånger varje termin, så att läraren blir medveten om vilken 
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utveckling den flerspråkiga eleven har haft i sitt andraspråk. Löthagen m.fl (2008) 

framhåller att performanalysen kan vara ett hjälpmedel för eleven, då den kan leda 

till att eleven själv tar ett ansvar för att utveckla sitt andraspråk (2008:52). 

2.5 Språkets betydelse för de flerspråkiga eleverna 

Hur förklarar man det svenska språkets ord för de flerspråkiga eleverna som kan 

betyda flera olika saker? I det svenska språket kan man till exempel känna dofter och 

känna materia och känna känslor. Ordet känna kan få olika betydelser detta påvisar 

citatet från Theodor Kallifatides (2001) självbiografi. Theodor ger en bild på hur det 

kan vara att lära sig ett nytt språk, där ord kan ha flera olika betydelser:  

…jag hörde folk säga att de älskade nyupptagen potatis. Hur kan man älska en potatis, 

hur nyupptagen den än må vara? Fanns det inte mera tyngd än så i detta ödesdigra ord? 

Förvirringen blev inte mindre när jag upptäckte att också parningen kallas att älska. 

Detta öppnade vägen för fraser som: ”I går älskade jag med en kvinna, utan att älska 

henne” eller ”vi älskar som besatta, men vi älskar inte varandra”. (s.54) 

 

Enligt Viberg (1996:112) ställer skolans undervisning idag stora krav på elevernas 

språkförståelse. Den generella uppfattningen är att en elev som har svårigheter med 

det svenska språket får stora svårigheter med skolans läsämnen, bland annat historia, 

då man kan skildra läsämnen ”som att lära sig ett nytt språk i språket.” (1996:112). 

Historia har många facktermer vilka kan vara vardagliga ord som används på ett 

annorlunda sätt och med annan betydelse i läromedlen vilket kan skapa förvirring. I 

det här fallet spelar det ingen roll om eleven har ett bra ordförråd och förmågan att 

kommunicera, här gäller det att eleven kan förstå och använda historieämnets 

begrepp och på så sätt tillägna sig en ny språkfärdighet (1996:134). Hajer och 

Meestringa (2009:11-12) skriver att det språk som läraren använder sig av i sin 

undervisning oftast är för svårt för de flerspråkiga eleverna, vilket gör att eleverna 

inte lär sig de ämnesspecifika orden som finns inom varje ämne. De menar att det 

språk som används av lärarna i skolan kan vara ett hinder för de flerspråkiga 

eleverna. Vidare skriver de att lärarna ska ge de flerspråkiga eleverna det stöd de 

behöver för att till slut kunna använda sig av och förstå det språk som används i 

skolan. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs bland annat vilken forskningsmetod som använts i studien, 

vilka specifika intervjumetoder som använts, vårt urval och tillvägagångssätt, hur 

dokumentationen av intervjuerna gått till, de etiska forskningsprinciperna samt 

vilken tillförlitlighet studien har. 

3.1 Kvalitativ data 

Vi har valt att göra en småskalig studie och har arbetat enbart med kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden passade bäst i denna studie, 

eftersom vi ville få en inblick i hur lärare använder sig av det svenska språket i ett 

flerspråkigt klassrum. Genom att använda oss av ett fåtal informanter ansåg vi att de 

svar vi skulle få till studien, skulle ge en djupare förståelse till vårt syfte. Denscombe 

(2009:321-322) skriver att en mindre studie gör att man som forskare kan få fram en 

djupare förståelse i forskningen. Vidare skriver han att den kvalitativa studien oftast 

innehåller färre informanter, vilket gör att denna metod inte är generaliserande 

(2009:382). En kvalitativ forskningsmetod accepterar olika förklaringar, eftersom 

forskare kan tolka forskningsresultaten olika på grund av att forskaren kan värdera 

resultatet efter egen bakgrund, erfarenheter och upplevelser (2009:398-399). 

     Stukát (2005:31-32) nämner att den kvalitativa forskningsmetoden är holistisk, 

”uppfattningen av helheten är mer än summan av delarna” . En kvalitativ studie enligt 

Stukát, är när forskaren försöker få en förståelse över ett specifikt område genom att 

tolka, skapa förståelse och fördjupa sig i ämnet (Stukát 2005). 

      

3.2 Semistrukturerade intervjuer  

Bland kvalitativa forskningsmetoder finns det ett antal metodiska möjligheter för en 

forskare att välja emellan. I vår studie hamnade valet på semistrukturerade intervjuer. 

Stukát (2005:37) skriver att man som forskare måste kunna påvisa forskningsfrågornas 

relevans och hur man har tolkat resultatsvaren. Den semistrukturerade intervjun menar 

Stukát är när forskaren ställer följdfrågor till informanten och på så sätt få en djupare 

förståelse av ämnet. Detta ger en möjlighet för forskaren att formulera sina 

intervjufrågor mer nyanserat. Han menar vidare att den semistrukturerade intervjun 

kräver att forskaren har goda förkunskaper i både ämnet och i att intervjua. Samtidigt 

påpekar Stukát att denna metod kan vara väldigt tidskrävande för forskaren, om man 

som forskare ska transkribera intervjuerna som man genomför (2005:39-40). 
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Denscombe (2009: 234-235) skriver att de semistrukturerade intervjuerna tillåter 

informanten att bruka sina egna ord och utveckla sina egna tankar om ämnet, vilket kan 

göra att forskaren får en djupare förståelse för det informanten säger angående ämnet. 

Vid de semistrukturerade intervjuerna har forskaren frågor som informanten ska svara 

på men dessa intervjuer är ändå öppna, på ett sådant sätt att forskaren låter 

informanten utveckla sina tankar angående frågorna, menar Denscombe.  

     Denscombe (2009:235) skriver att den personliga intervjun är den intervjumetoden 

man som forskare använder sig mest av, dels för att den är lättast att planera dels för att 

denna metod har många fördelar. En fördel som författaren nämner är att de åsikter 

som kommer fram under intervjun har sitt ursprung i en enda källa.  

     Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att vi ville att 

informanterna inte skulle bli för ”pressade” av våra intervjufrågor, utan istället ge oss 

personliga beskrivningar på hur de agerar i ett mångkulturellt klassrum. Detta ledde till 

att vi fick en djupare förståelse och en större inblick i hur man undervisar i en 

mångkulturell klass.  

3.3 Urval och tillvägagångssätt  

Strata betyder skikt. I vårt fall var det viktigt att göra ett stratifierat urval, det vill säga 

att från ett stratum (en grupp lärare från en gymnasieskola) välja ut de lärare som 

passade bäst in på våra kriterier. Det skulle vara lärare som undervisade i svenska eller 

historia. Skälet till dessa stratum för urvalet av informanter var att vi ville ha 

informanter med olika erfarenheter av läraryrket. Vi ville även kunna dra slutsatsen om 

det var erfarenhet eller nya idéer som var en bidragande faktor i hur man agerar i ett 

mångkulturellt klassrum, men samtidigt fokusera på de av gymnasieskolans ämnen som 

vi ansåg som relevanta för vår studie, nämligen svenska och historia. Vad gäller 

stratifierat urval, skriver Stukát att ”Metoden är särskilt lämplig när man inte har för 

avsikt eller möjlighet att arbeta med ett stort urval men där populationen består av 

några intressanta och betydelsefulla delgrupper som är viktiga att inkludera.” (Stukát 

2005:60).  

     Ett första steg var att först gå till den utvalda skolans informationsdisk, där vi tog 

reda på vilka lärare som undervisade i svenska och historia.  Lärarna som vi valde ut 

hade varierande åldrar och varierande bakgrunder (se 4.1 nedan). Alla lärare vi 

intervjuat har via telefon fått utförlig information om syftet med vår studie. Lärarna fick 

bestämma var intervjun skulle genomföras och vi kom överens om en tid som passade 

alla parter, vilket kom att innebära att intervjuerna genomfördes på olika dagar. 
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Informanterna fick också ett informationsbrev vid intervjuerna, där vi förtydligade vårt 

syfte med studien och att de närsomhelst kunde höra av sig till oss för att meddela om 

de inte ville ingå i vår studie (se. bilaga 2).  

3.4 Dokumentation av intervjuerna 

Själva dokumentationen av intervjuerna gjordes genom att vi använde oss av en 

diktafon. Stukát (2005:40) skriver att den vanligaste metoden att använda sig av vid 

dokumentationer av intervjuer är att forskaren använder sig av bandspelare. Vidare 

skriver han att man som forskare sedan skriver ner intervjuerna och omvandlar talet till 

skrift. 

     Vi sammanställde våra intervjuer genom att lyssna av intervjuerna ett flertal gånger. 

De delar av intervjun som passade in på vårt tema i studien transkriberade vi. Delar av 

transkriberat material användes sedan bland annat som illustrerande citat i 

resultatkapitlet (se nedan). Här hänvisar vi åter till Stukát (2005:42) som menar att 

genom att lyssna på intervjuerna flera gånger kan forskaren konkretisera informantens 

ord i sin studie. 

     Informant D var den enda som inte ville bli inspelad och hennes intervju 

dokumenterades skriftligt. 

3.5 Etiska forskningsprinciper 

För att skydda de individer som ingår i vår studie, har vi följt de regler som 

Vetenskapsrådet (2002) satt upp och som man som forskare bör följa.  

     De regler som vi har följt är bland annat informationskravet. Vi har informerat 

informanterna som ska ingå i vår studie om undersökningens syfte och vilka villkor som 

gäller för deltagandet. Informanterna fick veta att deltagandet är frivilligt och att det när 

som helst kan avbrytas. Den som medverkar i en undersökning har rätt att själv påverka 

villkoren för sitt deltagande och en avbruten medverkan skulle inte medföra några 

negativa följder. Vidare har vi ansträngt oss för att inte påverka valet av deltagande eller 

på annat sätt skapa ett beroendeförhållande mellan oss och våra informanter 

(Vetenskapsrådet 2002:7). 

     Vi har också tillämpat oss av samtyckeskravet enligt vilken informanterna samtyckte 

till att vi får använda oss av de uppgifter som framkommit från deltagarna. Alla våra 

informanter var myndiga (Vetenskapsrådet 2002:9). Uppgifter som framkommer i en 

undersökning ska enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12) förvaras på 

ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Man bör även lagra och anteckna 
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dessa uppgifter på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera någon person i 

undersökningen. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14) säger att det insamlade 

materialet endast får användas i forskningssyfte. Materialet får inte lånas ut till annat 

ändamål och får heller inte användas i beslut som kan påverka en enskild 

undersökningsperson, utan att först ha fått ett godkännande från berörd individ 

(Vetenskapsrådet, 2002:5–14). Vårt insamlade material har vi förvarat på ett sådant sätt 

där ingen annan har kunnat ta del av materialet. Vi har tagit hänsyn till individerna i vår 

studie genom att följa de etiska forskningsprinciperna, vilket syns bland annat i att vi 

anonymiserat informanterna i själva uppsatstexten (se 4.1).  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005:125-126,128) beskriver en studies reliabilitet som studiens grad av 

tillförlitlighet. En faktor som kan påverka en studies reliabilitet är 

undersökningsdeltagarnas ärlighet mot forskaren. Deltagarna behöver inte medvetet ge 

oärliga svar för att reliabiliteten ska kunna ifrågasättas i studien, det kan även ske 

omedvetet. Ibland kan informanterna i en studie ge forskaren det svar som de tror att 

denne vill få, eller helt enkelt svara på ett sådant sätt att de slipper tillkännage sina 

egna, eventuella brister.  

     Stukát (2005:125) beskriver en studies validitet som en studies giltighet, d.v.s. man 

mäter det som avses mätas i en studie, säger man att studien har en hög validitet. Vi 

anser att studiens validitet är god, eftersom inspelningarna från 

undersökningsdeltagarnas samtal gav oss det material som vi ämnat studera. Studiens 

validitet är dessutom hög på grund av att den är baserad på informanternas svar till våra 

intervjufrågor vilka vi även referat (se bilaga 3). Vi hade däremot fått en låg validitet om 

vi enbart hade observerat lärarnas arbete i klassrummet, vilket inte är det syfte och mål 

som vi har med denna studie (se 1.1 syfte och mål). Reliabiliteten i vår studie är låg på 

grund av att vi enbart har genomfört intervjuer och därmed bara fått ta del av lärarna 

säger att de gör i sin undervisning. Vi hade fått en högre reliabilitet om vi genomfört 

observationer.  

    Däremot bör det betonas att de resultat vi fått fram i denna studie inte är tillräckligt 

omfattande för att kunna ge en generaliserbar bild av lärarnas arbete i klasser med 

flerspråkiga elever, då vi endast fokuserat på ett begränsat antal lärare på en 

mångkulturell gymnasieskola. 
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3.7 Analysmetod  

Semistrukturerade intervjumetoden var den metod vi använde oss av i studien. 

Intervjuerna varade olika länge, mellan 30 – 55 minuter vilket var beroende på hur 

många sidospår vi kom in på under intervjuerna. När vi avslutat våra intervjuer 

började vi att bearbeta det inspelade materialet. 

     Vi lyssnade av intervjuinspelningarna och sammanställde de svar som var 

relevanta för studiens syfte. Forskningsfrågornas inriktning är hur lärarna säger att 

de gör när de undervisar i ett flerspråkigt klassrum. Resultatet visade att våra 

intervjufrågor hade vissa brister vilket medförde att informanternas svar inte alltid 

uppfyllde det svar vi sökte till våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vi transkriberade 

de utvalda delar av intervjuerna som stämde bäst in på vårt studiesyfte. Utifrån våra 

transkriberingar, resterande av det inspelade intervjumaterialet samt den intervju 

som inte spelats in skrev vi ihop en referatsammanställning (se bilaga 3). 

Transkriberingarna och referatsammanställningen är underlag till resultatet i 

studien.  

     När vi hade sammanställt alla sex intervjuer upptäckte vi att informanternas svar 

var mycket lika. Detta ledde till ytterligare problematik i resultatredovisningen. Vi 

hade önskan att kunna måla upp ett intressant resultat med olika perspektiv men fick 

istället göra resultatredovisningen intressant genom att dela in svaren i olika teman 

som var baserade på våra intervjufrågor. Dessa teman hjälpte oss att fokusera på 

studiens syfte och att lyfta fram de resultat som knöt an till våra forskningsfrågor. 

    Detta är en kvalitativ studie och vi har enbart ett fåtal informanter vilkas 

intervjusvar vi har tolkat utifrån vårt mål. Målet med vår studie var att vi vill få 

inblick i vad lärarna säger hur de undervisar i ett flerspråkigt klassrum och att få en 

djupare förståelse över den problematik som kan uppstå. Resultatet har vi tolkat 

utifrån förutsättningarna att vår kommande yrkesroll är att undervisa. Forskare som 

bearbetar material i en kvalitativ studie kan tolka resultatet utifrån egna erfarenheter 

och upplevelser. Denna studie har genomförts utan att vi inte har någon tidigare 

erfarenhet i att undervisa i ett flerspråkigt klassrum och därmed har vi behandlat 

resultatet i vår studie som något som kan vara en grund att bygga vidare på i vår 

kommande yrkesroll.  
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4 Resultat 

Under detta avsnitt presenteras intervjuresultaten enligt ett antal teman. Avsnittet 

har också en presentation av skolan och de informanter som ingår i vår studie. 

 

4.1 Presentation av skola och informanter 

Våra intervjuer gjordes på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad i 

mellersta Sverige. Skolan är mångkulturell och elevantalet på skolan överstiger 1000 

elever. De informanter som vi har intervjuat har haft sina tjänster sedan början på 

2000-talet. I detta resultatkapitel presenteras informanterna med bokstäver A, B, C 

och så vidare till F. Sammanlagt är det sex informanter där samtliga är utbildade 

lärare i svenska och i samhällsorienterade ämnen. Informanterna är mellan 30 år och 

55 år, de är utbildade lärare vid olika lärosäten. Informant C är man medan de övriga 

informanterna är kvinnor. 

4.2 Intervjuresultat 

Här presenteras de svar som vi fick vid intervjuerna (se referat av intervjuerna, bilaga 

3). Svaren är indelade i olika teman som är baserade på intervjufrågorna.  

4.2.1 Svenska språkets roll i undervisningen 

Ett grundläggande antagande för hela den föreliggande studien är att det svenska 

språket är en viktig nyckel till att få ämneskunskaper i bland annat svenska och historia. 

Informanternas svar påvisar en enighet i hur de använder sig av det svenska språket i 

sin undervisning. De anser att de elever som har svårt att förstå det språk eller de 

begrepp som används i undervisningen ska få mer hjälp, till exempel genom att man 

som lärare frågar eleverna i slutet av varje lektion om de har förstått de begrepp och det 

språk man som lärare använt sig av i sin undervisning. Informanterna säger att man 

som lärare ska vara medveten om att elever har olika svagheter och förstår olika 

begrepp eller språket varierat bra och mycket. Informanterna menar att begrepp eller 

ord som elever med svenska som modersmål eventuellt kan ta som självklara inte är det 

för de flerspråkiga eleverna. Yrkeserfarenheten stärker lärarna i deras förståelse för 

vilket språk de kan använda sig av i olika elevgrupper. Informanterna menar att det är 

viktigt att inte förenkla språket för mycket, det vill säga utelämna och förändra alla 

svåra ord och ämnesbegrepp eftersom detta skulle medföra att eleverna aldrig skulle få 
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kontakt med de ämnesspecifika begrepp som ingår i undervisningen. Informant A ger 

en sammanfattning av vad språket har för betydelse i undervisningen: 

  

Att ha med elever att göra och det här jobbet är ju så komplext. Det finns ju aldrig de 

här, de här frågorna kommer varje gång eller, jag kan förbereda mig på att det är den 

här typen av, utan att det alltid är så skiftande, sen ser man ibland mönster i vissa saker 

där man kan få nån slags förberedelse i att förklara, men i så fall får man använda sig av 

i det här att man ber dem söka faktiskt själva i så fall på, via datorn (Informant A).                                                                                                 

4.2.2 Lärarens förväntningar på elevernas språkkunskaper 

Informanterna anser att eleverna bör ha grundläggande språkkunskaper, men säger 

att de inte har några förväntningar då de, enligt informant C, alltför ofta märker av de 

så kallade ”snällbetygen” elever med annat modersmål än svenska fått i grundskolan. 

Ett snällbetyg är enligt informanterna ett för högt betyg då eleverna inte uppfyller 

grundskolans, åk 9, kunskapskrav då de påbörjar den gymnasiala utbildningen. 

Informant D talade också om att de elever som kom ifrån grundskolan oftast hade 

med sig ett så kallat ”snällhets- G” i betyg, vilket kan leda till att eleverna inte klarar 

av gymnasiekurserna. De övriga informanterna var inne på samma linje, då de ansåg 

att man redan på grundskolan skulle behöva höja de språkliga kunskaperna hos 

eleverna.  

     Både informant A, B och C nämner att det är oftast är de flerspråkiga eleverna som 

är mer förstående inför att språket är nyckeln till ämneskunskapen. Informant A 

betonar att elever med annat modersmål än svenska är mer insatta i att de behöver 

kunna språket för att förstå och tillgodogöra sig nya kunskaper i alla ämnen. 

     Informanterna B och F tycker att det är viktigt att kartlägga elevernas bakgrund 

och vilka språkkunskaper de har, något som syns i följande uttalande ”att det brukar 

ta ett halvår innan man landar i vad de kan” (Informant B). Något som informanterna 

påpekar är att många av eleverna ligger på olika språkliga nivåer när de påbörjar sin 

gymnasieutbildning, men detta får inte påverka att man som lärare ändrar på sin 

undervisning. Läraren bör fortsätta att arbeta utefter sin planering oberoende av 

vilken språklig nivå som eleverna ligger på. Eller som informant B uttrycker det ”man 

kör på en linje, men försöker stödja eleverna på bägge sidor” (informant B). I detta 

citat talar informant B om ”bägge sidor”2 informanten menar att man som lärare 

                                                           
2
  Bägge sidor är ett begrepp som informant B använder sig av, vilket betyder att hon inkluderar både de svaga 

och de starka eleverna i klassen. 
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måste ge sitt stöd till alla elever oberoende om de har svenska som sitt första- eller 

andraspråk. 

4.2.3 Lärarens arbetssätt för att ge alla elever samma förståelse i ämnena svenska och 

historia 

Informanterna anser att eleverna många gånger behöver repetera för att få en 

ämnesförståelse, speciellt i ämnet historia eftersom detta ämne innehåller ord eller 

begrepp som har olika betydelser beroende på ämnets tema. Informant B säger efter 

lång tankepaus:  

repetera, repetition att man repeterar är väl en viktig sak. Att man repeterar ofta, att 

vad gjorde vi förra veckan, vad var det… ja… jag tror repetition är bra, sen tror jag att, 

att avsätta lite extra tid ååh bildlägga3 att de faktiskt förstått, jag brukar gå, gå runt 

extra till elever som jag vet har lite svårt att förstå ämnet men också instruktioner å 

såna saker, ibland tror jag inte de har svårt att förstå ämnet, de har svårt att förstå 

instruktionerna istället (Informant B).  

 

Informanterna tycker att man som lärare ska kunna se elevernas individuella behov 

och därmed ge elever det stöd de behöver, då det finns elever som inte vågar räcka 

upp handen under lektionstid och fråga. Det som informanterna tycker sig ofta 

behöva lyfta fram till elever som inte är uppväxta med den västerländska kulturen, är 

varför historieämnet i skolan lägger sin tyngdpunkt på västvärlden och dess 

historiska händelser. Enligt informant C är det viktigt att påpeka att det står tydligt i 

kursplanen att historia ska spegla dagens samhälle och den situation vi har nu. 

     Informant C kommenterade också att det skulle kunna vara en fördel för de 

flerspråkiga eleverna om det fanns läroböcker på deras modersmål. Detta skulle göra 

det enklare för dem att kunna förstå ämnet. 

 

4.2.4 Hur uppnår eleverna kriterierna 

I och med den nya kursplanen som började gälla år 2011, förändrades ämnenas 

upplägg menar informant A. Idag förekommer inte repetition i gymnasieskolan utan 

momenten i skolans ämnen flyttas fram, det vill säga det eleverna tidigare läst i kurs 

två ligger idag i kurs ett. Detta medför att gymnasieskolan ska ta vid där grundskolan 

slutade. Det eleverna tidigare läste i C-kursen kommer redan i block ett, konstaterar 

                                                           
3
 Ordet bildlägga har vi tolkat som att det är ett verktyg informant B använder sig av då hon tar reda på om och 

vilka elever som har förstått hennes instruktioner. 
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både informant A och D. Ska alla elever uppnå kriterierna behöver lärarna vara extra 

tydliga vid introduktionen av ett nytt ämne och förklara vilket syfte och mål de olika 

uppgifterna har, menar informanterna.  

     Informanterna förväntar sig ofta att eleverna förstår den språkliga kontexten och 

att man inte behöver arbeta med de grammatiska delarna i svenska. Men vad gäller 

flerspråkiga elever som har vissa svårigheter ger informanten D extra hjälp, bland 

annat genom att hon ger skriftlig respons till elevernas texter, vilket leder till att 

eleverna får skriva om sina texter flera gånger och på så sätt få mer förståelse i ämnet 

och kunskap om språkets struktur.  

     Elever med annat modersmål än svenska kan vara berikande för de övriga eleverna 

klassen, både i svenska och i historia, säger informant C. Dessa elever ser ofta språket 

från ett annat perspektiv vilket kan ge övriga elever med språksvårigheter ytterligare 

en förklaring till den språkliga kontexten och därmed extra hjälp. 

4.2.5 Skolans organisatoriska och pedagogiska redskap  

Informanterna menar att eleverna får möjlighet att läsa svenska som andraspråk på 

skolan och den kursen är anpassad utifrån de flerspråkiga elevernas förutsättningar. 

Att läsa svenska som andraspråk för de flerspråkiga eleverna kan leda till att 

elevernas språkförmåga stärks, säger informant D. Informanterna tycker att elever 

med annat modersmål än svenska får stöd från skolan. Problemet enligt 

informanterna är att de elever som går och läser svenska som andraspråk oftast får 

välja bort ett annat ämne då kursen krockar med andra ämnen. 

          Skolan där undersökningen genomfördes erbjuder enligt informanterna 

studieverkstäder på kvällstid för elever som behöver extra hjälp bland annat i 

svenska. Vad beträffar ämnet historia erbjuder inte skolan några extra resurser, enligt 

informanterna.  
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5 Diskussion 

Denna del innehåller vår metoddiskussion, resultatdiskussion och vår analys. 

Diskussionsdelen presenterar också våra slutsatser. 

5.1 Resultatdiskussion och analys  

Studiens övergripande syfte och de specifika forskningsfrågorna utgör grunden för 

vår resultatdiskussion och analys. Underrubrikerna i resultatdiskussionen är samma 

rubriker som vi har använt oss av i resultatdelen ovan, eftersom de anknyter till 

varandra. De tre teman vår analys fokuserar på anknyter till följande punkter: 

• Svenska språkets roll i ett flerspråkigt klassrum - hur gör lärarna för att 

elever med annat modersmål än svenska ska få goda ämneskunskaper? 

• Lärarens förväntningar och tillvägagångssätt – vilka är lärarens och skolans 

förväntningar på de flerspråkiga elevernas språkkunskaper samt, vilka 

arbetssätt rekommenderas för att ge de flerspråkiga eleverna relevanta 

ämneskunskaper - och för att hjälpa dem uppnå kraven i svenska och historia?  

•  Skolans organisatoriska ramar som stöd för lärarens och elevers arbete - 

vad erbjuder skolan organisation och ledning för hjälp till de flerspråkiga 

eleverna och vad säger styrdokumenten om att elever med annat modersmål 

än svenska ska få för extra stöd i undervisningen? 

5.1.1 Svenska språkets roll i undervisningen 

Efter en sammanställning av resultaten av våra intervjuer kan vi konstatera att 

majoriteten av informanterna anser att man i slutet av varje lektion bör ha klart för 

sig om att eleverna har förstått alla ord och begrepp som använts vilket kan vara ett 

tips att ta del av. Detta går metodmässigt delvis emot Cummins fyrfältsmodell. 

Cummins menar att det kan vara pedagogiskt riktigt om lärarna först introducerar ett 

nytt ämne med ett enklare språk för att sedan successivt utveckla språket genom att 

föra in begrepp och ämnesord. Ingen av våra informanter anammade direkt 

Cummins metodik i sin undervisning. Informant B betonade däremot att hon i slutet 

av varje lektion gick igenom de ord och begrepp hon använts sig av under lektionen. 

Lärarna vi intervjuade ansåg att man inte skulle förändra eller förenkla språket i 

undervisningen utan de tyckte istället att man skulle ställa en generell fråga till 

eleverna om de hade förstått de nya begrepp som använts. Detta påstående kan man 

ifrågasätta, då vi tror att alla elever ger ett positivt svar för att inte verka okunniga 
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inför klasskamraterna. Vi anser att man som lärare behöver vara medveten om att det 

finns elever som inte vill utmärka sig, därför bör man hitta andra arbetssätt att tillgå 

för att ta reda på om eleverna har förstått. Informanterna menade vidare att om man 

förenklade språket för mycket fanns det risk för att eleverna inte skulle komma i 

kontakt med svåra ord i skolan. Hur man ställer sig i den frågan är troligen beroende 

på kontext och situation. Vi tror att om vi kommer undervisa i en klass där det finns 

många flerspråkiga elever som har svårt med det svenska språket kommer vårt 

undervisningsspråk att ändras till fler förklaringar av begrepp. Vi anser, precis som 

Axelsson (1999), att man alltid bör tänka på att eleverna inte tillhör en homogen 

grupp där alla ligger på samma kunskapsnivå vad beträffar det svenska språket. 

     Informanterna tyckte det var viktigt att de som lärare skulle vara medvetna om att 

alla elever med annat modersmål än svenska inte utvecklat språket så pass mycket att 

de kunde förstå alla ämnesord. Det är därmed viktigt att som Cummins (Löthagen 

m.fl. 2008) påpekar, inte skylla misslyckanden på elever utan även kritiskt granska 

utbildningssystemet som eleven är en del av. 

     En av våra informanter gav en bra sammanfattning i vilken denna presenterade 

språkets komplexitet och att man aldrig kan förbereda sig på språkliga 

begreppsfrågor. Hon menade på att det aldrig går att förbereda sig inför en lektion, 

vilka frågor om ords betydelse som skulle ställas. Det är viktigt att hantera genom att 

förklara och besvara begreppsfrågor så snart som möjligt annars är risken stor att 

orden får fel betydelse hos eleverna och undervisningens tema blir svårt att förstå. Ett 

exempel kan vara att man inom ämnet historia arbetar med ett tema, första 

världskriget, där bland annat begrepp som livegen, union och nationalism används. 

Dessa begrepp kan vara svåra att förstå för eleverna utan en vidare förklaring. 

5.1.2 Lärarens förväntningar på elevernas språkkunskaper 

Lärarna vi intervjuade sa att eleverna som kommer från grundskolan bör ha 

grundläggande språkkunskaper. Enligt informant C har de inga förväntningar på 

elevernas språkkunskaper då man märker av att många elever med ett annat 

modersmål än svenska har ett så kallat ”snällhetsbetyg”. De intervjuade lärarna vet 

att elever ligger på olika språkliga nivåer när de börjar gymnasiet, men påpekar att de 

flerspråkiga eleverna är väl medvetna om hur viktigt det svenska språket är för att 

förstå ämnet. 

     Thomas och Collier (2006) menar att lärare ofta tar för givet att de flerspråkiga 

eleverna förstår deras genomgångar när de föreläser. Författarna påpekar att det 
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oftast är klokt att ge elever med annat modersmål än svenska en särskild 

begreppsgenomgång, förklara ämnet mer ingående och berätta extra tydligt vad 

eleverna förväntas prestera. Vi har under vår studie funderat kring 

begreppshanteringen i ämnet historia. Enligt författarna Viberg (1996) samt Hajer 

och Meestringa (2009) är många läsämnen, däribland historia, speciella då de ofta 

har ”ett eget språk i språket”. De innehåller många begreppsord som kan ha 

annorlunda betydelse i ämnet än vad den generella uppfattningen av ordet är. 

Språket i t.ex. historia kan vara ett hinder för de flerspråkiga eleverna i sin kognitiva 

utveckling. Författaren Theodor Kallifatides med sin självbiografi Ett Nytt land 

utanför mitt fönster knyter an till ordens olika betydelse när han exemplifierar hur 

man kan tolka ordet älska och han menar att det svenska språket är smalt då det inte 

finns egna ord till olika teman utan att man använder samma ord med olika 

betydelser beroende på temats karaktär. När ett språk känns ”smalt” eller begreppen 

har både ämnesrelaterade och generella betydelser kan det vara bra att ta till 

Cummins fyrfältsmodell som ger lärarna en förståelse för hur svårt det kan vara för 

elever med annat modersmål än svenska att förstå en faktatext på svenska. Eleverna 

som befinner sig på en språkligt låg nivå kan placeras i ruta A på Cummins fyrfältare 

där uppgifterna ligger på en låg kognitiv nivå. Lärarna kan då exempelvis visa upp 

bilder på de ord som eleverna ska lära sig för att förstå kontexten och ge ett språkligt 

stöd. Efter denna nivå av enkel språkinlärning, ska läraren ge eleverna uppgifter som 

kräver mer arbete av eleverna själva, här kan eleverna placeras i ruta B som har en 

hög kognitiv svårighetsgrad. Lärarna ska fortfarande ge eleverna stöd i kontexten 

genom att förklara ord och begrepp. De flerspråkiga elevernas inlärning av språket 

ska för det mesta ligga inom ruta B i Cummins fyrfältsmodell med mycket 

kontextuellt stöd. 

     Ett annat redskap man kan använda sig av som lärare är den så kallade 

Performanalysen. Analysen kan hjälpa läraren att ta reda på vilken språklig nivå 

eleven ligger på. Den kan även hjälpa läraren att planera sin undervisning, det vill 

säga att läraren kan lägga sin undervisning på en nivå som passar alla elever i 

klassrummet (Löthagen m.fl:2008). Performanalysen kan vara bra för eleverna då 

den kan få dem att själva ta ansvar för sin språkliga utveckling (Löthagen m. fl. 

2008:51-52). Med denna aspekt tycker vi att analysen är en bra idé, då det inom den 

gymnasiala utbildningen handlar om att eleven själv ska ta ansvar för sin utbildning. 
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5.1.3 Lärarens arbetssätt för att ge alla elever samma förståelse i ämnena svenska 

och historia 

Thomas och Collier (2006:25) hävdar att elever med annat modersmål än svenska 

kan ha varierande kunskaper i det svenska språket, och därför anser de att det skulle 

underlätta för dessa elever att få utveckla ämneskunskapen på sitt modersmål. Vid 

våra intervjutillfällen kom vi att samtala om hemspråksundervisning, men det var 

inget som informanterna gav synpunkter på. Det framkom aldrig vid våra intervjuer 

om skolan erbjöd modersmålundervisning till elever med ett annat modersmål än 

svenska, vilket enligt 14 § i Språklagen (2009:600) säger att den som har ett annat 

modersmål ska ges möjligheten att utveckla och använda sitt modersmål.  

     Läroböcker på annat språk än svenska trodde en av de intervjuade lärarna skulle 

kunna vara ett pedagogiskt hjälpmedel för de flerspråkiga eleverna. Vi kan här hålla 

med vår informant C, då han menar att det skulle vara bra om det fanns läroböcker 

på olika språk. Dock kan det vara svårt för läraren att veta vilka läroböcker som skulle 

kunna vara bra för eleverna, då lärarna själva kanske inte kan elevens språk. Enligt 

vår mening borde lärarna arbeta mer med varandra och ta hjälp av de lärare som kan 

elevens språk för att hitta relevanta läroböcker på olika språk, vilket enligt våra 

informanter inte förekom på denna skola.    

     Gibbons (2002) och Thomas och Collier (2006) menar att de flerspråkiga elever 

som under sin utbildning arbetar med kamrater i mindre grupp får en bättre 

förståelse av lektionsuppgifterna genom att eleverna förklarar för varandra syftet 

med uppgiften. Elever med olika språkkulturer kan resonera och samtala med 

varandra på ett gemensamt språk, i det här fallet svenska, för att på så sätt få ett 

bredare perspektiv på vad som efterfrågas i uppgiften. Det kan även vara, för 

förståelsens skull, bra att läraren ger eleverna lite begreppsinformation och 

förklaringar innan de placerar ut sig i mindre grupper för att samarbeta. De lärare 

som intervjuats i denna studie menar att det är viktigt att se elevernas individuella 

behov och ge dem det extra stöd de behöver. Lärarna anser att det finns en viss 

problematik med att ge extra stöd till eleverna, de anser att tiden inte räcker till och 

att förklaringarna ofta blir flyktiga och dåligt genomtänkta.  Dock försöker lärarna 

förklara svåra ord och begrepp under lektionens gång för att alla elever ska ha 

möjlighet att förstå. Även repetition används som ett pedagogiskt verktyg då 

informanterna anser att genom att repetera begrepp och begreppsförklaringar får de 

flerspråkiga eleverna en bättre förståelse av helheten i ämnet. Att eleverna får 
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samarbeta för att tillgodogöra sig en förståelse i ämnet, är ett bra tips för lärare att 

tänka på. Därför blev vi lite förvånade över att detta inte nämndes av våra 

informanter, eftersom forskningslitteraturen nämner detta som en metod som kan 

främja språk- och innehållsinlärningen, och eftersom vi själva skulle kunna tänka oss 

att arbeta med denna metod. Något ytterligare som vi skulle kunna använda oss av i 

vår kommande profession är det som nämns av Lindberg (2004), Vygotskys 

utvecklingszon,  - zonen för närmaste utveckling, där läraren har till uppgift att ta 

reda på elevens tidigare kunskap och tillsammans med eleven få reda på vad eleven 

har för förväntningar av undervisningen och bygga på elevens tidigare kunskap. 

     Elever med annan kulturell bakgrund kan lära sig den västerländska kulturen och 

historien genom att jämföra sina livserfarenheter med det samhället de lever i idag 

enligt Thomas & Collier (2006). Enligt informant C är det viktigt att elever som ville 

fördjupa sig i ett ämne inom historia får tillfället att göra det. Informanten hävdade 

dock att fördjupningsarbetet inte får inkräkta på planerad undervisning och eleverna 

måste kunna koppla resultatet till samhället, vilket de lever i idag. Elever med annan 

bakgrundskultur än den västerländska behöver få förklarat för sig att enligt skolans 

styrdokument ska bland annat ämnet historia handla till största delen om den 

västerländska historien.  

     Stier och Sandström Kjellin (2009) menar på att många flerspråkiga elever känner 

sig utanför samtalen i klassrummet, vilket leder till att eleverna inte deltar i 

undervisningen som i sin tur gör att läraren tror att eleven är ointresserad. Detta 

påpekade även informanterna vi intervjuade, att det är viktigt att läraren ser 

elevernas individuella behov vad gäller speciellt de elever som inte vågar räcka upp 

handen under lektionstid för att fråga. 

5.1.4 Hur uppnår eleverna kriterierna 

Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att lärarnas undervisning ofta blir ganska 

”fyrkantig”, dvs. att lärarna har svårt att kliva utanför sin egen kultur. Författarna 

menar att lärarna borde bli mer öppna och få mer förståelse för övriga kulturer för att 

de lättare skulle kunna möta och hjälpa de flerspråkiga eleverna att uppnå 

kunskapskriterierna. Informant C påpekade dock att detta kan bli svårt att 

förverkliga, då det står i den gymnasiala kursplanen för bland annat historia att 

undervisningen ska vara anpassad till den västerländska kulturen och det samhälle vi 

lever i idag. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram olika kulturer på ett positivt sätt i 
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skolan, vilket skulle ge eleverna en större förståelse för ”klasskompisar” som har en 

annan kulturell bakgrund.    

     Elever med annat modersmål än svenska tillför en bredare språklig kontext. Detta 

håller en av våra informanter med om, då hon anser att elever som har annat 

modersmål än svenska tillför mycket till klassen genom att de ser svenska språket 

från ett nytt perspektiv. De flerspråkiga eleverna behöver ibland ha förklaringar på 

ord som kan medföra även en djupare förståelse för de övriga eleverna i klassen 

menar informanten. En annan av våra informanter säger att repetition är viktigt för 

eleverna ska kunna uppnå de kriterier som finns inom ämnet. Informanten påpekar 

också att man som lärare kanske kan fråga eleverna om de förstår de arbetsuppgifter 

de har fått utifrån ett ämne/tema. Informanten menar att eleverna oftast förstår 

ämnet/temat som de arbetar med, men det kan vara så att eleverna inte förstår de 

uppgifter som ska göras inom ämnet/temat. Vi delar inte informantens uppfattning 

då vi tror att eleverna inte svarar sanningsenligt på den öppna frågan, om de har 

förstått? på grund av att eleverna inte vill utmärka sig i klassrummet. Informanterna 

tyckte också att man som lärare kanske behövde bli mer tydlig med ämnets syfte och 

mål redan i början, när man introducerar ett nytt ämne/tema för eleverna.      

     Att ge respons till sina elever, speciellt inom deras utveckling i språkriktighet, 

tyckte en av våra informanter var viktigt. Vi blev förvånande över att det var bara en 

av våra informanter som påpekade att respons var viktigt för elevernas 

språkutveckling, då vi själva i vår lärarutbildning har fått veta hur viktigt det är med 

att ge respons till elever för att de ska kunna utveckla sitt språk.  

5.1.5 Skolans organisatoriska och pedagogiska redskap 

Vad vi frågat oss under tiden som vi studerat till lärare är vad skolan har för verktyg 

som kan användas av de elever som är svaga i det svenska språket, vilket ofta 

innefattar den grupp elever som har annat modersmål än svenska. När Löthagen m. 

fl. (2008) skriver att skolan inte tar sitt ansvar vad beträffar elever med annat 

modersmål än svenska känns det som att det till stor del kan vara svar på våra frågor. 

Resultaten från denna studie påvisar dock att lärarna har som målsättning att hjälpa 

eleverna uppnå sina kunskapskrav genom att didaktiskt ge dem den information de 

behöver för att förstå de olika begreppen i ämnet historia. Löthagen m.fl. menar att 

skolan har inställningen att eleverna får skylla sig själva om de inte lär sig tillräckligt 

mycket svenska i skolan, en inställning som också Cummins redogör för (se 2.1 ovan). 

Han menar på att i värsta fall skyller skolan ”…misslyckanden på eleven i stället för 
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på systemet” (punkt 1), (Löthagen m.fl. 2008:18) . Gymnasieskolan som vi besökte 

hade inte denna inställning, utan erbjöd extra svenskstudier på kvällstid till de elever 

som kände att de hade behov att förbättra sin svenska. Denna information gav 

informanterna oss under våra intervjuer. Då vi inte hade möjligheten att deltaga på 

någon studiekväll kan vi inte bekräfta denna information. Skolan har här anammat 14 

§ Språklagen (2009:600) ”Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att 

lära sig, utveckla och använda svenska. …”, om skolan är medveten om lagtexten, 

eller inte, framgick inte vid våra intervjuer. Problemet med kvällsundervisning tror vi 

är att eleverna inte orkar studera även på kvällstid. Vi anser att hjälpundervisningen 

bör ligga under den ordinarie skoltiden, så att eleverna har ork till att tillgodogöra sig 

och ta del av den nya kunskapen. 

     Skolan där vår studie genomfördes erbjuder elever med ett annat modersmål än 

svenska att läsa svenska som andraspråk där undervisningen är anpassad till 

elevernas behov och förutsättningar enligt informanterna. Problemet enligt 

informanterna är att de elever som går och läser svenska som andraspråk ofta måste 

välja bort ett annat ämne för att kurserna krockar med varandra. Att få möjligheten 

att läsa svenska som andraspråk anser vi är mycket nyttigt för de elever som behöver 

extra stöd, men vi kan förstå informanternas missnöje med att eleverna missar 

många av sina kärnämneslektioner. 

5.2 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts, valde vi att arbeta med en småskalig kvalitativ studie av det 

skäl som slås fast av Denscombe (2009) när han menar att en mindre studie med 

färre informanter ger en personlig aspekt i forskningen. Vidare trodde vi, som Stukát 

(2005), att den kvalitativa forskningens karaktär kunde stödja oss. För att berika oss 

med erfarna lärares kunskap fick vi begränsa oss, för att med små delar nå summan 

av en helhet och söka följa syftet. Ytterligare en faktor som påverkade valet av den 

kvalitativa studien var tidsbristen. Med syftet att studera och ta del av undervisande 

lärares kompetens vad beträffar undervisningsstruktur i klassrum med flerspråkiga 

elever valde vi att begränsa vårt urval till ett fåtal informanter. Genom att använda 

oss av ett fåtal informanter blev intervjuerna mer personliga. De strukturerade 

intervjufrågorna följdes till största del men informanterna gav oss ofta en bredare och 

mer detaljerad bild än vad som direkt efterfrågades, vilket är ett av syftena med 

semistrukturerad intervjumetod.  
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     Fördelen med att vara två som intervjuade var att när en av oss följde 

informantens sidospår och frågade frågor som inte var direkt relevanta för ämnet 

kunde den andre av oss hämta hem intervjun till den mer strukturerade och tilltänkta 

formen.   

     Bland fördelarna med att ”förboka” intervjubesöken och redan i telefonen 

presentera vårt ärende, vårt syfte och vårt önskade mål med vår studie uppfattade vi 

det som att lärarna var väl förberedda och vi fick ett positivt och trevligt bemötande 

av alla informanter på skolan vid intervjutillfället.  

     En av informanterna, informant D, ville inte att vi skulle spela in intervjun med vår 

diktafon vilket vi accepterade. Eftersom vi fick under intervjun med informant D 

anteckna samtidigt var det fördelaktigt att vara två intervjuare vilket medförde att vi 

kunde både lyssna, anteckna och genomföra intervjun mycket grundligt.  

    Trots att vi har använt oss av ett fåtal informanter där endast en av dem är man kan 

vi inte se att detta har påverkat resultatet. Syftet med studien var att få reda på hur 

lärarna använder sitt språk i ett mångkulturellt klassrum och utifrån de resultatsvar 

vi har fått från intervjuerna pekar det på att lärarna, trots könsskillnad, har liknande 

svar. Det som kan ha inverkat och varit en svaghet på resultatsvaren är att 

informanterna arbetar på samma skola och på så sätt påverkas de av gemensamma 

beslut som tagits i arbetslag och lärarlag. En ytterligare svaghet med att bara använda 

sig av intervjuer kan vara att man som forskare enbart kan förlita sig på vad 

informanterna säger att de gör. En observationsstudie hade gett oss en tydligare bild 

på hur läraren agerar i ett mångkulturellt klassrum men det var inte vårt syfte i denna 

studie.  
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6 Avslutning  

Detta avsnitt innehåller avslutande reflektioner av våra intervjuresultat och de 

slutsatser som vi har kommit fram till via vår studie. Avsnittet innehåller också ett 

par rader om tankar och idéer till fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 Avslutande reflektioner och slutsatser  

De slutsatser som denna studie visar är att de lärare som blivit intervjuade säger att 

de är medvetna om vilken viktig roll det svenska språket har i deras undervisning. 

Informanterna menade dock att man inte ska förenkla sitt språk i undervisningen då 

eleverna behöver få kontakt med ämnesspecifika begrepp. Alla ord och begrepps 

betydelse är viktig kunskap för eleverna, vilket går att koppla till citatet av Teodor 

Kallifatides (se s.16) som påvisar hur svårt det kan vara att lära sig ett nytt språk där 

ett ord kan ha många olika betydelser. Enligt den interna rapporten, Språk i ämnet, 

från Skolverket (2008) har skolan till uppgift att ge de flerspråkiga eleverna ett 

språkligt stöd i svenska. Detta för att de inte ska komma efter sina jämnåriga 

kamrater i skolans olika ämnen. Informanterna anser att de som lärare själva bör ta 

reda på om eleven har förstått det språk och de begrepp som man använt sig av under 

lektionen. En av informanterna frågade eleverna i slutet av lektionen om de hade 

förstått de begrepp hon använt sig av, vilket kan vara en svår och utpekande fråga till 

elever som har språkliga svårigheter.  

     Vi vill påpeka att en medvetenhet inte hjälper alla elever som kan ha problem med 

språket, att man som lärare och skolan som organisation kan behöva reflektera hur 

man arbetar och tillgodoser de flerspråkiga eleverna på ett ännu bättre sätt.  

     Något annat som lärarna lyfter fram under intervjuerna och som de anser är 

viktigt för eleverna är att man som lärare använder sig av det pedagogiska verktyget 

repetition, vilket ger eleverna fördjupad förståelse om vad ämnets ord och begrepp 

betyder. 

     Lärarna förväntar sig att eleverna har grundläggande språkkunskaper när de 

påbörjar sin gymnasiala utbildning och att de flerspråkiga eleverna har en förståelse 

till att ”språket” är nyckeln, till ämneskunskapen. Samtidigt vill lärarna lyfta fram att 

många av de flerspråkiga eleverna kommer till gymnasiet med så kallade 

”snällhetsbetyg” från grundskolan, vilket tyvärr inte gynnar eleverna. Lärarna anser 

att man behöver ge extra stöd till de elever som har behov av det, då många av de 

flerspråkiga eleverna inte vågar räcka upp handen och fråga om saker de inte förstår 
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under lektionen. 

     Att ta hjälp av enkla, men inte självklara saker då det gällde att få eleverna att 

uppnå kriterierna inom svenska och historia, var något som lärarna nämnde. De 

nämner bland annat att det är viktigt med att vara tydlig som lärare, speciellt då det 

gäller ämnets syfte och mål. Något som vi tycker är förvånande är att endast en av 

lärarna nämnde att ge respons till eleverna var viktigt, detta för att stärka elevernas 

språkutveckling. Genom att läraren ger respons till eleverna utvecklar de ofta sin 

språkriktighet och de kan på så sätt uppnå de kriterier som finns för ämnena svenska 

och historia. Man kan läsa i både Lpf94 och den nya Läroplanen för gymnasiet 2011 

att det är viktigt att eleverna får det stöd de behöver för att utveckla sitt språk. Även i 

Språklagen (2009:600) 14 § står det att de som har ett annat modersmål ska ges 

möjligheten att utveckla och använda sitt modersmål samt att ges möjlighet att lära 

sig, utveckla och använda svenska. 

     Ett vanligt organisatoriskt sätt att stödja flerspråkiga elever är att erbjuda dem 

möjlighet att läsa svenska som andraspråk på gymnasieskolan. Vid skolan där vår 

studie genomfördes påpekade lärarna dock att denna kurs krockade med andra 

ämnen som eleven läser på skolan. Något annat som de flerspråkiga eleverna erbjöds 

av gymnasieskolan var att få hjälp med de ämnen som de hade svårt med, däribland 

svenskan. Tyvärr fanns inte denna hjälp att få när det gällde ämnet historia. 

     Vår avslutande reflektion är att syftet och målsättningarna med denna studie 

täcker upp ett antal stora frågor som har med mångkulturalitet och flerspråkighet att 

göra. Hur ska en lärare undervisa i den mångkulturella skolan så att elever med annat 

modersmål än svenska får en omfattande kunskap i alla skolämnen? Hur ska man 

bäst bemöta de flerspråkiga eleverna? Lärarens och skolans engagemang är viktigt för 

att de flerspråkiga eleverna ska ha möjlighet att uppnå kursplanens kunskapskrav. 

Att jämföra skolan idag med skolan för trettio år sedan är näst intill omöjligt. För 

trettio år sedan ansågs alla elever oberoende kulturell bakgrund som ”svenska” 

barn/ungdomar, därmed ansågs de också av skolan att vara en homogen grupp, alla 

var lika och hade samma baskunskaper. Idag har vi kommit till insikt om att 

verkligheten ser annorlunda ut. 

     Den moderna skolforskningen med fokus på mångkulturalitet och flerspråkighet 

menar att det är viktigt att inte se mångkulturaliteten som ett problem utan som en 

möjlighet. Flerspråkiga elever kan vara en fördel för både läraren och de övriga 

eleverna i en klass då en elev med annat modersmål än svenska har ett annat 
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perspektiv på språk än vad de svensktalande eleverna har. Ett arbetsverktyg som kan 

vara till lärarens hjälp är Cummins fyrfältsmodell (se s.28). 

6.2 Fortsatt forskning 

Vi hoppas att denna studie ska kunna leda till vidare forskning av ämnet. En aspekt 

som skulle kunna leda till fortsatt forskning är: hur de flerspråkiga eleverna uppfattar 

lärarens undervisningsspråk och om skolan som organisation ger de flerspråkiga 

eleverna tillräckligt med stöd i sin utbildning. En annan aspekt är att genom 

observation ta reda på om läraren gör som den säger i sin undervisning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1, I en klass kan elever ha olika förkunskaper vad beträffar begrepp och ord 
framförallt om det är en klass med många invandrarelever, elever med annat 
modersmål än svenska. Tänker du på i din yrkesroll hur du använder dig av ditt 
språk/begreppshantering när du undervisar? 

2, Förutsätter du i din yrkesroll att alla elever i klassrummet har goda 
språkkunskaper? 

3, Hur gör du för att alla elever ska besitta samma förståelse i ämnet vid kursens slut, 
även om elevernas språkkunskaper kan variera? 

4, Beträffande den nya kursplanen ska elever ha kunskap om hur det svenska språket 
är uppbyggt, kunskap om olika språkförhållanden i Sverige och norden samt ha en 
kunskap om svenska språket ursprung och att ha kunskap om språkriktighet i olika 
texter och talsammanhang. 

Hur kan du i din yrkesroll hjälpa de elever med ett annat modersmål än svenska och 
uppnå dessa kriterier? 

5, Tycker du att skolan tillgodoser behoven hos elever med annat modersmål än 
svenska på ett bra sätt eller behöver något förändras? 

6, Vilka resurser har du till ditt förfogande i undervisningen och vilka använder du 
dig av som lärare? 

7, Vilket material använder du dig av; lärobok, internet eller stenciler? 

8, Det material som du använder dig av, är det ett material som elever med annat 
modersmål kan förstå? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
Nr _____ 

Jag har gett mitt medgivande till denna intervju som Carina Gillisson och Pernilla 
Malm genomför i syftet: datainsamling till sin c-uppsats i svenska på Mälardalens 
högskola, lärarutbildningen. Carina Gillisson och Pernilla Malm lovar mig som 
informant att behandla det inspelade materialet konfidentiellt och enbart i 
studiesyfte. Mitt namn kommer att vara anonymt och jag kan när som helst tacka nej 
till att delta i denna undersökning. Jag är välkommen att kommentera om jag tycker 
att jag blivit missförstådd. Jag kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen om jag 
önskar.  

Vi intygar att detta kommer att följas 

__________________________ ________________________ 
Carina Gillisson   Pernilla Malm 
 

Datum _______________________ 

 

Informantens    Underskrift________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nr ___ 

Datum ______________________ 

Underskrift_____________________ 
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Bilaga 3  

Referat av intervjuerna 

Informant A 

Informant A säger att försöker tänka på i sin yrkesroll hur hon använder sig av språk 

och begreppshantering i sin undervisning. Hon frågar alltid sina elever i slutet av 

varje lektion om det är några ord eller begrepp som de inte har förstått. Hon erbjuder 

eleverna att fråga om det är något de inte har förstått i efterhand. Detta har lett till att 

hon som lärare har blivit mer medveten om vilka ord eller vilka begrepp som eleverna 

kan tycka vara svåra, vilket har gjort att hon har blivit bättre på att förklara ord och 

begrepp. Informant A säger att det är viktigt att man som lärare inte ändrar sitt språk 

för mycket, detta kan leda till att eleverna inte får höra eller vara i kontakt med de 

ord/begrepp som används i svenska och historia. 

      Informant A menar att hon inte förutsätter att elever med annat modersmål än 

svenska har goda språkkunskaper men är medveten om att elevernas språkkunskaper 

skiljer sig åt. Informant A anser att det är viktigt att man som lärare inte förutsätter 

att alla elever har goda förkunskaper i svenska språket. Hon påpekar vid ett flertal 

tillfällen att de flerspråkiga eleverna oftast är duktiga i det svenska språket och att de 

vet att språket är viktigt för att förstå ämnet. 

     Informant A försöker att förklara på individnivå de saker som eleverna känner att 

de har problem med. Det som kan vara ett eventuellt problem i början för de 

flerspråkiga eleverna är att de inte är uppväxta med och i den västerländska kulturen. 

Det leder till att man som lärare behöver förklara varför vi nästan enbart lägger vår 

tyngd på västvärldens historia. 

     Informant A menar att med den gamla kursplanen så fick eleverna i både svenska 

A och i historia A en chans att repetera det som de hade läst i grundskolan. Kurserna 

på gymnasier var oftast liknande det eleverna läst tidigare. Informant A tycker att en 

tydlighet från lärarens sida är viktig, speciellt när man introducerar ett nytt moment. 

Läraren har till uppgift att visa eleverna vilket syfte momentet har och vilka mål som 

eleverna ska uppnå i ämnet.  

     Informant menar att skolan tillgodoser de flerspråkiga elevernas olika behov. Hon 

tror att det skulle bli en förändring om eleverna inte behövde välja bort ett ämne för 

att läsa svenska som andraspråk. Elever som läser svenska som andraspråk måste 

välja bort något annat ämne för att det oftast förekommer schemakrockar. 
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Informant B 

Informant B säger att hon försöker att tänka på hur hon använder sig av språket i 

klassrummet. Hon frågar alltid eleverna om de har förstått det hon har gått igenom, 

speciellt de ord eller begrepp som kan vara svåra att förstå. Eleverna erbjuds att fråga 

henne i efterhand. Informant B säger att eleverna är duktiga på att lära varandra och 

med den erfarenhet som hon har vet hon vilka ord eller begrepp som eleverna kan ha 

svårt att förstå. 

     Informant B förutsätter inte att elever med annat modersmål än svenska har goda 

språkkunskaper, men att eleverna har grundläggande språkkunskaper är en 

förutsättning. Hon tycker det är svårt att till en början veta på vilken nivå eleverna 

ligger i språket, då de kommer från olika bakgrunder. De som har annat modersmål 

än svenska har större förståelse och att nyckeln till att förstå ämnet är språket. Det 

brukar ta ett halvår innan man som lärare landar i vad eleverna kan och vilken nivå 

de ligger på i sin språkkunskap, säger hon. Det är viktigt att ge alla elever det stöd de 

behöver både vad beträffar de starka och de svaga eleverna, vilket hon benämner som 

”elever från bägge sidor”.  

      Informant B säger att hon tycker att repetition är bra för eleverna. Hon tror att 

eleverna behöver repetera det som man gått genom flera gånger. Informant B anser 

att man både behöver repetera med eleverna men också att man som lärare kanske 

tänker att det inte bara är ämnet som eleverna har svårt med, utan det kan vara svårt 

för eleverna att förstå instruktionerna som de får.  

     Tydlighet är viktigt svarar informant B på frågan om hur hon hjälper eleverna med 

annat modersmål än svenska att uppnå den nya kursplanens kriterier. Hon menar att 

man som lärare bör visa eleverna vilka mål eleverna förväntas uppnå. 

     Informant B svarar att skolan erbjuder elever med annat modersmål än svenska 

att de får läsa svenska som andraspråk som en kurs och att den kursen är anpassad 

utifrån elevernas förutsättningar.  

Informant C 

Informant C menar att det är ofrånkomligt att inte anpassa språket. Språket måste 

anpassas då eleverna har olika bakgrunder och etniciteter.  

     Informant C anser att man inte kan förutsätta att alla ligger på samma språknivå 

eftersom alla elever inte har goda språkkunskaper. Ett stort problem är att en del 

flerspråkiga elever som kommer från grundskolan har med sig så kallade 
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snällhetsbetyg, ett snäll G, detta leder till att eleverna inte har de grundläggande 

språkkunskaper vilka de borde ha när de kommer upp till gymnasiet, menar han. 

Informant C menar att detta leder ofta till att eleverna inte klarar av de kurser som 

ges på gymnasiet. Elever med annat modersmål än svenska är dock ambitiösa att lära 

sig svenska språket för att förstå ämnena. 

     Informant C erbjuder alla elever som känner att de inte förstår eller hänger med i 

undervisningstakten individuell handledning med förklaringar. Informant C anser 

också att det skulle kunna vara en fördel för de flerspråkiga eleverna om det fanns 

läroböcker på deras modersmål, då det skulle hjälpa dem i deras förståelse i ämnet. 

Något annat som han tycker att han behöver påpeka för eleverna är att det är 

västvärldens historia som vi läser och att detta beror på att det står i vår kursplan och 

att den även ska spegla det samhälle som man lever i. 

     Informant C anser att det är viktigt att hela tiden arbeta med de kriterier som finns 

för ämnena. Han anser också att det kan vara berikande att ha flerspråkiga elever i 

klassrummet, eftersom dessa elever oftast ser på språket från ett annat perspektiv 

vilket kan medföra att elever med språksvårigheter får hjälp när de får ytterligare en 

förklaring till den språkliga kontexten. 

     Informant C säger att han tycker att skolan tillgodoser behoven hos elever med 

annat modersmål än svenska då det finns studieverkstäder på kvällstid som eleverna 

kan använda sig av. Dock är dessa verkstäder mer inriktade på kärnämnena och inte 

på historian. Svenska som andraspråk finns också som kurs och denna kan de 

flerspråkiga eleverna läsa, om de vill.  

Informant D 

Informant D anser att hon tänker på hur hon använder språket men hon väljer att 

inte förenklar sitt språk. Informant D säger att eleverna behöver komma i kontakt 

med olika ord och begrepp för att förstå undervisningen.   

     Informant D har höga förväntningar på att eleverna ska ha grundläggande 

språkkunskaper men hon har upptäckt att många elever som börjar gymnasiet har för 

höga betyg från grundskolan vilket kan leda till att eleverna inte klarar av 

gymnasiekurserna. 

     Informant D arbetar mycket med repetition. Hon anser att om eleverna ska få en 

bra förståelse för ämnet så behöver de repetera mycket och ofta. 

     Informant D svarar att de nya kursplanerna innebär att eleverna redan från första 

kursen i ämnet på gymnasiet läser helt nya saker. Till exempel läser numer eleverna 
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det som tidigare var i kurs C i svenska redan i kurs ett. Informant D säger också att 

hon tycker att det är viktigt att ge eleverna respons på de arbeten som de arbetar 

med. Hon tycker att responsen som eleverna får att arbeta med hjälper dem att få en 

förståelse för ämnet.  

     Informant D menar att skolan tillgodoser elever med annat modersmål än svenska 

extra hjälp då det går att läsa svenska som andraspråk, vilket är bra då denna kurs 

kan innebära att elever med annat modersmål än svenska språkförmåga stärks. 

Informant E 

Informant E säger att man måste uttrycka sig på en nivå som passar alla elever i 

klassrummet. I slutet av varje lektion försöker hon få ”ett grepp” om eleverna har 

förstått alla ord och begrepp som använts. 

     Informant E har inga förväntningar på elevers språkkunskaper på grund av att alla 

elever kan ha olika bakgrund när de kommer till gymnasiet menar hon. Olika skolor 

som gett betyg utifrån olika förutsättningar.  

     Informant E försöker att ge mer individuellt stöd till de elever som behöver det. 

Mer stöd skulle kanske vara om elever med annat modersmål än svenska fick ha 

studieböcker på elevernas modersmål. 

     Informant E säger att det är viktigt att eleverna tidigt i en kurs får veta vilka 

kursplanens kunskapskrav är i de olika ämnena, vad som efterfrågas och att hon som 

lärare ger tydlig information till eleverna i de nya momenten.  

     Informant E säger att de flerspråkiga eleverna kan välja och läsa svenska som 

andraspråk. Hon anser att skolan tillgodoser elevers olika behov men att det alltid 

finns saker att förbättra. Det finns även studieverkstäder här på skolan. Dit kan elever 

som känner att de behöver ha mer stöd i kärnämnena vända sig.  

Informant F 

Informant F menar att hon tänker på hur hon använder sig av sitt språk i 

klassrummet men att hon borde tänka på det lite mer än vad hon gör. Hon erbjuder 

de elever som inte förstått de ord eller de begrepp som hon använt sig av i sin 

undervisning får komma till henne i efterhand för att få en begreppsförklaring.   

     Informant F tycker att man inte kan generalisera elever, det vill säga att alla elever 

har samma språkkunskaper. Hon tycker att det är viktigt att kartlägga var eleverna 

ligger i sin språkliga nivå, detta kan ta några månader. 

     Informant F försöker att ge individuell handledning till sina elever genom att 
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förklara mer noggrant för de elever som behöver det. Repetition är något som är bra 

för eleverna anser informant F framförallt är det viktigt i ämnet historia, då det 

ämnet innehåller fler begrepp som kan vara svåra för eleverna att förstå. 

     Informant F tycker att det är viktigt att eleverna är medvetna om vilka mål som ska 

uppfyllas i de olika kurserna och ämnena. 

     Informant F anser att skolan tillgodoser de flerspråkiga eleverna på ett bra sätt. 

Dels så erbjuder skolan studieverkstäder, dit eleverna kan gå för att få extra hjälp ett 

det ämne som de själva känner att de behöver ha mer hjälp i. Tyvärr så är det endast 

inom vissa kärnämnena som eleverna kan få extra hjälp, det ges ingen extra hjälp till 

ämnet historia. De flerspråkiga eleverna kan också läsa kursen svenska som 

andraspråk, dock innebär det att eleverna missar andra ämnen då de oftast sker 

schemakrockar 

 

 

 


