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Studiens syfte är att undersöka hur två lärare arbetar och anpassar 
undervisningen för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. För att 
samla in ett empiriskt material har jag använt intervju och observation som 
metod. De anpassningar som var synliga i undersökningen var ord- och 
begreppsförklaring, repetitioner, förstärkningar med hjälp av kroppsspråk och 
bildstöd. Studiens resultat kopplat till den tidigare forskningen visar att 
slutsatsen är att lärarna i studien anpassar undervisningen för att främja 
språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Aldrig har så många människor flyttat på sig som vi gör idag. Förflyttningen har en 
rad olika orsaker som ekonomiska och jobbrelaterade. Många flyr på grund av krig, 
förtryck och miljökatastrofer. 2015 kom det mer än 35 000 ensamkommande 
flyktingbarn till Sverige och 2016 kom det drygt 2 000 ensamkommande flyktingbarn 
(Migrationsverket, 2017). I och med detta står lärarna och skolan inför stora 
utmaningar att inkludera alla eleverna och ge dem en likvärdig utbildning som de 
enligt skollagen har rätt till (Skollagen 2010:800).  

Undervisningen är beroende av kommunikation och framförallt muntlig 
kommunikation i de lägre åldrarna, eftersom eleverna har begränsade kunskaper i att 
använda skrift som hjälpmedel (Wedin, 2011). Detta ställer höga krav på läraren och 
den muntliga kommunikationen får en avgörande betydelse i elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Språket kan för flerspråkiga elever bli ett hinder för framgång 
och kunskapsutveckling. Undervisningen i den svenska skolan sker i huvudsak på 
svenska, vilket försvårar situationen för flerspråkiga elever som har brister i det 
svenska språket. För att tillgodose skollagen om likvärdig utbildning ställs det höga 
krav på eleverna och lärarna att utveckla språk och kunskap. Enligt grundskolans 
läroplan ska undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ge elever 
kunskaper i och om det svenska språket (Skolverket,2011). I den svenska grundskolan 
sker undervisningen främst på svenska vilket betyder att flerspråkiga elever förväntas 
att tala och lära sig på det svenska språket. Forskning visar att beroende på 
kunskaperna i elevernas modersmål så påverkas förutsättningarna för att utveckla ett 
andraspråk (Gibbons, 2016, Cummins, 2017). Det innebär att det är extra angeläget 
att öka kunskaperna om flerspråkiga elevers situation och därmed bidra till hur lärare 
kan förbättra flerspråka elevers möjlighet till att utveckla modersmålet och det 
svenska språket.  

Skolinspektionen (2010) har granskat och undersökt om det finns arbetssätt och 
undervisningsstrategier som underlättar och ger flerspråkiga elever goda 
förutsättningar för att nå de nationella målen. I granskningen framkom det bland 
annat att lärare saknade viktig information om vilken språk- och kunskapsnivå eleven 
befinner sig på (Skolinspektionen, 2010). Detta försvårar givetvis lärarens arbete att 
individualisera undervisningen utefter behov och erfarenhet. Det framgick i 
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Skolinspektionens (2010) granskning att det fanns oklarheter kring ämnena svenska 
som andraspråk och modersmålsundervisningen. Enligt granskningen saknades det 
på flera håll lärarkompetens för att undervisa språk- och kunskapsutvecklande med 
flerspråkiga elever. Det framgick även att utformningen av undervisningen och 
aktiviteterna allt för sällan utgick från ett flerspråkigt eller interkulturellt perspektiv 
och relaterades sällan till något som eleverna kände till (Skolinspektionen, 2010). 

I grundskolans läroplan framgår det att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, 
vilket betyder att undervisningen ska vara likvärdig men den behöver inte bedrivas 
lika för alla elever utan den ska anpassas efter elevernas behov (Skolverket, 2011). Jag 
har bevittnat när flerspråkiga elever har suttit och ritat hela lektioner för att läraren 
saknar kompetens och material till att undervisa flerspråkiga elever.  Jag vill med den 
här studien undersöka vilka anpassningar lärare gör för flerspråkiga elever för att ge 
eleverna samma möjlighet till språk- och kunskapsutveckling som elever med 
svenska som modersmål.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur två lärare i årskurs 2 arbetar för att främja 
språkutvecklingen hos andraspråkselever.  

1. Vilka anpassningar gör lärare för andraspråkselever? 
2. Hur fungerar samarbetet mellan klassrumsundervisningen och 

modersmålsundervisningen? 

1.2 Disposition  

I studiens inledning framgår problematiseringen som ligger till grund för studiens 
uppkomst samt studiens syfte och forskningsfrågor. I bakgrundsavsnittet tydliggörs 
begrepp som är centrala för studien samt tidigare forskning i det aktuella ämnet 
presenteras. Det sociokulturella perspektivet är studiens teoretiska perspektiv och 
presenteras i bakgrundsavsnittet.  Val av metod, databearbetning och metodanalys 
och studiens tillförlitlighet och etiska principer presenteras i metodavsnittet.  I 
resultatet framgår analysen från två intervjuer och fyra observationer. I 
diskussionsavsnittet diskuteras resultatet och ställs emot tidigare forskning. Studien 
avslutas med en slutsats samt förslag på den fortsatta forsningen inom det aktuella 
området.  
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2 Bakgrund 

Skolan är skyldig att följa grundskolans läroplan för grundskolan. I läroplanen 
framgår det att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s.8). 

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, men Skolverket (2011) poängterar 
dock att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska bedrivas lika för 
alla elever utan den ska anpassas efter elevens individuella behov.  

Alla elever som börjar i skolan har givetvis olika erfarenheter. Allt fler elever har idag 
en annan språklig bakgrund än svenska. Vissa elever har goda språkkunskaper i sitt 
första och andraspråk. Andra behärskar sitt modersmål väl men är inte på samma 
språkliga nivå i svenska som sina kamrater. En del elever som kommer till skolan 
behärskar sitt modersmål och kanske flera språk väl, men har inte börjat lärt sig 
svenska än. Nyanlända elever går ofta i förberedelseklass eller någon mindre 
undervisningsgrupp som leds av SVA-lärare och modersmålslärare. Allt eftersom 
eleven har passerat språkutvecklingens första steg tillbringar eleven mer av sin tid i 
den reguljära klassrumsundervisningen.  

2.1 Begreppsdefinition  

Termen förstaspråk förklaras enligt Nationalencyklopedin (2017) som en individs 
modersmål och dessa begrepp kan alltså ses som synonymer till varandra. Studien 
kommer att innehålla begreppen förstaspråk och modersmål för att skapa en 
variation i språket.  Termen andraspråk förklaras enlig Nationalencyklopedin (2017) 
som:  

Språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig ett förstaspråk (modersmål) och 

vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation 
(Nationalencyklopedin, 2017). 

En individ som behärskar flera språk är flerspråkig. För att skapa en variation i 
studien kommer begreppen flerspråkiga elever och andraspråkselever att användas. 
Det är elever med ett annat modersmål än svenska.  
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2.2 Historiskt perspektiv 

Tidigare utgick skolan från att eleverna som började i skolan kunde de språk som 
undervisningen bedrevs på. Man menade att elever som kom till skolan med ett annat 
modersmål än svenska kunde tillägna sig det nya språket på samma sätt som sitt 
modersmål (Viberg, 1996). 

I Kanada sågs minoritetsgruppen indianer som vildar som saknade all form av 
utbildning. Vid internatskolor i Kanada straffades eleverna som blev påkomna att tala 
sitt eget språk genom bestraffning och sexuella övergrepp. I Sverige har samer setts 
som en minoritetsgrupp och mellan 1940–1970 bestraffades samiska barn i samtliga 
länder med samebefolkning som använde sitt förstaspråk i skolan. Samiska barn som 
inte kunde tala något annat språk än sitt modersmål förbjöds att använda det 
(Cummins, 2017). I en undersökning av Helander (1984) framkom det att samiska 
mest förekommer inom familjen och att man byter till svenska, finska eller norska 
när det kommer någon som inte behärskar det samiska språket eller när man möter 
någon som man inte känner. I undersökningen framgick det att många av de elever 
som hade samiska som förstaspråk var rädda att använda det i skolan för att de 
riskerade att bli utsatta för kränkningar. Detta ledde till i många fall att barnen 
slutade att tala samiska i skolan och hemma med föräldrarna. Håkansson (2003) 
skriver dock att samiska med tiden har ökat hos den yngre generationen igen. 
Cummins (2017) skriver att till skillnad från Finland och Norge har samerna i Sverige 
idag mycket litet stöd i att producera läromedel för samiska elever samt att få fram 
utbildade lärare. Idag vet man att flerspråkiga elever inte försämrar inlärningen av ett 
andraspråk samtidigt som utvecklingen sker i elevens förstaspråk (Cummins, 2001). 

År 1975 beslutade riksdagen om en formell invandrar- och integrationspolitik som 
bygger på jämlikhet, valfrihet och samverkan. Detta bidrog till att människor som 
invandrar till Sverige kan välja sin egen kulturella utveckling. Individen har rätt till 
att bibehålla och utveckla sin tidigare kultur och identitet (Riksdagen, 1975). Alla 
barn fick samma rättigheter att upptäcka och utveckla sitt ursprung. Den nya 
invandrar- och integrationspolitiken ledde till att hemspråksreformen trädde kraft år 
1977. Det innebar att elever med annat modersmål än svenska fick möjlighet till 
modersmålsundervisning. År 1991 gick skolan från statlig till kommunstyrd och 
finansieringen förändrades och alla kostnader var minutiöst uträknade. I och med 
detta skar man ner på modersmålsundervisningen (Axelsson 2005). I skollagen står 
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det idag att elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till 
modersmålsundervisning förutsatt att det finns minst fem elever i språkgruppen och 
att det finns tillgång till en lämplig lärare (Skollagen 2010:800).  

2.3 Vardagsspråk och kunskapsspråk 

Elmeroth (2017) poängterar vikten av förstående lärare för flerspråkiga elevers 
språksituation när de börjar i skolan. Eleverna ska dels lära sig det nya språket 
samtidigt som de ska berika sig med nya ämneskunskaper. Andraspråkseleven måste 
bygga upp ett vardagsspråk samtidigt som ett kunskapsspråk. Den kanadensiska 
forskaren Cummins (2017) använder begreppen BICS (Basic Interpersonal 
Communication Skills) respektive CALP (Cognetive Academic Language Profiency). 
I svensk forskning används begreppen vardagsspråk och kunskapsspråk. Cummins 
(2017) menar att det är lättare och att det går fortare för andraspråkselever att 
tillägna sig ett vardagsspråk än kunskapsspråk. Vid vardagssituationer kan individen 
klara sig med ett ganska begränsat ordförråd. Kunskapsrelaterad språkkompetens är 
betydligt mer krävande och innehåller fler lågfrekventa ord och komplicerade 
grammatiska konstruktioner. Cummins uttrycker sig att flerspråkiga elever måste 
”springa snabbare” mot ett rörligt mål än de elever som har svenska som modersmål 
när de ska utveckla det kunskapsrelaterade språket (Cummins, 2017).  

Den tidigare forskningen visar att inlärningstiden skiljer sig mellan vardagsspråk och 
skolspråk. Skolspråket tar ungefär tre år medan vardagsspråket tar fem till sju år 
(Cummins, 2017). Mägistes (1992) forskning är baserad på tyska barn som har 
invandrat till Sverige. Den forskningen visar att de barn som kommer under 
förskoleåldern (1–6 år) efter fyra år har en språkbalans mellan första- och 
andraspråket vilket skiljer sig mot barn som kommer senare än förskoleålder som 
behöver sex år för att utveckla tvåspråkig balans (Mägistes, 1992).  

Lenneberg (1967) har forskat kring hur språket påverkas av hjärnskador och hävdar 
att språkfunktionen hos vuxna inte kan flyttas över till den icke skadade hjärnhalvan, 
något som han hävdar kan förekomma hos barn. Med detta menar Lenneberg (1967) 
att det finns en kritisk ålder för språkinlärning som kommer runt puberteten. 
Elmeroth (2017) skriver att en del språkstrukturer är enklare för yngre barn att lära 
in än för vuxna. Barn använder sig ofta av härmningsstrategier vilket underlättar vid 
inlärning av struktur och grammatik då många regler är oklara, till skillnad från 
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vuxna som använder sig av analytiska strategier. Cummins (2017) menar att 
förstaspråksutveckling, så som språkljud, utvecklas i en relativ tidig ålder medan 
aspekter som ordförråd utvecklas genom hela livet.  

2.4 Påverkande faktorer för andraspråkutvecklingen  

Enligt forskning finns det ett flertal faktorer som påverkar inlärning av ett 
andraspråk. I det här avsnittet kommer jag att redogöra för några sådana faktorer. 

2.4.1 Interaktionen i klassrummet 

Gibbons (1998) skriver att interaktionen mellan elev och lärare är mycket viktig för 
elevens andraspråksutveckling. Den interaktion som är vanligt förekommande i den 
traditionella undervisningen kallas för IRE (initiation, respons och 
evaluering/återkoppling) (Gibbons, 2016). IRE-mönstret bygger på en kontrollfråga 
som läraren vet svaret på, eleven svarar med ett kort svar och läraren utvärderar 
svaret. Eleverna får inte chansen att testa språket eftersom läraren talar mer än 
eleverna. Mönstret är inte, enligt Gibbons, någon dålig undervisning men läraren bör 
vara medveten om detta och skapa situationer där det finns utrymme för en mer 
dialoginriktad undervisning (Gibbons, 2016). Lindberg (2004) hävdar att det 
traditionella IRE-mönstret med små förändringar kan gynna flerspråkiga elevers 
språkutveckling. Lindberg menar att om läraren uppmuntrar och kopplar svaren till 
elevens erfarenhet och vardag istället för att utvärderar elevernas svar ökar möjlighet 
till språkutveckling.  

2.4.2 Modersmålsundervisningen  

Modersmålsundervisning är hemspråksundervisning och innebär undervisning i 
elevernas modersmål. I grundskolans läroplan står det att 
modersmålsundervisningen syftar till att:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och 

blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen. (Skolverket, 
2011, s.87).  

Sandwall (2016) har genomfört undersökningar i Sverige som visar att det endast är 
hälften av alla berättigade modersmålselever som har modersmålsundervisning. I 
undersökningen framgick det en stor tidsskillnad på undervisningen som kan 
varierar från 40 minuter till två timmar beroende på kommun och skola. I 
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undersökningen står det att endast 37,5 % av de som bedriver modersmåls-
undervisningen är utbildade samt att det näst intill saknas möjlighet till fortbildning 
för dem (Sandwall, 2016).  

Inlärning av ett andraspråk kan leda till en additiv eller subtraktiv språkutveckling. 
Additiv språkutveckling är när ett nytt språk adderas till individens förstaspråk och 
eleven behärskar båda språken och blir därmed tvåspråkig. En subtraktiv 
språkutveckling är när individens förstaspråkskunskaper försämras vid inlärning av 
det nya språket (Elmeroth, 2017).  Cummins (2017) betonar vikten av en additiv 
språkutveckling och hävdar att flerspråkiga elever som får undervisning på 
modersmål i kombination med det nya språket inte presterar sämre resultat.  Otterup 
(2014) menar att barn ofta lär sig det nya språket fortare än föräldrarna. Detta kan 
enligt Otterup riskera att barnen överger sitt modersmål för att lättare integrera med 
det övriga samhället och därmed försämra kommunikationen med föräldrarna.  

Elmeroth (2017) poängterar att grunden för att lära sig ett andraspråk är ett väl 
utvecklat förstaspråk. Det är av yttersta vikt att flerspråkiga elever får fortsatt språk-
och kunskapsutveckling på sitt förstaspråk för att fördjupa begrepp- och 
kulturförståelse. Enligt tidigare forskning har elever som har fått tillgång till 
modersmålsundervisning under hela sin skolgång gjort bättre resultat på sitt 
andraspråk i årskurs 9 än de elever som inte har haft, eller har deltagit sporadiskt i 
modersmålsundervisningen (Axelsson, 2005). Även Hyltenstam & Tuomela (1996) 
hävdar att modersmålsundervisningen är av stor vikt för kunskapsutvecklingen i 
skolan och även den individuella utvecklingen av en trygg etnisk identitet. 
Modersmålsundervisning är enligt Cummins (2000) en avgörande faktor då han i sin 
forskning visar att flerspråkiga elever lättare lär sig ett andraspråk om de behärskar 
sitt modersmål väl.  Gibbons (1998) har även hon forskat kring inlärning av ett 
andraspråk och menar att utvecklingen i det andraspråket är baserat och beroende av 
utvecklingen i det förstaspråket. Wedin (2010) skriver att svensklärare och 
modersmålslärare bör ha ett tätt samarbete för att elever som lär sig svenska som 
andraspråk behöver få svåra ord och texter förklarade för sig på sitt modersmål för 
att ha möjlighet till språkutveckling.  
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Modersmålsundervisningen är alltså mycket viktig. Dels för att barnet ska bibehålla 
sin kultur dels för att det ger en positiv inverkan på språk- och kunskapsutvecklingen.  

2.4.3 Språkutvecklande framgångsfaktorer 

Enligt Kaya (2016) finns det inga arbetssätt som rent generellt är språk- och 
kunskapsutvecklande, men hon poängterar att det enligt forskning finns 
framgångsfaktorer som är gynnsamma och främjar språkutveckling hos 
andraspråkselever.  

Liberg (2000) har i sin forskning visat att den traditionella läsundervisningen som 
bedrivs i skolan förutsätter att eleverna har en viss förkunskap om hur text används. 
Wedin (2010) antyder på att barn som kommer till skolan som har liknande 
skriftspråkstraditioner hemma som i skolan gynnas av den läsundervisningen, till 
skillnad från de elever som inte har erfarenheter av den typ av skriftspråkstraditioner 
som då ofta missgynnas. Wedin (2010) menar att flerspråkiga elever ofta har 
erfarenheter som skiljer sig från den traditionella läsundervisningen som används i 
den svenska skolan. Gibbons (2016) poängterar vikten av att utgå från elevernas egna 
erfarenheter vid läs- och skrivinlärning och nämner personlig återberättelse som en 
bra genrer att börja med. Fridolfsson (2008) skriver om språkets tre nivåer för att 
kunna förstå en text, den fonologiska nivån är kunskapen om sambandet mellan ljud 
och bokstav, den semantiska nivån är kunskapen om ord och frasers betydelse, 
ordförrådet och den sista nivån är den grammatiska nivån som är kunskap om 
språkets struktur. Gibbons (2016) menar att det inte räcker att kunna avkoda orden 
för att kunna läsa, alla nivåer behövs för att kunna förstå texten. Som lärare är det 
därför viktigt att planera aktiviteter före, under och efter läsningen (Gibbons, 2016). 
Wedin (2010) skriver att det är viktigt för alla elever, men i synnerhet 
andraspråkselever, att läraren samtalar om texten och visar hur man som läsare kan 
ta hjälp av bilder och sammanhanget. Detta hjälper eleverna att utveckla strategier 
till sitt läsande (Wedin, 2010). Kaya (2016) förespråkar högläsning, tolkning av bilder 
och bilder som stöd för flerspråkiga elevers språkinlärning. I högläsningen menar 
Kaya att eleverna ökar förståelsen för sin egen omvärld, att de får höra strukturen på 
språket och att det väcker ett läsintresse hos eleverna. Genom att föra textsamtal 
genom bilder före läsningen skapas det en gemensam förförståelse till texten och det 
utmanar eleverna att använda språket genom att sätta ord på det de ser (Kaya, 2016). 
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Den tidigare forskningen visar att konkret material och bilder ger flerspråkiga elever 
möjlighet att söka stöd i det konkreta och därmed öka förståelsen (Skans, 2011).  Att 
utgå från elevernas tidigare erfarenheter och vardag är inom all utveckling och 
lärande en effektiv utgångspunkt och något som det sociokulturella perspektivet 
utgår ifrån (Säljö, 2014). Ladberg (2000) skriver att en språkinlärningssituation kan 
vara då barn lär sig begrepp utifrån en konkret upplevelse. Lindberg (2004) menar 
att anpassningar som främjar språkutveckling hos flerspråkiga elever är stöttning i 
form av omformuleringar och ord- och begreppsförklaringar. Flera forskare menar 
att när språket används i ett syfte främjas språkutveckling. Forskningen visar att 
språkutvecklingen gynnas när läraren är medveten och skapar 
undervisningssituationer där språket är av vikt (Cummins, 2017, Gibbons, 2016, 
Magnusson, 2008).  

Cummins (2017) redogör för en modell (se figur 1 nedan) som visar att hög kognitiv 
utmaning och hög nivå av stöttning främjar språkutvecklingen hos 
andraspråkselever. Forskningen visar att andraspråkselever gynnas mer av att få 
stöttning och att engageras i en uppgift än att uppgifterna ska förenklas och att eleven 
ska göra en uppgift med låg kognitiv utmaning och låg stöttning (Gibbons, 2016).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Undervisningens och lärandets fyra zoner (Gibbons, 2016. s.34) 

Modellen är nära relaterad till det sociokulturella perspektivet av utveckling och 
lärande.  

Hög kognitiv utmaning  

Låg kognitiv utmaning 

Låg stöttning Hög stöttning 

Utvecklingszon Frustrationzon 

Uttråkningszon 
Trygghetszon 
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2.5 Studiens teoretiska perspektiv 

I den tidigare forskningen redogör jag för faktorer och språkutvecklande arbetssätt 
som är viktiga för flerspråkiga elevers språkutveckling. I forskningen framgår det att 
språkinlärning är ett resultat av sociala samspel och sociala relationer, därför grundar 
sig studien i det sociokulturella perspektivet.  

Vygotskij (1978) grundlade betydelsen av det sociokulturella perspektivet och såg 
utveckling och lärande som en social process. Vygotskij levde i början på 1900-talet 
och ses idag som en av den främsta inom sitt område, hans syn på lärande återspeglas 
i dagens verksamhet.  Vygotskij menade att människan alltid är under förändring och 
att hon alltid har möjlighet att utveckla erfarenheter och kunskaper från andra 
(Kroksmark, 2003). Den ständiga möjligheten till att utvecklas hänger samman med 
begreppet den proximala utvecklingzonen. Vygotskij menade att när en individ 
behärskar något, som ett begrepp eller färdighet, så är det mycket nära att individen 
också behärskar något nytt. Med stötting och vägledning av en mer kompetent person 
kan individen utveckla nya kunskaper (Vygotskij, 1978).  

Vygotskij såg språk som redskapens redskap och menade att språket är människans 
främsta partner; språket hjälper människan att kommunicera med omvärlden (Säljö, 
2014). Vygotskij menade dock inte att språk endast innebär de talade språket utan 
även att bilder och andra redskap som hjälper att kommunicera är en typ av språk. 
Han menade att bilder, kroppsspråk och miner samverkar och förstärker när vi 
kommunicerar (Säljö, 2014).  

Inom det sociokulturella perspektivet är interaktionen en viktig aspekt för 
språkutvecklingen och speciellt den interaktion som sker mellan den individ som kan 
lite mer och den som kan lite mindre (Säljö, 2014). Säljö förespråkar det 
sociokulturella perspektivet och menar att läsning och skrivning bör ses som något 
som sker i ett sammanhang och interaktion med andra. Aktiviteterna ses som sociala 
och kommunikativa och sker i samband mellan handling och tanke (Säljö, 2000).   
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3 Metod och material  

3.1 Forskningsstrategi  

För att besvara studiens forskningsfrågor och för att uppfylla syftet med studien har 
jag genomfört en kvalitativ studie. En kvalitativ studie grundar sig enligt Bryman 
(2011) i den sociala verkligheten och är baserad på ord, till skillnad från en kvantitativ 
studie som är mer inriktad på siffror. En kvalitativ undersökning är enligt Bryman 
(2011) baserad på informanternas perspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur 
några lärare anpassar undervisningen för att främja språkutveckling hos flerspråkiga 
elever, vilket innebär att lärarnas uppfattning om undervisning är utgångspunkten 
för studien.  

Nackdelen med en kvalitativ undersökning, i den här studiens fall, är att analysen och 
resultatet inte kan appliceras till generella antaganden. Dock anser jag att studiens 
syfte passar en kvalitativ metod bättre än om jag hade valt en kvantitativ metod. 
Svårigheten med en kvalitativ undersökning kan enligt Bryman (2011) vara att som 
författare inte föra in personliga antaganden, vilket jag har beaktat. 

3.2 Insamlingsmetod  

För att samla in ett empiriskt material som uppsatsen grundar sig i har jag genomfört 
semistrukturerade intervjuer med två lärare samt fyra observationer av dessa två 
lärare i undervisningssituationer.  

3.2.1 Intervju 

Intervju är enligt Bryman (2011) en flexibel metod. Informanterna har i en intervju 
stor frihet att uttala sig om sina erfarenheter och jag som intervjuar är flexibel i mina 
frågor och kan under intervjuernas gång anpassa mig efter informanternas svar.  
Patel & Davidsson (2011) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är just att 
upptäcka och identifiera egenskaper och uppfattningar. Jag anser att intervju är en 
passande metod till min studie baserat på studiens syfte och forskningsfrågor.  

3.2.2 Observation 

Patel & Davidsson (2011) menar att observation är en användbar metod när studien 
syftar till att undersöka beteende och skeenden i naturliga situationer. Till skillnad 
från intervju är observation en metod som fångar upp anpassningar för flerspråkiga 
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elever i den stund som det inträffar något som inte är möjligt i en intervju. 
Observation valdes som metod för att komplettera intervjuerna och för att se hur 
lärarna utförde anpassningarna i handling.  

För att besvara studiens syfte valdes strukturerad observation. Utifrån studiens första 
forskningsfråga och den tidigare forskningen fokuserades observationen på 
anpassningar som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. Utifrån Patel & 
Davidsson (2011) utarbetades ett observationsschema (se bilaga 2). Kategorierna som 
valdes att observera är anpassningar som i den tidigare forskningen beskrivs som 
språkutvecklande för flerspråkiga elever.  Patel & Davidsson (2011) skriver att antalet 
kategorier inte ska vara för stort eller för litet och att det inte ska vara några 
svårigheter att kategorisera. För att observationsschemat skulle passa studiens syfte 
och forskningsfrågor har jag valt, till skillnad från Patel & Davidssons (2011) 
observationsschema, att inte räkna antalet gånger som anpassningarna förekom utan 
bara anteckna att de förekom och exempel på situationer.  Jag som observant kunde 
enkelt anteckna om anpassningar för flerspråkiga elever skedde samt exempel hur 
läraren utförde dessa anpassningar.  

3.3 Utförande 

För att kunna genomföra studien tog jag i god tid kontakt med lärare på en skola som 
jag med stor sannolikhet visste undervisade flerspråkiga elever. Lärarna fick ta del av 
information angående studiens syfte genom ett missivbrev (se bilaga 1). När lärarna 
hade tackat ja till att medverka i studien bestämdes tillfällen för observationer samt 
intervju.  

Informanterna fick innan intervjutillfället ta del av frågorna för att jag skulle få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna. Bryman (2011) skriver att inspelning av intervju 
är att föredra för att den som intervjuar inte ska bli distraherad av att anteckna. 
Därför spelades intervjuerna in. Informanterna tillfrågades och godkände att 
intervjun spelades in. Kort tid efter intervjuerna transkriberade jag materialet.  

Jag utförde fyra observationer, två hos varje lärare. Varje observation varade i 30 
min. Patel & Davidsson (2011) skriver att observatören måste ta ställning till vilket 
förhållningsätt observatören ska ha inför observationssituationen. Mitt 
förhållningssätt som observatör var känd och icke deltagande. Patel & Davidsson 
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(2011) skriver att det är i många situationer svårt att vara okänd då det krävs att de 
observerade inte ser mig som observatör. Eftersom det deltog barn i min observation 
valde jag att berätta vem jag var och vad jag skulle göra, så att även barnen visste 
varför jag var med i klassrummet. Sedan placerade jag mig i ett hörn så omärkbar 
som möjligt.  

3.4 Databearbetning  

Materialet som ska bearbetas och analyseras är transkriberade intervjuer och ifyllda 
observationsscheman (se bilaga 2). För att analysera det insamlade materialet har jag 
utifrån Fejes & Tornberg (2015) använt en analysmodell som följer sju steg. Till en 
början, så som Fejes och Tornberg beskriver, bekantade jag mig med det insamlade 
materialet genom att flera gånger läsa igenom det. Därefter har jag identifierat de 
innehåll som är relevant för min studie. Steg tre och fyra skedde under ungefär 
samma stadie. Enligt analysmodellen består steg tre av att hitta likheter och 
skillnader i det insamlade materialet och i steg fyra sker gruppering av materialet 
(Fejes & Tornberg 2015). Utifrån det insamlade materialet blev det tydligt att 
informanternas uppfattning om det aktuella ämnet var till största del likheter.  Under 
jämförelsen och grupperingen fördes materialet samman från intervju och 
observation för att lättare få en överblick om vad informanterna sa och hur det 
stämde överens med det som observerades. Sammanföringen av observationerna och 
intervjuerna har följt med till resultatet.  Precis om Fejes & Tornberg (2015) skriver 
så följde steg 5 och 6 av att kategorisera materialet samt att namnge kategorierna. Det 
kategoriseringar som jag kategoriserade materialet i var två huvudkategorier 
modersmålsundervisningen och språkutvecklande anpassningar. Under 
språkutvecklande anpassningar kategoriserades materialet ytterligare till 
kategorierna ord och begreppsförklaring, repetitioner och material och hjälpmedel.  
Dessa kategorier har sedan använts i resultatet som rubriker och underrubriker för 
att ge en tydligare bild. I det sjunde och sista steget har innehållet i kategorierna 
granskats för att konstatera att det inte faller in under någon annan kategori.  

3.5 Studiens tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie anses validiteten som god om studien undersöker det den avses 
att undersöka. Patel och Davidsson (2011) menar att reliabiliteten i en kvalitativ 
studie inte är detsamma som i en kvantitativ studie. Resultatet i denna studie är 
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baserad på intervjuer vilket betyder att det kan finnas orsaker och faktorer som gör 
att informanterna har ändrat uppfattning och skulle kunna besvara intervjufrågorna 
annorlunda vid ett annat tillfälle (Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna har 
kompletterats av observationer vilket bidrar till att studiens reliabilitet ändå kan 
anses som hög.  

Studiens tillförlitlighet anses som god. För att studiens resultat ska anses som 
tillförlitligt har observation använts i komplement till intervjuerna.  Under 
intervjuerna hade jag möjlighet att kontrollera svaren om de var korrekt uppfattade. 
Intervjuerna har transkriberats av mig. Studiens resultat kan inte betraktas som 
generaliserbart då urvalet inte var så stort.  

3.6 Etiska aspekter 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer som berör fyra 
krav. Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Kraven har följts genom att informanterna har informerats om dessa 
forskningsetiska principer. Samtliga informanter har tagit del av information 
angående studiens syfte (se bilaga 1) och har godkänt sitt deltagande i studien. I 
informationsbrevet framgår det att informanterna och skolorna är anonyma och 
nämns därmed inte vid namn. Det insamlade materialet kommer endast att användas 
i studiens syfte och kommer därefter att raderas. Informanterna är informerade och 
medvetna om att de när som helst kan avsluta sin medverkan i undersökningen.  

4 Resultat 

Informanterna är anonyma och kommer att benämnas som lärare A och lärare B. I 
lärare A:s klass är 11 av 19 elever flerspråkiga och 5 av 11 har 
modersmålsundervisning. I lärare B:s klass är 10 av 20 elever flerspråkiga och 4 av 10 
har modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen äger rum en gång i veckan 
ca en timme per tillfälle.  

Lärare A och lärare B har lång erfarenhet inom läraryrket ca 15–20 år och ungefär 
lika lång erfarenhet av undervisning för flerspråkiga elever. De uppger att de inte har 
någon utbildning utöver lärarutbildningen om att undervisa flerspråkiga elever. De 
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har under sin tid som lärare fått interna utbildningar och föreläsningar som berör 
detta område.  

Vi har mer haft studiecirklar kanske runt någon bok som vi har läst, tex språkutvecklande 
arbetssätt sen har vi träffats och diskuterar olika kapitel i boken. (Lärare A) 

4.1 Modersmålsundervisningen  

Lärare A och lärare B uppger att eleverna erbjuds modersmålsundervisning men att 
det har förekommit språk som de inte kunde erbjuda på grund av brist på 
modersmålslärare. Några elever i varje klass har valt att inte delta i 
modersmålsundervisningen.  

Varken lärare A eller lärare B är insatta i vad eleverna gör på 
modersmålsundervisningen som eleverna går på en gång i veckan efter skoltid. 
Svårigheten med att ha samverkan med modersmålsundervisningen upplever lärare 
B är att modersmålsläraren undervisar flera årskurser samtidigt. 

Nej, jag har ingen aning. Det är ju synd för man vet inte nå vad de arbetar med. 

Modersmålsläraren skulle säkert kunna ta upp sådana saker som vi arbetar med men det är ju 
alla klasser i de olika årskurserna där så det är ju det som gör det svårt. (Lärare B) 

Även lärare A uppger att det inte föregår någon samverkan med 
modersmålsundervisningen. Den samverkan som finns är samverkan mellan klasslärare 
och studiehandledning.  

Vi har ingen direkt samverkan. Det är när det blir studiehandledning. Då kommer 

modersmålsläraren antingen in eller att de går iväg och har undervisning i någon liten grupp. 

När de går iväg så bestämmer dom själva, är dom kvar i klassrummet så följer dom det som vi 
andra gör här i klassrummet. (Lärare A) 

Lärarna uppger att de elever som är i behov av extra språkstöd delvis har 
undervisning i en mindre undervisningsgrupp där fokus ligger på språkutveckling. I 
den mindre undervisningsgruppen har eleverna tillgång till studiehandledning av 
modersmålslärare. Några elever har tillgång till studiehandledning då 
modersmålslärare antingen deltar i den reguljära klassrumsundervisningen eller 
arbetar enskilt med eleven utefter modersmålslärarens planering.  Lärare A har en 
nyanländ elev och har stöd av en språkresurs som kan elevens modersmål. Till 
skillnad från modersmålslärare är en språkresurs inte en utbildad lärare.  
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Just nu har jag en sån tur att jag har en språkresurs i min klass som kan översätta och prata om 
bilder och sen skriva på svenska vad det är. (Lärare A) 

4.2 Språkutvecklande anpassningar 

Lärarna uppger att de är medvetna och anpassar sin undervisning för att den ska 
främja språkutvecklingen hos flerspråkiga elever men är även helt övertygade om att 
anpassningarna främjar språkutveckling hos samtliga elever.  

4.2.1 Ord och begreppsförklaringar 

Lärare A och lärare B uppger att de försöker förklara de ord och begrepp som de tror 
att eleverna inte kan eller förstår. Lärare A säger att det är viktigt att ha ett klimat där 
det är tillåtet att våga fråga och upplever att eleverna är duktiga på att säga till när de 
inte förstår. 

Och sen att man ger dom verktygen att dom ska övervinna sin rädsla att våga fråga också. Så när 

vi läser våran läsläxa så frågar dom ofta ”vad betyder det?” och ibland känner jag att jag 
glömmer att förklara vissa uttryck som jag kanske tar förgivet att dom kan. (Lärare A) 

För att förklara och förstärka ord och begrepp använder sig lärarna av synonymer, 
bilder och kroppsspråk. Motgångar som flerspråkiga elever stöter på i undervisning 
är Lärare A och lärare B överens om är just ordförrådet och det grammatiska.  

Det är ju inte självklart för dessa elever. Som till exempel en och ett och bestämd form. Dom har 
det ju inte i sig och får chansa många gånger. (Lärare A) 

Sådana saker som barn med svenska som modersmål har lärt sig sen barnsben. Till exempel en 
och ett. (Lärare B) 

Lärare A menar att många av de flerspråkiga eleverna är begränsade i sitt sätt att 
uttrycka sig och att språket saknar variation och kan upplevas som smalt och 
enkelspårigt. Lärarna berättar att eleverna med både svenska som första-  och 
andraspråk ibland är bättre på att förklara ord för varandra för att de gör det på en 
lättare nivå.  

Jag uppmuntrar dom till att fråga och det har resulterat i ett klimat där dom inte är rädda att 
fråga och tar hjälp av varandra. (Lärare A) 

Då försöker jag stanna upp och fråga om de vet vad det betyder och förklarar ord med andra 
ord. Och så har man ju mycket hjälp av de andra barnen som kan förklara orden. (Lärare B) 
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Lärare B berättar att hen ofta stannar upp i texter för att förklara ord och begrepp för 
eleverna. Detta styrks av observationstillfällena då lärare B samt lärare A stannar upp 
i texter som de läser för att förklarar ord som de upplever och tror är komplicerade 
att förstå. Till exempel när lärare A går igenom veckans nya läsläxa. Läraren läser 
tydligt och lugnt och stannar upp på ord och begrepp som läraren upplever som 
svåra. Under hela läsningen förstärker läraren texten och orden genom att använda 
sig av kroppsspråk. Till exempel slår läraren med knuten näve i luften och läser 
samtidigt om barnen i berättelsen som bultar på lärarrummets dörr. Även begrepp 
som tjuvlyssnade och vände ryggen förstärks med lärarens kroppsspråk.  

När lärare B läser en kort introduktion på hur en berättelse kan börja får eleverna 
tillgång till texten på tavlan. Under tiden som lärare B läser berättelsen förstärker 
läraren ord och begrepp med kroppsspråket. Till exempel när läraren beskriver ett 
troll och visar med hjälp av kroppsspråk när läraren berättar att trollet är långt, tjockt 
och har en flätad svans.  

Lärarna sätter ofta ord och begrepp i andra sammanhang som är vardagsrelaterade 
till eleverna. En elev får en bild av ett glas och ska sätta en eller ett framför. Läraren 
gör en gest att läraren dricker något. Eleven svarar att de är en mugg. Läraren 
berättar att det inte är en mugg men att det är något liknande. Läraren berättar för 
eleven att det är något som finns i deras matsal. Eleven svarar genast att det är ett 
glas. 

Bildstöd är en anpassning som båda lärarna använder sig av för att förstärka och 
förenkla sin kommunikation. När de arbetar utifrån ett läromedel förbereder de 
undervisningen genom att scanna in de aktuella sidorna för att enkelt kunna visa för 
eleverna hur de ska göra. 

Vi använder våran smartboard i nästan allt vi gör, både i matematik och svenska och hela tiden 
visar vad vi gör (Lärare A). 

När lärare A går igenom den nya läsläxan finns texten och bilderna tillgängliga för 
eleverna. Läraren tar hjälp av bilderna i läseboken när de diskuterar om vad de tror 
kommer att hända i det kommande kapitlet. Men hjälp av bilderna kommer eleverna 
med förslag.  

Detta kunde även observeras när lärare A skulle gå igenom den nya ordklassen 
substantiv för klassen. På smartboarden har läraren bild på sidan som eleverna 
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enskilt ska arbeta med i arbetsboken. Läraren visar hur man gör på första uppgiften 
sedan får eleverna arbeta själva. När eleverna har gjort uppgiften går de tillsammans 
igenom och läraren skriver de rätta svaren så att alla kan se. Lärare B arbetar också 
frekvent med bildstöd. Eleverna kan följa arbetsgången på tavlan samtidigt som de 
gör en övning om adjektiv i arbetsboken.  

4.2.2 Repetitioner  

Lärare A betonar vikten av repetition och upplever att eleverna befäster kunskapen 
om de får höra samma sak flera gånger och vid olika tillfällen.  

Och så använder jag mig av mycket repetitioner. Hela tiden att man backar tillbaka så att det 
blir befäst (Lärare A). 

Vid samtliga observationstillfällen repeterar lärarna. Dels repeterar de från tidigare 
tillfällen från samma dag, från lektioner och upplevelser som har skett nyligen, men 
även från tidigare årskurs. Lärare A använder sig av bilder som eleverna är 
välbekanta med sen årskurs 1. 

Lärare A och lärare B upplever att undervisningen påverkas positivt av att ha elever 
som är flerspråkiga i klassen. Lärare B tror att hen inte hade upprepat sig eller 
förklarat svåra ord lika frekvent som hen gör idag om det bara hade varit elever med 
svenska som modersmål. Lärare A uppger att hen repeterar mer och är övertygad om 
att elever i den här åldern är i stort behov av repetition. 

4.2.3 Material och hjälpmedel 

Lärare A berättar att skolan har tillgång till inläsningstjänst som en elev i klassen 
utnyttjar i ämnena NO och SO för att berika sig med samma kunskaper som de övriga 
i klassen gör som förstår de svenska läroböckerna.  

Lärare A ser inga direkt svårigheter med att undervisa flerspråkiga elever men 
upplever att det ibland kan vara svårt att hitta material till nyanlända elever. För att 
läraren ska kunna bedriva undervisning och genomgångar för majoriteten av klassen 
krävs det att nyanlända elever kan arbeta relativt självständigt.  

Lärare A använder sig av konkret material när hen går igenom substantiv som är den 
nya ordklassen eleverna ska lära sig. Eleverna får säga en eller ett framför föremålen 
sax, linjal, pärm, penna och papper. 
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4.3 Resultatsammanfattning  

Lärarna i studien berättar att de inte har någon direkt samverkan med 
modersmålsundervisningen som sker efter skoltid. Den samverkan som finns sker 
när modersmålslärarna deltar som studiehandledning i klassrummet. 
Klassrumsundervisningen och modersmålundervisnigen har ingen samverkan kring 
innehållet i undervisningen.  

För att förklara ord och begrepp använder lärarna bildstöd, kroppsspråk och 
vardagsrelaterade begrepp. Repetition är en annan anpassning som lärarna använder 
för att främja språkutveckling. Lärarna i studien använder digitala verktyg, 
inläsningstjänst, smartboard, projektor och konkreta föremål för att främja 
språkutvecklingen hos flerspråkiga elever.  

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet upplever jag att lärarna har en positiv inställning och attityd till att 
arbeta språkutvecklande för samtliga elever, flerspråkiga liksom enspråkiga.  

5.1.1 Modersmålsundervisningen  

Lärarna berättar att eleverna erbjuds modersmålsundervisningen i den mån det finns 
modersmålslärare. I resultatet framgår det att mindre än hälften av de flerspråkiga 
eleverna har modersmålsundervisning. Enligt den tidigare forskningen är 
modersmålsundervisning språkutvecklande (Cummins, 2017, Elmeroth, 2017, 
Hyltenstam & Tuomela, 1996). Dock har inte klasslärarna och modersmålslärarna 
någon samverkan kring den modersmålsundervisningen som sker efter den reguljära 
klassrumsundervisningen. Modersmålsundervisningen och klassrumsundervisningen 
har alltså ingen koppling till varandra. De flerspråkiga eleverna skulle ha en större 
chans att förstå innehållet om de fick samma innehåll på modersmålsundervisningen. 
Wedin (2010) menar att ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare leder 
till språkutveckling för att eleverna får ord och begrepp förklarade för sig på sitt 
förstaspråk. En lärare i studien berättar att det vore önskvärt att ha ett tätare 
samarbete med modersmålsläraren för att eleverna ska ha samma chans att utvecklas 
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som eleverna med svenska som förstaspråk. Det som försvårar den önskan är att 
modersmålsundervisningen sker årskursintegrerat.  

Några andraspråkselever i lärarnas klasser deltar i en mindre undervisningsgrupp 
där de har tillgång till studiehandledning. Där sker en bättre samverkan med 
modersmålslärarna än till modersmålsundervisningen som sker efter skoltid. De 
elever som deltar i den mindre undervisningsgruppen får hög stöttning av 
svensklärare och modersmålslärare. Dock är det långt ifrån alla flerspråkiga elever 
som ingår i den mindre undervisningsgruppen. Läraren som har tillgång till en 
språkresurs i klassrummet erbjuder stöttning. Språkresursen kan förklara och 
översätta ord och begrepp som eleverna inte förstår, vilket enligt den tidigare 
forskningen är språkutvecklande (Cummins, 2017, Elmeroth, 2017, Hyltenstam & 
Tuomela, 1996). Språket är dock begränsat till de språk som språkresursen behärskar 
så alla flerspråkiga elever inte har samma tillgång. Den stöttning som eleverna får i de 
mindre undervisningsgrupper, studiehandledningen och språkresursen, ger eleverna 
god stöttning. Enligt modellen Undervisningens och lärandes fyra zoner (fig. 1) är 
det språkutvecklande att ge eleverna god stöttning så att de kan arbeta med uppgifter 
som ger eleverna hög kognitiv utmaning.  

5.1.2 Språkutvecklande anpassningar 

De anpassningar som lärarna i studien arbetar med för att främja språkutveckling 
hos flerspråkiga elever är framförallt begreppsförklaring, kroppsspråk, repetition och 
olika former av bildstöd. Stehagen (2014) skriver att ord och begreppsförklaringar 
ska utgå från elevernas vardagsspråk för att det ska främja språkutvecklingen. 
Cummins (2017) hävdar att flerspråkiga elever lär sig vardagsspråket före 
kunskapsspråket. Lärarna i studien uppger att eleverna är resurser för varandra och 
menar att eleverna ofta förklarar ord och begrepp för varandra på en nivå som mer 
liknar elevernas vardagsspråk. Under observationstillfällena kunde jag observera att 
lärarna utgår från elevernas vardag och erfarenheter när de ska förklara ord och 
begrepp. Genom att utgå från elevernas tidigare erfarenheter och vardagsspråk som 
de enligt den tidigare forskningen (Cummins, 2017) behärskar bättre än 
kunskapsspråket anpassar lärarna undervisningen för att främja språkutvecklingen 
hos eleverna.  
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Repetition är något som lärarna i den här studien anser är viktigt för att främja 
språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. Vid observationstillfällena refererade 
lärarna till tidigare lektioner innan de introducerade ett nytt innehåll. Elevernas 
tidigare erfarenheter är centrala i lärarnas undervisning. Att utgå från individens 
behov och tidigare erfarenheter är även ett av skolans uppdrag och något som 
förespråkas av det sociokulturella synsättet till utveckling och lärande (Skolverket, 
2011, Säljö, 2014). Ett konkret exempel är den nyanlände eleven som får lyssna på 
inlästa läromedel. Läraren följer därmed läroplanen och ger en likvärdig utbildning 
och elever får samma möjligheter till kunskapsutveckling som de elever som har 
svenska som sitt förstaspråk (Skolverket, 2011). 

Lärare A ger varje vecka en läsläxa till eleverna. Innan de får den nya läxan läser 
läraren texten. De reder ut svåra ord och begrepp och diskuterar vad de tror kommer 
att hända utifrån rubrik och bilder. Läraren sätter texten i ett sammanhang. Wedin 
(2010) hävdar att läraren på det här viset ger eleverna verktyg till att utveckla 
strategier till sitt läsande. Kaya (2016) förespråkar högläsning och textsamtal baserat 
på bilder och menar att det främjar språkutvecklingen.  

Under observationerna framgick det att lärarna använder sig ofta av kroppsspråk för 
att förstärka ord och begrepp. Innehållet sätts i sammanhang och blir mer konkret för 
eleverna. Eleverna som introducerades av ordklassen verb fick utföra charader. 
Ladberg (2000) förespråkar konkreta upplevelser och menar att det främjar 
språkutvecklingen. Genom att utföra charader fick eleverna utveckla sina kunskaper 
om ordklassen verb.  

Interaktionen under observationstillfällena varierade. Den största delen av 
undervisningen bestod av det traditionella IRE-mönstret då läraren ställde frågor till 
eleverna som svarade med ett kort svar som sedan återkopplades av läraren. 
Återkoppling bestod dels av feedback om svaret var rätt eller fel. Återkopplingen 
bestod även av att den relaterades till tidigare undervisningen eller för eleverna 
vardagsrelaterade situationer. Lindberg (2004) framhäver att sådana här typer av 
små förändringar i den traditionella IRE-mönstret ökar möjligheten till 
språkutveckling (Se 2.4.1).  

Under observationstillfällena bestod undervisningen till den största delen av 
gemensamt arbete. Lärarna visade samma sidor på tavlan som eleverna hade framför 
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sig i sin arbetsbok. Läraren var den drivande i undervisningen och gav god stöttning. 
Lärarna stöttar eleverna genom att förstärka texter och kommunikationen med ord- 
och begreppsförklaringar, kroppsspråk, repetitioner och bildstöd.  Utifrån Gibbons 
modell Undervisningens och lärandes fyra zoner (se fig 1 under 2.4.3) är hög 
stöttning främjande för språkutveckling hos flerspråkiga elever. Mindre 
undervisningsgrupper och språkresurs i klassrummet visar också att god stöttning 
prioriteras av skolan.  

5.1.3 Språkutvecklande ur ett sociokulturellt perspektiv  

Vygotskij (1978) ser utveckling och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv vilket 
även är studiens teoretiska perspektiv.  I resultatet blir det tydligt att lärare och andra 
elever är ett stort stöd för de flerspråkiga eleverna. Den proximala utvecklingzonen är 
ett faktum. Eleven i studien som är osäker om det ska stå en eller ett framför smycke 
får vägledning av läraren utan att berätta det rätta svaret. Vygotskij förespråkade 
dialog och gemensamma aktiviteter och menar att det gynnar elevers utveckling och 
lärande (Säljö, 2014). Lärarna i studien arbetar mycket gemensamt med eleverna. 
Med hjälp av smartboard/projektor kan eleverna hänga med när läraren går igenom 
arbetsuppgifter. Lärarna är även överens om att eleverna är ett bra stöd för varandra 
något som jag kunde skåda under observationerna. Eleverna är delaktiga i 
undervisningen då dialog och diskussioner är centrala delar av undervisningen.  

5.2 Metoddiskussion 

Valet av metod föll på intervju och observation. Till en början var endast intervju den 
tänkta metoden men efter närmare granskning av studiens syfte och forskningsfrågor 
fattades beslutet att intervjuerna skulle kompletteras med observationer för att fånga 
anpassningar i verkligheten. Enkät var inte en aktuell metod, då studiens syfte krävde 
en mer djupgående metod. En enkät kan dock besvaras av fler lärare och därmed 
kunnat visa ett mer generaliserbart resultat.  

För att få ett mer generaliserbart resultat kunde antalet informanter varit större men 
på grund av tidsbrist och ett svagt intresse hos de tillfrågade lärarna blev urvalet 
begränsat. Trots fåtalet informanter kunde studiens syfte och forskningsfrågor följas 
upp och besvaras.  
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Jag anser att intervjufrågorna var knutna till studiens syfte. Jag upplevde att 
informanterna kände sig trygga med att delta i min undersökning. Jag är dock 
medveten om att min närvaro under framförallt observationerna kan ha påverkat 
deras arbetssätt och undervisning.  

6 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur några lärare arbetar för att främja 
språkutvecklingen hos flerspråkiga elever. Utifrån mina intervjuer och observationer 
är slutsatsen att lärarna i studien arbetar språkutvecklande för flerspråkiga elever 
genom att anpassa undervisningen med hjälp av ord- och begreppsförklaringar, 
repetitioner, kroppsspråk, bildstöd och inläsningstjänst. Dessa anpassningar är enligt 
forskningen språkutvecklande. Lärarna utgår från elevernas tidigare erfarenheter och 
ger eleverna hög stöttning för att de ska klara av uppgifter som har hög kognitiv 
utmaning vilket enligt forskningen skapar möjlighet för språkutveckling. Eleverna 
erbjuds modersmålsundervisningen i den mån de är möjligt. Dock finns det ingen 
samverkan mellan modersmålsundervisningen och klasslärarna, något som enligt 
forskning är nödvändigt för att främja språkutveckling hos flerspråkiga elever då 
modersmålsundervisningen är en resurs för språkutvecklingen i det andra språket. 
Samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare sker i större utsträckning då 
modersmålslärarna följer den reguljära klassrumsundervisningen.  

I den fortsatta forskningen skulle det vara intressant att se andraspråksinlärningen ur 
ett elevperspektiv. Hur medvetna är eleverna om sin egen språkutveckling och 
använder det sitt modersmåls som resurs i sin egen språk- och kunskapsutveckling?  

Avslutningsvis är jag glad att jag valde ett sådant intressant och högaktuellt ämne. 
Det har gett mig mycket ny erfarenhet och något som jag kommer att ha stor nytta av 
som lärare.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

 

 

Information angående en studie om lärares anpassningar för 
flerspråkiga elever 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Mitt namn är Madeleine Henningsson, 26 år och lärarstudent på Mälardalens 
högskola. Jag går min sista termin på grundlärarprogrammet och skriver mitt sista 
självständiga arbete som omfattar 15 högskolepoäng.  

Syftet med studien är att undersöka hur två lärare arbetar för att främja 
språkutvecklingen hos flerspråkiga elever.  

Studien kommer att grunda sig i intervjuer och observationer. Det skulle vara en stor 
glädje om du som arbetar på en mångkulturell skola vill delta i undersökningen. Jag 
tror att du kan bidra med kunskaper och erfarenheter om detta högt aktuella ämne 
genom att du delger dina arbetssätt och metoder för att stötta flerspråkiga elever.  

Du som deltar i undersökningen kommer att intervjuas 30–40 min. Jag önskar att få 
observera dig vid två lektionstillfällen. Min förhoppning är att intervjun och 
observationerna kan äga rum v.46 alternativt v. 47, jag anpassar mig efter ditt 
schema.  

Du som väljer att delta i undersökningen kommer att vara anonym, varken du eller 
dina elever kommer att nämnas vid namn i studien. Studien följer de etiska 
forskningsreglerna. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan motivering och utan några negativa konsekvenser. 
Under arbetsgången kommer endast jag ha tillgång till informationen, när uppsatsen 
är färdig kommer materialet från din intervju att raderas. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen DiVA.  

Med vänliga häsningar 

Madeleine Henningsson 

Student     Handledare 

Madeleine Henningsson    Gerrit Berends 
07x xxx xx xx    07x xxx xx xx 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Om dig: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

Kompetens: 

• Har du någon utbildning utöver lärarutbildningen för att undervisa 
flerspråkiga elever? 

• Vilka erfarenheter har du att undervisa flerspråkiga elever?  

Modersmålsundervisning: 

• Hur många av dina elever är flerspråkiga? 
o Hur många av dom har modersmålsundervisning? 
o Hur många gånger i veckan har eleverna modersmålsundervisning? 
o Hur många läser svenska som andraspråk  

• Är du som klasslärare insatt i vad eleverna gör på sin 
modersmålsundervisning? 

• Hur fungerar samverkan mellan dig som klasslärare och modersmålslärare? 
 

Din undervisning:  

• Anser du att du har fått tillräckligt med information angående elevernas språk- 
och ämneskunskaper? 

• Hur anpassar du undervisningen för flerspråkiga elever? 
o Hur arbetar du för att främja språkutveckling hos flerspråkiga elever? 

• Använder du dig av några verktyg för att underlätta för flerspråkiga elever? 

• Anser du att undervisningen påverkas av att du har elever med svenska som 
förstaspråk och som andraspråk? Möjligheter och svårigheter? 

• Vilka motgångar upplever du att flerspråkiga elever stöter på i undervisningen 
som inte förstaspråkselever gör?  

• Får du den stöttning du är i behov av för att ge flerspråkiga elever språk- och 
kunskapsutveckling? 

o Vad saknar du?  
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Bilaga 3 Observationsschema  
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