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1 Inledning  
	
Språk är en väsentlig del i vardagen och språket är en ingång till barns lärande. Genom att ha en 

god språklig förmåga kan elevernas förutsättningar för en fortsatt kunskapsutveckling öka. Under 

min utbildning har jag stött på kurser som i huvudsak berör det svenska språkets betydelse för en 

fortsatt utveckling för barns lärande. Under dessa kurser har det väckts frågor inom mig, frågor 

gällande flerspråkighet. Barn kommer till skolan med olika förutsättningar, kunskaper och 

erfarenheter. Lärarnas avsaknad av kunskap kring hur de kan stimulera och använda elevernas 

flerspråkighet som ett verktyg för kunskapsutveckling har väckt en nyfikenhet inom mig som 

framtida lärare. Mitt intresse för flerspråkighet har vuxit ur egna erfarenheter. Jag som skriver 

detta arbete är uppvuxen i en mångkulturell kommun och har rötter i Mellanöstern. Jag har en 

flerspråkig bakgrund men har gått miste om kunskaper i mina modersmål då vikt lagts vid att öka 

svenskkunskaperna. Jag anser att det är viktigt att inkludera barns förkunskaper med nya 

kunskaper utan att hämma eller stoppa utvecklingen av något av språken.  

Det svenska samhället omfattar mångkulturalitet. Detta innebär att det svenska samhället består 

av en samling av olika etniciteter, kulturer, religioner och språk som samexisterar i samhället. Då 

mångkulturalitet råder i Sverige innebär det att fler barn talar eller stöter på fler än ett språk under 

sin vardag. Samhället förändras i takt med den ökade mångkulturaliteten vilket har bidragit till att 

skolorna behövts förändras. Barnens förutsättningar har förändrats och det är skolans uppgift att 

förse eleverna med en likvärdig utbildning där; ”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, 

2018, s. 6). Då fler skolor tar emot ett stort antal flerspråkiga barn är främjandet av elevernas 

förkunskaper inom flera språk i undervisningen viktigare än någonsin då kunskaperna inom de 

olika språken kan bidra till en utveckling inom det svenska språket.  

 

1.1 Syfte och problemområde 
Då mångkulturaliteten ökar i Sverige, känner jag som framtida lärare vikten av att lyfta begreppet 

flerspråkighet och öka förståelsen för dess innebörd. Genom min egen erfarenhet har jag stött på 

fördomar och attityder som antyder att flerspråkighet är ett problem. Jag vill således, genom 
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intervjuer med lärare, ta reda på hur flerspråkighet bemöts i skolan. Syftet med detta arbete är att 

få en inblick i hur lärares attityder gentemot flerspråkighet ser ut.  

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur uttrycks några lärares attityder till flerspråkighet?  

1.3 Uppsatsens disposition  
 
Detta arbete är uppdelat i sex olika kapitel. Det första kapitlet syftar till att bjuda in läsarna till 

uppsatsens syfte. I detta kapitel presenteras en inledning av uppsatsen, ett syfte och 

frågeställningar som lägger grunden för arbetet. Det andra kapitlet handlar om olika väsentliga 

begrepps bakgrund och innebörd och tidigare forskning kring flerspråkighet. I kapitel tre beskrivs 

material och metoder som använts för att genomföra studien. Kapitel fyra redogör för resultatet 

av studien. Kapitel fem består av en diskussion av resultatet och en utvärdering av metoden. 

Kapitel sex ger en sammanfattning av studien och slutsatser av resultatet samt förslag till fortsatt 

forskning av ämnet. 

2 Bakgrund och tidigare forskning  
	
I detta avsnitt redogörs för väsentliga begrepp för uppsatsen. Avsnittet omfattar även tidigare 

forskning kring flerspråkighet.  

2.1 Flerspråkighet  
 

Två återkommande begrepp inom flerspråkighetsforskning är tvåspråkig och flerspråkig. 

Definitionen av vem som betraktas som vad kan ibland vara otydlig. Idag används begreppet 

flerspråkighet mer än tvåspråkig. I denna studie används begreppet tvåspråkighet synonymt med 

flerspråkighet. Denna studie kommer att beröra flerspråkighet på en individ- och gruppnivå vilket 

innebär att fokus ligger på flerspråkighetens betydelse för individen och gruppen. Flerspråkighet 

betraktas i denna studie som en väsentlig del av människors identitet och som 

en resurs för elevers kunskapsutveckling. Människor som har ett annat modersmål än svenska 

betraktas i denna studie som flerspråkiga.  
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Begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet syftar till en individs kulturella koppling till två eller 

fler språk. Garcia och Wei (2018, s. 31) nämner att tvåspråkighet är ett begrepp som omfattar 

människor som innehar olika språkkunskaper det som är gemensamt för dessa människor är att de 

inte är enspråkiga. Vidare framhåller Garcia och Wei att tvåspråkighet inte endast avser en person 

som kan två språk utan att termen kan användas för de som kan fler än två språk. Tvåspråkighet 

benämns ibland som flerspråkig, mångspråkig eller polyglott (Garcia & Wei, 2018, s. 31).  Två- 

och flerspråkighet är ett komplext fenomen som syftar till mycket mer än kompetensen att tala 

fler än ett språk. Flerspråkighet är ett brett område som innefattar bland annat en anknytning till 

språket. Denna anknytning syftar till ett starkt band till språket i form av exempelvis kultur och 

etnicitet. I Sverige talar många svenskar flytande engelska men definierar sig själva inte som 

flerspråkiga, vilket kan bero på att de saknar en känslomässig anknytning till språket. Skutnabb-

Kangas definierar tvåspråkighet på följande vis:  

Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två̊ (eller flera) språk, antingen i enspråkiga 
eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en individs kommunikativa och 
kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv ställer, på samma nivå̊ som infödda 
talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och 
kulturerna) eller delar av dem. (Skutnabb- Kangas, 1981 s. 93)  

Skutnabb-Kangas beskriver två-/flerspråkighet som en kompetens där de flerspråkiga kan 

använda sina olika språk i olika sammanhang. Skutnabb-Kangas beskriver att den individ som är 

tvåspråkig har samma möjligheter att fungera som en enspråkig i samhället. En flerspråkig 

individ har möjligheter att identifiera sig med flera språk och deras kulturella innebörd.  

Behovet av att få använda sig av sitt modersmål är enligt Ladberg (2003, s. 5) snarare en 

mänsklig rättighet än en pedagogisk fråga. Det är även en mänsklig rättighet att få lära sig det 

språk som samhället man lever i använder sig av. Med detta i åtanke skriver Ladberg (2003, s. 5) 

vidare att det är av stor betydelse att lägga grunden till en aktiv flerspråkighet hos barn med andra 

modersmål än svenska. Valet att vara enspråkig eller flerspråkig bör avgöras i vuxen ålder och 

det är inte lärarnas sak att avgöra vilket det borde bli. Det är dock av betydelse att lärarna hjälper 

föräldrar och skolpersonal med kunskaper som i sin tur kan lägga grunden till flerspråkighet hos 

de yngre (s. 5). Språk har en enorm betydelse för vår interaktion med andra och är grunden för 

vår inlärning. Språket fungerar som en bro mellan människor och vi behöver språk för att förstå 

varandra och för att bli förstådda. Att inte kunna uttrycka sig eller bli förstådd kan i sin tur leda 
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till utanförskap och ensamhet. Denna risk är större för de barn som lever i en flerspråkig miljö 

(Ladberg, 2003, s. 7). Språk bör således betraktas som en fråga om behov och inte en begåvning. 

Om behovet av fler språk existerar i ett barns liv så behöver barnen lära sig fler språk.  

2.1.1 Translanguaging  
	
Garcia och Wei (2015, s. 49) beskriver att translanguaging är en kreativ process som är bunden 

till individers sätt att handla i olika sammanhang i samspel med andra. Translanguaging kan 

beskrivas som ett sätt för flerspråkiga att sammansätta sina språkliga praktiker utifrån den 

kommunikativa situationen de befinner sig i (Garcia & Wei, 2015, s. 49).   

Språk kan med ett traditionellt synsätt betraktas som ett system med specifika regler, medan 

translanguaging uppmärksammar människors samspel, kreativitet och förmåga att förändra och 

utveckla språket (Rosén & Wedin, 2015, s. 124). Denna färdighet tillämpas inte endast i muntliga 

sammanhang utan även i skriftliga. Rosén och Wedin (2015, s. 255) framhåller att färdigheten att 

kunna växla och anpassa språket utefter sammanhang och situation bör ses som en kompetens. Ur 

en enspråkig norm har denna färdighet inte betraktats som en kompetens utan snarare ett problem 

och ett hinder som kräver en åtgärd (Rosén & Wedin, 2015, s. 255). Kompetensen att kunna 

växla mellan olika språk kallas för kodväxling medan translanguaging har betoning på 

meningsskapande. Translanguaging berör ett samspel mellan individens identitet, samhället och 

sammanhanget. Kodväxling kan därför betraktas som en liten del av translanguaging. Garcia och 

Wei (2015, s. 44-45) framhåller att translanguaging skiljer sig från kodväxling på så sätt att 

translanguaging inte hänvisar till något enkelt pendlande mellan språken. Translanguaging 

innebär istället talarnas konstruktion och användande av sina diskursiva repertoarer.  

 

Translanguaging är den engelska benämningen för tillämpningen av flerspråkighet som resurs 

(Svensson, 2017, s. 21). Translanguaging syftar till individers användning av sin flerspråkighet, 

som beskrivs ovan, men även pedagogers strategiska metoder för användningen av flerspråkighet 

i undervisningen (Svensson, 2017, s. 21). Svensson (2018, s. 5) skriver att translanguaging utgår 

från en inställning att flerspråkighet betraktas som en faktor för inlärning. Detta innebär att lärare 

kan arbeta strategiskt för att använda de enskilda elevernas flerspråkighet som en resurs i 

klassrummet. Hon betonar att det inte finns en entydig metod som tillämpas utan att en 

kombination av metoder och strategier kan användas. Vidare framhåller Svensson olika 
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strategiska principer för en transspråkande undervisning på följande vis: ”tonen i klassrummet 

ska vara positiv till flerspråkighet, alla språk ska ha samma värde, alla språk ska betraktas som en 

källa för lärande och utveckling av kunskap” (Svensson, 2018, s. 5).  

Rosén och Wedin (2015, s. 124) framhåller att språket är människans verktyg och genom att 

begränsa elevernas tillgång till sina verktyg hämmas deras utveckling samt möjligheter för en 

framgångsrik skolgång. Garcia och Wei (2018, s. 75) framhåller att i en undersökning av 

Europakommissionen år 2006 visade det sig att 56 % av invånarna är tvåspråkiga medan 28 % är 

trespråkiga. Då immigrationen ökat under åren är det befogat att hävda att sifforna följt ökningen. 

Trots det höga antalet flerspråkiga i Europa insisterar skolor på enspråkiga praktiker som en 

standard. Garcia och Wei (2018, s. 75) skriver vidare att denna bestämdhet präglas av 

institutionella normer som har sin grund i maktstrukturer som existerar i samhället. Garcia och 

Wei (2018, s. 97) lyfter fyra möjliga fördelar med att införa translanguaging i sin undervisning. 

Den första fördelen är att translanguaging kan bidra till en djupare och mer omfattande förståelse 

av andra ämnen. Den andra fördelen är att det kan bidra till att stärka elevens svagare språks 

utveckling, det vill säga om eleven är svagare inom svenska språket än i sitt modersmål kan 

translanguaging bidra till en utveckling i det svenska språket. Den tredje fördelen är att 

translanguaging kan underlätta interaktionen mellan hem och skola. Den fjärde fördelen handlar 

om att underlätta integrationen mellan de som är nybörjare inom språket och de som behärskar 

språket.     

2.2 Modersmål 
I samband med hemspråksreformen år 1977 infördes termen hemspråk i Sverige. Denna reform 

innebar att flerspråkiga elever fick rätt till undervisning i sitt förstaspråk (Svensson, 2017, s. 22). 

Numera har termen hemspråk bytts ut till benämningen modersmål. Håkansson (2003, s. 13)  

uttrycker att definitionen av modersmål är svår att enas om. Det kan omfatta frågor som handlar 

om vilket språk man lärt sig först. Det kan syfta till språket man behärskar bäst eller det språk 

man använder mest. Skutnabb- Kangas (1981, s. 94) har utformat	fyra olika kriterier som 

definierar modersmål. Det första kriteriet behandlar ursprung och syftar till det språk man lärt sig 

först. Det andra kriteriet syftar till individens kompetens inom språken, det vill säga vilket språk 

individen behärskar bäst. Det tredje kriteriet syftar till språkets funktion, alltså vilket språk 
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individen använder mest. Det sista kriteriet avser individens attityd, det vill säga vilket språk 

identifierar individen sig med. Skolverkets fastställer: 

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas 

undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska 

som modersmål, språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har 

grundläggande kunskaper i språket (Skolverket, 2018).  

Denna studie betraktar modersmål som det språk eleverna behärskar bäst. Oavsett hur man 

definierar modersmål betonar Skolverket (2018, s. 87) vikten av att eleverna har tillgång till sitt 

modersmål för att underlätta språkutveckling och lärande inom olika områden. 

2.3 Attityder till flerspråkighet 
	
Allwood, Franker och Kós-Dienes (1988) definierar och beskriver attityder på följande vis;  

En attityd sägs (…) vara en relation mellan en individ och någon företeelse, där relationen 
sägs vara en "hållning" som kan analyseras i en kognitiv, en emotiv och en konativ (vilje- 
och handlingsinriktad) komponent. Attityder tänks som vi sett vara den förmedlande länken 
mellan en individs föreställningar, känslor och handlingar. (Allwood, Franker och Kós-
Dienes, 1988, s. 4)  

En attityd uppfattas påverka en individs handlingar både negativt och positivt. Attitydernas 

påverkan på människors handlingar tycks grunda sig på de kognitiva, känslomässiga och konativa 

faktorerna. ”Hållningen” eller inställningen gentemot en företeelse analyseras och värderas 

invärtes utifrån ovannämnda komponenter. Attityder är betydelsefulla för människans agerande; 

precis som Allwood, Franker och Kós-Dienes skriver är attityderna en länk mellan våra 

föreställningar, känslor och handlingar. Negativa eller positiva handlingar som är grundade på 

våra attityder är således inget undantag för lärare. Om en lärare besitter negativa attityder 

gentemot en företeelse är sannolikheten att lärares agerande speglar attityden.  

 

Portolés Falomir (2015, s. 77-78) framhåller att attityder gentemot språk i multikulturella 

samhällen är en viktig aspekt att diskutera då attityder kan stjälpa eller hjälpa språkens tillväxt. 

Utöver attitydernas betydelse för språkens utveckling framhåller Portolés Falomir även att hur vi 

känner oss när vi lär oss ett språk kan underlätta eller hindra vår inlärningsprocess. Attityder kan 

således tolkas vara betydelsefulla för språkens utveckling men även för elevernas självkänsla. En 
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positiv och främjande attityd gentemot flerspråkighet kan underlätta elevernas utveckling av 

språken.  

 

Svensson (2018, s 11) framhåller att lärares positiva attityder till elevers flerspråkighet samt en 

drivkraft att själva skaffa kunskap om språken skapar en interkulturell inställning i gruppen. En 

positiv inställning kan leda till en djupare förståelse för varandra. En förståelse för olika språk 

och kulturer hjälper eleverna att i framtiden leva i ett mångfaldssamhälle. Svensson skriver vidare 

att de elever som blir bekräftade som flerspråkiga får det lättare att bekräfta andra. Attityder och 

förhållningssätt till språk kan antingen hämma eller gynna elevers utveckling av språk. ”Om man 

tror att språk stör eller konkurrerar med varandra blir följden att man tror att människor måste 

överge ett språk för att kunna ta sig till ett annat” (Ladberg, 2003, s. 11). Ladberg (2003, s. 12) 

beskriver att detta är en vanlig företeelse bland föräldrar som fruktar att modersmålet är ett hinder 

för barnets utveckling av det svenska språket. Även svenska föräldrar kan enligt Ladberg känna 

en oro när deras barn lärt sig nya ord på andra språk. Oron grundar sig i tanken att det nya språket 

utvecklas på bekostnad av det svenska språket. Detta är en väldigt begränsad syn på språk som 

kan hämma elevernas möjligheter till utveckling. En begränsad syn på språk kan resultera i låga 

förväntningar hos flerspråkiga elever. Låga förväntningar hindrar elevernas möjligheter. Ladberg 

(2003, s. 13) skriver vidare att de vuxnas förväntningar på barnen är en bidragande faktor till 

framgångar eller svårigheter. Om de vuxna i barnens liv anser att flerspråkighet är problematiskt 

och ett möjligt hinder för barnens utveckling och lärande, så finns det stor risk att det faktiskt blir 

så på grund av förväntningarna. Ladberg (2003, s. 13) framhåller att attityderna som lärare har till 

flerspråkighet lägger grunden för hur de arbetar. Om lärare utgår från att flerspråkighet är ett 

hinder, kan detta leda till att fokus läggs på fel ställe då man letar orsaker till elevernas 

svårigheter.   

Rosén och Wedin (2015, s. 133) nämner att olika former för undervisning leder till att många 

elever tvingas lämna sina språkliga färdigheter inom sina andra språk utanför klassrummen då 

undervisningen sker på svenska. Detta innebär att eleverna ger upp sina språk till fördel för 

svenskan. Om enspråkighet råder som en norm i klassrummet osynliggörs flerspråkiga elevers 

sätt att hantera språk. Detta sänder signalen att flerspråkighet i sig är ett problem som skolan ska 

hantera. Svensson (2017, s. 51-52) betonar vikten av en lärares attityd i ett inkluderande 
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klassrum. Om attityden är av det negativa slaget kan det komma att leda till negativa 

konsekvenser. Elever kan bli medvetet eller omedvetet informerade att deras språk inte bekräftas 

eller tillåts i klassrummet. Detta kan ske genom att läraren säger att svenska är det språk som 

talas i klassrummet. På samma sätt osynliggörs elevernas språk när flerspråkigheten aldrig nämns 

i klassrummet. Båda dessa scenarion bidrar till att elevernas modersmål blir ett icke språk i 

skolan. Svensson (2017, s. 52) skriver vidare att eleverna tar till sig de attityder som existerar i 

klassrummet och påverkas av dessa attityder både negativt och positivt. 

2.4 Styrdokument  
Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet beskriver skolan som en social och 

kulturell mötesplats, en mötesplats där möjligheter och ansvar för att stärka förmågan att kunna 

förstå och leva sig in i andras förutsättning och värderingar finns (Skolverket, 2018, s. 5). En 

avgörande del i detta har läraren som ansvarar för att anpassa undervisningen till elevernas behov 

och förutsättningar och därigenom främja elevernas möjligheter till en kunskapsutveckling. 

Undervisningen ska gynna elevernas lärande och utveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, erfarenheter, språk och kunskap (Skolverket, 2018, s. 6).   

Läroplanens kursplan för förskoleklass lyfter även att ”undervisningen i de vardagliga 

aktiviteterna på olika sätt skapar möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att 

använda både svenska och sitt modersmål” (Skolverket, 2018, s. 19). Vidare gör läroplanen 

kopplingen mellan språk, lärande och identitetsutveckling enligt följande: ”Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2018, s. 7). Språkets 

betydelse är ett återkommande ämne i läroplanen, inte minst i kursplanen för svenska. I 

kursplanen står att språket bör betraktas som ett väsentligt redskap för att kommunicera, tänka 

och lära (Skolverket, 2018, s. 257). Språket har betydelse för hur vi människor utvecklar vår 

identitet samt hur vi uttrycker våra känslor och tankar. Språket är ett redskap som hjälper oss att 

se ur andras perspektiv. Ett rikt och varierat språk ger människan en grund till att förstå och verka 

i ett mångkulturellt samhälle som präglas av olika etniciteter, språk, livsåskådningar och kulturer.  
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3 Metod och material 
I detta kapitel behandlas metod, materialinsamling samt hantering och bearbetning. Grunden till 

studien är det insamlade materialet från intervjuer med fem lärare som arbetar inom årskurserna 

F-3. Intervjuerna har analyserats med hjälp av fenomenografisk metod.  

	

3.1 Kvalitativ ansats  
	
Studien har behandlats med en kvalitativ ansats vilket innebär att forskaren systematiskt 

undersöker och arrangerar sitt insamlade material för att nå fram till ett resultat (Fejes & 

Thornberg, 2016, s. 34-35). Ett tillvägagångssätt som detta innebär att forskaren flitigt arbetar 

med sitt material genom att organisera och bryta ner helheter till hanterbara sektioner. 

Tillvägagångssättet syftar till att forskaren söker efter mönster i materialet (Fejes & Thornberg, 

2016, s. 35). Fejes och Thornberg (2016, s. 35) lyfter även utmaningar som kan uppstå med en 

ansats som denna, en utmaning är att forskaren måste kunna skapa mening ur en mängd insamlad 

data. Det innebär att kunna urskilja betydelsefulla mönster från de simpla. Den fenomenografiska 

metoden som använts till denna studie har hjälpt mig att bryta ner helheter i intervjusvaren och 

hitta små betydelsefulla mönster i svaren som i sin tur formade olika kategorier.  

 

3.2 Datainsamling  
  
Material består av intervjuer med fem olika F–3-lärare, då syftet med denna studie var att 

utforska attityder till flerspråkighet. Valet av informanter baserades endast på huruvida 

informanterna var verksamma lärare i årkurserna F–3. Val av skola som informanterna arbetade 

på var inte centralt. Intervjuerna skedde på två olika skolor och anledningen till detta var att 

antalet informanter som tillfrågades vid första skolan var för få. För att utöka urvalet skickade jag 

ut ännu ett informationsbrev till en annan skola där fler lärare visade ett intresse för studien. 

Urvalet därifrån skedde med tanke på vilka informanter som visade intresse först.  

Denscombe (2018, s. 268) lyfter att intervjuer är lämpliga just för detta ändamål. När forskarens 

avsikt är att utforska komplexa och känsliga områden som åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter är intervjuer betydelsefulla. Metoden omfattar personliga intervjuer där forskaren 
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sitter i möte med informanten. Denscombe (2018, s. 270) framhåller olika fördelar med denna 

intervjumetod. En fördel är att informationen härstammar från en källa vilket underlättar 

lokaliseringen av informationen. En annan fördel är att i denna typ av intervju är det lätt att 

kontrollera samtalet och styra det mot ett visst ändamål. Vad gäller strukturen av intervjuerna 

framhåller Denscombe (2018, s. 269) tre olika typer, den strukturerade, den semistrukturerade 

samt den ostrukturerade intervjun. Metoden jag valde att utgå ifrån är den semistrukturerade 

intervjun där en lista med frågor som skulle besvaras presenterades för informanterna. Se bilaga 

1. Jag var inställd på att vara flexibel gällande informanternas svarsutveckling. Intervjuerna 

bestod av ett antal frågor som var öppna där jag lämnade rum för följdfrågor. Informanterna hade 

också möjligheten att utveckla sina svar.  

Under intervjuerna ställde jag frågor om lärarnas yrkesroll. Frågorna innefattade information om 

lärarnas utbildning och hur länge de arbetat som utbildad lärare. Detta gjordes i syfte att 

synliggöra attityderna till lärarnas kompetens och erfarenhet inom yrket. En viktig aspekt av 

erfarenheter är lärarnas utbildning. Samtliga lärare arbetar på skolor med flerspråkighet och det är 

av betydelse att synliggöra deras kompetenser inom området. Samtliga informanter har någon 

form av utbildning inom flerspråkighet. Tre av fem lärare är utbildade inom svenska som 

andraspråk utöver sin grundlärarutbildning medan de två resterande har en grundlärarutbildning 

från Högskolan som inriktat sig på interkulturalitet. Informanternas erfarenheter som utbildade 

och verksamma lärare är relativt korta. Två av informanterna har varit verksamma som utbildade 

lärare i 1 år och två andra har varit verksamma i 4 år. En informant har längst erfarenhet som 

verksam lärare och har arbetat i 6 år. Det är även av betydelse att nämna informanternas egna 

flerspråkiga bakgrund. Samtliga informanter har annat modersmål än svenska.  

3.3 Genomförande  
 
Intervjuer som metod valdes med tanke på studiens syfte. Målet var att få en fördjupad förståelse 

för lärares attityder till flerspråkighet. Intervjuerna omfattade ett antal öppna frågor som gav 

upphov till följdfrågor och utvecklade svar. Att ställa öppna frågor var ett medvetet val då 

informanterna själva fick tolka och besvara frågorna utifrån sina tankar och erfarenheter. Jag 

sökte inte efter några givna svar. Ett informationsbrev (se bilaga 2) som innehöll information om 

studiens syfte och mål utformades. Brevet innehöll information om deltagarnas rättigheter. Dessa 
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rättigheter innefattade anonymitet, frivillighet och rätten av avbryta deltagandet vid önskan. 

Brevet skickades till två skolor i Stockholm. De informanter som visade intresse kontaktades och 

bokades så småningom in för intervjuer. Intervjuerna skedde på den skola som lärarna arbetar på, 

där jag fick tillträde till ett tomt grupprum. Intervjuerna skedde enskilt med varje informant. 

Intervjuerna grundade sig på ett antal skrivna frågor som varje informant fick svara på. Dessa 

frågor var utformade på så sätt att rum för följdfrågor lämnades. Följdfrågorna skiljde sig 

beroende på informanternas svar för att genom anpassade frågor få ett rikare intervjumaterial. 

Intervjuerna spelades in med deltagarnas medgivande för att senare transkriberas och analyseras.   

3.4 Fenomenografi  
 
Fenomenografi är en kvalitativ metod som används för att systematisera, analysera och beskriva 

informanters svar vid intervjuer. Ett fenomenografiskt tillvägagångssätt innebär att forskaren är 

ute efter att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av informanterna (Larsson, 1986, s. 13). 

Larsson nämner att det grundläggande för denna ansats är skillnaden mellan hur någonting är och 

hur någonting uppfattas vara. Att undersöka hur någonting är kallar Larsson för första ordningens 

perspektiv och syftar till fakta. Den fenomenografiska ansatsen faller under den andra ordningens 

perspektiv som handlar om hur en person upplever ett fenomen. Det är alltså inte en fråga om 

något är sant eller falskt, rätt eller fel, utan forskningsuppgiften handlar om att redovisa personers 

uppfattningar (Larsson, 1986, s. 12). 

Syftet med denna analysmetod är att beskriva hur något framstår för informanterna och inte hur 

ett fenomen egentligen är. I denna studie syftar fenomenet till flerspråkighet och syftet med 

denna studie är att undersöka olika lärares attityder till detta fenomen. Det är alltså attityderna till  

flerspråkighet i sig som undersöks och beskrivs i denna studie.  

3.4.1 Analysmetod  
 
Dahlgren och Johansson (2016, s. 162) framhåller att fenomenografi som metod är utvecklad för 

att analysera information från en enskild individ. Denna metodansats är lämplig för att framställa 

och analysera människors åsikter och uppfattningar om olika fenomen. Larsson (1986, s. 20) 

skriver att avsikten med en fenomenografisk analysmetod  är att hitta kvalitativt skilda kategorier 

där olika uppfattningar kan beskrivas. Kvalitativt skilda kategorier innebär att informanternas 
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svar kategoriseras i olika fack som beskriver olika egenskaper hos svaren. De huvudsakliga 

verktygen i denna analysmetod är jämförelserna mellan de olika svaren. Forskaren bör söka efter 

likheter och skillnader i informanternas svar. Larsson (1986, s. 31) framhåller att det är genom 

jämförelserna som forskaren ser en gestaltning av en uppfattning och för att kunna gestalta 

variationen av uppfattningar måste forskaren lära känna materialet genom noggrann läsning och 

reflektion. 

Dahlgren och Johansson (2016, s. 167) har utvecklat en fenomenografisk analysmodell som 

exemplifierar analysprocessen. Första steget liknar Larssons uppmaning att lära känna materialet. 

Detta sker genom att läsa intervjuerna, som transkriberats ett flertal gånger. Steg två i modellen 

syftar till analysens start, och i detta steg ska en urskiljning av uttalandena ske. De uttalanden 

som är av betydelse ska i ett senare skede grupperas eller kategoriseras. Det tredje steget i 

modellen handlar om jämförelser mellan de olika uttalandena. Syftet med detta är att hitta 

likheter och skillnader i materialet. Det fjärde steget i analysen är att gruppera likheterna och 

skillnaderna, vilket innebär att de olika uttalandena ska sorteras på så sätt att de relaterar till 

varandra med tanke på deras likheter och olikheter. Det femte steget handlar om att artikulera 

kategorierna vilket innebär att finna kontentan av likheter inom de olika kategorierna, alltså vad 

det är som binder uttalandena samman. Det sjätte steget handlar om att namnge de kategorier som 

skapats. Kategoriernas namn synliggör det väsentliga i materialet. Det sjunde och sista steget i 

modellen handlar om att granska uttalandena för att se om de är uteslutande, det vill säga 

undersöka om uttalandena inte får plats i någon annan kategori. I avsnittet nedan beskrivs hur 

metoden har använts i den här undersökningen. 

3.4.2 Databearbetning  
 
Jag läste igenom materialet i enlighet med Dahlgren och Johanssons analysmodell (2016) och 

arbetade sedan stegvis enligt modellen. Jag valde att följa Dahlgrens och Johanssons (2016, s. 

168) rekommendation att arbeta med materialet fysiskt, dvs materialet transkriberades, skrevs ut 

och klipptes ut i olika passager. Detta gjordes för att få en tydligare överblick över de olika 

utsagorna som jag insamlat från informanterna. När de olika passagerna var utklippta försökte jag 

hitta likheter och skillnader i informanternas svar. När jag funnit olikheter och likheter i svaren 

började jag gruppera de olika passagerna och försökte hitta en relevans mellan svaren. 

Relevansen syftar på likheter i utsagorna på så sätt att informanterna säger olika saker men 
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kärnan i deras uttalanden är densamma. När jag funnit en relevans placerade jag de olika 

passagen i fyra olika grupper som jag skapat och namngett med åtanke på utsagornas kärna. 

Rubrikerna har jag namngett: tillgång, hinder, erfarenhet och undervisning. Dessa rubriker 

omfattar olika kategorier som redogörs för med stöd av utvalda citat som är uttagna från 

intervjuerna med informanterna.  

3.5 Reliabilitet och validitet  
 
Studien mäter olika attityder till flerspråkighet. För att ta reda på vilka olika attityder lärare har 

till flerspråkighet har lärare i årskurserna F-3 intervjuats. Då studien syftar till att undersöka olika 

attityder till flerspråkighet hos lärare har jag vänt mig till den direkta källan, dvs. lärare. 

Materialet är tillförlitligt då det är insamlat från just lärare som var min målgrupp. Resultatet talar 

inte för samtliga verksamma lärare på Sveriges skolor, utan resultatet gäller för de deltagande 

lärarna. Då resultatet visade en variation av uppfattningar som lärarna har finns det skäl till att 

utgå från att fler lärare uppfattar fenomenet på ett liknande vis i enlighet med kategoriseringarna.  

Materialet bearbetades genom att det spelades in och transkriberades för att senare analyseras 

med ett fenomenografiskt tillvägagångssätt. Den fenomenografiska analysmetoden beskrivs 

noggrant under metodavsnittet liksom hur jag bearbetat materialet enligt metoden under avsnittet 

Databearbetning. På så sätt får läsaren en inblick i studiens tillvägagångssätt. Läsaren får tillgång 

till de steg jag tagit för att komma fram till de olika kategoriseringar som framkommit av 

analysen. Resultatet av analysen framställs under rubriken Resultat och läsaren har tillgång till ett 

relativt stort urval citat som byggt de olika kategorierna. Citaten är utvalda med tanke på kärnan i 

uttalandet. När kärnan i uttalandena väl är etablerade har citaten brutits ner i underrubriker som 

representerar attityder till flerspråkighet. Detta gjordes för att läsaren ska få en tydligare inblick i 

hur man kan tolka attityderna i citaten på en djupare nivå.  

 

3.6 Forskningsetiska principer  
Undersökningen är genomförd enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att bedriva 

denna forskning med ett etiskt korrekt bemötande och genomförande. Informanterna som deltar i 

min studie har ett krav på skydd och detta krav kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 5). Individskyddskravet innefattar fyra delar, informationskrav, samtyckeskrav, 
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nyttjandekrav och konfidentialitetskravet. Informationskravet syftar till att informera 

informanterna om deras roll i studien samt villkoren för deras deltagande. Informanterna ska 

upplysas om att de kan avbryta sin medverkan när de behagar samt att deltagandet är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta skedde i samband med ett informationsbrev som 

informanterna fick ta del av. Brevet innehöll information om studiens syfte, deltagarnas 

frivillighet samt villkoren att ej överlämna känslig information. Vetenskapsrådet (2017, s. 28) 

belyser att vid intervjuer kan kravet på skydd av informanternas identitet tillgodoses genom att 

maskera och anonymisera svaren. Med detta i åtanke har jag valt att anonymisera informanterna 

genom att inte namnge informanterna. Det andra kravet syftar till informanternas samtycke till 

medverkan och detta inhämtades genom informationsbrevet, där informanterna skriftligt 

överlämnade ett samtycke till medverkan. Nyttjandekravet innebär att informanterna meddelas 

om att studien endast får användas i forskningssammanhang. Slutligen har informanterna 

meddelats att deras riktiga namn inte kommer att nämnas studien, i enlighet med 

konfidentialitetskravet.  

4 Resultat  
	
I detta kapitel redogörs för de olika kategorierna som är uppstod i analysen och som utgör 

resultatet. Lärarnas attityder till fenomenet flerspråkighet redogörs för med hjälp av utvalda citat. 

Borttagna meningar och ord i citaten markeras med (…). Analysen av materialet synliggörs under 

de utvalda citaten. Utifrån intervjuerna har fyra olika kategorier bildats. Dessa kategorier 

innefattar olika uppfattningar om flerspråkighet som framkommit i analysen av materialet. 

Resultatavsnittet fokuserar inte i huvudsak på enskilda individers svar utan kategorierna 

behandlar variationer av uppfattningar i materialet som helhet. Detta innebär att de individuella 

lärarnas uppfattningar kan återkomma i olika kategorier. Informanterna presenteras i resultatet 

med benämningarna L1, L2, L3, L4 och L5.  

Avsnittet inleds med en beskrivning av de olika kategorierna och en illustration av de olika 

kategorierna synliggörs nedan i figur 1.  
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Figur 1: Uppfattningar om flerspråkighet i skolan   

Figur 1 illustrerar olika uppfattningar om flerspråkighet som framkommit genom analysen. 

Redogörelsen för dessa kategorier återfinns nedan. 

 

4.1 Tillgång  
 
Resultaten uppvisar en variation av uppfattningar om flerspråkighet; dock påträffades inget 

entydigt resultat kring huruvida de uppfattar flerspråkighet som ett hjälpmedel eller ett problem. 

Uppfattningarna visar att lärarna upplever flerspråkighet som både och. En och samma lärare kan 

således ha positiva uppfattningar om flerspråkighet likväl som negativa uppfattningar. 

Sammanhanget vid flerspråkighetens användning tyck vara av betydelse för attityderna. 

Flerspråkighet uppfattades som en tillgång på så sätt att det bejakar elevernas tillhörighet samt att 

flerspråkigheten uppfattas som ett pedagogiskt verktyg som hjälper eleverna att utveckla 

kunskaper inom det svenska språket. Språk uppfattas som en ingång till andras perspektiv och 

inger en ökad förståelse för andra.  

 

Tillhörighet  
 
Under denna rubrik har olika citat valts ut för att visa lärarnas attityder till flerspråkighet som en 

tillgång i form av tillhörighet. 

 
Jag ser det definitivt som en tillgång. Vi får lära oss fler språk och få ta del av massor av   
olika kulturer. När vi arbetar med länder så blir det mycket roligare och alla elever tycker 
att det blir väldigt roligt. Dessutom får eleverna en inblick i andras kulturer, traditioner och 
språk och för mig är det viktigt då kunskap leder till förståelse. (L1) 

 

 
Tillgång 

 
• Tillhörighet 
• Verktyg 

 

 
Hinder 

 
• Enspråkig norm 
• Modersmålet begränsar  

 
 

Erfarenhet och kunskap 
 

• Egen flerspråkighet  
• Flerspråkig miljö 

 

 
             Undervisning   
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Citatet pekar på att flerspråkighet är en tillgång i form av tillhörighet, då det ger oss möjligheten 

att öka våra kunskaper och förståelser för andras erfarenheter. Ett arbete som detta främjar 

inkludering då eleverna får ta del av andra kulturer och traditioner än sina egna.  
 

Vi lär av varandra och eleverna får dela med sig av sina kunskaper. Vi brukar läsa 
folksagor, recept och faktatexter från andra länder så att eleverna kan identifiera sig 
själva. (L3) 

 
Det som sticker ut i detta citat är att läraren ser vikten av att eleverna ska kunna se sig själva 

representerade i skolan. Undervisningsmaterial som eleverna kan identifiera sig själva med är ett 

bra exempel på inkludering och ger eleverna en känsla av tillhörighet.  
 

Fördelarna med låta dem prata lite på sitt modersmål under de här små pauserna det är att 
dem känner lite mer tillhörighet och även att de kan vara mer avslappnade och skämta på 
ett annat sätt. Man får bättre kontakt med eleverna som lärare. Man lär känna dem på en 
annan nivå speciellt om man talar samma språk som de gör (…). (L2)  

 

I detta citat påvisar läraren kopplingen mellan modersmålet och tryggheten. Läraren ser vikten av 

att tillåta eleverna använda sitt modersmål då det inger eleverna en känsla av trygghet och 

tillhörighet.  
 

Min uppfattning av dessa utsagor är att elevernas känsla av tillhörighet och representation i form 

av undervisningsmaterial, men även lärarens inställning, är en väsentlig del av undervisningen 

och elevernas utveckling. Tillhörigheten synliggörs i samspel med andra och eleverna får tillfälle 

att lära sig av varandra samt möjligheten att synliggöra sina egna kunskaper.  

Verktyg  
	
Under denna rubrik synliggörs olika citat som beskriver flerspråkighet som en tillgång i form av 

ett pedagogiskt verktyg.  

(…) samtidigt ser jag det som en tillgång eftersom det stärker inlärningsprocessen av det 
svenska språket vad gäller ett utökat ordförråd, eleverna kanske saknar kunskaper om 
begreppet på svenska, men har kunskaper om begreppets betydelse och egenskaper på 
elevernas modersmål. (L4) 

Då jag lär ut svenska som andraspråk är det viktigt att vi talar svenska men jag är inte emot 
att eleverna hjälper varandra på sitt modersmål så länge de i efterhand kan visa att de 
förstått på svenska. Det är svårt att lära sig nya språk och ibland behöver man hjälp att få 
något förklarat eller bara återberättat på ett annat sätt. (L2)  
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Det som sammankopplar dessa två citat är tillåtandet av modersmålsanvändningen i klassrummet. 

Lärarna konstaterar att modersmålet är en tillgång på så sätt att eleverna redan besitter en viss 

kunskap på sitt modersmål. Lärarna ser att eleverna kan använda de kunskaperna för att främja 

utvecklingen av det svenska språket. De ser modersmålet som ett verktyg genom att eleverna 

tillåts samarbeta på sina modersmål för att hjälpa varandra.  

Det gemensamma hos dessa utsagor är att lärarna upplever flerspråkighet som en tillgång, på så 

sätt att eleverna uppfattas ha ett inre lexikon som de kan använda sig av för att stärka det svenska 

språkets utveckling. Eleverna har tillgång till sitt modersmål för att lära sig men också för att lära 

andra. 

 

4.2 Hinder  
 
Flera utsagor pekar på att flerspråkigheten inte hör hemma i klassrummet. Flerspråkigheten 

hänvisas att användas utanför skolans väggar. Resultaten pekar på tydliga exempel på en 

enspråkig norm i klassrummet genom att elevernas modersmål medvetet exkluderas från 

undervisningen. Under denna rubrik redogörs för olika uppfattningar om hur flerspråkighet kan 

uppfattas som ett hinder för utvecklingen. Attityderna till flerspråkighet är väldigt negativa till 

användningen av modersmålet i klassrummet. Detta synliggörs genom attityderna till de 

flerspråkiga elevernas förmågor.  

 

Enspråkig norm 

Denna rubrik innefattar olika citat som hänvisar till hur lärarna uppfattar flerspråkighet som ett 

hinder för svenska språkets utveckling och hur modersmålet inte har någon plats i klassrummet.  

Nej, på vår skola har vi en språkpolicy. Eleverna får bara prata svenska i klassrummet. Men 
på rasterna får eleverna prata på sitt modersmål så länge alla i runt om förstår vad som sägs 
annars är det svenska som gäller. (L5)  

 
Flerspråkighet närmast förbjuds på så sätt att skolan satt upp en policy som inte tillåter eleverna 

att tala sitt modersmål. Eleverna tillåts prata sitt modersmål på raster men endast om de runt 
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omkring förstår vad som sägs. Eleverna tvingas lämna ifrån sig sina språk för att inkludera andra 

på samma gång som en del av dem själva exkluderas.  
 

Eleverna får bara prata svenska i klassrummet för att de behöver utveckla det svenska 
språket. Sedan är det viktigt för mig att alla elever i klassrummet ska förstå vad det är som 
sägs och på så sätt skapar jag en tryggare miljö för eleverna. (L4)  

 
Samma ton följer i detta citat. Elevernas modersmål anses vara en otrygghet för dem runt om som 

ej förstår. Min uppfattning av dessa citat är att eleverna tvingas lämna sina språk till fördel för 

andras inkludering och trygghet, medan de själva avsäger sig sin trygghet.  
Nackdelen med att tillåta att dem ska prata är att det kan bli lite för fritt, att dem inte riktigt 
förstår gränserna mellan skola och hemmafronten. Hemma pratar du ditt modersmål och i 
skolan så är det svenska som ska talas så det är lite plus och minus. (L2)  

 
Min uppfattning av dessa utsagor är att modersmålet inte får plats i klassrummet där distinktionen 

mellan hemmet och skolan tydliggörs. Uppfattningen om att flerspråkighet är ett hinder 

tydliggörs i dessa citat och modersmålet hänvisas som en fritidssyssla och inte en tillgång. 

Elevernas modersmål pekas ut som något negativt som inger en form av otrygghet för dem runt 

omkring som inte förstår språket.  

 
Modersmålet begränsar  
	
Under denna rubrik synliggörs citat som syftar till att flerspråkighet är ett hinder på så sätt att det 

begränsar det svenska språket.  
Egentligen skiljer det inte sig så mycket eftersom alla elever oavsett bakgrund är olika och lär sig 
olika men skillnaden är att det för en enspråkig elev inte blir knasigt i huvudet eftersom allt låter 
likadant medan för en flerspråkig kan det på grund av att eleven talar flera språk bli svårare att ta till 
sig information. (L3)  

 
Jag ser det som ett problem eftersom det skapar hinder för eleverna vid hörförståelse. Detta är något 
som upptäcktes vid ett test av Legilexi. Resultaten visade stora svårigheter hos samtliga elever vad 
gäller förståelse av texter. (L4) 

 
Citaten pekar på att elever lär sig olika oavsett bakgrund och språk men att fler språk kan 

begränsa eleverna genom att de får svårigheter med att särskilja språken.  

Min tolkning av dessa citat är att flerspråkiga elever anses ha svårigheter med att ta till sig 

information. Lärarens attityd pekar på att flerspråkiga elever uppfattas ha en lägre 

förståelseförmåga än enspråkiga elever.  
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4.3 Erfarenhet och kunskap 
	
Flerspråkighet inom skolan tycks på att vara en komplex fråga för lärare då många olika faktorer 

spelar en roll. En viktig faktor för attityderna kring flerspråkighet är lärarnas kompentens om 

ämnet. Kunskap är en ingång till förståelse och ju mer kunskap vi besitter, desto mer förståelse 

har vi för ett fenomen. Trots att samtliga informanter är flerspråkiga ser man en skillnad i 

attityderna till fenomenet. Detta kan vara ett resultat av informanternas kunskap om ämnet i en 

undervisningssituation. Erfarenheter är en sak men att kunna omvandla erfarenheter till 

förmedling av kunskap är en annan fråga. Samtliga informanter berättar att de arbetar med 

svenska som andraspråk i klassrummet, men endast tre av dessa fem informanter har en 

utbildning inom ämnet. En bristande kunskap om hur de ska arbeta med flerspråkighet kan bidra 

till deras attityder till fenomenet. Under denna kategori står lärarnas erfarenhet i fokus. 

Därigenom synliggörs utbildning och kompetens inom flerspråkighet som en faktor för attityder 

och uppfattningar av fenomenet.  

 

Egen flerspråkighet 

Under denna rubrik har utvalda citat synliggjorts för att uppvisa lärarnas egna erfarenheter av 

flerspråkighet.  

Min erfarenheter av flerspråkighet är ganska bred, jag är själv flerspråkig jag pratar tre 
språk flytande och jag växte upp från födsel till fyra års åldern i en flerspråkig miljö (…). 
(L2) 

Jag är själv flerspråkig och uppväxt i en mångkulturell ort. Jag pratade arabiska först. Det 
påverkade mig när jag var yngre då jag lärde mig två språk parallellt där grammatiken i de 
två olika språken skiljer sig enormt. Men idag är jag stark i båda språken. (L5)  

 
Jag är själv uppvuxen i en familj som pratar två språk och lärde mig endast att förstå mina 
föräldrars modersmål. Jag växte upp i ett område där flerspråkighet var ovanligt. När jag 
sedan kom in i tonåren så började jag umgås med vänner som var flerspråkiga. (L1) 

 

Samtliga informanter har erfarenheter av flerspråkighet. Noterbart är att fyra av de fem 

informanterna vuxit upp i en mångkulturell miljö och utvecklat kunskaper inom svenskan samt 

behållit kunskaper inom sina modersmål. Informanten som ej vuxit upp i en sådan miljö har 

endast förståelse inom sitt modersmål.  
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Flerspråkig miljö  
 
Denna rubrik syftar till att visa lärarnas erfarenheter med flerspråkighet inom deras professionella 

yrkesroll.  
I den skolan som jag jobbar på är det majoriteten av barn med fler språk och resten har 
svenska som modersmål. Det råder definitivt mångkulturalitet i kommunen. Eftersom jag 
arbetar som svenska med andraspråkslärare så kommer flerspråkigheten in i klassrummet 
dagligen. (L2) 

På min skola finns endast SVA elever vilket innebär att eleverna talar annat språk än 
svenska som modersmål. (L4) 

 
På min skola är majoriteten av eleverna flerspråkiga och i kommunen är det mångkulturellt. 
I min klass har läser alla elever efter kursplanen i svenska som andraspråk. (L5)  

 
Resultatet visar att samtliga lärare har erfarenheter av flerspråkighet i sin verksamhet. Samtliga 

lärare arbetar på skolor med mångkulturalitet och hög invandring. Omfånget av flerspråkighet på 

skolorna är så pass stort att samtliga informanter utgår från svenska som andraspråk i 

klassrummet.  

4.4 Undervisning  
	
Kunskapen om ämnet tycks bidra till hur lärarna arbetar med flerspråkighet. Vissa utsagor tyder 

på att undervisningen för flerspråkiga elever och enspråkiga elever inte skiljer sig åt, medan 

andra fokuserar på att använda flerspråkigheten som ett komplement till svenskan. Detta 

arbetssätt tyder på en användning av translanguaging i klassrummet. Utsagorna påvisar ett 

strategiskt arbetssätt som inkluderar elevernas modersmål i undervisningen. Vissa utsagor pekar 

på vikten av att tillfredsställa elevernas behov av en tillhörighet i form av olika språkliga 

representationer, såsom hälsningsfraser på olika språk samt undervisning med inslag av olika 

kulturer. Denna kategori beröra undervisningsaspekten av flerspråkiga elever för att se om 

lärarnas attityder synliggörs i deras arbetssätt, så som de beskriver det.  

	
Vid högläsning plockar jag först ut ord som inte är vanligt förekommande i elevens vardag, 
dessa diskuterar vi efteråt. Vi sjunger även sånger ihop på elevernas modersmål. Vi har 
jobbat med flaggorna från elevernas hemländer och skrivit hälsningsfraser på olika språk. 
Eleverna relaterar en hel del till sitt modersmål och detta gäller särskilt de elever som 
kommit från förberedelseklasser. (L4) 
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Jag arbetar mycket med digitala verktyg som Ipads och där har eleverna tillgång till olika 
språk. (L3) 

 
Med mina elever arbetar vi mycket med bild stöd, det vill säga alla olika begrepp som jag 
presenterar för dem visar jag också bilder till. Då får de både höra begreppet men också se 
vad det betyder visuellt. (L5)  

 

Min uppfattning av utsagorna är att lärarna arbetar på liknade sätt med flerspråkighet, där fokus i 

undervisningen syftar till begreppsförståelse med inslag av högläsning och visuellt stöd. Det som 

skiljer sig är informanterna som inkluderar elevernas språk i undervisningen i form av digitala 

medel och samspel med kamraterna. Det svenska språket råder i klassrummet för samtliga men 

skillnaden är att elever i vissa klassrum tillåts tillgång till sitt modersmål. Det bör framhållas att 

fem av fem informanter arbetar med svenska som andraspråk i klassrummet trots att endast tre av 

dessa har utbildning inom ämnet En bristande erfarenhet inom läraryrket kan bidra till de 

attityder som framkommit av analysen.  

5 Diskussion  
	
Detta kapitel är uppdelat i två rubriker. Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där det 

framkomna resultatet kopplas ihop med studiens bakgrund och tidigare forskning. Avsnittets 

andra del består av en metoddiskussion där studiens olika metoder och tillvägagångssätt 

diskuteras med hänsyn till tillförlitlighet och giltighet.  

5.1 Resultatdiskussion  
 
Denna studie har visat på en variation av attityder till flerspråkighet. Tyvärr är många av dessa 

attityder av det negativa slaget. Jag använder termen tyvärr då flerspråkighet enligt min mening, 

men även ur ett forskningsperspektiv, är en tillgång och ett verktyg för elever med ett annat 

modersmål. Skolverket nämner språkets betydelse för människan på följande vis ”Språk är 

människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2018, s. 257).  

När lärarna har en negativ attityd till flerspråkighet väljer de att ta ifrån eleverna ett väsentligt 

verktyg för deras lärande, resonemang och kommunikationsförmåga. Detta är något som 

synliggörs i resultatet där många citat pekar på att lärarna utesluter elevernas modersmål ur 

klassrummet. Då samhället blir allt mer integrerat med mångfald är det av stor betydelse att lärare 

har goda attityder till flerspråkighet.  
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Lärares attityder har ett stort inflytande på elever. Detta kan kopplas tillbaka till Ladberg (2003, 

s. 13) som nämner att om läraren upplever att flerspråkighet är problematiskt och ett hinder för 

elevens utveckling och lärande, kan denna attityd smitta av sig på eleverna. En sådan inställning 

kan leda till att läraren har låga förväntningar på de eleverna som är flerspråkiga. Låga 

förväntningar är en fälla för elever då det hindar deras möjligheter. Lärarnas förväntningar är en 

faktor för elevernas framgång eller svårighet (Ladberg, 2003, s. 13). Låga förväntningar på 

flerspråkiga elever genomsyrar många av utsagorna och attityderna pekar på att flerspråkiga 

elever uppfattas ha en sämre förståelseförmåga, är begränsade i sitt språk samt har svårigheter att 

särskilja språken. Eleverna tvingas lämna sitt modersmål och därav sitt verktyg utanför 

klassrummet i många av utsagorna. Detta tyder på att det inte är en ovanlig företeelse. Rosén och 

Wedin (2015, s. 133) skriver att eleverna ger upp sina modersmål till fördel för svenskan. Detta 

är åtminstone det utsagorna pekar på. Enligt några av citateten kan en tolka det som att några 

lärare anser att modersmålet och svenskan inte kan gå hand i hand, utan att i skolan ska svenska 

talas och hemma ska modersmålet talas.  

Noterbart för mig var att informanterna själva är flerspråkiga och ändå har negativa attityder till  

flerspråkighet. Detta kan troligtvis vara ett inlärt beteende från barnsben där flerspråkigheten inte 

fick plats i skolan; likaså kan det vara resultatet av en bristande kompetens. Utbildning är 

väsentlig och då omfånget av flerspråkighet är så pass nytt i Sverige anser jag att utbildning inom 

detta fenomen är nödvändigt för lärare. Resultatet av en handling som tvingar eleverna att lämna 

sitt språk innebär inte endast att eleverna tappar ett verktyg, utan att de även kan känna ett 

utanförskap. Som lärare bör inkludering prioriteras då det gynnar elevers välmående. Ett specifikt 

citat visade på hur verkligheten kan se ut för många flerspråkiga elever:  

Nej, på vår skola har vi en språkpolicy. Eleverna får bara prata svenska i klassrummet. Men 

på rasterna får eleverna prata på sitt modersmål så länge alla i runt om förstår vad som sägs. 

Annars är det svenska som gäller.   

Jag anser att attityden i det här citatet är skadlig på många sätt. Det mest noterbara i citatet är att 

modersmålet närmast förbjuds på så sätt att skolan satt upp en språkpolicy som inte tillåter andra 

språk än det svenska på skolan. Detta sänder ett budskap till eleverna att deras språk är mindre 

värt än det svenska språket. Denna företeelse kan koppas tillbaka till Svensson (2017, s. 51-52) 

som skriver att elevernas språk osynliggörs och förminskas på skolorna. Men enligt min mening 
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inte endast språket som förminskas utan även eleverna själva. Vårt språk är sammankopplat till 

vår kultur och därav vår identitet. Detta är något som Skolverket erkänner ”Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker” (Skolverket, 2018, s. 87). Genom att osynliggöra elevernas språk osynliggör vi en del av 

deras identitet. Vi sänder budskapet att den delen av dem inte är välkommen i svenska skolan.  

Resultatet pekar också på goda attityder till flerspråkighet. Utsagorna visade på kompetenser 

inom translanguaging, vare sig lärarna var medvetna om det eller ej. Detta påvisades genom att 

några lärarna inkluderar elevernas olika modersmål i undervisningen i form av samtal och 

material. Att ha en god attityd till ett fenomen synliggörs inom olika områden. I denna studie 

synliggörs bland annat arbetsmetoder som inkluderar eller är baserade på flerspråkighet. 

Arbetsmetoder som dessa är intressanta att se då det tyder på en förändring av attityder och en 

ökad kunskap kring mångfald. Lärarna ser modersmålet som en tillgång genom att tillåta eleverna 

att använda sig av sina språk i ett utvecklade syfte men även i syftet att öka deras tillhörighet. 

Lärarna uppmärksammar fördelarna med elevernas modersmål i enlighet med translanguaging 

som syftar till att uppmärksamma samspel, kreativitet och förmåga att förändra och utveckla 

språket (Rosén & Wedin, 2015, s. 124). Resultatet visar att lärarna ser flerspråkighet som en 

resurs och detta är en grundsten inom translanguaging. Svensson (2018, s. 5) framhåller att 

translanguaging bygger på inställningen att  flerspråkighet är en viktig del för inlärning och 

genom denna attityd kan läraren arbeta strategiskt för att främja varje enskild elevs flerspråkighet 

som en resurs i klassrummet.  

Både negativa och positiva attityder förekommer i resultaten. En förändring är på ingång men 

utifrån dessa resultat kan jag konstatera att fler åtgärder bör vidtas för att främja flerspråkighet i 

klassrummet. Allt för många negativa attityder är kopplade till flerspråkighet och de resultat som 

pekade på positiva attityder är tunna. Bejakandet är synligt men det är enligt min mening 

kompetensen som saknas. Lärarna saknar kunskap om hur de ska inkludera och använda 

flerspråkighet i undervisningen. 
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5.2 Metoddiskussion  
	
För att få kunskap om olika attityder som lärare har till flerspråkighet är det av betydelse att gå 

direkt till källan, det vill säga lärare. Intervjuer som insamlingsmetod var därför väsentlig för 

studiens trovärdighet. Intervjuerna genomfördes på likande sätt med avseende på miljö, kontakt, 

och grundläggande frågor. Trots detta skiljer sig intervjuerna åt med tanke på att varje individ 

upplever och uppfattar fenomen olika. Problematiken som kan uppstå med en metod som denna 

är att informanterna inte är uppriktiga i sina svar. En annan faktor som kan påverka svaren är 

informanternas dagsform. Har informanten haft en dålig dag kan detta återspeglas i svaren. Jag 

har ingen anledning att befara detta i min studie då jag samlade in en variation av attityder från 

varje informant. Samtliga informanter visade på inslag av både negativa och positiva attityder till 

fenomenet i sina svar. Materialet har således ett varierat innehåll som gav goda förutsättningar för 

en fenomenografisk metodanalys. Användningen av fenomenografi som metodanalys visade sig 

vara tidskrävande men samtidigt väldigt givande. Denna metod kräver en noggrannhet i både 

läsningen och sorteringen av materialet. Vad gäller analysdelen av materialet är det av betydelse 

att nämna att kategorierna skapats utifrån min uppfattning av intervjuerna. Studiens tillförlitlighet 

kunde ha stärkts genom en förhandlad samstämmighet. Förhandlad samstämmighet beskrivs av 

Fejes och Thornberg (2016, s. 171-172) som att flera forskare analyserar samma material och 

kategoriserar dessa var för sig. Därefter tar forskarna del av varandras resultat. Med utgångspunkt 

i dessa resultat ska forskarna i samråd med varandra gå igenom de olika kategorierna för att se 

om det finns en gemensam grund. Jag valde att bortse från den förhandlade samhörigheten då jag 

skriver studien på egen hand. Detta kan ha påverkat studien då det endast är jag som bearbetat 

och skapat kategorierna utifrån min egna tolkning av materialet. Kategorierna hade kunnat se 

annorlunda ut om materialet bearbetades och tolkades med hjälp av ytterligare en part. Utöver 

detta är fenomenografi den rätta metoden för denna studie då den syftar till att studera människor 

uppfattningar kring ett fenomen.  
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6 Avslutning och förslag på fortsatt forskning  
Sammanfattningsvis påträffades inga entydiga uppfattningar kring flerspråkighet. Fenomenet 

omfattar ett brett område och resultatet påvisade både positiva och negativa uppfattningar. De 

positiva attityderna syftar till elevernas tillhörighet samt uppfattningen om flerspråkighet som ett 

pedagogiskt verktyg. De negativa attityderna tycks ligga i användningen av modersmålet 

innanför klassrummet som ett hinder för utvecklingen av det svenska språket. Allt fler lärare 

börjar bejaka flerspråkighet i undervisningen och en god attityd är grunden till bejakandet. Men 

för att kunna använda flerspråkighet som en resurs i skolan krävs det kunskaper som hjälper 

lärarna att inkludera flerspråkighet i undervisningen. Detta är då en fråga om reform och det är 

viktigt att lärarutbildningen erbjuder utbildning som är anpassad för dagens samhälle.  

Flerspråkighet är ett brett område med många olika ingångar. Denna studie undersökte attityder  

på en individ- och gruppnivå. En intressant ingångspunkt i ämnet är att undersöka grunderna för 

de negativa attityderna till flerspråkighet ur ett samhällsperspektiv. En annan ingång som är av 

relevans för flerspråkighet är de olika pedagogiska arbetssätten. En sådan studie skulle innefatta 

lärares olika arbetsmetoder för att främja och stimulera flerspråkigheten i klassrummet. Då 

translanguaging är ett växande begrepp inom arbete med flerspråkighet vore det av relevans och 

betydelse att undersöka hur det sker i praktiken och om lärarna är medvetna om begreppets 

innebörd och tillämplighet. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
 

Hur ser dina erfarenheter av flerspråkighet ut?  

 

Vilken form av utbildning har du ?  

 

Hur ser flerspråkigheten ut på din skola?  

 

Hur arbetar du med flerspråkighet i klassrummet?  

 

Ser du flerspråkighet som en tillgång eller ett problem? (På vilket sätt?)   

 

Tillåter du eleverna att samtala med sina klasskamrater på sitt modersmål i klassrummet? 

Utveckla varför ni tillåter det eller varför ni inte gör det.  

 

Upplever du några fördelar/nackdelar med att tillåta detta?  

  

Vilka insatser i klassrummet kan en lärare göra för de elever som är flerspråkiga?  Och: skiljer 
det sig från hur du undervisar enspråkiga elever? Hur? Varför? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln: pedagogers 
främjande till  flerspråkighet. 
 
Jag heter Rebecka Hanna och studerar till grundlärare F-3 vid Mälardalens högskola. Under 
hösttermin 2018 ska jag genomföra ett självständigt arbete som en del av lärarutbildningen. 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares attityder till flerspråkighet. Studien kommer att 
genomföras på er skola och jag vänder mig till grundskollärare f-3. Deltagandet i studien innebär 
att en intervju kommer att genomföras. Intervjun beräknas att ta omkring 20-30 minuter. Hela 
intervjun kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder 
att anonymiteten skyddas i undersökningen och den insamlade informationen kommer att 
förvaras på ett säkert sätt. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till 
andra studerande samt till examinator utan att någon av de medverkandes identitet avslöjas. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen DiVA. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Jag frågar 
härmed om du vill delta i denna undersökning och om du vill medverka: 
 

Ja  Nej  

 

 

Ort/datum/år 

__________________________ 

Underskrift 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

______________________________________________ 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss. 

Rebecka Hanna    

Rha16001@student.mdh.se  Handledare : Karin Sheikhi  

  Karin.sheikhi@mdh.se  


