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Rebecka Saadou Hanna & Hadil Kabro Malki  

Språkutvecklande arbetssätt  - En studie om några lärares språkutvecklandearbetssätt med 
flerspråkiga elever.  
 

Pedagogical practices supporting language development - A study on the pedagogical 
practices used by a group of teachers in their work with multilingual pupils 

Studien syftar till att bilda en uppfattning om hur några 1-3 lärare arbetar språkutvecklande 
med flerspråkiga elever. Studien är av ett kvalitativt slag vilket innebär att resultatet bygger 
på intervjumaterial som insamlats från lärare som informanter. Det insamlade materialet har i 
sin tur bearbetas med en innehållsanalys. Tre olika huvudkategorier framkom ur analysen 
dessa kategorier syftar till lärarnas olika arbetssätt samt vilka utmaningar och möjligheter de 
upplever i arbetet med flerspråkiga elever. Studiens resultat berör även diverse attityder och 
hur dessa kan ligga till grund för lärarnas arbetssätt. Genom resultatet påträffades en variation 
av språkutvecklande arbetssätt där gemensamma var interaktionen med andra. Resultatet 
visade även på en del svårigheter men även möjligheter i arbetet med flerspråkiga elever.  
Attityderna gentemot flerspråkighet tyck ligga till grund för hur lärarna bemöter och arbetar 
med fenomenet. De positiva attityderna syftar till att använda elevernas flerspråkighet som en 
resurs för det språkutvecklande arbetet. Negativa attityder syftar till synen på flerspråkighet 
som ett hinder för det svenska språkets utveckling. Negativa attityder tycks påverka elevernas 
självbild och motivation och därav hämma det språkutvecklande arbetssättet. Genom 
resultatet påträffades en variation av språkutvecklande arbetssätt där gemensamma var 
interaktionen med andra. Informanterna angav att en utbildning inom svenska som andraspråk 
är väsentligt för ett framgångsrikt arbete med flerspråkiga elever. Resultaten visade på att 
lärarnas arbetssätt inte endast syftar till att utveckla de flerspråkiga elevernas språk  
arbetssätten syftar till att stärka samtliga elevers språk. Resultatet påvisade att samtliga lärare 
arbetar omedvetet med transspråkande och trots det lyckas lärarna fånga det centrala i arbetet 
med transspråkande vilket syftar till synen på flerspråkighet som en resurs för elevernas 
lärande.  
 
Årtal: 2019/2020 Antal sidor: 50  
Nyckelord: Flerspråkighet, Språkutvecklandearbetssätt, Attityder, Innehållsanalys, 
Cirkelmodellen, Transspråkande  
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1 Inledning  
 
Mångfald, mångkulturalitet och flerspråkighet är begrepp som vi stöter på dagligen och dessa 

begrepp återspeglar samhället i Sverige idag. Vi omfamnas av mångfald i form av bland annat 

könsidentiteter, sexuella läggningar och inte minst etniska bakgrunder. Den mångkulturalitet 

som råder i Sverige ger upphov till nya perspektiv och förhållningssätt i samhället och även 

på skolorna runt om i Sverige. Skolverket (2017a, s.1) framhäver Sveriges mångfald genom 

att belysa den stora språkliga mångfalden som existerar på grundskolan. Skolverket lyfter att 

år 2016 var det 27% flerspråkiga elever i grundskolan.  Mångkulturalitet tillför nya tankesätt 

och utmaningar för lärare. En utmaning som vi uppmärksammat under våra praktikperioder är 

det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga elever. Språket är en väsentlig del för elevers 

lärande och utveckling. Då nästan var fjärde elev i grundskolan har ett annat modersmål än 

svenska är det därför av stor relevans för lärare att ständigt utveckla sina kunskaper inom 

språkutveckling.  

 

Läroplanen yrkar på en likvärdig utbildning för samtliga elever. I läroplanen framgår det att  

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. (Skolverket, 2018, s. 6).  

Detta innebär bland annat att elever får ta del av språk och skrift med ett ämnesinnehåll som 

anpassas och görs begripligt för dem. (Skolverket, 2017a, s. 1). En språkutvecklande 

undervisning syftar till att fokusera och främja elevers språkliga utveckling genom olika 

didaktiska och språkutvecklande arbetssätt för samtliga elever.  

Språkutvecklande arbetssätt är gynnsamt för samtliga elever då språket är ingången till 

lärandet men bör särskilt betonas för flerspråkiga elever då de har dubbla eller fler 

inlärningsprocesser. I boken Greppa språket som är utgiven av Skolverket, (2012, s. 14) 

framgår det att den avgörande faktorn för flerspråkigas framgång i skolan utgörs av ett 

välfungerade språk som anpassas för olika kontexter. Skolverket skriver vidare att detta 

endast kan uppnås med en professionell lärare. Ett sätt för eleverna att uppnå detta är att skapa 

möjligheter för en varierad och anpassad undervisning där eleverna erbjuds många olika 

situationer till språkanvändning och interaktioner (Skolverket, 2012, s. 14).  
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1.1 Syfte och problemområde  
 
Flerspråkighet är numera en del av samhällets och inte minst skolans vardag. Vi som framtida 

lärare kommer med all säkerhet stöta på flerspråkighet i våra klassrum. Det är därför av stor 

vikt att vi ständigt utmanas och utvecklar våra kunskaper för att ge samtliga elever de olika 

möjligheter som de behöver för en lyckad skolgång. Många lärare tycks sakna kunskaper 

kring flerspråkighet och detta kan bero på ett bristande intresse eller utbildning. Syftet med 

denna studie är att få en inblick i hur lärare arbetar språkutvecklande med flerspråkiga elever 

samt hur de upplever arbetet med flerspråkighet i klassrummet.  

 

1.2 Forskningsfrågor  
 

• På vilket sätt arbetar några lärare språkutvecklande med flerspråkiga elever?  

• Upplever lärarna några svårigheter eller möjligheter i arbetet med flerspråkiga elever?  

• Hur kan lärarnas attityder gentemot flerspråkighet påverka elevernas språkutveckling? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  
 
Denna studie är uppdelad i sex olika avsnitt. I det första avsnittet bjuds ni som läsare in i 

uppsatsen inledning, syfte samt de olika frågeställningar som utgör grunden för denna studie. 

Det andra avsnittet av studien syftar till att definiera olika begrepp som är av betydelse för 

uppsatsen. Utöver begreppsdefinitionen får läsaren även tillgång till tidigare forskning som är 

av relevans för studien. Avsnitt tre består av metodbeskrivningar. I detta avsnitt redogörs de 

olika metoder och material som vi använt oss av för att genomföra studien. I avsnitt fyra får 

läsaren en redogörelse för resultatet av studien. Det femte avsnittet behandlar en diskussion av 

det framtagna resultatet men även en utvärdering av studiens metod. Det sjätte och sista 

avsnittet omfattar ett avslut i form av en sammanfattning av studien samt de slutsatser vi 

kunnat dra av resultatet. Detta avsnitt berör även ett förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
 

I detta avsnitt redogörs relevanta begrepp för studien. Det finns många olika definitioner till 

varje begrepp men vi har valt att presentera den definition som kommer användas vidare i 

studien. Avsnittet innefattar även tidigare forskning kring språkutvecklande arbetssätt samt 

det sociokulturella perspektivet.  

 

2.1 Flerspråkighet  
 
Begreppet flerspråkighet är återkommande i denna studie men i forskningssammanhang kan 

detta begrepp benämnas på olika sätt. Definitionen av begreppet kan många gånger upplevas 

som otydlig i avseende på vem som betraktas vara flerspråkig. Två begrepp som är centrala 

inom denna forskning är flerspråkig och tvåspråkig. Dessa begrepp kommer att användas 

synonymt i denna studie vilket innebär att de betraktas ha likadan innebörd. Forskaren 

Skutnabb-Kangas (1981, s. 84) har under många år forskat inom området flerspråkighet. I 

Boken Tvåspråkighet framhåller Skutnabb-Kangas fyra olika kriterier. Dessa kriterier 

används som utgångspunkt för att karakterisera flerspråkighet. Dessa kriterier är ursprung, 

kompetens, funktion och attityder. Det första kriteriet ursprung syftar till talarens uppväxt, det 

vill säga huruvida talaren har lärt sig flera språk av infödda talare i familjen redan från barns 

ben. Kriteriet kompetens syftar till talarens färdighetsnivå, det vill säga, vilket språk talaren 

behärskar bäst. Kriteriet funktion syftar till språkets användning, hur talaren använder och 

anpassar språket i olika sammanhang och situationer. Det fjärde och sista kriteriet som 

Skutnabb-Kangas lyfter är attityder vilket syftar till talarens identitet och identifikation. 

Identifierar talaren sig själv som flerspråkig eller mångkulturell och identifieras talaren av 

andra som flerspråkig. Musk och Wedin (2010, s. 11) framhåller att dessa kriterier inte måste 

uppfyllas av en och samma person utan varje kriterium betonas olika beroende på 

sammanhang. Skutnabb-Kangas själv definierar begreppet följaktligen;  

Tvåspråkig är den som har möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i 

enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav som 

dessa samfund och individen själv ställer, på samma nivå som infödd talare, samt en 

möjlighet att identifiera sig positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och 

kulturerna) eller delar av dem (Skutnabb-Kangas, 1981, s. 93). 
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Det väsentliga i Skutnabbs- Kangas tolkning av vem som definieras som två eller flerspråkig 

är talarens förmåga att fungera på flera språk i olika sammanhang. Kompetensen inom de 

olika språken är av vikt men talarens identitet är även central i Skutnabb-Kangas definition. 

Talaren bör känna en tillhörighet till språken men även de kulturella innebörderna som 

språken bär med sig.  

Vi har valt att i denna studie använda oss av Skutnabb- Kangas definition av 

tvåspråkighet/flerspråkighet. Undersökningen syftar till de elever som behärskar men även 

har en kulturell anknytning till två eller fler språk. 

2.2 Modersmål  
 
Då begreppet flerspråkighet syftar till individers kompetens och anknytning till språket är det 

av stor vikt att definiera begreppet modersmål. Håkansson (2003, s. 13) framhåller att liksom 

två- och flerspråkighet är begreppet modersmål svårdefinierat då det kan omfatta olika 

uppfattningar om vad som utgör grunden för ett modersmål. Modersmålet kan syfta till det 

språk som individen lärt sig först, men det kan även syfta till det språk som individen 

använder mest eller behärskar bäst. 

 

Skolverket (2016, s. 5) framhåller att en allmän definition av begreppet modersmål eller 

förstaspråk, som det även kallas, syftar till det språk individen lärt sig i sin barndom och där 

språket är det främsta redskapet för kommunikation. Då modersmålet/förstaspråket syftar till 

det språk individen huvudsakligen kommunicerar på kan en definition av andraspråk således 

syfta på det sekundära språket som individen lärt sig. I denna studie betraktas begreppet 

modersmål som det språk som eleverna behärskar bäst. Begreppet modersmål kommer även 

att användas synonymt med begreppet förstaspråk. Skolverket (2019) framhåller att elever på 

skolan ska erbjudas modersmålsundervisning om en eller båda vårdnadshavare har annat 

modersmål än svenska.   

Modersmålet värnas och anses vara ett redskap för språkutvecklingen enligt Skolverkets 

läroplan där följande citat uttrycker värdet av språk:  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 
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språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och 

lärande inom olika områden (Skolverket, 2018, s. 87).  

2.3 Attityder gentemot flerspråkighet  
 
Allwood, Franker och Kós-Dienes (1988, s. 4) beskriver attityder som en viktig och 

förmedlande länk mellan våra föreställningar, känslor och handlingar. Attitydernas påverkan 

på individens beteende tycks bestå av tre komponenter, nämligen kognitiv, emotiv och 

konativ. Den kognitiva komponenten grundar sig i individens kunskaper och uppfattningar 

om företeelsen. Den affektiva komponenten grundar sig i individens tankar, erfarenheter och 

känslor för företeelsen. Den konativa komponenten handlar om hur människor reagerar på 

olika företeelser, det handlar alltså om individens beteende gentemot företeelsen. 

Attityder tänks vara en ”hållning” mellan en individ och någon företeelse som kan analyseras 

och värderas utifrån de tre komponenterna (Allwood, Franker & Kós-Dienes, 1988, s. 4). 

Attityder kan påverka våra handlingar både positivt och negativt. Skutnabb-Kangas (1981, s. 

198) betonar vikten av attitydernas roll vid inlärningen av ett främmande språk. Detta innebär 

att positiva attityder som ger upphov till motivation är avgörande och resulterar i goda 

språkkunskaper. Portolés Falomir (2015, s. 77-78) framhåller att attityder har en stor 

betydelse för språkkunskapernas tillväxt. Utöver detta framhåller Portolés Falomir även att 

motivation för främmande språk och dess kultur förekommer i våra attityder som i sin tur kan 

underlätta eller hindra vår inlärningsprocess. Det innebär att attityder till språk kan antigen 

hämma eller gynna elevers språkutveckling (Svensson, 2018, s. 11). Attityder kan därför 

framstå som betydelsefulla för språkkunskapens utveckling men även för identitetsskapandet. 

En positiv attityd gentemot flerspråkighet gynnar en positiv självuppfattning hos eleverna och 

underlättar deras språkutveckling samt kunskapsutveckling. 

Lärarens förhållningssätt och attityd till språk är därför avgörande för elevers språkutveckling. 

Svensson (2018, s. 11) skriver att lärares positiva attityder skapar en positiv inställning bland 

elever och som i sin tur leder till en djupare förståelse för varandras olikheter. Attityder 

gentemot olika språk handlar egentligen inte om själva språket i sig utan speglar snarare hur 

vi väljer att se på talarna som personer utifrån deras språkliga ursprung. Ladberg (2003, s. 13) 

framhåller att lärares attityder till flerspråkighet är grunden till hur de arbetar. Om lärare ser 

flerspråkighet som ett hinder kan det leda till att de letar orsaker till elevernas svårigheter. 

Svensson (2017, s. 51) framhåller att lärares positiva attityd och förhållningssätt till 

flerspråkighet skapar ett positivt klassrumsklimat som inkluderar alla språk. Svensson (2017, 
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s. 51-52) skriver vidare att negativa attityder kan leda till negativa konsekvenser. Elever kan 

bli mer eller mindre medvetet informerade om att deras språk inte är ett språk för lärande och 

inte tillåts i skolan. Svensson (2017, s. 51) förklarar att detta kan ske genom att läraren inte 

låter eleverna tala ett annat språk än svenska i klassrummet på samma sätt ignoreras elevernas 

flerspråkighet när deras språk aldrig nämns i klassrummet. Svensson (2017, s. 52) betonar 

vikten av att få eleverna att förstå och tro att alla språk har samma värde och är grund för 

lärandet, det för att eleverna tar till sig alla dessa attityder och kan därför påverkas av dem 

både positivt och negativt. 

 

2.4 Det sociokulturella perspektivet  
 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskjis tankar och arbete som berör 

människans utveckling, lärande och språk. Vygotskji var verksam i ca 10 år och forskade om 

människors utveckling ur ett biologiskt och sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014, s. 297). 

Detta perspektiv syftar således till att barn utvecklas på en biologisk och en sociokulturell 

linje där den biologiska utvecklingen sker oberoende på omgivningen och ser likadan ut 

världen över. När barnet väl möter språk blir hen disponerad för en sociokulturell påverkan i 

samverkan med den biologiska (Säljö, 2014, s. 298). Säljö (2014, s. 298) framhåller att det 

sociokulturella perspektivet handlar om hur människor approprierar, det vill säga hur 

människor tar till sig och utvecklar förmågor som är kulturella. Den biologiska faktorn utgör 

således människans medfödda reaktioner. I linje med människans utveckling exponeras vi till 

nya reaktioner som är beroende av den miljö människan växer upp i. Människans utveckling 

och lärande bygger på de sociala interaktionerna som vi dagligen vi stöter på. All inlärning 

sker således genom samspel med andra.  

 

Språket är människans främsta redskap till inlärning. Ett grundläggande begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet är mediering som syftar till de redskap eller verktyg som 

människan använder för att förstå omvärlden (Säljö, 2014, s. 298). Vygotskji teori utgår från 

att människan använder sig av två framstående verktyg; det språkliga och det materiella. Det 

materiella verktyget innefattar fysiska redskap. Det väsentliga i vår studie är synen på de 

språkliga redskapen. Säljö (2014, s. 299) framhåller att de språkliga redskapen syftar till olika 

symboler, tecken eller teckensystem som utgör grunden för hur vi människor tänker och 

kommunicerar. Språkliga redskap innefattar exempelvis bokstäver, siffror, räknesystem och 

begrepp. Säljö skriver vidare att språkliga redskap som de ovannämnda har sitt ursprung i den 
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kulturella utvecklingen (2014, s. 299). Säljö lyfter ett exempel på en kulturell utveckling där 

det metriska systemet övergick från begrepp som tum och fot till det system som vi använder 

oss utav idag. Detta är ett exempel som påvisar språkets utveckling i samspel med kultur och 

tid. Den språkliga utvecklingen är ingenting som sker naturligt utan den formas och utvecklas 

av traditioner. Då språk och kultur är sammanflätade är det oundvikligt att lyfta språkets 

betydelse för individens identitet. Skolans syn på flerspråkighet kan således vara avgörande 

för elevens självbild och utveckling. Ladberg (2003, s. 12) framhåller att en vanlig 

missuppfattning är att elevers modersmål hämmar utvecklingen av det svenska språket. Detta 

är onekligen en begränsad syn på språk som i värsta fall kan stjälpa eleven. Positiva attityder 

gentemot språk kan leda till en drivkraft hos eleven själv men även till en inkluderande 

inställning i gruppen vilket kan vara avgörande för den flerspråkiga eleven (Svensson, 2018, 

s. 11). Då eleverna utvecklas i samspel med andra är det följaktligen viktigt att skapa 

möjligheter för interaktion i olika undervisningssammanhang där eleverna får ta del av 

varandras erfarenheter, tankar och språk. Det är även väsentligt att lärarna skapar ett öppet 

och positivt klimat där eleverna känner sig accepterade och trygga.  

 

2.5 Språkutvecklande arbetssätt  
 
Den svenska skolan har förändrats under de senaste åren i takt med det mångkulturella 

samhällets framväxt. Det innebär att antalet flerspråkiga elever har ökat och skolorna har 

blivit alltmer flerspråkiga. Denna förändring har i sin tur skapat nya behov i landets skolor. 

Det är därför av stor vikt att bedriva en språkutvecklande undervisning som fokuserar på aktiv 

språkanvändning där språkets formella aspekter så småningom integreras. En sådan 

undervisning gynnar flerspråkiga elever och alla elever i allmänhet oavsett språkbakgrund 

(Skolverket, 2017a, s. 1). Språket har stor betydelse för elevers lärandeprocess och deras 

framtida bildning. Säljö (2014, s. 301-302) framhåller att språket är den viktigaste nyckeln för 

att ta sig in i ett samhälle och etablera en gemensam förståelse med våra medmänniskor. Det 

innebär att språket finns inom och mellan oss människor och är människans främsta redskap 

för kommunikation (Säljö, 2014, s. 303). Vidare nämner Säljö (2014, s. 301) att människor lär 

sig språket genom kommunikation med andra människor där språket kan användas som 

redskap för att kunna förstå och agera i vår omvärld. Det syftar till det sociokulturella 

perspektivet då elevens språk utvecklas i samspel med sin sociala omgivning. Språket är en 

avgörande faktor för varje elevs lärande i alla ämnen. Det är därför betydelsefullt att lärare 
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ständigt behöver bedriva en språkutvecklande undervisning i flerspråkiga klassrum så att 

denna avgörande faktor inte blir ett hinder för deras kunskapsutveckling.  

 

Wedin (2011, s. 95) framhåller att språkutvecklingen är central för elevers 

kunskapsutveckling samt lärande. Eleverna förväntas redan behärska det svenska 

vardagsspråket och ha en språklig bas när de börjar skolan. Basen utgör därför grunden för att 

utveckla förståelseförmågan samt grunden för att använda ett kunskapsrelaterat språk. För de 

elever som utövar ett annat modersmål än svenska innebär dessa förväntningar utmaningar. 

Wedin skriver vidare att eleverna måste arbeta med att utveckla den språkliga basen samtidigt 

som de ska utveckla förmågan att använda språket för att utveckla sina kunskaper inom andra 

ämnen. Då den svenska skolans uppdrag är att utforma en likvärdig utbildning till eleverna är 

det av stor vikt att skolan och lärare arbetar mot att skapa likvärdiga möjligheter för samtliga 

elever att utvecklas och få rättvisa möjligheter till lärande oavsett språklig bakgrund. 

(Skolverket, 2018, s. 6).   

Språket är en central del inom det sociokulturella perspektivet och anses vara ett väsentligt 

verktyg för inlärningen. Den interaktiva aspekten av skolan är därför av betydelse för 

elevernas språkutveckling. Partanen (2007, s. 44) lyfter vikten av att eleverna kommunicerar 

med varandra och använder ord i olika sammanhang. När eleverna interagerar med varandra 

sker det ett utbyte av kunskap och på så sätt sker lärandet. Partanen (2007, s. 39-40) Den 

sociokulturella synen på språk avser två perspektiv av ett språk, den fonetiska och den 

semantiska. Fonetiken avser att beskriva språkets och ords ljud medan semantiken innefattar 

språklig betydelse. Partanen skriver att barn har svårigheter med att skilja dessa två under 

inlärningen av ett språk vilket kan komplicera språkutvecklingen. En svårighet som Partanen  

(2007, s. 39-40) lyfter är homonymer. Detta syftar till ord som har både fonetiska och 

semantiska aspekter. För att förstå en homonym krävs förmågan att tänka abstrakt det vill 

säga kunna läsa mellan raderna och kunna sätta ord i olika kontexter. Ett exempel på en 

homonym är ordet gift: en person kan vara gift det vill säg ingått i ett äktenskap men gift kan 

även syfta till en farlig substans. Att arbete språkutvecklande innebär således mycket mer än 

att läsa och skriva. Hajer och Meestringa (2010, s. 27) framhåller att en språkutvecklande 

undervisning bör vara kontextrik som genomsyras av samspel men även stöd i språket. 

Schleppegrell (2005, s .49) nämner vikten av lärarens roll för elevens språkutveckling, läraren 

ska fungera som en länk mellan elevens vardagsspråk och skolspråk. Lärarens uppgift är 

bland annat att lyfta fram väsentliga begrepp som kan öka elevens förståelse och göra ämnet 
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mer begripligt samt skapa möjlighet för eleverna att använda dessa begrepp i olika situationer. 

Bergöö (2009, s. 29) framhåller att det är lärarens uppgift att ta reda på elevernas 

förkunskaper och förmågor för att utveckla deras vardagsspråk till att förstå ett skolspråk. 

Hattie (2012, s.110-111) nämner i sin undersökning som genomfördes med elever olika 

faktorer som kan påverka elevernas lärande. I denna undersökning nämns betydelsen av 

samarbetet mellan elever för deras kognitiva utveckling. Med lärarens stödstrukturer har 

eleven möjlighet att lära sig mer och utveckla sitt språk i ett tidigt skede vilket är 

betydelsefullt för elevers lärande i skolan. Detta stöd kan vara i form av ett målinriktat 

arbetssätt som erbjuder olika tillvägagångssätt, lärostilar och flera tillfällen att öva. Vidare 

framhåller Hattie att det är av stor vikt att läraren utgår från elevernas förkunskaper, 

erfarenheter och intressen för att kunna vidare bygga upp nya kunskaper hos eleverna. Det är 

även betydelsefullt att ha en gemensam planering och pedagogiska samtal mellan lärarna för 

att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt, vilket i sin tur kommer leda till förbättrade resultat och 

ökad måluppfyllelse. Detta framkommer även av Skolverket (2017a, s. 2) som framhåller att 

samarbetet mellan modersmålslärarna och klasslärare är betydelsefullt för flerspråkiga elever 

vad gäller deras språk- och kunskapsutveckling. Det innebär att undervisningen behöver 

planeras väl där flerspråkiga elever får möjlighet att använda sitt språk och tidigare 

kunskaper. Modersmålet hjälper dessa elever att bygga upp motsvarande kunskap på det nya 

språket. ”De barn som fått sagor lästa för sig på modersmålet, och som ingått i sammanhang 

där avancerat språk använts, har därför en gynnsam beredskap för läs-och skrivutveckling på 

såväl sitt förstaspråk som sitt andraspråk (Schleppegrell, 2004)” (Skolverket, 2017a, s. 2). 

Hammond och Gibbons (2005, s. 9) förklarar att eleverna behöver använda sig av olika 

stödstrukturer i undervisningen för att kunna självständigt utföra en uppgift. Det innebär att 

läraren ska vägleda elever till nästa steg och utmana dem med utmanande uppgifter för att de 

så småningom ska kunna utföra uppgifterna självständigt.  

Arbete med språkutveckling kan se olika ut och det finns inget färdigt recept. Det har dock 

forskats inom detta område vilket har lett till utökade kunskaper om varierande perspektiv, 

faktorer och didaktiska val som kan främja ett språkutvecklande arbete. Språkutvecklande 

arbetssätt kan ta form på olika sätt. Arbetet med språkutveckling kan syfta till ett mer allmänt 

sätt medan andra arbetssätt är strukturerade med modeller och metoder som beskriver hur 

arbetet ska utövas. Ett allmänt arbetssätt som Wedin (2017, s. 27) lyfter är sociokulturellt 

stöd. Detta avser att stötta eleverna så att kan utveckla sina kunskaper inom skolämnena 

Stöttningen syftar även till att integrera elevernas förkunskaper och erfarenheter i 
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undervisningen. Eleverna ska även ges stöttning för utvecklingen av sina språk. Ett didaktiskt 

perspektiv på språkutveckling har lyfts av Skolverket. Dessa perspektiv syftar till att främja 

flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling. De didaktiska perspektiven som 

Skolverket (2012, s. 12) lyfter har sin grund i en nordamerikansk forskning som handlar om 

flerspråkiga elevers lärande i olika ämne. I detta forskningsarbete har författarna sammanställt 

åtta punkter som visat sig vara främjande för flerspråkiga elevers lärande inom olika ämnen. 

Punkterna framställs nedan:  

• läraren betonar läsning och skrivande 

• läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 

• läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter  

• läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne  

• läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 

• läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 

• läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också̊ om olika lärandestrategier, 

och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer  

• läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö̈. 

(Skolverket, 2012, s. 12-13). 

Skolverket (2012, s. 13) framhåller att många av de didaktiska punkter som nämnts ovan 

diskuterats i samband med svenska som andraspråks undervisning och med forskning finns 

det nu belägg för att dessa punkter främjar flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling. �

Forskningen visar även på att flerspråkiga elever behöver höga förväntningar och utmaningar 

trots att de ännu inte uppnått en fullgod nivå på deras språkliga förmågor (Skolverket, 2012 s. 

14). Cummins (2001, s. 10) framhåller att de flerspråkiga eleverna ofta bär med sig sitt språk 

och sina kunskaper som utgör grunden för lärande av ett nytt språk och bör tas tillvara i 

undervisningen. Lärare bör ta hänsyn till flerspråkiga elevers erfarenheter och kunskaper samt 

vara medvetna om att inget barn är ett oskrivet blad. Detta innebär att alla sitter på tidigare 

kunskaper och erfarenheter och dessa bör aktiveras genom undervisningen för att kunna 

bygga upp en ny kunskap hos dessa elever. Därför är det av stor vikt att ge flerspråkiga elever 

möjligheten att aktivera sina tidigare kunskaper och erfarenheter inom ett visst ämne, vilket 

gör inlärningsprocessen betydligt mer effektiv. Cummins (2001, s. 11-12) framhåller att 

brainstorming är ett bra sätt att använda i klassrummet för att stimulera elevernas tidigare 

kunskaper. Genom brainstorming får de flerspråkiga eleverna möjlighet att diskutera ämnet på 
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sitt modersmål och sedan tillsammans översätta till svenska. Ett sådant arbetssätt ger även 

läraren en chans att hjälpa dessa elever med svåra ord och begrepp som tillhör det berörda 

ämnet. Detta arbetssätt främjar flerspråkiga elevers medvetenhet om sina tidigare kunskaper 

och förmågor samt stödjer dem i sin språkutveckling där då tillfället att genomföra 

diskussioner i syfte att utveckla både modersmål, svenska och ämneskunskaper (Cummins, 

2001, s. 10-12).  

 

Cummins (2001, s. 7) understryker att eleverna genom undervisningen bör ges goda 

möjligheter och uppmuntras att uttrycka sin personlighet genom olika former av muntlig och 

skriftlig språkanvändning. Detta innebär att undervisningen bör erbjuda flerspråkiga elever de 

tillfällena för att kunna utveckla och bibehålla jämlika språkkunskaper på båda språken samt 

utveckla tankeförmågan hos eleverna. Ladberg (2003, s.9) framhåller att ”när vi möter barn 

som lever med mer än ett språk är det viktigaste av allt att se att barnet behöver alla sina språk 

och att förstå att det är möjligt eftersom hjärnans kapacitet att hantera språk är oerhört stor”. 

Detta är även något som framhålls av Cummins där författaren bland annat påpekar att en 

trovärdig lärare bör använda sig av elevens tidigare erfarenheter och kunskaper i klassrummet 

för att bättre stärka och uppmuntra elevens kulturella identitet (2001, s.10-12).   

 

2.5.1 Cirkelmodellen  
 
Cirkelmodellen är en arbetsmodell som växte fram under 80-talet. Cirkelmodellen växte ur 

det sociokulturella perspektivet och utformades av olika lärare och språkforskare i Australien. 

Gruppen upptäckte ett behov att utveckla främst flerspråkiga elevers skrivprestationer då de 

hade ett generellt lägre resultat än de enspråkiga eleverna. Skolverket (2017b, s. 2) framhåller 

att syftet med cirkelmodellen är att ge eleverna möjligheter till att konkret förstå olika 

skolämnen texters uppbyggnad där olika språkmönster är i fokus. Tanken är att modellen ska 

underlätta elevernas läsförståelse av olika texter. Cirkelmodellen delas ofta in i fyra faser. 

Den första fasen syftar till att elever med lärarens vägledning tillsammans bygger upp 

kunskap inom det utvalda området. Det som sker är en kartläggning av elevernas 

förkunskaper om ämnet. Förkunskaperna används som utgångpunkt för vidare arbete 

(Skolverket, 2017b, s. 2). Kuyumcu (2013, s. 9) framhåller att det är av betydelse att lyfta 

relevant kunskap kring ämnet. På så vis får eleverna ämnesrelaterade språkliga och teoretiska 

redskap att arbeta med. Kartläggningen sker genom olika aktiviteter som fokuserar på att 

introducera samt befästa relevanta begrepp inom ämnet. Gibbons (2016, s. 130-132) nämner 
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att det kan vara av betydelse att dokumentera elevernas förkunskaper. Detta kan göras med 

hjälp av en tankekarta. Det som är väsentligt oavsett vilken form av dokumentation läraren 

väljer att använda är att dokumentationen kompletteras med nya inhämtade kunskaper om 

ämnet.  

 

Fas 2 fortsätter med arbete i helklass där läraren tillsamman med eleverna analyserar och 

bryter ner en text som är särskilt utvald för ämnet det vill säga en modelltext i samma genre 

som eleverna ska skriva (Kuyumcu, 2013, s. 9).  Skolverket (2017b, s. 3) framhåller att syftet 

med dekonstruktionen är att uppmärksamma eleverna på specifika drag som utmärks för 

genren. Det långsiktiga målet är att eleverna i framtiden förstår att varje genre kännetecknas 

av olika språkmönster. Fas 3 syftar till att gemensamt skapa en text i den utvalda genren där 

utgångspunkten är kunskapen och innehållet som eleverna byggt upp under de tidigare faserna 

(Skolverket, 2017b, s. 3). Gibbons framhåller att dokumentationerna av de tidigare faserna 

ska agera som stöd för eleverna i denna fas där eleverna kan påminnas ämnesrelaterade 

begrepp och andra kunskaper relaterat till genren (2016, s. 135).  Skolverket framhåller att det 

är läraren som leder arbetet genom att ständigt ställa frågor om textens struktur och innehåll. 

Läraren bör leda eleverna till samtal där de tänker högt och där de olika stegen i texten 

framgår tydligt (2017b, s. 3). Under den slutgiltiga fasen, fas 4, ska eleverna skriva en egen 

text i den utvalda genren. Texten utformas individuellt eller i par. Skolverket (2017b, s. 3) 

framhåller att texten ska utformas med ett delvis eller helt nytt ämnesinnehåll. Lärarens roll 

under denna fas är att agera som ett stöd genom att ge respons och feedback på elevernas 

skrivande i avseende till de språkliga aspekterna samt ämnesinnehållet.  

 

Figur 1. Cirkelmodellen  
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2.5.2 Transspråkande  
 
Den svenska benämningen transspråkande kommer från det engelska begreppet 

translanguaging som syftar till individers användning av alla sina språkliga resurser 

(Svensson, 2017, s.21). Transpråkande syftar till flerspråkiga elevers rätt att använda sin 

språkliga potential vid kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet men även 

pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet (Svensson, 2017, s.21). Transspråkande kan 

beskrivas som ett sätt för flerspråkiga att lära sig att själva utnyttja sin språkliga potential 

utifrån den kommunikativa situationen de befinner sig i (Garcia & Wei, 2018, s. 49). Att utgå 

från transspråkande i undervisningen innebär ett strategiskt arbete för att använda och 

utveckla flera språk samtidigt (Svensson, 2015, s. 32). 

 

Att arbete med transspråkande innebär även att eleverna ska ges möjlighet att använda sin 

flerspråkighet inom alla ämnen och läraren använder elevernas flerspråkighet som resurs i 

klassrummet (Svensson, 2018, s. 5). Garcia och Wei (2018, s. 44-45) framhåller att 

translanguaging skiljer sig från kodväxling som handlar om enkel pendling mellan olika språk 

medan translanguaging innebär istället talarens språkliga repertoar och användning av olika 

diskursiva praktiker. Svensson (2018, s. 5) skriver att det finns två viktiga principer som 

lärare kan tillämpa i en transspråkande undervisning, social rättvisa och social praktik. Social 

rättvisa innebär bland annat att flerspråkiga elevers rätt att få en rättvis och likvärdig 

utbildning där alla språk har samma värde och betraktas som en resurs för lärandet. Social 

praktik innebär bland annat att lärare arbetar aktivt med flerspråkiga elever och utmanar dem 

efter den förmågan de besitter samt ger dessa elever möjlighet att använda deras språk i 

klassrummet (Svensson, 2018, s. 5).  

 

Med en transspråkande undervisning får eleverna möjlighet att dra nytta av varandra där de 

kan diskutera och hjälpa varandra på sitt förstaspråk. När lärare öppnar upp för 

transspråkande undervisning och eleverna får möjlighet att dra nytta av varandra kommer det 

leda till stora framgångar samt medför flera positiva resultat. Gracia och Wei (2018, s. 97) 

nämner fyra fördelar med en transspråkande undervisning. Den första fördelen är att det kan 

bidra till en djupare förståelse av andra ämnen. Den andra fördelen är att transspråkande kan 

bidra till att utveckla flera olika språk samtidigt. Den tredje fördelen handlar om att underlätta 

samspelet mellan hem och skola. Den fjärde fördelen är att translanguaging underlättar 

integrationen mellan de som är språksvaga och de som språkstarka. 
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2.6 Styrdokument  
 
Det sociokulturella perspektivet genomsyrar skolväsendet och inte minst läroplanen. 

Läroplanen framhåller att skolan är en plats där kulturell mångfald möts och där gemenskap 

främjas. Språkets vikt betonas genomgående i läroplanen och förknippas starkt med elevers 

identitet och kunskapsutveckling. I läroplanen framgår det att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. 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). Det är således lärarnas uppgift att skapa varierad 

och innehållsrika undervisningssituationer för samtliga elever som syftar till att utveckla 

språket.  

Skolans uppdrag är även att utforma en likvärdig utbildning för samtliga elever, detta innebär 

dock inte att undervisningen ska utformas på samma sätt runt om i landet. En likvärdig 

utbildning innebär att elevernas olika behov och förutsättningar ska tas i beaktning 

(Skolverket, 2018, s. 6). Läroplanen tar i beaktning att inlärning är individuellt. Ett arbetssätt 

kanske inte är gynnsam för två olika elever utan innehållet och metoderna bör anpassas till de 

olika elevernas behov. Detta framgår tydligt i läroplanen på följande vis:  ”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).  Skolan har följaktligen ett ansvar 

att anpassa och utforma undervisningen på så vis att den passar alla elevers olika behov.  

De olika behoven kan se olika ut från skola till skola där olika faktorer bidrar till svårigheter 

eller möjligheter. Skolor som är lokaliserade i Norrland har andra behov än de skolar som 

finns i förorterna. Ett behov som har funnits länge i förorterna men som nu är ett växande 

behov runt om i Sverige är arbete med flerspråkiga elever. Skolverket har uppmärksammat 

detta behov och formulerat detta i läroplanen där det framgår att:  

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse 

för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska 

undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än 

svenska att använda både svenska och sitt modersmål. (Skolverket, 2018, s. 23). 
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3 Metod och material  
 

I detta avsnitt beskrivs vårt val av metod samt hantering och bearbetning av det insamlade 

materialet. Vidare redovisas metodens genomförande, reliabilitet och validitet och kapitlet 

avslutas med de forskningsetiska principerna.  

 

3.1 Kvalitativ ansats  
 

Vårt val av metod är en kvalitativ undersökning. Ahrne och Svensson (2015, s. 9–11) 

förklarar att kvalitativ forskning grundar på den insamlade empirins värde och dess kvalitet. 

Vidare belyser författarna att den kvalitativa forskningen har ett egenvärde och är till för att 

kunna studera och analysera andra fenomen som är svåra att få tag i direkt som upplevelser, 

tankar och relationer medan den kvantitativa forskningen kan gälla sådant som en beräkning, 

en mängd av ett fenomen. Enligt Fejes och Thornberg (2016, s. 34–35) innebär kvalitativ 

forskning att forskaren systematiskt undersöker sitt insamlade material för att komma fram till 

ett resultat. Författarna framhåller att forskaren arbetar med sitt material genom att sortera och 

bryta ner helheter till hanterbara delar, vilket syftar till att forskaren söker efter mönster i 

materialet. 

 

3.2 Datainsamling  
 
Datainsamlingen i denna studie har erhållits med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att alla informanter ska ställas inför samma frågor. Frågorna 

är öppna och strukturerade på så sätt att intervjuaren kan ändra och utveckla frågorna under 

intervjuns gång och på så sätt kan varje intervju utvecklas och ingen intervju är den andra lik 

(Denscombe, 2016, s.267). Informanten ges därigenom utrymme att svara öppet på frågorna 

och detta ger möjlighet till att lyfta andra betydelsefulla delar inom temat. En 

semistrukturerad intervju tillåter sig att ställa följdfrågor utifrån situationen och informantens 

svar. Genom sådana spontana följdfrågor kan eventuella oklarheter redas ut för att minska 

risken för missförstånd (Bryman, 2011, s. 430). Bryman (2011, s. 413) framhåller olika 

fördelar med att kombinera förutbestämda och spontana följdfrågor där intervjun håller sig till 

ämnet och bygger vidare på informantens svar. Det är därför av stor vikt att formuleringen av 

frågeställningar inte ska hindra informanternas möjlighet att utveckla sina svar och att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuerna genomfördes utifrån förutbestämda frågor som 



 
 

19 
 

utformades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjufrågorna bestod av 

förgrundsfrågor i syfte att synliggöra lärarnas kompetens och erfarenhet inom yrket. 

Förgrundsfrågorna handlade om utbildning, antal verksamma år, erfarenheter kring 

flerspråkiga elever etcetera. Vidare behandlade intervjufrågorna informanternas arbetssätt, 

anpassning, planering, resurser, material samt samarbete. Det fanns även underfrågor som 

ställdes som utfyllnad till dessa frågor. Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser 

och varade mellan 25-35 minuter. Varje intervju inleddes med en kort beskrivning av studiens 

syfte.  

 

3.3 Genomförande  
 
Med tanken på studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Målet var att få 

en mer fördjupad förståelse för lärares språkinriktade arbetssätt med flerspråkiga elever. Innan 

intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 2). För att undvika kortfattade svar och få mer djupgående och 

detaljerade svar formulerades öppna frågor som gav informanten utrymme att resonera och 

berätta fritt. Formuleringen av frågeställningarna gav upphov till följdfrågor och utvecklade 

svar. Följdfrågorna skiljde sig beroende på vad informanterna svar för att genom anpassade 

frågor få ett rikare intervjumaterial. Under intervjuerna användes intervjuguiden som stöd för 

att alla informanter skulle få samma frågor under intervjun, så att liknande underlag skulle 

samlas in från samtliga informanter. Vi valde att utföra enskilda intervjuer då vi sökte efter 

individuella svar. Vi ville skapa ett tillfälle där informanterna kunde känna sig mer bekväma 

och våga dela med sig av sina erfarenheter. Utöver det ansåg vi att det är lättare att boka in 

intervjutider med en individ än fler. Ett informationsbrev (se bilaga 1) till informanterna 

skickades för att informera om studiens syfte och frågeställningar. Brevet innehöll 

information om de etiska principerna dessa innefattade anonymitet, frivillighet och rätten att 

avbryta deltagandet vid önskan. Brevet skickades till tio lärare som arbetar på två olika skolor 

i Mellansverige. Lärare 4, 5 och 6 arbetar på samma skola medan lärare 1, 2, 3, 7 och 8 

arbetar tillsammans på en annan skola som präglas av mångfald och är placerad på ett utsatt 

område. Överenskommelser gjordes med åtta lärare som visade intresse och kunde delta i 

undersökningen, de andra två lärare valde att inte delta på grund av tidsbrist. Under 

intervjuerna ställde vi frågor som berör lärarnas yrkesroll. Lärarna fick besvara frågor som 

berör deras utbildning samt hur länge de arbetat som lärare. Frågorna ställdes i syfte att 

synliggöra lärarnas erfarenheter inom yrket och arbetet med flerspråkighet. Svaren visade på 
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att majoriteten av lärarna är relativt nya inom skolvärlden. Lärare 1, 5 och 8 har varit 

verksamma i 4-5 år, Lärare 4 har arbetat i 3 år. Lärare 3, 6 och 7 har varit verksamma i 2 år. 

Lärare 2 är den läraren som varit verksam under en längre tid. Hen har arbetat som lärare i 9 

år.  

 

3.4 Kvalitativ innehållsanalys  
 
Denscombe (2016, s. 392) framhåller att en kvalitativ innehållsanalys syftar till att kvantifiera 

innehållet i den utvalda texten. Denna analysmetod är tillämpbart på många olika innehåll så 

som skrift, ljud eller bild. Oavsett vilket innehåll som analyseras följer innehållsanalysen ett 

specifikt tillvägagångssätt. Det första steget är att välja ut ett textavsnitt. I vår undersökning 

motsvaras de textavsnitten, som Denscombe beskriver, av intervjumaterial som vi har 

transkriberat. När texten väl är utvald påbörjas det andra steget där forskaren ska bryta ner 

texter i mindre enheter (Denscombe, 2016, s. 392). Analysenheten kan bildas av ord, hela 

meningar, stycken men även rubriker. Syftet med detta steg är att plocka ut fraser eller 

meningar som bär en viss information som är av relevans för de aktuella frågeställningarna i 

studien. Det tredje steget som Denscombe nämner syftar till att utarbeta kategorier av de 

utvalda textavsnitten. Forskaren ska ha en klar bild av vilka kategorier, frågor eller idéer som 

är av relevans och intresse för studien. Detta kan syfta till nyckelord som är associerade till 

studiens tema.  

 

Under det fjärde steget när forskaren väl utarbetat olika kategorier ska meningsenheterna, det 

vill säga de olika fraserna eller meningarna, kodas och grupperas i kategorier som avspeglar 

budskapet i informanternas svar. Under det femte steget ska forskaren enligt Denscombe 

(2016, s. 293) räkna förekomsten av de utvalda meningsenheterna. Detta görs i syfte att se hur 

ofta de olika enheterna förekommer. Det slutgiltiga steget avser analysen av enheternas 

förekomst samt enheternas förhållande till de andra enheterna som är förekommande i texten. 

Då enheterna är kodade är det enklare att utföra en analys som sammanlänkar de olika 

enheterna och tolka varför enheterna förkommer som de gör. Denscombe (2016, s. 394) 

nämner att fördelen med en kvalitativ innehållsanalys är möjligheterna att avslöja det 

bakomliggande eller det dolda som kommuniceras oavsett informantens avsikt. Uttalandena 

kan innehålla oavsiktliga eller underliggande budskap som tas fram genom analysen.  
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3.5 Databearbetning   
 

Analysen påbörjades i enlighet med Denscombes (2016) hänvisningar. Vi inledde processen 

genom att transkribera det insamlade materialet det vill säga intervjusvaren. Intervjusvaren 

utgjorde texttypen som ligger till grund för analysen. När intervjuerna väl transkriberats 

påbörjade vi steg två. Detta steg syftade till att bryta ner texten till mindre enheter 

(Denscombe, 2016, s. 392). Vi valde att arbeta med materialet fysiskt där vi skrev ut 

intervjusvaren för att lättare kunna se de olika citaten i sin helhet. Under detta steg sökte vi 

efter meningar, fraser eller ord som var av betydelse för vår studie. Vi placerade de olika 

enheterna i olika högar beroende på deras sammankoppling och relevans. Därefter övergick vi 

till det tredje steget vilket syftar till att utarbeta olika kategorier utifrån de olika enheterna vi 

valt ut. De citatet som var liknande placerade vi i grupper som gav oss en tydlig blick över de 

olika kategorierna då samtliga grupper hade ett sorts budskap. Efter mycket sållande och 

bearbetning kom vi fram till tre huvudkategorier, Interaktiv undervisning, Attityder och 

Utmaningar. Med namnen på plats inledde vi det fjärde steget där fokus skiftades till 

underrubriker det vill säga de olika meningarna, fraserna och orden. De olika underrubrikerna 

som framkom ur analysen för kategorin Interaktiv undervisning är: Cirkelmodellen, 

Transspråkande och Visuellt stöd. För kategorin Attityder skapades tre olika underrubriker; 

Erfarenhet, Flerspråkighet som en tillgång och flerspråkighet som ett hinder. Under den sista 

kategorin utmaningar skapades tre underkategorier: Bristande ordförråd, Svårigheter med att 

anpassa och Bristande samarbete med vårdnadshavare.  

 

Enheterna kodades och placerades in i de kategorier som återspeglade det budskap som 

förmedlats i lärarnas svar. Det var väsentligt att koden återspeglade huvudkategorins budskap. 

Vi påbörjade processen genom att göra en tabell för att tydliggöra för oss själva och se om 

helheten stämde överens. Ett exempel på hur vi gick tillväga visas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Analysmetod  

 

 

 

 

 
 

Citat   Kod/underrubrik Huvudkategori  
 

Vi befinner oss på en invandrartätort och på 
min arbetsplats utgår vi enbart från svenska 
som andraspråk när vi skriver omdömen och 
gör bedömningar. (L6) 

 

Flerspråkighet som 
ett hinder. 

Attityder. 
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Under de sista stegen kontrollerade vi sammanhållningen mellan de olika enheterna i 

avseende till kategorierna. Med en helhetsbild av de olika enheterna och kategorierna 

påbörjade vi analysen som redogörs för under rubriken Resultat. Analysen följer de utvalda 

citaten.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Denna studie syftar till att ta reda på olika lärares språkutvecklande arbetssätt med 

flerspråkiga elever med fokus på konkreta arbetssätt men även vilka svårigheter eller 

möjligheter lärarna upplever med sitt arbete. Av denna anledning har vi valt att vända oss till 

förstahandskällan nämligen lärare. Det insamlade materialet är inhämtat från vår utvalda 

målgrupp, lärare, och kan därför anses vara tillförlitligt. Det är av betydelse att betona att 

resultatet inte talar för samtliga lärare i Sverige utan dessa lärare talar för sig själva. Resultatet 

redogörs för dessa lärares arbetssätt, upplevelser och attityder. Intervjuerna har bearbetats 

genom transkribering och i ett senare skede analyserats med ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Under metodavsnittet kan läsaren få en inblick i den metodanalys vi valt liksom hur vi gått 

tillväga med bearbetningen av materialet under avsnittet Databearbetning. Läsaren kan enkelt 

följa de steg vi tagit för att skapa de olika kategorierna som bearbetats ur analysen. Under 

rubriken Resultat får läsaren ett stort urval av citat till sitt förfogande. Dessa citat har utgjort 

grunden för de olika kategorierna.  

 

3.7 Forskningsetiska principer  
 
Vid genomförandet av studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i 

beaktning för att bedriva denna forskning ur en etisk synpunkt. Ett grundläggande krav i 

forskningsetik är hur deltagarna behandlas. Detta krav kallas individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet togs hänsyn till genom att vi i samband med ett informationsbrev 

informerade informanterna om studiens syfte och deras roll i studien samt villkoren för 

medverkan. Informanterna fick därmed information om att deras medverkan är frivilligt och 

kan avbrytas närsomhelst utan någon vidare förklaring (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Denna 

information gavs även muntligt till informanterna i samband med intervjuerna.  
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Samtyckskravet avser informanternas samtycke till medverkan i en forskningsstudie 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Detta inhämtades genom informationsbrevet, där informanterna 

gav skriftligt samtycke till medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att skydda deras 

anonymitet där informanterna meddelats att både de och skolan kommer vara anonyma i 

studien samt information som inhämtas kommer vara otillgängliga för obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Vi har förhållit oss till nyttjandekravet genom att 

informanterna informerades om att det insamlade materialet endast kommer användas i 

forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).  
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4 Resultat 
 
Under detta avsnitt redogörs de kategorier som framtagits utifrån analysen. Dessa tre 

huvudkategorier utgör sedan vår indelning av resultatredovisningen (4.1–4.3). Utifrån det 

insamlade materialet har tre huvudkategorier skapats. Kategorierna omfattar informanternas 

olika arbetssätt och har namngetts till interaktiv undervisning, den andra kategori syftar till 

attityder och tredje kategorin omfattar utmaningar. Under resultatavsnittet presenteras de 

olika informanterna med benämningarna L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8. De olika 

informanternas språkutvecklande arbetssätt samt attityder till arbetet redogörs för med utvalda 

citat. Borttagna meningar och tilläggsord i citaten markeras med (…). Analysen av de olika 

utsagorna redogörs för under citaten. Resultatavsnittet inleds med en illustration av de olika 

huvudkategorierna och presenteras i figur 2 nedan. En beskrivning av varje kategori och 

underkategorierna följer även nedan. 

 

 
Figur 2: Sammanställning av kategorierna. 
 
 

4.1 Interaktiv undervisning  
 
Resultatet av det insamlade materialet visar på en variation av olika interaktiva 

undervisningsmetoder som grund för ett språkutvecklande arbetssätt. Interaktiv undervisning 

återspeglar teorin om ett sociokulturellt perspektiv där samspel med andra är en väsentlig del i 

elevers utveckling med avseende på kunskap och självbild. Vår tolkning av lärarnas svar är att 

de arbetar medvetet men även undermedvetet med de olika interaktiva 

undervisningsmetoderna. Det gemensamma för de intervjuade lärarnas arbetssätt är just 

interaktionen med andra. Lärarnas svar visar på arbetssätt som cirkelmodellen, undervisning, 

Interaktiv undervisning 

Cirkelmodellen

Transspråkande

Visuellt stöd

Attityder

Erfarenhet
Flerspråkighet som 
tillgång

Flerspråkighet som ett 
hinder

Utmaningar

Bristande ordförråd 
Svårigheter med 
anpassningar 

Bristnade samarbete med 
vårdnadshavare
Bristande samarbete med 
modersmålslärarna
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samspel, transspråkande och visuellt stöd i form av olika media typer, bilder men även 

kroppsspråk.  

 

4.1.1 Cirkelmodellen  
 

Cirkelmodellen är ett återkommande språkutvecklande arbetssätt som lärarna använder sig av 

för att utveckla inte bara de flerspråkiga elevernas språk men även de enspråkiga elevernas. 

Samtliga lärare ser arbetssättet som en metod för stöttning. 

 
(…)försöker hitta metoder där jag jobbar utifrån olika typer av texter. Där vi tillsammans i helklass samlar 
ihop information för att i ett senare skede skriva tillsammans och sen avsluter vi med att man skriver själv 
med stöttning.  (L1)  

 

Att arbeta med ett tema tillsammans i helklass gör en sån stor skillnad. Genom att gå igenom alla steg 
tillsammans där vi forskar och samlar information ihop för att sedan skriva tillsammans har verkligen väckt 
lust och engagemang i de elever som vanligtvis sitter tysta. (L3)  

 
Motivationen är ju en väsentlig del av lärandet. Många elever speciellt flerspråkiga i klassen har svårt att 
sätta ord på sina tankar och det som händer då är att de tappar lusten att skriva. Därför är det så viktigt att 
eleverna motiveras och känner att de åstadkommer nånting. Genom att skriva tillsammans får alla 
möjligheten till att bli hörda och engagerade i arbetet. (L6)  

 

Motivationen är en återkommande faktor i lärarnas uttalanden. Cirkelmodellen tycks 

användas för att väcka lusten samt engagemanget hos samtliga elever. Modellen tycks ge 

upphov för stöttning från läraren men även från klasskamraterna. Arbetssättet används som en 

utgångspunkt för språkutveckling och en tydlig koppling som lärarna gör till språkutveckling 

är elevernas motivation och självbild.  

 

 

4.1.2 Transspråkande   
 
En uppfattning som framkom av analysen är lärarnas syn på modersmålet som ett verktyg. 

Citatet nedan visar på hur lärarna ser flerspråkigheten som ett stöd för elevernas 

språkutveckling inom det svenska språket.  

  
Jag brukar låta dem prata på sitt modersmål, samspråkiga grupper kan tala på sitt modersmål och hjälpa 
varandra. Du kan skriva på vilket språk du kan och sedan kan vi översätta via digitala verktyg. Vi uppmanar 
alla att gå på sitt modersmål och utveckla sitt första språk. (L2)  

 
 

Språket är jätteviktigt. De måste få prata också på sitt modersmål för att lättare lära sig det nya språket. De 
kan skriva på vilket språk du kan och sedan kan vi översätta (…). De får prata på sitt modersmål om det är 
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något de inte riktigt förstår, alltså de får kunna reflektera tillsammans på sitt modersmål. De kan ju uttrycka 
sig mycket högre kognitiv nivå på sitt modersmål än det andra språket. De får ta hjälp av varandra, aktivera 
eleverna som resurser för varandra. t.ex. elever med samma modersmål får sitta tillsammans för att hjälpa 
varandra. (L8) 

 
Att få dem att förstå att de kan lära på många olika vis och lära sig att ta hjälp av sitt modersmål för att lära 
sig det nya språket samt att få dem att förstå att de kan lära sig. (L1) 

 
De får självklart förklara för varandra på sitt modersmål och förklara för varandra om det underlättar. Jag 
skulle aldrig förbjuda dem att prata på sitt modersmål. (L3)   

 
Gemensamt för samtliga utsagor är den tillåtande attityden gentemot flerspråkigheten. 

Tolkningen är att dessa lärare ser flerspråkigheten som en tillgång då eleverna kan ta hjälp av 

sitt modersmål med hjälp av diverse resurser så som digitala verktyg. En annan viktig aspekt i 

detta arbetssätt är samspelet med andra. Lärarna ser fördelar med att tillåta eleverna samtala 

och förklara för varandra med hjälp av sina modersmål. Eleverna lär således av varandra. En 

intressant synpunkt är att samtliga lärare saknade kunskaper inom transspråkande. Några 

lärare hade hört talas om begreppet men ingen av lärarna utgav sig för att arbeta aktivt eller 

medvetet med transspråkande.  

 
4.1.3 Visuellt stöd  
 

Lärarnas utsagor visar på att de arbetar aktivt med visuellt stöd i form av bilder, filmer samt 

interaktiva övningar för att utveckla elevernas språk samt sätta ord i olika kontexter. Lärarna 

använder sig även av konkret material som stöd.  

 
Jag har jobbat väldigt mycket med så kallade stödbilder och bilder som kan underlätta elevernas förståelse 
för olika begrepp. Tidigare har jag även haft med mig olika redskap till exempel en ”sil” när vi 
arbetat med bokstäverna S I L för att göra en tydlig koppling till föremålet för eleverna när de hör 
det främmande ordet. (L6)  

 
Jag lägger stor vikt vid att eleverna får träna på ord och begrepp som hör till arbetsområdet. Jag använder 
mig av digitala verktyg i alla ämnen för att tydliggöra undervisningen med bilder, filmer samt övningar. (L4) 

Att nå dem, att försöka vara tydlig genom t.ex. bilder, allt är inte konkret. Orden betyder ej samma sak på 
olika språk, orden har olika storlek, innefattar olika saker. (L7) 

 
 
 
Samtliga lärare som deltagit i studien ser vikten i att tydliggöra innehållet med hjälp av 

konkret material. Det digitala verktyget tycks ha en central roll i elevernas lärande. Med tanke 

på lärarnas svar gällande bristande språkkunskaperna hos vissa flerspråkiga elever kan det 

konkreta materialet och/eller bildstödet vara en avgörande aspekt som underlättar förståelsen 

för begreppet. Eleverna må sakna en språklig förståelse för begreppet ”sil” men ändå känna 

igen föremålet och ha en förståelse för dess funktion.  
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4.2 Attityder  
 
Attityder gentemot diverse fenomen tycks påverka människans tillvägagångssätt. En positiv 

attityd verkar väcka lusten och engagemanget gentemot fenomenet medan en negativ attityd 

resulterar i ett passivt engagemang. Olika faktorer ligger till grund för människors attityder. 

Dessa faktorer kan vara erfarenheter i form av utbildning. Attityderna kan även ha sitt 

ursprung i lärarnas egna bakgrund med tanke på uppväxt, egen flerspråkighet eller annat. I 

denna studie har materialet analyserats utifrån tre underkategorier: flerspråkighet som en 

tillgång, flerspråkighet som ett hinder samt som erfarenhet.  

 
4.2.1 Flerspråkighet som en tillgång  
 
Lärarnas uttalanden visar på positiva attityder gentemot flerspråkighet på så vis att de ser det 

som en tillgång. Lärarna tillåter och i vissa fall uppmanar eleverna att använda sitt modersmål 

för att öka förståelsen. Lärarnas citat talar för att flerspråkighet är en tillgång i form av ett 

pedagogiskt verktyg där eleverna kan använda sig av sina tidigare erfarenheter för att lättare 

utveckla kunskaper inom det svenska språket.  

 
(…) att inte förbjuda eleverna tala på sitt modersmål i klassrummet men också att uppmuntra dem 
till modersmålsundervisning så att både språken utvecklas parallellt. (L2)  

 
Det är inte något negativt med fler språk utan tvärtom det är bara bättre ju fler språk du har desto 
enligt vetenskaplig forskning lättare att ta sig an ett nytt språk. (L5) 

 
Att elever har fler språk i bagaget är positivt. De kan ta hjälp av sitt språk för lättare skapa en 
förståelse för begreppen på svenska. (L7)  

 
 

4.2.2 Flerspråkighet som ett hinder  
 

Utsagorna pekar på att lärarna har negativa attityder gentemot flerspråkighet där samtliga 

elever dras över samma kam. Ingen hänsyn tas till eleverna förkunskaper eller språkliga nivå 

utan eleverna anses ligga på en lägre språklig nivå på grund av deras bakgrund.  

 
 

Vi befinner oss på en invandrartätort och på min arbetsplats utgår vi enbart från svenska som 
andraspråk när vi skriver omdömen och gör bedömningar. (L6) 

 
Utifrån L6 citat kan vi se att oavsett elevernas bakgrund, språklig och etnisk, har skolan som 

hen arbetar på bedömt att samtliga elever ska bedömas utifrån svenska som andraspråk. Ingen 
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kartläggning på elevernas kunskaper tas i beaktning utan fokus ligger på att skolan befinner 

sig i ett område som är invandrartätt.  

 
Svenska som andraspråksgrupperna bestod av elever med utländsk bakgrund oavsett om de här 
eleverna talade något annat språk hemma eller hade svenska som ett andraspråk överhuvudtaget. 
Det gjordes alltså inga kartläggningar och man placerade bara in de här eleverna just för att de hade 
ett utländskt efternamn. (L5)  

  

Likt citatet innan lades ingen fokus på att kartlägga elevernas kunskaper. Eleverna placerades 

i olika fack beroende på deras etniska ursprung. Tolkningen av båda dessa citat är att 

flerspråkighet är ett hinder i klassrummet och hanteras som ett problem där enskilda elevers 

behov inte tas i beaktning.   

 
Vi har en sorts policy på skolan där vi uppmuntrar eleverna att endast prata svenska i klassrummet. 
Sen får de prata sitt modersmål på rasterna. (L4)  

 
I detta citat kan vi se hur flerspråkigheten hänvisas till rasterna. Eleverna bör inte prata på sitt 

modersmål under lektionstid. Detta kan tolkas som att läraren ser flerspråkighet som ett 

hinder då eleverna endast tillåts prata svenska.  

 
4.2.3 Erfarenheter  
 

Utsagorna under denna rubrik visar på att lärarna anser att erfarenheter är av vikt för att kunna 

arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever. Erfarenheterna avser utbildning inom 

ämnet. Då ett flertal lärare lyfter vikten av utbildning kan det tolkas som att de saknar 

kunskap inom arbetet med flerspråkiga elever men att de är positivt inställda till en 

vidareutbildning inom ämnet.  Utbildning tycks ligga i fokus för ett framgångsrikt arbete med 

flerspråkiga elever. Två av informanterna är utbildade SVA lärare och anser att en sådan 

utbildning är väsentlig för ett språkutvecklande arbetssätt. Utsagorna visar även på hur lång 

tid lärarna arbetat inom skolvärlden. Detta kan vara av vikt då lärarna får mer erfarenhet med 

tiden. Lärarnas utsagor visar på att majoriteten av lärarna är nya inom yrket och saknar 

erfarenheter och kunskaper kring arbetet med flerspråkighet.   

 
Man behöver helst ska ha läst svenska som andraspråk och att man är väldigt medveten om att det 
är så betydelsefullt att få skapa relation till individen även om hen inte kan prata. (L2)  

 
De kunskaperna man behöver för att bemöta flerspråkiga elever är svenska som andraspråks 
utbildning. (L5)  

Enbart jobbat som lärare 4-5 år (L1)  
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9 år. Väldigt mycket erfarenhet med tanken på att skolan vi jobbar på är väldigt mycket 
flerspråkighet (L2)  

Jag har arbetat som lärare i drygt tre år (L4) 

Jag har arbetat som lärare i snart 2 år (L6)  

 

4.3 Utmaningar  

Resultatet uppvisar att flerspråkigheten för med sig utmaningar. Flera utsagor pekar på att ett 

bristande ordförråd kan motverka den språkliga utvecklingen hos elever. Lärarna säger även 

att det uppstår svårigheter med att anpassa undervisningen efter elevernas behov och nivå. 

Utsagorna visade på att lärarna upplever samarbetet med vårdnadshavare och 

modersmålslärarna som en utmaning.  

4.3.1 Bristande ordförråd  

Lärarna upplever svårigheter med de flerspråkiga elevernas ordförråd och ser det som en 

utmaning då vissa flerspråkiga elever ligger på en annan nivå talmässigt.  

Den största utmaningen som jag har upptäckt med flerspråkiga elever är att eleverna har ett 
bristande ordförråd, det uppstår även svårigheter när eleverna ska tala vad gäller 
meningsuppbyggnaden samt böjningar på orden. (L6)  

Utmaningen är att ha ett normalt språkbruk och att inte förenkla orden. Eleverna behöver lära 
sig skolspråk och då gäller det för mig att förklara på många olika sätt utan att sänka nivån för 
lågt. (L4)  

Det som sammankopplar dessa två citat är ordförrådets betydelse för elevernas utveckling av 

språk. Lärarna konstaterar att elevernas bristande ordförråd kan motverka deras 

språkutveckling och kunskapsutveckling, vilket riskerar att dessa elever konstant ligger efter. 

Lärarna visar en medvetenhet om ordförrådets betydelse och betonar att det är deras ansvar att 

bygga upp ett stort ordförråd hos elever för att främja utvecklingen av det svenska språket. 

Ordförrådet är avgörande vad gäller förståelsen av ett främmande språk där ord kan ha olika 

innebörd beroende på sammanhanget. Det innebär att ordens olika innebörder i varierande 

kontexter kan skapa problem just för de flerspråkiga eleverna. Det är därför betydelsefullt 

enligt lärarna att stödja eleverna genom att förklara och repetera orden i olika situationer. 

Lärarna anser att det inte räcker med ett enda möte för att förstå ett ords betydelse därför är 

det av vikt att repetera orden och låta eleverna stöta på orden i olika sammanhang för att få 

den fulla betydelsen. Med det säger lärarna att eleverna ska ges möjlighet att möta och 
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använda orden regelbundet för att öka deras förståelse för ordet och därmed möjligheten att 

använda det. Därmed är det av stor vikt att inte förenkla texter och byta ut svåra ord för det 

kan leda till att eleverna blir uttråkade och inte får den kognitiva stimulans de behöver. 

Dessutom är det viktigt enligt lärarna att använda en ökad variation i arbete med ordförrådet 

där man försöker förklara, beskriva och exemplifiera genom olika uttrycksformer.  

4.3.2 Svårigheter med anpassningar  

Det gemensamma hos dessa utsagor är att lärarna upplever det språkutvecklande arbetet med 

flerspråkighet som en utmaning där elevernas lärande står i centrum. Lärarna anser att god 

planering och anpassad undervisning är viktiga aspekter för att alla elever, oavsett språklig 

bakgrund, ska få möjlighet att utveckla sin språkliga kompetens. Det innebär att en noggrann 

planering av lektionen är viktig för både flerspråkiga och enspråkiga där lärarna betonar även 

vikten av att hitta en bra balans i undervisningen så att eleverna inte tappar sin motivation. 

Samtliga lärare uttrycker även att det är av betydelse att ta reda på elevernas tidigare 

kunskaper och erfarenheter för att kunna bygga en ny kunskap hos eleverna.   

Utmaningarna med flerspråkiga elever är ganska omfattande för att du måste möta de på olika plan. 
(L5)  

Jag ser framför allt en utmaning att hålla jämn nivå i undervisningen när man ska både flerspråkiga 
och enspråkiga. (L1)   

 

4.3.3 Bristande samarbete med vårdnadshavare  
 
  
De intervjuade lärarna lyfter vikten av att ha ett samarbete med vårdnadshavare som kan 

stödja elevernas språkutveckling och kunskapsutveckling. Ett sådant gott samarbete är svårt 

att hitta uttrycker lärarna på grund av att föräldrarnas skolbakgrund och utbildningsnivå 

varierar. Det blir enligt deras mening en tuff utmaning att hitta ett sätt att kommunicera på för 

barnets skolgång. Det blir även en utmaning för eleverna. De har ingen hemma som kan 

utmana eller hjälpa dem med det svenska språket då föräldrarna själva inte behärskar språket. 

Därmed blir det förvirrande för de elever att de måste tänka på vad som sägs hemma och 

samtidigt på vad samhället vill.     

 
En annan utmaning är samarbetet med vårdnadshavare som tyvärr inte kan bidra med så mycket 
eller utmana sina elever hemma då föräldrarna själva inte behärskar språket. (L8) 
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Man har olika skolbakgrund när man kommer som en ny, vad som sägs hemma osv, bemöta det 
här. Ingen hemma som kan hjälpa eller pusha. (L7) 
 
 
 

4.3.4 Bristande samarbete med modersmålslärarna 	
 
Utsagorna visar på att lärarna upplever ett bristande samarbete med modersmålslärare. 

Anledningarna verkar bero på bristande tid. Ingen av lärarna har en avsedd tid för att sitta 

med modersmålslärarna utan utbyter endast några få ord då och då. Några av lärarna uttrycker 

dock en önskan att samarbeta med modersmålsläraren.  

 
 

Med modersmålsläraren har vi inte så mycket kontakt, bara arabiska läraren, pga. de har många 
ställen å vara på svårt att ha ett samarbete. (L1)  

Modersmålslärare har jag i nuläget inget samarbete med (L3)  

Det finns dessvärre inget samarbete med modersmålslärarna heller inget annat språkstöds resurser 
eller någonting sådant som vi har tagit hjälp utav eller som fått hjälp av så tyvärr det är ett nej på 
det. (L5)  
 
Vi har ingen avsedd tid för att sitta och prata om den specifika eleven, det sker mest när vi ses ute 
på korridoren att vi samtalar snabbt kring elevens utveckling och process. Jag tycker att man borde 
avse tid för träffar med modersmålsläraren och läraren i studiehandledning. (L6)  
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5 Diskussion  
 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar. Under det första avsnittet redogörs för en 

resultatdiskussion utifrån studiens frågeställningar. Under det avsnittet kommer studiens 

resultat sammankopplas med avsnittet bakgrund och tidigare forskning.   

Den andra delen av diskussionen avser en metoddiskussion där de olika metoder och 

tillvägagångssätten som används i studien diskuteras med reliabilitet och validitet i beaktande.  

 
5.1 Resultatdiskussion  
 
Studiens syfte var att få en inblick i hur lärare arbetar språkutvecklande med flerspråkiga 

elever och hur lärarna upplever sitt arbete med flerspråkighet i klassrummet med åtanke på 

svårigheter och möjligheter. En aspekt som vuxit fram ur analysen av intervjumaterialet är 

lärarnas attityder gentemot flerspråkighet och hur dessa attityder kan ligga till grund för 

lärarnas arbetssätt. Syftet bröts ner i tre frågor. Den första frågeställningen i studien var: På 

vilket sätt arbetar några lärare språkutvecklande med flerspråkiga elever? Den andra 

frågeställningen i studien var: Upplever lärarna några svårigheter eller möjligheter i arbetet 

med flerspråkiga elever? Den sista frågeställningen i studien  lyder följaktligen: Hur kan 

lärarnas attityder gentemot flerspråkighet påverka elevernas språkutveckling? Dessa frågor 

besvaras under kapitlet Resultat.   

 
5.1.1 På vilket sätt arbetar några lärare språkutvecklande med 
flerspråkiga elever? 
 
Samtliga lärare säger sig arbeta interaktivt i syfte för att arbeta språkutvecklande med 

flerspråkiga elever men även i syfte för att stärka de enspråkiga elevernas språkutveckling. De 

interaktiva undervisningarna ser olika ut beroende på situation och lärare men utgångspunkten 

i undervisningen är interaktionen med andra. Lärarna utgår således utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Utifrån materialet formade vi tre underkategorier som avser en 

interaktiv undervisning. Den första underkategorin syftar till arbete med cirkelmodellen. Detta 

är ett arbetssätt där språket är i fokus. Säljö (2014, s. 298) lyfter upp begreppet mediering som 

är centralt för det sociokulturella perspektivet. Medieringen syftar till det redskap som läraren, 

i detta fall, använder sig av för att skapa en förståelse för de flerspråkiga eleverna av 

omvärlden. Medieringen avser olika begrepp som är av betydelse för olika genrer. Det som 

sticker ut med detta arbetssätt är att samtliga moment sker i interaktion med andra.  
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Samtliga lärare tycks vara eniga om stöttingens betydelse för de flerspråkiga eleverna som har 

svårigheter med att komma igång eller att uttrycka sig. Schleppegrell (2005, s. 49) påpekar att 

läraren ska fungera som en länk mellan elevens vardagsspråk och skolspråk. Eleverna ska 

genom undervisningen ges möjlighet att förstå, lära och använda sig av skolspråk i olika 

situationer. Detta är även något som framhålls av Bergöö (2009, s. 29) där författaren skriver 

att det är lärarens uppgift att utveckla elevernas vardagsspråk till att förstå ett skolspråk. 

Genom att utföra de första tre stegen av cirkelmodellen i samspel med hela klassen får 

samtliga elever möjligheten att vara delaktiga och engagerade oavsett språkliga kunskaper. 

Motivationen var ett återkommande begrepp i lärarnas intervjusvar. Lärarna såg skillnad i 

olika elevers motivation och självbild efter arbete med cirkelmodellen. Elevernas självbild går 

hand i hand med motivationen. En motiverad elev vågar engagera sig i arbetsuppgifter. En 

elev med låg självbild kan känna en rädsla för att misslyckas och vågar därför inte engagera 

sig. Uppgifter i grupper liksom cirkelmodellen tycks skapa ett engagemang hos de elever med 

låg självbild då stödet av andra lyfter deras motivation. Svensson (2018, s. 11) framhåller att 

det positiva klimatet är av betydelse för att bygga vidare på elevernas språkutveckling. 

Eleverna måste få känna att de är i en trygg atmosfär. Lärare 6 förklarade att motivationen är 

en viktig nyckel för elevers skolframgång. Att arbeta tillsammans med eleverna är enligt 

lärare 6 av betydelse för att engagera dem i arbetet och väcka deras intresse samt nyfikenhet 

för arbetet. För att kunna motivera de flerspråkiga eleverna att utveckla sitt språk är det av 

stor vikt att hitta grunden för deras lärande. Cummins (2001, s.1) framhåller att elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter utgör grunden för lärande av ett nytt språk och bör tas 

tillvara i undervisningen. De flerspråkiga eleverna bär ofta med sig sitt språk och sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter som lärare bör ta hänsyn till, visa respekt för och vara medveten 

om. Detta är även något som uttrycks av samtliga informanter då de betonar vikten av att utgå 

från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna bygga upp nya kunskaper hos 

de flerspråkiga eleverna. Hattie (2012, s. 110-111) nämner att läraren ska använda elevernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt för undervisningen samt bygga vidare 

på elevernas tidigare kunskaper. 

Den andra underkategorin som framkom ur analysen var transspråkade. Detta var ett 

språkutvecklande arbetssätt som nämndes av samtliga lärare på olika sätt. Ingen av lärarna sa 

uttryckligen att de arbetar med transspråkande. De saknade även kunskaper om begreppet 

transspåkande. De SVA utbildade lärarna uttryckte att de hört talas om begreppet men saknar 

kunskap om arbetssättet. Lärarna arbetar således omedvetet med transspråkande som ett 
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språkutvecklande arbetssätt. Svensson framhåller att arbetssätt där transspråkade är 

framgående innebär ett strategiskt arbete där eleverna använder och utvecklar fler språk 

samtidigt (2015, s. 32). Det intressanta är att lärarna inte arbetar strategiskt med 

transspråkande utan att de möjligtvis bär på positiva attityder gentemot flerspråkighet och på 

så vis ser flerspråkighet som ett verktyg för elevernas språkutveckling. Lärarna uppfyller i och 

med deras positiva attityder den sociala rättvisan som Svensson (2018, s. 5) nämner. Denna 

princip syftar till att eleverna får en likvärdig och rättvis utbildning där deras språk har samma 

värde och betraktas som en resurs för deras lärande. Utöver den sociala rättvisan uppfyller 

även lärarna den andra principen som syftar till social praktik. Denna princip syftar till att 

många av lärarna arbetar aktivt med flerspråkiga elever samt att de uppmanar eleverna att 

använda deras modersmål i klassrummet. I lärarnas utsagor framgår det att de arbetar med 

flerspråkighet som resurs genom digitala verktyg, samarbete eleverna emellan och arbete med 

översättningar där eleverna får skriva och uttrycka sig på sitt modersmål. Resultatet visade att 

lärarna såg flerspråkighet som en resurs vilket är centralt för arbetssättet transspråkande. Trots 

att lärarna var omedvetna om deras arbetssätt inom transspråkande visade de på kompentens 

inom området genom sina tillåtande attityder. Den sista underkategorin som framkom ur 

analysen var lärarnas arbetssätt med visuellt stöd. En viktig aspekt för samtliga elever med 

framförallt flerspråkiga elever är konkretiseringen av innehållet. Då många flerspråkiga elever 

saknar förståelse för vardagliga begrepp är det väsentligt att koppla samman begreppet med 

en bild eller ett föremål. Det är viktigt att inte ta någonting för givet utan att innehållet istället 

är över tydlig genom varierade underlag. Många av lärarna arbetar mycket med visuellt stöd i 

form av olika föremål, bilder och digitala verktyg för att utveckla elevernas språk. Syftet med 

detta arbetssätt anses ligga i utvecklingen av elevernas ordförråd. Lärarna tycks även jobba 

interaktivt med de olika stöden och använder de som ett stöd för undervisningen. Hammond 

och Gibbons (2005, s. 9) påpekar att eleverna behöver använda sig av olika stödstrukturer i 

undervisningen för att kunna självständigt utföra en uppgift. Med lärarens stödstrukturer får 

eleven möjlighet att lära sig mer och utveckla sitt språk i ett tidigt skede. Detta stöd kan ske i 

form av ett målinriktat arbetssätt som erbjuder olika tillvägagångssätt, lärostilar och flera 

tillfällen att öva (Hattie, 2012, s. 110-111). 

Utöver arbetet med cirkelmodellen kan vi inte tyda om lärarna i själva verket arbetar 

medveten med språkutveckling eller om de av en slump lyckas hitta de rätta strategierna och 

metoderna för ett språkutvecklande arbete. Att lärarna arbetar språkutvecklande är ett faktum 

men av det vi tolkar så sker arbetet med språkutveckling omedvetet. Lärarna arbetar med 
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allmänna arbetssätt i enlighet med det sociokulturella stödet som Wedin (2017) lyfter. Lärarna 

arbetar aktivt med att stötta eleverna i deras lärande genom att bland annat använda elevernas 

modersmål i samband med deras lärande. Stöttingen sker med åtanke på många av de 

didaktiska punkterna som Skolverket (2012, s. 12-13) lyfter. Arbetet med elevernas ordförråd 

tycks vara väsentlig i lärarnas undervisning. Lärarna nämner även att arbetet med ordförrådet 

är en utmaning men att de lägger stor vikt vid arbetet. Detta är en av punkterna som 

skolverket lyfter ”läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet” 

(Skolverket, 2012 s. 13). Lärarna jobbar med ordförrådet genom att bland annat visualisera. 

De arbetar aktivt med bilder, konkret material och i vissa fall använder de digitala verktyg i 

klassrummet för att ytterligare tydliggöra innehållet. Detta arbetssätt faller även under de 

allmänna arbetssätten som syftar till språkutveckling och är även en didaktisk punkt som 

stöds av forskning ” läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar” 

(Skolverket, 2012, s. 12)   

 

5.1.2 Upplever lärarna några svårigheter eller möjligheter i 
arbetet med flerspråkiga elever? 
 
 
Utifrån analysen framkom det fyra underrubriker som redogör för de svårigheter och 

möjligheter som lärarna upplever i arbetet med flerspråkiga elever. Den första underrubriken 

syftar till bristande ordförråd. Informanterna är samstämmiga kring ordförrådets betydelse för 

utvecklingen av elevernas språkliga förmåga. Samtliga lärare framhåller att ordförrådet har en 

avgörande betydelse för elevernas språkutveckling och utgör därmed grunden för läs-och 

skrivutvecklingen. Lärarna framhåller även att ord kan ha olika innebörd beroende på 

sammanhanget och just detta kan skapa problem för de flerspråkiga eleverna. Lärarna har 

därför valt att använda en ökad variation i arbete med ordförrådet där de försöker förklara, 

beskriva och repetera orden i olika situationer. Schleppegrell betonar vikten av lärarens roll 

för elevens språkutveckling och att lärarens uppgift är att lyfta fram väsentliga begrepp som 

kan öka elevens förståelse och göra ämnet mer begripligt. Det är även av stor vikt som lärare 

att skapa möjlighet för eleverna att använda dessa begrepp i olika situationer (2005, s. 49). 

Detta kan innebära att eleverna får möjlighet att använda och stöta på orden i olika 

sammanhang för att få den fulla betydelsen av orden. Det är av stor vikt att bygga upp ett stort 

ordförråd hos eleverna för att främja språkutvecklingen. Ett sådant arbetssätt gynnar både 

flerspråkiga och enspråkiga elever. Flerspråkigheten för med sig utmaningar uttrycker några 
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av lärarna. Lärarna förklarar att de står inför en stor utmaning vad gäller arbetet med 

flerspråkiga elever. Alla elever oavsett språklig bakgrund ska ges möjlighet att utveckla sin 

språkliga förmåga (Skolverket, 2017a, s. 1). I samband med detta upplever samtliga lärare 

svårigheter i arbetet med flerspråkiga elever. 

 

I lärarnas utsagor framgår det att de arbetar aktivt med språket i alla ämnen och tar tillvara på 

alla tillfällen att använda språket vilket anses vara betydelsefullt framförallt för de 

flerspråkiga elevernas språkutveckling. Lärarna betonar att flerspråkiga elever behöver möta 

ett normalt språkbruk där vikten bör läggas på ett aktivt och fördjupade arbete med språket. 

Det är därför av betydelse att inte förenkla texter och byta ut svåra ord för det kan leda till att 

eleverna blir uttråkade och inte får den kognitiva stimulans de behöver.  

Trots att lärarna aktivt arbetar med att öka elevernas ordförråd är det är betydelse att lyfta 

problematiken med att lärarna anser att ett bristande ordförråd är en utmaning. Syftet med att 

arbete språkutvecklande är just att utvidga språket. Det kan tolkas som att lärarna förväntar 

sig att flerspråkiga elever ska besitta ett felfritt ordförråd. Detta är en orimlig förväntning på 

en elev oavsett språklig bakgrund.  
 

Den andra underkategorin syftar till svårigheter med anpassningar. Att anpassa 

undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och erfarenheter anses vara betydelsefullt 

framförallt för de flerspråkiga elevernas språkutveckling. Språket utvecklas olika i olika 

sammanhang då elevens utvecklings- och inlärningsförmåga är individuell. Eftersom 

elevernas språkliga förmåga kan variera kraftigt bör skolgången vara individ- och 

nivåanpassad med hänsyn till elevens kognitiva mognad. Denna syn återspeglas i det lärarna 

säger sig planera och de menar att vikten ska läggas på god planering och anpassad 

undervisning. Därmed är det av stor vikt att hitta en bra balans i undervisningen för att det ska 

vara gynnsamt för både flerspråkiga och enspråkiga elever. Majoriteten av de intervjuade 

lärarna säger sig arbeta medvetet med elevernas språkutvecklande. Undervisningarna planeras 

i enlighet med Hatties (2010, s. 110-11) undersökning där lärarna strukturerar innehållet med 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar och erfarenheter där eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin språkliga förmåga. Det framgår dock inte hur dessa anpassningar skulle skilja sig 

från de anpassningar som utför för elever med svårigheter. I likhet med Säljö framhåller några 

av lärarna vikten av att eleverna har ett språk för att kunna ta sig in i ett samhälle och etablera 

med en gemensam förståelse med andra (Säljö, 2014, s. 301-302). Dessutom finns det en 

samstämmighet kring att alla elever i skolan inte ligger på samma språkliga och 
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kunskapsmässiga nivå. Därför kan lärarna stöta på svårigheter i samband med elevers 

olikheter. Lärarna uppger att eleverna bör undervisas utifrån deras nivå för att det ska vara 

gynnsamt för deras utveckling av andraspråket. Enligt lärarna kan en svårighet vara att 

individualisera och nivåanpassa materialet samt hålla en jämn nivå i undervisningen för att 

gynna både flerspråkiga och enspråkiga.  
 

Den tredje underkategorin syftar till bristande samarbete med vårdnadshavare. Samarbetet 

med vårdnadshavarna är betydelsefullt för elevens skolutveckling. De intervjuade lärarna 

uppgav att samarbetet kan se olika ut beroende på vårdnadshavarnas skolbakgrund och 

utbildning. Om samarbetet mellan läraren och vårdnadshavarna inte fungerar kommer det 

synas på elevens skolgång. För att upprätthålla ett fungerande samarbete måste läraren skapa 

en bra kontakt samt en god relation med vårdnadshavarna. Lärarens förhållningssätt och 

bemötande är något som betonas vara viktigt för att läraren ska få ett gott samarbete med alla 

vårdnadshavare. Det är därför av betydelse uttrycker lärarna att bemöta vårdnadshavarna med 

en bra inställning och därmed bemöta språken med respekt och med positiva attityder. 

Svensson (2017, s.51) framhåller att lärares positiva inställning och förhållningssätt påverkar 

eleverna positivt och därmed kan det leda till positiva resultat, vilket påverkar positivt 

relationen med vårdnadhavre. Samtliga lärare lyfter att det kan finnas orsaker till att det blir 

svårt att upprätthålla ett gott samarbete med vårdnadshavarna. En sådan orsak kan vara att 

vårdnadshavarna har svårigheter med det svenska språket, har knappt någon skolbakgrund 

eller inte kan stötta och hjälpa barnet i skolarbetet hemma. Ett sådant samarbete gynnar inte 

elevens skolutveckling enligt lärare 7 och lärare 8.  

 

Den sista underkategorin syftar till bristande samarbete med modersmålslärarna. Lärarna 

upplever ett bristande samarbete med modersmålslärarna. Ett sådant samarbete skulle kunna 

leda till att eleven får bättre möjligheter i form av anpassningar men även att läraren får 

förståelse för elevens språkliga svårigheter och behov. På så sätt kan läraren planera 

undervisningen mer språkcentrerat och utgå från elevens språkliga erfarenheter. Dessvärre 

finns inte tillräckligt med tid att avsätta för ett sådant samarbete mellan lärare och 

modersmålslärare. Hattie (2012, s. 110-111) lyfter fram att det är betydelsefullt att ha ett bra 

samarbete mellan lärarna för att kunna hjälpa flerspråkiga eleverna på bästa sätt vilket i sin tur 

kommer leda till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. I likhet med Hattie nämner 

Skolverket (2017a, s. 2) att det är av betydelse att samarbetet organiseras mellan 

modersmålslärare och klasslärare för att kunna ge flerspråkiga elever de bästa förutsättningar 
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att utveckla sitt språk. Det innebär att modersmålet stärker en elevs förmåga att bygga upp 

motsvarande kunskap på det svenska språket.  
 

Trots svårigheterna finns det även möjligheter och en samstämmighet i informanternas svar är 

att de ser flerspråkighet som ett verktyg för elevernas språkutveckling. Informanterna i denna 

studie menar att eleverna ska ges möjlighet att använda sin flerspråkighet för att kunna 

utveckla både första- och andraspråket. Detta är även något som framhålls av Svensson (2018, 

s.5). Samtliga lärare framhåller att det är av vikt att eleverna har tolerans och acceptans 

gentemot varandras olikheter för att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Svensson (2017, s.52) 

säger att attityder spelar en stor roll då eleverna tar till sig de attityderna som finns i 

klassrummet och påverkas av dem både positivt och negativt. Lärarnas positiva attityd är 

avgörande för elevers språkutveckling, vilket skapar en positiv inställning bland elever och 

leder till en djupare förståelse för varandras differenser (Svensson, 2018, s.11). 

 

5.1.3 Hur kan lärarnas attityder gentemot flerspråkighet påverka 
elevernas språkutveckling? 
 
Okunskap och bristande erfarenheter kan många gånger leda till konsekvenser för lärares 

arbetssätt med flerspråkiga elever. Då en viss kunskap kring elevernas modersmål och det 

svenska språket behövs för att språken ska utvecklas parallellt är det av betydelse att lärarna 

besitter förståelse för elevernas olika behov. Attityder är förenliga med människors 

bemötande gentemot olika fenomen och positiva attityder gentemot flerspråkighet är 

väsentligt för dessa flerspråkiga elevers språkutveckling. Utifrån analysen framkom det tre 

underrubriker som talar för de olika lärarnas attityder gentemot arbetet med flerspråkiga 

elever. Den första underrubriken syftar till flerspråkighet som en tillgång. Denna kategori 

talar för lärarnas positiva attityder till flerspråkighet som en resurs för elevernas 

språkutveckling. Olika attityder kan leda till konsekvenser av det positiva men även det 

negativa slaget. Elever besitter en medvetenhet och kan urskilja de positiva eller negativa 

attityderna gentemot deras flerspråkighet. Detta kan innebära kommentarer om att eleverna 

ska förhålla sig till svenska i klassrummet. Hur eleverna blir bemötta i klassrummet kan 

påverka deras motivation och självbild. Svensson (2017, s. 51) framhåller att ett sätt att 

förmedla positiva attityder är genom att skapa ett tillåtande klassrumsklimat som inkluderar 

alla språk. Många av lärarna i denna studie har anammat det arbetssättet och uppmuntra sina 

elever till att tala sina modersmål. Ett exempel är lärare 5 som framhåller att det är av 
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betydelse att uppmuntra de flerspråkiga eleverna att gå på modersmålsundervisning för att 

utveckla både språken samtidigt. Cummins (2001, s. 7) framhåller att undervisningen bör 

erbjuda eleverna den möjligheten för att kunna utveckla och bibehålla jämlika språkkunskaper 

på båda språken samt utveckla tankeförmågan hos de flerspråkiga eleverna. 

Positiva attityder kan således syfta till en tillåtande miljö där alla elever blir sedda och hörda. 

Alla elever accepteras och inget språk osynliggörs. Då språket är starkt sammankopplat till 

människans identitetsutveckling är det väsentligt att lärarna bemöter språken med respekt och 

med positiva attityder annars är risken stor att elevernas identitetsutveckling skadas och deras 

självbild likaså.  

 

Den andra underkategorin i studien syftar till de negativa attityderna gentemot flerspråkighet. 

Denna kategori namngavs flerspråkighet som ett hinder. Attityderna upplevdes förvisso som 

positiva överlag men i vissa citat kunde vi tyda på diverse negativa attityder gentemot arbetet 

med flerspråkighet. Som vi tidigare nämnt i texten kan okunskap och bristande erfarenhet leda 

till ett bristande pedagogiskt arbete och i detta fall synliggörs just detta i de två utvalda citaten 

nedan.  
Vi befinner oss på en invandrartätort och på min arbetsplats utgår vi enbart från svenska som 
andraspråk när vi skriver omdömen och gör bedömningar. (L6) 

 
Svenska som andraspråksgrupperna bestod av elever med utländsk bakgrund oavsett om de här 
eleverna talade något annat språk hemma eller hade svenska som ett andraspråk överhuvudtaget. 
Det gjordes alltså inga kartläggningar och man placerade bara in de här eleverna just för att de hade 
ett utländskt efternamn. (L5)  

  

Dessa citat visar på okunskap i arbete med flerspråkiga elever. Arbetssätt som dessa kan lätt 

skada elevernas självbild och skapa en känsla av utanförskap hos eleverna. Att utgå från 

elevernas etniska bakgrund och inte deras språkliga kunskaper är ett systematiskt sätt att 

förminska individen och sänder ett budskap i en tidig ålder att eleverna är annorlunda. Detta 

är dock ingen engångsföreteelse utan detta sker på många skolor runt om i landet och har 

pågått under en längre tid. Ladberg (2003, s. 13) nämner att attityder gentemot språk inte 

syftar till språket i helhet utan attityderna speglar den bild vi har av språkinnehavarna utifrån 

deras ursprung. I citatet av lärare 4 kan vi se hur elevernas språk blir ett icke språk på skolan 

då eleverna hänvisas till att använda språket utanför klassrummet detta i enlighet med en 

språkpolicy som råder på skolan.  

 

Vi har en sorts policy på skolan där vi uppmuntrar eleverna att endast prata svenska i klassrummet. 
Sen får de prata sitt modersmål på rasterna. (L4)  
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Negativa attityder kan syfta till en enspråkignorm som råder på skolor där inga andra språk 

tillåts i klassrummet. Detta är en förminskad syn på flerspråkighet och tyder på okunskap 

inom ämnet med flerspråkighet. Negativa attityder kan även syfta till låga förväntningar på 

flerspråkiga elever. Låga förväntningar är ett hinder för flerspråkiga elevers språkutveckling. 

De förväntningar som lärare har på sina elever är en avgörande faktor för elevernas lärande.   

I dessa citat ser vi att förväntningarna på eleverna är låga trots avsaknaden av kartläggningar. 

Elever med en annan språklig bakgrund förväntas ha en lägre kunskapssnivå än de enspråkiga 

eleverna vilket stämmer till viss del då flerspråkiga elever kommer till skolan med andra 

förutsättningar och språkligt bagage. Men trots att flerspråkiga elever har ett svagare 

ordförråd eller förståelse än enspråkiga elever betonar Skolverket vikten av att ha höga 

förväntningar och ständigt utmana eleverna (Skolverket, 2012, s. 14). Då inga särskilda 

anpassningar har noterats kan vi dra slutsatsen att lärarnas förväntningar på de flerspråkiga 

eleverna är låga.  

 

 
Den tredje underkategorin syftar till erfarenheter. Denna kategori tillkom då vi anser att 

erfarenhet är en ingång till kunskap. Erfarenheter har även en påverkan på människans 

attityder. Ju mer vi exponeras för ett fenomen liksom flerspråkighet desto mer kunskaper vi 

erhåller. Men om lärarna inte exponeras för eller utbildas inom flerspråkighet kan risken vara 

att de får negativa attityder gentemot flerspråkighet. Då majoriteten av lärarna saknar en 

längre tids yrkeserfarenhet kan detta påverka deras attityder på så sätt att lärarna inte vet hur 

de ska arbeta med flerspråkighet och ser det mer som en svårighet. Lärarna tycks vara eniga i 

sina uppfattningar om vilka kunskaper som en lärare behövs för att kunna arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga elever. Det är av stor vikt att läraren bör ha läst svenska 

som andraspråk för att kunna pedagogiskt leda och möta elevernas olika behov på bästa sätt.  
 

En annan gemensam uppfattning är att lärare bör ha förståelse för elevernas olika behov samt 

sträva efter att skapa en djupare förståelse bland elever för varandras olikheter. Dessutom bör 

läraren ständigt utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar och erfarenheter. 

Cummins framhåller att arbetet med flerspråkiga elever innebär bland annat att dessa elever 

ibland kan ha svårt att lägga på kunskaper de redan kan förmedla på sitt modersmål till ett 

nytt språk. Därför är det av stor vikt att ge dessa elever tillfället att aktivera sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter inom ett visst ämne vilket gör inlärningsprocessen betydligt 
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effektivare (2001, s. 10-12). Detta skapar i sin tur ett positivt och tryggt klassrumsklimat som 

involverar alla elever oavsett språklig eller kulturell bakgrund. Det är lärarens ansvar att skapa 

trygghet hos eleverna och därmed skapa positiva attityder i klassrummet. Cummins framhåller 

vidare att en trovärdig lärare bör använda sig av elevens tidigare erfarenheter och kunskaper i 

klassrummet för att bättre stärka och uppmuntra elevens kulturella identitet (2001, s. 10-12). 

Ladberg (2003, s. 13) belyser att lärarens attityder kan påverka hur de arbetar med 

flerspråkiga eleverna. Om läraren ser flerspråkighet som ett hinder kan det leda till att de letar 

orsaker till elevernas svårigheter. Svensson förklarar att lärares positiva attityder skapar en 

stämning av glädje och samhörighet kring den språkliga mångfalden (2017, s. 51).   
 

 

5.2 Metoddiskussion  
 
För att få en bättre inblick i vilka olika språkutvecklandearbetssätt lärare arbetar med är det av 

vikt att vi kontaktade den direkta källan, lärare. Semistrukturerade intervjuer valdes som 

insamlingsmetod och denna metod har varit relevant då det utgjort grunden för studiens 

resultat. En aspekt att begrunda över är trovärdigheten i informanternas svar. En problematik 

som kan uppstå är att lärarna inte är uppriktiga i sina svar. Trots att samtliga informanter fick 

samma grundfrågor finns det en risk för misstolkning eller missförstånd. Sättet som frågorna 

formulerades på eller ställdes under stunden kan ha påverkat informanternas svar. Vi har 

ingen anledning att befara eventuella missförstånd eller ouppriktiga svar då materialet vi 

insamlat påvisade en variation av arbetssätt, upplevelser och attityder. Materialet visade på ett 

varierat innehåll och det fanns goda förutsättningar för en innehållsanalys.  

 

En innehållsanalys som metodanalys var en givande med även tidskrävande metod. En 

noggrannhet i form av upprepad läsning och sållande av materialet krävdes. Sorteringen av 

materialet skedde upprepade gånger för att få innehållet så samspelt med kategorierna som 

möjligt. Det är av vikt att belysa att kategorierna är skapade utifrån våra uppfattningar av 

intervjumaterialet. Reliabiliteten kunde ha stärkts genom en så kallad förhandlad 

samstämmighet. Detta innebär att andra parter utöver oss själva analyserar samma material 

och kategoriserar de var och en för sig. Resultatet presenteras i ett senare skede för varandra 

men utgångspunkten är att kategorierna ska ha en gemensam punkt (Fejes & Thornberg, 

2016, s. 171-172). Vi valde inte genomföra den förhandlade samhörigheten främst på grund 
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av den tidsbegränsning vi har. Att vi bortsett från den förhandlade samhörigheten kan ha 

påverkat studien då vi skapat kategorierna utifrån våra egna tolkningar av materialet. 

 

Det är högst troligt att resultatet hade sett annorlunda ut om en annan metod valts. En metod 

som kunde kompletterats med de semistrukturerade intervjuerna är observationer av lärarnas 

undervisningar. Ett komplement som observationen hade tillfört ett mer omfattande och 

sakligt resultat. Observationer hade även gett upphov till att styrka det lärarna uttryckt i sina 

intervjuer med att faktiskt se hur de arbetar språkutvecklande. Studiens arbetsgång är 

dessvärre tidsbegränsad och därför var denna komplettering med observationer inte möjlig.  

 

6 Avslutning  
 

Resultatet påvisade en variation av språkutvecklande arbetssätt. Majoriteten av arbetssätten 

tycks dock inte endast syfta till att utveckla de flerspråkiga elevernas språk utan arbetssätten 

syftar till att stärka samtliga elevers språk. Lärarnas arbetssätt tycks inte heller många gånger 

vara medvetet språkutvecklande utan de arbetar mer generellt och många av metoder och 

strategier som de använder sig i undervisningen har språkutvecklande aspekter.  

Det gemensamma för samtliga arbetssätt är inslaget av det sociokulturella perspektivet där 

interaktion är utgångspunkten för lärandet. Ett arbetssätt som skiljer sig från de andra är 

transspråkandet som syftar till just flerspråkiga elever. Trots att samtliga lärare är omedvetna 

om deras arbete med transpråkande lyckas de fånga det centrala i arbetet med transpråkande 

vilket är synen på flerspråkighet som en resurs för lärandet. Arbetssättet berör många olika 

delar av språket och många av de stärker fler delar samtidigt. Ett exempel på detta är arbetet 

med cirkelmodellen. Detta arbetssätt stärker inte endast skriftspråk utan även talspråk, 

begreppsförmåga samt elevernas förståelse.  

 
Arbetet med flerspråkighet för med sig en del svårigheter men även möjligheter. En svårighet 

kan vara att elevernas bristande ordförråd motverkar den språkliga utvecklingen. Ordförrådet 

har en avgörande betydelse för elevernas språkutveckling. Därför är det av stor vikt att arbeta 

aktivt med att utöka elevernas ordförråd och att kontinuerligt följa elevernas utveckling inom 

detta område. En annan svårighet är att individualisera och nivåanpassa undervisningen för att 

gynna både flerspråkiga och enspråkiga. Det är av betydelse att ha ett fungerande samarbete 

med elevernas vårdnadshavare för att gynna elevernas skolutveckling. Eleverna kan påverkas 
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negativt om samarbetet brister mellan läraren och vårdnadshavarna. En samsyn och 

samstämmighet i informanternas svar är att de ser flerspråkighet som en möjlighet och resurs 

för elevernas språkutveckling. Möjligheter för samverkan med modersmålslärare finns på 

många av lärarnas arbetsplatser men denna möjlighet utnyttjas inte på grund av tidsbrist. En 

möjlighet som denna skulle kunna leda till fler anpassningar och en bättre förståelse för 

elevernas språkliga svårigheter och deras behov.  

 
Resultatet visar på att attityder tycks påverka elevernas språkutveckling beroende på huruvida 

de är negativa eller positiva. De positivt laddade attityderna återspeglas i elevernas självbild 

och motivation. Positiva attityder synliggörs i en tillåtande miljö där lärare använder 

elevernas modersmål som en resurs för lärandet. Eleverna tillåts tala och skriva på sitt 

modersmål i syfte för att utveckla det svenska språket parallellt med sitt modersmål. Lärarna 

ser följaktligen ett värde i elevernas modersmål. En positiv attityd gentemot flerspråkighet 

från andra kan således leda till en positiv attityd gentemot sin egna flerspråkighet. Hur lärarna 

bemöter eleverna påverkar elevernas skolgång och utveckling. Negativa attityder har liknande 

konsekvenser åt det motsatta hållet. Om en lärare återspeglar negativa attityder gentemot 

flerspråkighet i form av att förbjuda elevernas användning av modersmålet kan detta påverka 

elevernas syn på sin flerspråkighet. Hur lärarna bemöter och arbetar med flerspråkighet kan 

även påverka eleverna negativt. Om samtliga flerspråkiga elever grupperas och tilldelas SVA 

enbart på grund av deras flerspråkighet eller etniska bakgrund kan detta leda till ett 

utanförskap där eleverna känner sig annorlunda. Det visar även på låga förväntningar. Låga 

förväntningar har en tendens att leda till låga resultat. Då risken av låga förväntningar på 

flerspråkiga elever kan påverka elevernas skolgång negativt var samtliga lärare överens om att 

en vidareutbildning i form av SVA är nödvändigt för att kunna bemöta elevernas behov på 

bästa sätt.  

 

Sammanfattningsvis påvisade resultatet en variation av språkutvecklande arbetssätt där det 

gemensamma arbetssättet var interaktionen med andra. Informanterna angav att det är av stor 

vikt att läraren bör ha läst svenska som andraspråk för att kunna pedagogiskt leda och möta 

elevernas olika behov på bästa sätt. Majoriteten av arbetssätten tycks dock inte endast syfta 

till att utveckla de flerspråkiga elevernas språk utan arbetssätten syftar till att stärka samtliga 

elevers språk. Trots att samtliga lärare är omedvetna om deras arbete med transpråkande 

lyckas de fånga det centrala i arbetet med transpråkande vilket är synen på flerspråkighet som 

en resurs för lärandet. 
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6.1 Förslag på fortsatt forskning  
 
  
I vår studie har det framkommit hur några lärarna arbetar språkutvecklande med flerspråkiga 

elever, hur de möter flerspråkiga elevers erfarenhet samt vad de har för inställning till 

flerspråkighet. I fortsatt forskning hade det varit intressant att istället intervjua eleverna och 

få en inblick i hur eleverna ser på sin undervisning. Ur elevsynpunkt kan den fortsatta 

forskningen kompletteras med observationstillfällen för att få en mer realistisk bild av hur 

verkligheten ser ut. Genom observation kan man se hur eleverna tar emot 

undervisningen samt hur läraren arbetar språkutvecklande.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev   
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln: 

Språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever.  

Våra namn är Hadil Malki och Rebecka Hanna. Just nu befinner vi oss på vår sista termin, 

grundlärarprogrammet f-3 vid Mälardalens högskola och arbetar med vårt självständiga arbete 

på avancerad nivå. Syftet med denna studie är att belysa några lärares arbetssätt och hur dessa 

lärare arbetar för att skapa en språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever. Studien 

kommer att genomföras i skolan där vi vänder oss till grundskollärare som har flerspråkiga 

elever i sitt klassrum för att få syn på deras perspektiv och tankar som berör arbetet med 

flerspråkiga elever. Deltagandet i studien innebär att en semistrukturerad intervju kommer att 

genomföras. Intervjun kommer att beröra bland annat hur du som lärare arbetar 

språkutvecklande med flerspråkiga elever i klassrummet.  

Vill du vara med och hjälpa oss med att genomföra denna studie följer här relevant 

information för din medverkan: 

-Intervjun beräknas att ta ungefär 25-35 minuter.  

- Intervjun kommer att spelas in för att underlätta transkribering. 

 -Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att anonymitet skyddas i 

undersökningen och den insamlade informationen ska förvaras på ett säkert sätt.  

-Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande 

samt till examinator.   

-Din deltagande är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din deltagande.  

 

Vi frågar här med om ditt samtycke att medverka i undersökningen:  

 Ja                                            Nej   

 
Ort/datum/år __________________________  

Namnskrift ___________________________________  

Namnförtydligande ______________________________________________  

Har du ytterligare frågor om studien är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon: 

Hadil Malki: hki16001@student.mdh.se 

Rebecka Hanna: rha16001@student.mdh.se 

Handledare: Gerrit Berends, gerrit.berends@mdh.se  
 



 
 

50 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  
 
 
Intervjufrågor  

• Hur länge har du arbetat som lärare? När tog du din lärarexamen? Vilka erfarenheter 
har du gällande flerspråkiga elever? 

-Vilka utmaningar ser du med flerspråkiga elever? 
 

• Hur skulle du beskriva ditt arbetssätt gentemot flerspråkiga elever? 

-Hur brukar du planera dina undervisningar för att utveckla elevernas språkliga förmågor? 
-Vilka material använder du dig av i undervisningen för att utveckla elevernas språkliga 
förmågor? 
-Vilka anpassningar gör du för flerspråkiga elever? 
 

• Anser du att ditt sätt att arbeta språkutvecklande har förändrats under din tid som 
lärare? På vilket sätt?  

-Vilka arbetssätt och resurser har du använt dig av tidigare för att utveckla elevernas språkliga 
förmågor?  
 

• Hur ser samarbetet ut mellan dig och modersmålsläraren/språkstödet? 

 
• Vilka kunskaper behöver man som lärare för att möta flerspråkiga elever? 

-Har du i ditt arbete fått tillgång till vidareutbildning som berör språkutvecklande 
undervisning? I så fall när, vad och hur? Känner du att du är i behov av det? I så fall vad och 
hur? 

• Upplever du några svårigheter eller möjligheter med dina arbetssätt?  

 
 


