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1 Inledning 
 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket betyder att de flesta eleverna i samhället har 

fler än ett språk. Skolan bär det yttersta ansvaret för dessa elevers språkutveckling och därför 

är det viktigt att lärare är medvetna om vad språkinlärning innebär. Det är också vår uppgift 

som lärare att ha kännedom om individanpassning men även passande metoder som främjar 

språkutvecklingen. 

I detta arbete kommer vi uteslutande att ägna oss åt språkutvecklande arbetssätt samt vilken 

betydelse olika kulturer har i skolorna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Under vår utbildning har det uppstått nyfikenhet att ta reda på hur lärare stöttar flerspråkiga 

elevers språkutveckling. Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur några svensklärare 

genomför sin undervisning för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling. Vi vill även se 

om kulturen som eleven har hemma används i undervisningen. 

1.1.2 Frågeställningar 

 Vilka arbetssätt/metoder används för att främja flerspråkliga elevers språkutveckling i 

årskurs 1-3?  

 Hur tar skolan tillvara de olika kulturerna eleverna har i hemmen i undervisningen?   

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Elever med annat modersmål än svenska betecknas i denna studie som flerspråkiga elever, 

tvåspråkiga elever eller andraspråkselever. Begreppet mångkulturell används oftast då flera 

kulturer möts i ett samhälle. Modersmålet är det första språk ett barn tar till sig. Detta betyder 

att en person kan ha mer än ett modersmål om båda föräldrarna har olika språk 

(Nationalencyklopedin, 2010). Sedan 1995 är Svenska som andraspråk (SvA) ett skolämne 

som elever med annat modersmål än svenska har rätt till SvA-undervisning (Skolverket, 

2000). 



 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är strukturerad i sju olika avsnitt. I första avsnittet presenteras inledningen följt av 

syfte och frågeställningar som kommer att beröras. Under avsnittet tidigare forskning klargörs 

begrepp och olika arbetssätt som främjar språkinlärningen.  Avsnittet metod och material 

presenterar metoder som består av observation och intervju samt tillvägagångssättet för att 

samla in material. I resultatdelen sammanställs, med hjälp av diagram, de resultat som 

framkommit från de olika besökta skolorna. Därefter analyseras resultat med hjälp av den 

tidigare forskningen. I näst sista avsnittet diskussion, diskuteras resultaten och kopplas till 

tidigare forskning och egna tankar. I sista avsnittet sammanställs de viktigaste slutsatserna 

som lyfts fram i arbetet samt förslag på vidare forskning.  

 

 



 

 

2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt tar upp relevant litteratur i fyra avsnitt: Ämnesundervisning i Svenska som 

andraspråk, Språkinlärning, Språk och kultur samt Kursplan och läroplan.  

 

2.1 Ämnesundervisning i Svenska som andraspråk  

Ladberg (2003:7) skriver att ”språk är liv”. Hon menar att språket är nyckeln till 

kommunikation och möten med andra människor, annars blir man ensam.  

 Enligt Bergman (2000a:47) är det viktigt att skapa en bra inlärningssituation där eleverna 

får en känsla av trygghet. Denna känsla skapas bäst genom att pedagogen lyfter fram de olika 

språken och de olika kulturerna på ett likvärdigt sätt i klassrummet. Författaren menar att man 

som pedagog ska ha ett interkulturellt förhållningssätt när man arbetar med flerspråkiga 

elever. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att förskolan och skolan ser alla språk och 

kulturella perspektiv som likvärdiga.  

 Thomas och Colliers (1997, se Axelsson m.fl. 2002:34) studie visar att flerspråkiga elever 

nådde bättre resultat i skolan om de befann sig i en sociokulturellt stödjande miljö. En 

sociokulturellt stödjande miljö i skolan innefattar att läraren ger eleverna utrymme för socialt 

samspel med varandra samt att man respekterar elevernas modersmål. Axelsson m.fl. 

(2002:34) menar att i dessa skolor ser pedagoger de tvåspråkiga eleverna som en tillgång 

eftersom att när eleven gör framsteg i modersmålet sker också en positiv utveckling i svenska 

språket. Cummins (1996, se Axelsson m.fl., 2002:44) tydliggör att den individuella 

pedagogen har möjlighet att förbättra utbildningssituationer för elever som har svenska som 

andraspråk. Detta görs genom att läraren har en positiv inställning till eleverna vilket gynnar 

deras identitet och självkänsla.  

 Enligt Bergman (2000b:23-25) är modersmålet elevernas bas, alltså det språk som är 

elevernas första och som eleverna kan behärska väl.  När flerspråkiga elever kommer till 

skolan har de olika förutsättningar och skolerfarenheter.  Hon betonar att basen är avgörande 

för språkinlärning, om eleverna inte får undervisning på sitt första språk kan heller inte 

utbyggnaden utvecklas i modersmålet. Bergman menar därför att det är väldigt viktigt med 

modersmålsundervisning för att eleverna ska kunna utveckla sin bas.  Hon hävdar också att 

många skolor i landet låter eleverna arbeta med sin utbyggnad utan någon bas vilket blir som 

att försöka bygga ett hus utan grund. Hon menar att detta görs på grund av resurs- och 



 

 

tidsbrist. För andraspråkselever gäller det att hinna ikapp sina infödda klasskamarter och 

stärka basordförrådet i svenska samtidigt som de ska lära sig nya saker på ett nytt språk som 

inte är fullt utvecklat.  Pedagogens problem kan bli att se till att de svenska eleverna får 

invänta andraspråkselever. För att motverka dilemmat som nämns här ovan anser Bergman att 

det är viktigt att jobba med basen och utbyggnaden parallellt. Axelsson m.fl. (2002:23) säger 

att om man har en utbyggnad i modersmålet blir det lättare att ta till sig ord och begrepp på 

svenska språket samtidigt som man fortare når den åldersmässiga nivån i svenska 

 Viberg (1996:115) menar att förutom kunskapsinhämtning så är elevernas språkålder 

mycket avgörande för deras fortsatta utveckling i skolan. Språkåldern har inget med elevens 

kronologiska ålder att göra, utan den varierar beroende på nivån i undervisningen. En elev 

som är nio år kan alltså ha en språkålder på fem år. Det kan ta mellan fyra och åtta år att hinna 

i kapp de infödda eleverna. Bergman (2000a:26-27) hävdar att andraspråkselever behöver 

utvecklas i den takt som deras språkliga mognad kräver, inte när deras svenska kamrater är 

mogna för det. Däremot är det viktigt att andraspråkselever integreras i den vanliga klassen 

för att utveckla utbyggnaden av svenska språket. Hon hävdar också att man inte ska sänka 

nivån på språket för att möta eleverna utan hon ser helst att nivån läggs lite över elevens 

språkkunskaper. 

 Gibbons (2006:24-28) beskriver att undervisningen för flerspråkiga elever kan se ut på 

olika sätt. Hon betonar att det finns två sätt att se på inlärningen. Det första sättet är att 

förhållandet mellan lärare och elev ses som sändare – mottagare, där språket är till för att 

förmedla kunskap. Medan det andra sättet att se på språkinlärning är att eleven sätts i centrum 

i undervisningsprocessen. Det vill säga att man inte ser undervisningen som att ta emot 

information, utan att man ställer frågor för att stimulera till logiska tankar. Här ligger fokus 

hos eleverna och språket ses som resultatet av mer allmänna och kognitiva förmågor.  Dessa 

två sätt att se på inlärning har kritiserats för att man inte tar hänsyn till elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Författaren skriver att båda inlärningssätten finns i dagens skola 

och menar att dessa inlärningssätt kan vara otillräckliga för andraspråkselever eftersom att 

båda inlärningsprocesserna har en individualistisk syn på inlärning. De flerspråkiga eleverna 

behöver det kollektivistiska synsättet i större utsträckning eftersom de behöver få möjligheter 

till samspel med andra infödda talar för att kunna behärska språket och kunna vara delaktiga i 

samhället. Eftersom individualistisk syn på inlärning endast fokuserar på eleven själv och inte 

på gruppen som kollektivistisk syn gör, kan det vara begränsande för språkutvecklingen. 

Gibbons lägger tonvikten på samarbete mellan individer vid kunskaps- och språkutveckling 

samt att både lärare och elev ska vara delaktiga under inlärningsprocessen. Gibbons påpekar 



 

 

att språkundervisningen ska integreras med ämnesundervisning, men även att det ska 

förekomma stöttning och samarbete i undervisningen. Det är även viktigt att se samarbete 

både som en lärandesituation och som en social- och språklig miljö där inlärning sker. 

Stöttning är mer som ett tillfälligt hjälpmedel till lärarna för att utveckla elevens begrepp och 

färdigheter för att kunna gå vidare. I boken presenterar Gibbons hur man kan integrera språk 

och ämnesundervisning på ett konkret sätt i klassrummet . Hon presenterar arbetssätt där 

fokus läggs på att tala, skriva, läsa och lyssna. 

 Viberg (1996:129) skriver om analyser som gjorts av språket i klassrummen visar att det 

bara är vissa delar av det naturliga språkbruket som används. Vissa språkliga strukturer och 

språkfunktioner som är centrala i normal kommunikation är underrepresenterade i viss 

undervisning. Detta kan göra det svårt för flerspråkiga elever som har en begränsad kontakt 

med svenskan utanför skolan då de kanske inte kommer i kontakt med en del områden av 

språket. Viberg påpekar att den viktigaste uppgiften i språkundervisningen är att uppmuntra 

till en spontan inlärning genom varierat språkligt inflöde samt att ge så många tillfällen som 

möjligt för språklig kommunikation. Han påpekar dock att det kan vara svårt att hitta de 

tillfällena i en helklass då det oftast är läraren som talar. Men enligt studier som gjorts har det 

visat sig att det är ytterst viktigt att i andraspråksundervisning använda sig av aktiviteter som 

görs i smågrupper eller par, utöver den vanliga helklassundervisningen. Detta stöttar även 

McGroarty (1993, se Gibbons 2006:39) genom att författaren tar upp fördelar med 

grupparbete. En av fördelarna är att inflödet och utflödet blir större samt att språket används i 

ett meningsfullt sammanhang. Inflödet är det man stöter på vid inlärning genom att till 

exempel höra andra människor tala, läsa texter och liknande. Utflödet kommer när man byggt 

upp språket tillräckligt för att kunna använda språket i olika situationer, utflödet är alltså 

kommunikation. 

 Bergman (2000b:34-35) betonar att det är oerhört viktigt med egna andraspråksgrupper. I 

dessa andraspråksgrupper finns flerspråkiga elever med olika modersmål som lär sig svenska 

tillsammans. Andraspråksgrupperna underlättar för att läraren kunna ta tillvara på 

vardagssituationer som ständigt dyker upp. Författaren menar att i en egen grupp kan eleverna 

lättare leda en dialog genom att komma med inlägg, behålla ordet eller avbryta. I egna 

grupper där alla vågar komma till tals är det lättare att föra samtal och diskutera gemensamt 

och se till att diskussionen utvecklas till en högre nivå. Detta gynnar elevernas språkutvecklig 

och på samma gång kan läraren anpassa undervisningen efter elevernas individuella 

förutsättningar.  

 



 

 

2.2 Språkinlärning 

Viberg (1996:119-121) säger att det är en mängd skilda faktorer som påverkar 

språkinlärningen hos elever med svenska som andraspråk; social situation, språkanvändning, 

språkundervisning, inlärning samt språkbehärskning. Han menar att den sociala situationen 

utanför skolan får stor betydelse för andraspråksinlärare eftersom man genom kommunikation 

med infödda talare får en naturlig inlärning. Dessutom påverkar föräldrarnas sociala bakgrund 

barnets inlärning eftersom deras attityder till svenskan och till hur stor roll svenskinlärningen 

ska ha för barnet, är avgörande för hur det ska gå för barnet i skolan och senare i vuxenlivet. 

En annan viktig faktor är undervisningen. Språkundervisningen bör vara planerad så att 

många tillfällen att delta i varierad kommunikation finns med. Språkbehärskningen utvecklas 

genom att inläraren utsätts för nya språkliga situationer som är naturliga för inläraren menar 

Viberg. Även Gibbons (2006:24) menar att det är viktigt att undervisningen innehåller språk 

från vardagliga situationer som gör inläraren nyfiken och intresserad av innehållet. Om eleven 

är nyfiken och har viljan att lära sig något nytt är det som lättast för eleven att ta till sig den 

nya kunskapen och befästa den. I kursplanen Svenska som andraspråk (2000:3) påpekas det 

också att innehållet i samtal men även annan undervisning ska vara meningsfullt och 

användas i olika sammanhang för att kunskapen ska befästas hos eleven.  

 Ladberg (2006:52) säger att inlärning på sitt sätt är en förutsättning för att elevens nya 

kunskaper ska befästas. En elev som ser ut att ha inlärningssvårigheter kanske använder sig av 

en olämplig inlärningsstil. Vidare säger Ladberg att motivationen är central för att eleven ska 

ta till sig de nya kunskaperna. Hon menar precis som Viberg, (1996) och Gibbons, (1996) att 

ingen inlärning är varaktig om inlärningen sker utan personligt engagemang. Viberg 

(1996:112) hävdar dock att den viktigaste faktorn för att invandrareleverna ska lära sig ett nytt 

språk och känna hemhörighet i svenskan är att ha vänner som har svenska som modersmål. 

Även Ladberg (2006:70) menar att kamrater som är infödda talare kan vara det viktigaste för 

inlärare vid inlärning av ett andraspråk. Hon menar att den kulturella språkkompetensen binds 

samman med ordförrådet om inläraren använder språket när denne deltar i sociala aktiviteter. 

 Lindberg (1996:41) berättar att många forskare påpekar att samtal av olika typer har en 

central betydelse i språkutvecklingen och språkinlärningen för andraspråket. Dock krävs det 

att inläraren är aktivt deltagande i samtalet eftersom det är kommunikationen mellan inläraren 

och samtalspartnern som gynnar språkutvecklingen. Förståelsen av inflödet är en förutsättning 

för inlärningen eftersom man utan förståelse inte lär sig. Lindberg anser därför att det är 



 

 

rimligt att säga att det interaktionella stöd som inlärarna kan få i en del samtal, med infödda 

talare eller andraspråksinlärare, är språkutvecklande. 

 Kjellin (2002, se Ladberg 2006:56) hävdar att språket blir mer tillgängligt om lyssnandet är 

en grund i klassrummet. Författaren menar att det, i hjärnan, finns ett återkopplingssystem 

mellan hörseln och talet. Om barnet hör rätt kan de även säga det rätt, därför är det viktigt 

med ett tydligt tal men också en fördel om hörsel fungerar bra eftersom hörsel är ett verktyg 

för att kunna höra språkets struktur och uttal. Gibbons (2006:39) påstår att genom att lyssna 

på andra elever och lärare blir den språkliga förståelsen större då eleverna får höra liknande 

tankar uttryckas på olika sätt. 

 Wellros (1998:25) beskriver ord som något påtagligt: något man kan uttala och höra sägas, 

det kan även skrivas och läsas. Det är alltså en beteckning på något som finns i verkligheten. 

Till skillnad från ord innehåller ett begrepp kunskap. Varje begrepp innehåller olika 

beståndsdelar som gör att begreppet får en viss mening. Ett begrepps innebörd är ofta 

gemensamt i en språkgrupp då begreppet fått en mening i kommunikation med utövare av 

samma språk. Dock kan betydelsen av begreppet även vara personligt eftersom det inte bara 

innehåller kunskap utan även egna värderingar och känslor. Författaren beskriver detta enkelt 

och bra när hon skriver ”Det lär därför inte finnas två personer som menar exakt samma sak 

med ett begrepp som de benämner med ett ord som på ytan ´betyder´ samma sak” (Wellros, 

2004:655). Wellros (1998:25) pratar om att kommunikation fungerar bäst mellan olika 

personer där det finns en gemensam uppfattning om begreppens innebörd. Hon menar att 

begreppsbildning ger meningsutbyte och kunskapsförmedling men även att den främjar 

abstrakt tänkande samt hjälper elevens kunskapsinlärning. I alla inlärningssituationer är 

förförståelse en förutsättning för vidare förståelse och begreppsbildningen skapar denna 

förståelse. 

2.3 Språk och kultur 

Språk och kultur är mycket nära förbundna med varandra. Elever med ett annat modersmål är mer eller 

mindre delaktiga i två kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär ett komplicerat nätverk av osynliga 

normer, regler och förhållningssätt.( Kursplanen i Svenska som andraspråk, 2000:2). 

 

Bergman (2000a:36) skriver att eleverna med annan kulturell och språklig bakgrund tillhör 

två olika kulturer dels i den egna gruppen och den svenska. Gibbons (2006:18) påstår att 

inläraren måste knäcka den kulturella koden för att kunna förstå och använda språket rätt. 

Med det menar hon alltså att vi lär oss med stigande ålder hur man anpassar språket efter 



 

 

situationen, ämnet, relationen till mottagaren samt beroende på hur vi förmedlar det vi vill 

säga, via skrift eller tal. Inom kulturer vet man hur man ska agera och hur man gör vissa saker 

som till exempel hur man hälsar eller skriver brev. Gibbons menar alltså att vi måste lära oss 

kulturen vi lever i för att kunna kommunicera på rätt sätt. Wellros (2006:45) säger att 

invandrare ofta känner en osäkerhet då de inte kan tolka andra människors handlingar eller 

känner igen kända normer i det nya landet. Självkänslan och självbilden förstärks när man har 

ett gemensamt modersmål eftersom det skapar en positiv gemenskap. Enligt Bergman 

(2000:36) bör eleverna som har två kulturer i sin omgivning få stöd och hjälp av 

modersmålsläraren för att främja utveckling för flerspråkiga individer med flerkulturell 

identitet. Axelsson m.fl. (2006:108) skriver att samarbete mellan modersmålslärare och 

klasslärare är viktigt för att elevernas språkutvecklig ska bli mer synlig för klasslärarna. 

Lärare i Svenska som andraspråk och klasslärare bör vara medvetna att det kan uppstå 

kulturkrockar. Wellros (1998:72) säger att en annan viktig aspekt är att föräldrarna bör 

använda sitt språk när de uppfostrar sina barn. Barn behöver se sina föräldrar som mer 

kompetenta än sig själva eftersom föräldrarna är en trygghet och ska föreställa förebilder för 

barnen. 

 Wellros (2006:124) tar även upp att det är viktigt att prata om kulturskillnader då det 

annars är lätt hänt att det blir missförstånd men även för att man ska kunna förstå tankegångar, 

förväntningar och känslor hos någon från en annan kultur. En av de vanligaste förekommande 

kulturella skillnaderna, enligt Bergman (2000a:37) är naturen med skogspromenader och 

utflykt. I litteratur och barnböcker förekommer naturen ofta och är en central del i innehållet. 

Infödda svenskar har en naturlig kopplig till skogen, medan vissa andraspråkselever kan 

uppleva skogen som något farligt och skrämmande vilket gör att det kan uppstå en 

kulturkrock. Författaren hävdar att språkinlärning inte bara handlar om att tala, läsa och skriva 

utan också att bearbeta elevernas attityder och rädslor mot sådant som är okänt för dem, så 

som skogen. 

 Bergman (2000a:38) berättar om ett sätt att lyfta flerspråkighet och kultur är att arbeta med 

litteratur där eleven och pedagogen uppmärksammar språk och kultur genom att läsa olika 

böcker med olika svårighetsgrader som tar upp olika ämnen, kulturer och liknande. Genom 

välvalda böcker ger det en bra grund till språkliga iakttagelser och kulturella jämförelser  



 

 

2.4 Kursplan och läroplan 

I kursplanen för Svenska som andraspråk (2000:1) står det att syftet med ämnet är att eleven 

ska få grundläggande kunskaper i det svenska språket som är i nivå med vad elever med 

svenska som modersmål har. Målet är också att flerspråkiga elever ska integreras i svenska 

samhället samt i övriga ämnen i skolan.  För att nå målet i all ämnesundervisning är det 

viktigt att integrera både språk och innehåll så att elevens andraspråk utvecklas samtidigt som 

kunskaperna i övriga ämnen. Ett strävansmål i kursplanen för Svenska som andraspråk 

(2000:2) är att eleverna ska skaffa sig ett rikt ordförråd och lära sig svenska språkets struktur.  

 Enligt Lpo94 är en av skolans viktigaste uppgift att ge eleverna en likvärdig utbildning.  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (Skolverket, Lpo94, 2006:4). 

 

Med likvärdig utbildning menas inte att undervisningen ska utformas på samma sätt utan att 

den ska ta hänsyn till elevens enskilda behov och förutsättningar (Lpo94, 2006:4). 

 Bergman (2000b:34) hävdar att målen i Svenska som andraspråk ställer alldeles för höga 

krav på elevernas språkkunskaper. I vissa fall kan de vara så höga att inte ens eleven som har 

svenska som modersmål kan uppfylla dem. Alltså är de flesta målen i båda kursplanerna lika 

till innehållet. Skillnaden på kursplanerna är enligt Bergman att det går ut på olika 

prioriteringar. I svenska som andraspråk prioriteras elevernas språkliga medvetenhet och 

kunskap som tillhörigheten i två olika språk- och kulturgemenskap innebär. I kursplanen för 

Svenska läggs fokus på kunskap om våra nordiska grannländer istället. Bergman menar också 

att man inte bör ha så höga krav när det gäller korrekthet. Istället ska elevens erfarenheter och 

kunskap värdesättas. 

 

Språkutveckling sker inte isolerat utan alltid knutet till ett innehåll. För att ett språk skall bli väl 

befäst och utvecklas krävs att språket används i olika sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll 

(Kursplanen i svenska som andraspråk 2000:3). 

 

I Lpo94 (2006:6) står det att undervisningen ska ge elever kunskap genom varierade 

arbetsformer eftersom eleverna ska få en harmonisk utveckling. Genom varierade 

arbetsformer ska eleverna kunna utveckla ett språk som gör att de kan uttrycka sig både i tal 

och skrift.  



 

 

3 Metod och material 

Här redogörs vilka metoder som valts, tillvägagångssättet, vilken målgrupp som berörs samt 

de etiska aspekter som tagits hänsyn till. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi valde att använda oss av både observationer och intervjuer för att få en så klar bild som 

möjligt av vad som sker i det flerspråkiga klassrummet. Eftersom det finns risk för egna 

tolkningar i observationer intervjuades klasslärarna efter observationstillfällerna för att 

tydliggöra deras avsikter och tankar om arbetssätten. På så sätt kom inte personliga tolkningar 

och värderingar fram vilket enligt Denscombe (2009:368) kan vara lätt att få med vid intervju 

om intervjuaren har kännedom sedan tidigare om ämnet. I vår studie har vi valt att göra 

observationer i fyra olika skolor som driver samma typ av verksamhet. Verksamheter valdes 

medvetet utefter skolor där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. I uppsatsen benämns 

skolorna som mångkulturella.  

 

3.2 Observation 

För att minska de varierade uppfattningar olika observatörer kan få användes 

systematisk/strukturerad observation där man använder sig av observationsscheman. Med ett 

observationsschema är det större möjlighet för olika observatörer att vara uppmärksamma på 

samma situationer och aktiviteter (Denscombe, 2000:168). Vi valde också att inta en icke 

deltagande observatörsroll eftersom vi ville observera i en naturlig miljö för eleverna och 

läraren. En icke deltagande observatör deltar inte i händelseförloppet. Detta kan dock medföra 

att individerna inte beter sig naturligt i början av observationen och därför är det bra om man 

avvaktar några minuter med att börja observera (Patel & Davidson, 2003:97). Detta tog vi 

tillvara på genom att vänta tills eleverna var insatta i undervisningen. En nackdel med 

observationer är att det finns risk till egna tolkningar av en situation från observatören. Därför 

har Askland (1997, se Bjørndal, 2007:40) formulerat tre punkter man bör tänka på medan man 

observerar:  

1. Du ser vad andra gör men inte varför de gör det. 

2. Värdet av det som andra gör är något du själv upplever. 

3. Du ser inte vad andra tänker och upplever (Askland 1997 i Bjørndal 2007:40). 



 

 

 

Genom att använda både observation och intervju hjälpte det oss att se hur de arbetade men 

också att få reda på lärarnas tankar bakom arbetssätten för att minimera personliga 

värderingar och tolkningar. 

 

3.2.1 Observationsschema 

Med hjälp av Bjørndal (2007:51-59) utarbetades ett observationsschema som innehåller 

arbetssätt som vi tror används i flerspråkiga klassrum. Genom Metodboken (2006) och Stärk 

språket och stärk lärandet (2006) hittades arbetssätt som kunde tänkas användas ute i 

skolorna. Vi tog också med arbetssätt som vi sett att våra partnerskolor använt vid 

språkinlärning. Ett strukturerat observationsschema innebär att observationen får ett begränsat 

fokus. Eftersom det är mycket som händer i ett klassrum som kan vara distraherande 

underlättar det att använda sig av ett observationsschema (Bjørndal, 2007:52). 

Observationsschemat strukturerades med fyra kolumner; årskurs, arbetssätt, antal gånger och 

anteckningar (Se bilaga 2). För varje gång ett arbetssätt användes sattes en markering i 

kolumnen antal gånger framför rätt arbetssätt. I anteckingskolumnen fördes korta 

kommentarer som stöd för minnet när observationerna sedan skulle sammanställas. 

3.3 Intervju 

Semistrukturerade intervjuer användes eftersom intervjuerna skulle bli ett komplement till 

observationerna. De intervjuade skulle få en chans att förklara arbetssätten som observerades. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska 

besvaras och behandlas men frågorna på listan behöver inte ställas i någon speciell ordning. 

Med det menas alltså att intervjuaren är flexibel och kan låta den intervjuade utveckla sina 

svar och berätta utförligt om frågan som ställts (Denscombe, 2000:135). Intervjuerna var även 

kvalitativa eftersom vi ville förstå och komma närmare den intervjuades tankar och 

föreställningar kring det vi observerat i klassrummet (Patel & Davidson, 2003:78). En nackdel 

med metoden är att den är tidskrävande. Fördelen med att vi även observerar är att vi även såg 

vad den intervjuade gör och kan se om handling och tankesättet stämmer överens. Det kan 

vara så att den intervjuade berättar hur hon/han skulle vilja arbeta istället för hur den 

egentligen arbetar (Denscombe, 2000:163). 

 



 

 

3.3.1 Intervjufrågor 

Gemensamt sammanställdes ett antal frågor som ska ge oss en bredare uppfattning om hur 

språkinlärningen i klassrummet går till. Intervjuerna var, som sagt ovan, semistrukturerade då 

den intervjuade skulle få utrymme i sina svar. Frågorna ställdes i den ordning som bäst föll in 

i de enskilda fallen, vilket innebär att intervjun hade en låg grad av strukturering (Patel & 

Davidson, 2003:78).   

 

3.4 Informanter 

Observerationer och intervjuer gjordes på fyra klasslärare på fyra mångkulturella skolor. 

Anledningen till detta var att vi ville se hur det språkutvecklande arbetssättet såg ut på 

samtliga skolor. Vi tog första kontakten med skolorna via mail och därefter skedde den 

slutgiltiga kontakten innan intervjun via telefon.  

 Vi har valt att benämna skolorna skola A, skola B, skola C och skola D. Samtliga skolor 

ligger i multikulturella områden där det finns olika nationaliteter och där det talas flera språk.  

  Skola A är en F-9 skola med 600 elever. På skolan är ungefär 70 % av eleverna har ett 

annat modersmål än svenska. Den intervjuade läraren på denna skola arbetar i en klass som 

går årskurs 2. Läraren har en lärarutbildning för grundskolans tidigare år. Hon har även läst en 

svenska som andraspråkskurs men också en språkutvecklande kurs som all personal på skolan 

läste. 

  Skola B är en F-6 skola med 450 elever. På skolan har ungefär 85 % av eleverna ett annat 

modersmål än svenska. Den intervjuade läraren på denna skola arbetar i en klass som går 

årskurs 3. Läraren är utbildad lärare och har läst språkutvecklingskurser för att fortbilda sig. 

 Skola C är en F-6 skola med 420 elever. Ungefär 70 % av eleverna har ett annat 

modersmål än svenska. Den intervjuade läraren på denna skola arbetar i en klass som går 

årskurs 2. Läraren har en förskolelärarutbildning i grunden men vidareutbildade sig till lärare 

för år 1-3 för några år sedan. 

 Skola D är en F-9 skola med 550 elever. Cirka 75 % av eleverna har ett annat modersmål 

än svenska. Den intervjuade läraren på denna skola arbetar i en klass som går årskurs 1. 

Läraren är utbildad lärare för år 1-3. 

 



 

 

3.5 Dataanalys 

Vid observationerna användes, som nämns ovan, ett observationsschema. För att 

sammanställa de olika arbetssätten som användes under lektionstillfällena gjordes ett diagram. 

I diagrammet registrerades de olika arbetssätten för att få en klar översikt. Diagrammet är 

endast till för att få en överblick över resultatet.  

För att få med allt som sades i intervjuerna spelades de in. Vi har gått igenom inspelningarna 

och skrivit ned det informanterna sagt. Genom att vi gjort på detta sätt har vi kunnat granska 

den information vi fått. Därefter har vi jämfört verkligheten med litteraturen för att få fram ett 

slutgiltigt resultat.  

 

3.6 Genomförande 

Följande sökord: ”språkundervisning”, ”språkutveckling”, ”språkinlärning”, ”svenska som 

andraspråk” och ”flerspråkighet” användes för att ta fram litteratur till vår studie. Vi försökte 

använda oss av ursprungliga källor men i vissa fall kom vi inte åt de ursprungliga verken utan 

var då tvungna att referera till författarna i andra hand. 

 Observationerna på respektive skolor genomfördes under ett lektionstillfälle som var ca 60 

minuter långt. Samtliga skolor hade svenska när vi observerade. Ingen av lärarna hade 

planerat lektionen för att vi var där utan lektionerna pågick som vanligt i största möjliga mån. 

Vi deltog båda två vid samtliga observationstillfällen och satt vid utkanten av klassrummen 

för att vara osynliga som möjligt. 

 Intervjuerna med respektive lärare genomfördes efter observationstillfällena för att 

komplettera det vi sett. Tiden för intervjuerna varierade från 30-50 minuter. En intervju 

skedde i ett rum som var i anslutning till ett klassrum där elever hade en livlig lektion, vilket 

gjorde det svårt att urskilja det som sades. Vid övriga intervjuer närvarande endast läraren och 

vi. 

3.7 Etiska aspekter 

Vi har via mail varit noggranna att informera respektive klasslärare om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Vetenskapsrådets principer består av fyra krav. Vi 

tydliggjorde för informanterna via missivbrevet syftet med undersökningen vilket klargjorde 

informationskravet. I och med konfidentialitetskravet har vi berättat att vi av etiska skäl inte 

kommer att nämna deras namn och skolans namn i studien. Informanterna har även skrivit på 



 

 

missivbrevet att de godkänner våra villkor vilket innebär att samtyckeskravet är uppfyllt. 

Slutligen informerades informanterna av nyttjandekravet som innebär att intervjuerna och 

observationerna endast kommer användas i denna studie.    

3.8 Studiens tillförlitlighet 

För att få ett pålitligt resultat valde vi att både observera och intervjua. Eftersom vi ville vara 

säkra på att svaren var korrekta valde vi att också intervjua. För enligt Denscombe (2009:268-

269) gör intervjuer att svaren kan kontrolleras direkt. Intervjuerna är ett slags hjälpmedel för 

att förtydliga det vi sett under observationerna. Författaren anser även att uppgifterna från den 

kvalitativa intervjun kan vara svåra att mäta även om de är korrekta i och med att studien är 

baserad på lärarens tankesätt och inte hur de i praktiken gör. Tankesätt och handling behöver 

inte alltid återspegla varandra. 

Vi vill betona att vår studie inte är tillräckligt omfattande för att kunna ge ett generellt 

resultat. Detta för att vi endast besökt fyra skolor i en stad. 



 

 

4 Resultat 

Resultatet redovisas med utgångspunkt i frågeställningarna. 

 

4.1 Vilka arbetssätt/metoder används för att främja 

flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs 1-3? 

 

 
Figur 1. Diagrammet presenterar hur många gånger ett arbetssätt används på samtliga skolor under ett 60 

minuter långt lektionspass. 

 

Resultaten kommer inte att behandlas statistiskt då studien inte är tillräcklig.  Diagrammet är 

endast en överblick över det resultatet som framgått efter att observationer och intervjuer 

gjorts. Vi medverkade bara vid ett lektionstillfälle som varade i ca 60 minuter på varje skola 

och därför kan vi inte dra en slutsats att det alltid är så. Endast de citat som vi anser 

sammanställde tankesättet kring arbetssättet togs med. Vi är medvetna om att vissa av 

arbetssätten, exempelvis hörsel som egentligen genomsyrar allt, går in i varandra men valde 

ändå att ta med samtliga för att förtydliga arbetssätten mer.  



 

 

4.1.1 Hörsel 

 Samtliga skolor använde tydligt hörsel som arbetssätt vid ett tillfälle per lektionspass som var 

ca 60 minuter. Hörsel som arbetssätt genomsyrade hela lektionspasset i alla tre skolor, men 

varje skola hade varsitt utmärkande inlärningssätt där man använde hörsel. Dessa var 

”högläsning”, ”läraren berättar vid genomgång” samt ”sång”. 

 

”Tydligheten är central för att elever ska kunna ta in information via hörseln.” 

(Lärare, skola A, 2010.) 

 

”All undervisning genomsyrar ju hörsel. Det går inte att undkomma. Men med 

flerspråkiga elever i en klass gäller det att ha ett rikt språk så att eleverna förstår vad 

jag pratar om. Jag måste vara uppmärksam på att eleverna följer med mig i mina 

instruktioner.” (Lärare, skola B, 2010.) 

 

”Som lärare i en flerspråkig klass måste man vara tydlig när man pratar. Jag kan inte 

bara säga ´Hämta den där korgen´, utan jag måste precisera mig; ´Hämta den gula 

korgen som står på hyllan vid tavlan .́” (Lärare, skola C, 2010.) 

 

Samtliga lärare, även läraren från skola D, är överens om att det är viktigt med tydligt och 

varierande tal. Ett rikt tal är enligt läraren från skola B, att man har ett stort ordförråd och talar 

tydligt så att alla elever förstår. 

 

4.1.2 Känsel  

Skola C och skola D använde sig vid ett tillfälle under lektionspasset av känsel som 

inlärningssätt.  I skola C fick inte alla elever i klassen möjlighet att använda sig av känsel 

under lektionspasset utan det var endast en elev som fick det. Det eleven fick göra var att 

känna på hur mycket ental är genom att känna på tre sugrör. Alla elever får genomföra detta 

men på olika dagar då det tillhör morgonrutinen. På skola D hade däremot alla elever 

möjlighet att känna på olika figurer som finns på en bondgård.  

 

”Det är mycket viktigt att eleverna också får känna till exempel hur ett ental är. Att 

man inte bara talar om det då många har svårt att förstå ental, tiotal och hundratal. 



 

 

Det är så olika hur man lär in och vissa behöver även känna på något för att få 

förståelsen för objektet.” (Lärare, skola C, 2010.) 

 

Enligt mig blir inlärningen mer meningsfull och kunskapen etableras snabbare 

eftersom eleverna får använda annat sett än de vanliga, hörsel och synen . (Lärare, 

skola D, 2010) 

 

Med hjälp av känsel får eleverna bredare förståelse och hjälper dem att lära in saker på fler än 

ett sätt. 

4.1.3 Högläsning 

 Skola A, skola C och skola D använde sig av högläsning en gång under lektionen. Skola A 

hade stafettläsning som högläsningsmetod vilket innebar att en elev läste några meningar på 

en minut för att sedan lämna över läsningen till en kamrat som läste nästkommande meningar 

på en minut och så vidare. Nio elever medverkade på stafettläsningen. Läraren läste 

skrivuppgiften högt som tillhörde den lästa texten. Därför är resultatet större på skola A (se 

figur 1). En elev på skola C läste högt för klassen ur kalendern; vilket datum det var, vilka 

som hade namnsdag, vilken veckodag och så vidare.  

På skola D läste läraren fakta om tuppen högt för eleverna.  

 

”Vid högläsning tycker jag att jag får tillfälle att höra vad eleverna kan, hur de ser att 

meningar är uppbyggda. Vi använder oss ofta av stafettläsning och då märker jag 

vilka som känner sig trygga och säkra i att läsa svenska texter.” (Lärare, skola A, 

2010.) 

 

Läraren tycker att stafettläsning är ett hjälpmedel att höra hennes elever oftare hur de ligger 

till i språkutvecklingen. Hon menar att hon får chansen att se hur eleverna utvecklas.  

 

 

 

 



 

 

4.1.4 Bilder 

 Alla fyra skolorna hade bilder under lektionspassen vid något tillfälle. Bilderna hade en 

koppling till samtalet i klassrummet eller till högläsningsboken. 

 

”En varierad undervisning är något jag märkt främjar flerspråkiga elevers 

språkutveckling. Därför använder jag mig mycket av bilder så eleverna ska få se 

konkret hur till exempel en älg ser ut.” (Lärare, skola B, 2010.) 

 

”En konkret och varierande undervisning är utvecklande både för mig som lärare och 

eleverna. Bilder använder vi för att eleverna ska få en tydlig bild av hur något ser ut.” 

(Lärare, skola C, 2010.) 

 

Även lärarma på skola A och D ansåg att bild är ett bra redskap för att tydliggöra det de vill få 

fram. 

 

4.1.5 Individuell skrivning 

 På alla fyra skolorna fick eleverna skriva på egen hand. Eleverna hade dock en viss mall att 

följa, t.ex. tankekarta eller frågor. 

 

”Det är inte bara talet som är viktigt utan man måste även kunna göra sig förstådd i 

skrift. Eleverna får skriva mycket fira skrivövningar för att arbetet ska kännas roligt.”  

(Lärare, skola C, 2010.) 

 

Alla lärarna menar att meningsfullt skrivande ökar skrivflödet hos elever vilket de anser är 

viktigt då kommunikation även handlar om att kunna göra sig förstådd i skrift. 

 

4.1.6 Tankekarta 

Tankekarta användes på alla fyra skolorna. Dessa gjordes gemensamt på tavlan, synlig för 

alla. Vid skola B fick eleverna sedan skriva av den gemensamma tankekartan i en egen 

skrivbok. Eleverna fick då tillfälle att i efterhand skriva dit andra saker som de ville ha på sin 

tankekarta.  



 

 

 

”När jag startar upp ett nytt tema så gör vi alltid en tankekarta tillsammans. Det blir 

då tydligt för eleverna vad temat kommer att handla om. När vår gemensamma 

tankekarta är klar får eleverna sen skriva en egen i sin skrivbok, då kan de använda 

sig av den gemensamma men även skriva dit egna saker.” (Lärare, skola B, 2010.) 

 

”Genom att vi ofta gör tankekartor tillsammans på tavlan så blir eleverna delaktiga i 

arbetets uppbyggnad.” (Lärare, skola C, 2010.) 

 

Lärarna ansåg att tankekartan är ett bra stöd för eleverna innan de börjar skapa en text 

eftersom tankekartan sammanställer idéer. 

 

4.1.7 Bok-/textsamtal 

 Det var endast skola A och skola D som använde sig av bok-/textsamtal. Boksamtalet hade 

olika moment. Först gjordes en introduktion av boken där läraren ställde ledande frågor om 

framsidan och titeln på boken, som till exempel ”vad ser ni?”. Efter att eleverna läst några 

sidor högt fortsattes en diskussion kring innehållet där man även förklarat en del begrepp men 

även kopplar innehållet till elevernas vardag och verklighet. 

 

”Det är viktigt att eleverna förstår vad de läser men också att de vågar fråga om det 

är något de inte förstår. Tillsammans pratar vi om texter och böcker vi läst. Jag 

ställer frågor för att se om eleverna förstår innehållet. Vi har ofta skrivuppgifter som 

är kopplade till böckerna och texterna vi läser”. (Lärare, skola A, 2010.) 

 

”Vi pratar ofta kring böcker vi läst för att eleverna ska få tillfälle att reflektera och 

diskutera om det som stått i boken.” (Lärare, skola D.) 

 

4.1.8 Sång 

Det var endast Skola C som använde sig av sång och detta skedde vid ett tillfälle. Sången 

ingick i morgonrutinen i klassrummet. 

 

”Varje morgon sjunger vi en sång. Sångerna är mestadels på svenska men några 

engelska fraser kommer in ibland.” (Lärare, skola C, 2010.)  



 

 

 

Sången sjunger de för att det är en morgonrutin men också för att eleverna får en chans att 

leka med språket och träna engelska ord och fraser.  

 

4.1.9 Repetition 

Samtliga klasser repeterade meningsbyggnad, begrepp, månaderna och veckodagarna mycket. 

Dessa skolor påpekade flertal gånger under lektionstillfället hur en mening är uppbyggd d.v.s. 

stor bokstav i början av en mening samt punkt i slutet av meningen.  

 

”Vi repeterar olika saker varje lektion. Repetition har jag läst ska vara bra för 

elevernas språk- och kunskapsutveckling.” (Lärare, skola B, 2010.) 

 

”Meningsuppbyggnad repeterar vi varje dag. Innan varje skrivuppgift går vi igenom 

punk, stor bokstav och så vidare.” (Lärare, skola D, 2010.) 

 

4.1.10 Samtal/dialog/frågor 

 I samtliga klasser används dialog mellan lärare/elev, elev/elev samt i helklass i 

svenskundervisningen. Vid lektionstillfällena ställde lärarna ofta ledande frågor utifrån 

inlärningssituationen. Huvudfrågor som samtliga lärare ställde var Varför…? Vad hände? Vad 

har vi? Hur…?  Huvudfrågorna ställdes för att få eleverna att använda språket och diskutera 

samtidigt som de får lyssna på sina kamraters tankar. Dialoger mellan elev/elev och 

lärare/elev användes för att eleverna ska utvecklas gällande kommunikation genom tal.  

 

”Jag ställer mycket frågor till eleverna för att få reda på deras förkunskaper och 

förutsättningar. Överlag ställer jag många frågor för att stimulera elevens 

språkutveckling.” (Lärare, skola A, 2010.) 

 

”Att samtala och föra dialog i klassrummet är centralt. Men man får inte glömma att 

samtalets innehåll är det viktigaste. Man måste prata om något som intresserar 

eleven, om något som har med eleven själv att göra annars tappar man eleven och 

mister då på samma gång en bra chans för inlärning.” (Lärare, skola B, 2010.) 

 



 

 

”Om inte språket finns blir det svårt att kommunicera och göra sig förstådd. Därför 

arbetar vi mycket med dialoger och samtal i vår undervisning. Vi samtalar kring 

sådant som har med eleven att göra.” (Lärare, skola D, 2010.) 

 

Med hjälp av frågor uppkommer ofta en dialog i klassrummet enligt samtliga lärare. De menar 

att frågor och samtal går hand i hand.  

4.1.11 Ord-/Begreppsförklaring 

 I samtliga skolor genomsyrar ord-/begreppsförklaring hela undervisningen. Det sker en hel 

del under lektionen. Skola A förklarade ord/begrepp 14 gånger under tillfället vi var där. 

Skola B gjorde detta nio gånger medan skola C gjorde det sju gånger. Skola D skilde sig från 

de andra skolorna då ord-/begreppsförklaring skedde vid endast ett tillfälle. 

 

 ”Det är viktigt att förklara ord och begrepp för flerspråkiga elever. Om man inte gör 

det går de bara runt och bär på t́omma ord ,́ alltså ord som de inte förstår vad de 

betyder och inte vet hur de ska användas.” (Lärare, skola A, 2010.) 

 

”Hur ska eleverna kunna använda sitt språk om de inte vet vad ett ord betyder eller 

hur det används? För att flerspråkiga elever ska få ett rikt och bra språk krävs det att 

man förklarar ord.” (Lärare, skola B, 2010.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Hur tar skolan tillvara på de olika kulturerna i 

undervisningen? 

Lärarna uttrycker en positiv inställning till det interkulturella förhållningssättet.  Detta för att 

de anser att deras attityd påverkar elevernas inlärning och utveckling. 

 

”Hela skolan jobbar med kulturen. Vi har bland annat anordnat traditionella 

tallriksbord där föräldrar gör någon maträtt från deras kultur. Det ligger dock på is 

just nu då det krävs så mycket arbete kring det.” (Lärare, skola A.) 

 

”Vid högtider tas de olika kulturerna och traditionerna upp. Då pratar vi om hur de 

olika högtiderna firas och hur elevernas familjer brukar fira hemma.” (Lärare, skola 

C.) 

 

”De olika kulturerna, sederna och språken bör ses som en tillgång istället för en 

belastning.” (Lärare, skola D.) 

 

Samtliga lärare påpekar att det är oerhört viktigt att utgå från de språkliga kunskaper eleverna 

besitter. Därför anser alla lärare att modersmål bör få lika stort utrymme som det svenska 

språket får. Varje lärare nämnde att samarbete med modersmålsläraren är svår då han/hon inte 

har en fast position på skolan. 

 

”Vi skickar ut information på de olika språken som finns på skolan. Jag 

rekommenderar mina elevers föräldrar att prata modersmålet hemma eftersom jag vet 

att det stärker eleven”. (Lärare, skola A.) 

 

”En önskan är att vi skulle samarbeta mer med modersmålslärarna eftersom 

majoriteten av eleverna har modersmålundervisning. Som det ser ut nu träffas vi bara 

hastigt och pratar om hur det går för eleven.” (Lärare, skola C.) 

 

Alla skolor var dock medvetna om att de skulle kunna använda kulturen mer i undervisningen. 

När kulturen kommer in i undervisningen handlar det mest om elevernas erfarenheter 

berättade samtliga lärare vi intervjuade. Dock kan lärarna inte berätta hur de använder 



 

 

kulturerna i undervisningen eftersom de inte vet exakt hur de ska lyckas få med kulturerna i 

undervisningen. 

 

”Jag får lite ångest när jag tänker på hur många kulturer det finns. Att försöka få in 

alla kulturer i undervisningen känns otroligt svårt. Det borde vara mycket mer än vad 

det är. Jag försöker koppla undervisningen till deras verklighet, men det är svårt 

ibland. För det mesta pratar man om svensk kultur och tradition i undervisningen.” 

(Lärare, Skola A.) 

 

”Jag försöker fånga upp elevernas erfarenheter, men är ganska dålig på att föra in 

kulturen i undervisningen. Skolan brukar anordna kulturella sammankomster.” 

(Lärare, skola B.) 

 

”När vi läser historia så läser vi bara om vad som har skett i Sverige under en aktuell 

tid, till exempel medeltiden.” (Lärare, skola C). 

 



 

 

5 Analys 

Vid sammanställningen av vilka arbetssätt som används (se figur 1) kan man se att 

undervisningen sker på olika sätt. Observationerna visade alltså att skolorna använder sig av 

hörsel, känsel, högläsning, bilder, skrivuppgifter, olika sorters samtal, sånger, repetition samt 

ord- och begreppsförklaring i olika stora utsträckningar. Lpo94 säger att elever ska få ta del 

av varierade arbetsformer (se avsnitt 2.4). 

 Lärarna påpekar att språkundervisningen bör vara varierad och ge ett rikt inflöde för att 

eleverna ska kunna lära sig språket och kunna använda det. Resonemanget lärarna har till det 

visar att de är medvetna om det som Viberg (1996) hävdar när han pratar om att eleverna 

måste få ett omväxlande språkligt material för att deras språkbehärskning ska öka (se avsnitt 

2.2). Att lärarna även insett att varierad undervisning främjar de olika elevernas olika 

inlärningsstilar stöds av Ladbergs (2006) insikt om att en elev inte behöver ha 

inlärningssvårigheter utan använder sig av en inlärningsstil som inte passar (se avsnitt 2.2). 

 Vid intervjuerna och observationerna på samtliga skolor framkom det att hörseln och 

lyssnandet är en grund i undervisningen. De fyra lärarna vi intervjuade betonar att tydlighet 

och ett rikt språk från lärarnas sida är viktigt då det ökar elevernas ordförråd samt utvecklar 

elevernas språkbehärskning. Kjellin (2002, i Ladberg 2006) anser också att lyssnandet bör 

vara en grund i klassrummet (se avsnitt 2.2). 

 Lärarnas syn på hur samtal bör användas i undervisningen stämmer överens med vad 

Viberg (1996) säger. Författaren anser att samtal ska vara centralt i undervisningen. Men för 

att inlärningen ska bli så fulländad som möjligt bör innehållet i samtalet vara väsentligt och 

intressant för eleven. Även Gibbons (1996) och Lindberg (1996) betonar att innehållet är det 

viktigaste i samtalet (se avsnitt 2.2). Alla lärare anser att samtal och interaktion är viktigt för 

språkutveckling och förståelse. För att de nya kunskaperna ska befästa sig hos eleverna bör 

man koppla undervisningen till elevernas egen verklighet och dess erfarenheter menade 

lärarna. I och med att lärarna är medvetna om detta visar de även att de är insatta i vad Lpo94 

säger (se avsnitt 2.4). 

 Observationerna visade att tre av de fyra lärarna ofta förklarade begrepp och ord. De tre 

lärarna på skolorna är medvetna om att flerspråkiga elever behöver begrepps- och 

ordförklaringar för att kunna kommunicera och göra sig förstådd. Lärarna arbetar medvetet 

med begreppsbildning och ordförklaring för att elevernas språk ska utvecklas och för att 

eleverna ska kunna kommunicera så att de blir förstådda men även för att de själva ska förstå. 



 

 

Lärarnas inställning till begreppsbildning stämmer överens med vad Wellros (1998) säger om 

att kommunikation fungerar bäst när olika parter har en liknande uppfattning av ett begrepps 

betydelse. Lärarnas resonemang kring hur förståelse och begrepp/ord hänger ihop pratar även 

Wellros (1998) om när hon hävdar att begreppsbildning skapar en förståelse (se avsnitt 2.2).  

 Klasslärare som vi har observerat och intervjuat, hävdar att de har en positiv attityd till 

flerspråkighet och mångkultur både i klassrummet och på skolan. I intervjun förklarade 

samtliga klasslärare att ett interkulturellt förhållningssätt hjälper eleverna att bygga upp deras 

självkänsla och identitet.  Det säger även Axelsson m.fl. (2000, se avsnitt 2.1). På skola A 

ansåg klassläraren att elever som har svenska som andraspråk först bör behärska modersmålet 

och därefter svenska språket. Det läraren säger stämmer överens med Bergman (2000) när det 

gäller modersmål (se avsnitt 2.1.).   

 Lärarna är väl medvetna om att de bör integrera de olika kulturer som finns på skolan mer i 

undervisningen men eftersom de inte vet hur detta ska ske framkom inte något konkret svar 

om hur de arbetar för att ta tillvara kulturerna. I en av de besökta skolorna menade 

klassläraren att elever med annan kulturell och språklig bakgrund kan känna sig diskriminerad 

i undervisningen. Ett exempel som hon tog upp under intervjun var att elever kan känna sig 

diskriminerade när de läser om medeltiden, eftersom de bara läser om Sverige under den 

aktuella tiden. Samliga skolor betonade att de var stolta över de kulturdagar som anordnades 

på skolan, men att de hade skuldkänslor när det gäller att integrera olika kulturer och 

traditioner i undervisningen. Lärare på skola B framhöll att hon försöker att ta med elevernas 

erfarenheter i undersviningen, men finner även att det kan vara svårt ibland.  I Lpo94 

framläggs det att man bör ha elevernas bakgrund som utgångspunkt i undervisningen, så som 

tidigare erfarenhet och språk m.m.( se avsnitt 2.3.). 

 Enligt samtliga lärare kunde samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare vara 

bättre. Lärare på skola C önskade att det fanns samarbete mellan dem. Eftersom att många av 

hennes elever har modersmålsundervisning.  Axelsson m.fl. (2006) påpekar att samarbete bör 

ske mellan modersmålslärare och klasslärare för att kunna vidareutveckla elevens 

kunskapsutveckling (se avsnitt 2.4).  

 

 

 



 

 

6 Diskussion 

I dagens skolor har lärare till flerspråkiga elever ett större ansvar i undervisningen samtidigt 

som de även måste tänka på att arbeta mer sociokulturellt än vad lärare till enbart enspråkiga 

elever behöver. Lärarna till flerspråkiga elever måste alltså i större grad öppna dörrarna för 

föräldrar och samhället så att de i samspel med varandra kan berika varandra och stödja 

arbetet för elevernas språkutveckling. Axelsson m.fl. (2002:34) stöder det genom att betona 

vikten av samspel mellan olika individer.  

 Utifrån vår undersökning av några skolor har vi kommit fram till att det behövs kunskap 

om vilka arbetssätt som kan främja en god språkutveckling. Det är viktigt att lärarna medvetet 

anpassar undervisningen utifrån den enskilda elevens behov och språkliga förutsättningar.  

Anpassning kan vara att man lämpar språknivån och tänker på elevens språkålder men också 

att man använder de resurserna som finns till flerspråkiga elever, till exempel 

studieverkstaden.  Vi uppfattar det som viktigt att använda olika sinnena vi besitter för att 

göra undervisningen så varierande och stimulerande som möjligt. Vilket stöds av det Ladberg 

(2006:52) säger om att eleven måste få lära på sitt sätt för att ny kunskap ska befästas. Det 

gläder oss att se att lärarna på skolorna arbetar med varierande arbetssätt då hela vår 

utbildning grundar sig på didaktisk planering av varierande metoder som även är anpassade 

efter varje elevs behov och förutsättningar.  

 En av de viktigaste metoderna när det gäller språkinlärning är stöttning från lärare men 

också hemmet. Viberg (1996:119-121) berättar att det är skilda faktorer som påverkar barns 

språkinlärning och nämner då den sociala situationen. Bra samarbete mellan hemmet och 

skolan gynnar eleven eftersom stöd till språklig utveckling kommer från både hemmet och 

skolan. Hemmet har mer inverkan på modersmålet än vad läraren har i och med att det är i 

hemmet elevens språkliga bakgrund kommer i från.  

 Precis som Axelsson m.fl. (2006:108) tror vi att samarbete mellan SvA-lärare, 

modersmålslärare och klasslärare har en god inverkan på elevernas språkutveckling eftersom 

de tillsammans kan en helhetsbild av eleven. Men vi anser att samarbetet bör utvecklas mer 

eftersom det idag nästintill inte finns något på de skolor vi besökt. Vi har dock sett att viljan 

till samarbete finns från samtliga lärare. Men om viljan finns borde det inte vara några 

problem att starta upp samarbete mellan dessa lärare. Genom ansträngning, positiv inställning 

och krav på ledningen kan ett samarbete börja gro. Lärarna menade att tid och resurser krävs 

för att ett samarbete ska fungera. Att starta upp samarbete är en process men 



 

 

språkutvecklingen för eleverna är också en lång process och därför är samarbete värt att 

kämpa för eftersom det gynnar elevernas språkutveckling. Bergman (2000:23-25) skriver att 

basen i modersmålet är avgörande för andraspråksinlärning. Vi har uppfattat att lärarna på 

skolorna har samma syn på att basen i modersmålet är avgörande. Med andra ord menar de att 

desto bättre kunskaper i modersmålet ju bättre utvecklas andraspråket vilket ju stämmer 

överens med vad Bergman och Axelsson m.fl. (2002:23) hävdar. Lärarna anser dock att tiden 

inte finns eftersom modersmålslärarna åker runt till olika skolor eftersom de inte har någon 

fast position. Både vi och lärarna anser att modersmålslärarna borde ha en fast position på 

skolan eftersom antalet flerspråkiga elever är i majoritet på dessa skolor. Detta baserar vi på 

det Bergman (2000:36) säger om att modersmålsläraren bör vara ett stöd och hjälp för 

flerspråkiga elever och deras utveckling. 

 De metoder, exempelvis högläsning och tankekarta, vi observerat är inget nytt för lärarna 

eftersom dessa metoder någon gång har används i undervisningen. Vid intervjuerna framkom 

det att lärarna var någorlunda kunniga om varje arbetssätt eftersom de använder dem i sin 

undervisning. Inom alla områden i alla ämnen uppkommer nya metoder och arbetssätt, vilket 

innebär att varje lärare bör uppdatera sina kunskaper för att eleverna ska få den bästa möjliga 

undervisningen. Vi uppfattade det som att lärarna inte sig helt säkra på hur man tillgodoser 

varje flerspråkig elevs behov då de ständigt påvisade att de ville ha en SvA-lärare i 

klassrummet på heltid. Enligt oss bör varje klasslärare få en vidareutbildning inom hur man 

arbetar språkutvecklande för att slippa vara beroende av SvA-lärare.  

 Lärarna som vi mött har hela tiden i åtanke att undervisa utifrån flerspråkiga elevers nivå 

då de hela tiden dokumenterar elevernas arbeten. Men en viktig faktor är att man inte ska 

sänka nivån på svenska språket bara för att man har en flerspråkig klass. Nivån bör istället 

höjas för dessa elever för att utveckling i språket ska ske, annars är risken att eleverna stannar 

i utvecklingen. Det säger överens med Bergmans (2000:26-27) åsikt över vart nivån ska 

läggas. Även hon hävdar att den ska läggas ett snäpp högra för att flerspråkiga elevers 

språkutveckling ska främjas. 

 Både Wellros (2006:124) och Bergman (2000:37-38) framhåller att det är viktigt att ta vara 

på elevens kulturella bakgrund genom att i undervisningen integrera den. Detta ska stärka 

elevens självkänsla och identitet menar Wellros (2006:155). Men Gibbons (2006:18) påpekar 

även att vi måste lära oss kulturen vi lever i för att kunna kommunicera med andra. Vi har 

märkt att elevernas kulturella bakgrund endast fångas upp i en liten omfattning då det oftast 

handlar om frågor kring högtider från olika kulturer. Mer än så används inte kulturen i 

undervisningen eftersom lärarna vi mött ansåg det svårt att få med alla olika kulturerna som 



 

 

finns i klassrummet. Det enda stora evenemang som skolorna anordnar är en kulturdag som 

sker en gång per år. Vi kan förstå att det kan vara svårt att få in olika kulturer i 

undervisningen med tanke på att det är så stora klasser där många olika kulturer möts. Dock 

krävs det kunskap om de olika kulturerna men som lärare till en flerspråkig klass anser vi att 

man bör läsa in sig på de olika kulturerna men även fråga elever och föräldrar. Wellros 

(2006:124) menar att det är viktigt att prata om kulturskillnader eftersom det annars kan 

uppstå missförstånd kring till exempel olika tankegångar i diskussion. Den ideala 

undervisningen enligt oss skulle vara att det i klassrummet finns en klasslärare och en svA-

lärare samt att grupperna är mindre. Detta resonemang stöttas av alla lärare som vi talat med.  

 Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att skolorna vet att de måste ta reda på hur 

man kan arbeta med olika kulturer i undervisning. Intervjuerna med lärarna gav oss en bild av 

att de är medvetna om att stimulerande och varierande arbetssätt främjar flerspråkiga elevers 

språkutveckling. Men vi anser även att det finns saker som bör förbättras, så som samarbete 

mellan olika lärare och införandet av kulturer i undervisningen. 

   

7 Avslutning 

Avslutningsvis har vi fått en liten del av ett omfattande ämne som är aktuellt i dagens 

samhälle. Under arbetets gång har vi insett hur mycket de olika arbetssätten används samt 

vilken betydelse kulturen har. I denna studie har vi uppmärksammat lärarens syn på 

andraspråksinlärning och kulturens betydelse. 

 I fortsatt forskning skulle fokus kunna läggas på elevens perspektiv på språkinlärning och 

hur eleven uppfattar de olika kulturerna. Det hade varit intressant om vi haft möjlighet att få 

med elevers, lärares och lednings syn på andraspråksinlärning då dessa tre är knutna till 

varandra. Alla dessa tre grupper behövs för att skapa en god språkundervisning. Till sist, 

mycket engagemang och motivation behövs för att främja elevens och skolans utveckling. 
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Akademi för utbildning, kultur och kommunikation 

 

 

Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet vid Mälardalens Högskola. Vi 

skriver nu vårt examensarbete inom svenska/språk och språkutveckling. Vi har valt att 

fördjupa oss inom Svenska som andra språk. För att kunna gå vidare med examensarbetet så 

behöver vi din hjälp genom att du ställer upp på vår observation/ intervju.  

 

Alla uppgifter kommer att behandlas av oss och man förblir anonym i resultat i vår studie. 

 

Vid frågor kontakta oss på: 

Kristina Uspor 

Tel: XXXX-XX XX XX  

Linn Andersson 

Tel: XXXX-XX XX XX  

 

Tack på förhand! 

Linn Andersson och Kristina Uspor 

 

Eskilstuna, 2010- 

 

Informantens namnteckning   Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Årskurs Arbetssätt Antal gånger Anteckningar 

 Hörsel   

 Känsel   

 Syn   

 Högläsning   

 Bild   

 Gemensam 
Skrivning 

  

 Individuell 
Skrivning 

  

 Tankekarta   

 Rim & Ramsor   

 Sång   

 Repetition   

 Ord & begrepp   

 Samtal/dialog   
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Intervjufrågor 
1. Anser du att det är viktigt att stötta elevers språkutveckling i så fall varför? Hur 

gör du för att stötta deras språkutveckling? 

2. I kursplanen för ämne svenska som andraspråk/ svenska är syftet att uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket. Hur tolkar du detta? 

3. Hur arbetar du mot den om en elev har svårigheter med detta mål?  

4. Hur är undervisningen i svenska/svenska som andraspråk organiserad? Sker 

undervisningen i klassrummet eller i separat grupp? 

5. Hur tycker du att den ideala undervisningen i svenska som andraspråk skulle se 

ut? Är det den undervisningen du har nu? Om inte, varför är det inte som du 

önskar? 

6. Samarbetar du med klasslärare/ svenska A lärare? 

7. Anser du att alla elever når alla strävansmål i kursplanen i och med att det 

finns många? 

8. Hur bedömer du att en elev har uppnått alla mål enligt kursplan?  

9. Hur arbetar du för att ta tillvara på kulturen som eleven kommer ifrån? 
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