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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur en lärare i ett interkulturellt klassrum synliggör 

flerspråkiga elever, ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare språkutveckling. I 

fallstudien har det genomförts intervjuer med en lärare och två rektorer verksamma på en mellanstor 

skola i en mellanstor kommun, där läraren även har observerats i sitt arbete. Av resultatet framgår det 

att samtliga informanter är införstådda med betydelsen av att synliggöra, skapa utrymme för och ge 

taltid till de flerspråkiga eleverna. Det framgår av resultatet att informanterna är väl införstådda med 

miljöns betydelse för vidare språkutveckling och att skolan använder varierade metoder och strategier 

för att bidra till fortsatt språkutveckling. Resultatet visar också att skolan har en positiv inställning 

gentemot flerspråkiga elever och att man arbetar aktivt för att skapa en miljö som verkar 

språkstimulerande. Studiens slutsatser är att läraren och ledningen är medvetna om användbara 

arbetsmetoder och strategier anpassade efter elevernas och skolans behov, där läraren skapar utrymme 

och taltid för eleverna utifrån varierade arbetsformer. 

 

 

Nyckelord: Interkulturell, flerspråkighet, svenska som andraspråk, språkutveckling, 

andraspråksinlärning. 
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1 Inledning 

I Lgr 11 (Skolverket 2011:8) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov för att främja och förankra elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling i deras 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Språket är en central del i skolan och därmed 

måste läraren ha kompetens i flerspråkighet för att bemöta och bidra med undervisning som främjar 

elevernas fortsatta utveckling. Mina förhoppningar efter avslutad studie är att jag i min kommande 

yrkesroll utvecklat kunskaper om språkinlärning i det interkulturella klassrumme, kunskaper som även 

är användbara för studenter och verksamma lärare, för att kunna bemöta, besvara och bidra med det 

som förväntas av en lärare i dagens samhälle.  

I Lgr 11 (Skolverket 2011:14) står det att läraren ska ta hänsyn till elevernas behov, stärka deras 

vilja till att lära och tillit till deras förmågor och ge utrymme för eleven att själv skapa och använda sig 

av den förmågan. Det är lärarens uppgift att i arbetet stimulera, handleda och ge stöd till eleven med 

svårigheter för att arbetet ska organiseras så att eleven når utbildningsmålen. Läraren ska organisera 

arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga. Arbetet som organiseras ska verka och upplevas meningsfullt samt verka framåtsträvande för 

den egna utvecklingen. I organisationen ska läraren ge stöd i den språk- och 

kommunikationsutveckling eleven är i behov av. Det kräver därmed av läraren kompetens, likväl 

kompetens inom skolan, för att organisera och stimulera eleven till fortsatt lärande. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsstudien är att skapa kunskap om hur en lärare i ett interkulturellt klassrum synliggör 

flerspråkiga elever, ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare språkutveckling. 

För att uppnå syftet med studien vill jag söka svar på följande frågor: 

 

 Hur synliggörs, skapas utrymme och ges taltid för det flerspråkiga barnet?  

 Hur påverkar miljön barnets språkutveckling? 

 Vilken syn har läraren på strategier som används vid flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 Vilka metoder och verktyg finns det för att bidra till en vidare språkutveckling? 

 Beror eventuella språksvårigheter på barnets flerspråkighet? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag har valt att disponera uppsatsen i sex avsnitt. Dessa är inledning, bakgrund, metod och material, 

resultat, diskussion och avslutning. I inledningen presenteras syftet och studiens frågeställningar. I 
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bakgrunden som sedan följer beskrivs tidigare forskning relevant för ämnesområdet. Under avsnittet 

metod och material beskrivs den metod som genomsyrat studien samt det tillvägagångssätt som 

använts vid insamlingen av materialet. Det insamlade materialet presenteras därefter under avsnittet 

resultat, där materialets resultat presenteras och sammanfattas. Resultatet diskuteras senare under 

avsnittet diskussion kopplat till tidigare forskning samt egna tankar. I diskussionen presenteras även 

förslag till fortsatt forskning. I avslutningen följer sedan en sammanfattning av det resultat som 

framkommit samt egna tankar. 

 

2 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden presenteras tidigare forskning utifrån olika rubriker som jag anser speglar 

arbetets syfte. Dessa rubriker är miljöns betydelse för språkutveckling, användbara strategier, metoder 

och verktyg vid flerspråkiga barns språkutveckling, problematik samt kursplan och läroplan. 

Inledningsvis presenteras några för studien centrala begrepp. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Då studiens syfte är att skapa kunskap om och ta reda på hur en lärare i ett interkulturellt klassrum 

synliggör flerspråkiga elever, ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare 

språkutveckling är det relevant att kort redogöra för ett par begrepp som är återkommande i studien. 

Dessa begrepp genomsyrar forskning inom flerspråkighet och är nödvändiga att ha en förförståelse för 

inom aktuellt ämnesområdet.  

 

2.1.1 Flerspråkighet  

Att vara flerspråkig innebär att man obehindrat behärskar mer än ett talat, tecknat eller skrivet språk. 

Begreppen flerspråkig och tvåspråkig kan användas för att täcka hela fenomenet. Vid begreppet 

tvåspråkig förekommer termer som simultant och successivt flerspråkig vilket syftar till att de båda 

språken lärs in samtidigt eller efter varandra. Modersmålet är det första språk en individ tar till sig och 

lär in. Detta betyder att en individ kan ha mer än ett modersmål om båda föräldrarna har olika språk 

och därmed förekommer termer som en persons förstaspråk och andraspråk. En individs förstaspråk 

definieras som individens modersmål, förstaspråk, och en individs andraspråk tillägnas först när en 

individ helt eller delvis tillägnat ett förstaspråk. Andraspråket tillägnas i en miljö där andraspråket 

naturligt används och förekommer i kommunikation. Ett sista begrepp relevant för studien är 

språkinlärning vilket definieras som den process där inläraren utvecklar ett eller flera språk – talade, 

skrivna eller teckenspråk – i samspel med omgivningen. (NE 2013). 

Elever med annat modersmål än svenska betecknas i denna kvalitativa fallstudie som 

flerspråkiga elever eller andraspråkselever.  
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I denna studie är det även relevant att redogöra för andra centrala begrepp som genomsyrar 

studien.  Här nedan följer några centrala begrepp som behandlas. 

 

2.1.2 Det sociokulturella perspektivet och den proximala 

utvecklingszonen 

En teori om barns lärande relevant för denna kvalitativa fallstudie är Lev Vygotskij sociokulturella 

perspektiv, där människor genom interaktion med varandra och den omgivande miljön utvecklar sitt 

lärande. Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är hur människan lär sig genom 

kommunikation och interaktion, där upprätthållandet av en god undervisningsmiljö påverkas av 

lärarens roll och att lärandet sker i samspel. 

Elisabeth Elmeroth (2008:124) har tolkat en del av Vygotskijs teori om lärande, där läraren 

anses vara en utmanande och samtidigt en stödjande faktor i barnets lärande.  Vygotskij ansåg att ett 

barn tillsammans med lärare och kamrater klarar mer än de skulle kunna på egen hand. Enligt 

Vygotskij är språket det viktigaste redskapet och att den sociala interaktionen tillsammans med andra 

utvecklar nya kunskaper och sätt att tänka. Själva tänkandet kan ses som ett inre samtal såväl som en 

social process i samspelet mellan individer och grupper. Vygotskij ansåg att barnets kunskaper 

utvecklas i en social kontext i samspel med en vuxen i den närmaste utvecklingszonen. Detta begrepp 

förklarar Elmeroth som det avstånd mellan vad ett barn kan lära sig ensamt och vad det kan lära sig 

med stöd av en vuxen eller mer lärd kamrat. Det kräver enligt Elmeroth att den vuxne vet var barnet 

befinner sig i utvecklingszonen för att kunna anpassa undervisningen efter barnets behov av kognitiv 

utveckling. Det är genom samtalet med andra i en social kontext som nya sätt att tänka, resonera och 

handla utvecklas. 

Elmeroth (2008:124) skriver att denna zon, som benämningen antyder, ligger strax över det som 

en elev klarar på egen hand. Därmed måste läraren enligt Elmeroth utmana barnets kunnande och låta 

dem lösa uppgifter med hjälp av en person som redan kan och att det då sker utveckling. Elmeroth 

påvisar att i den närmaste utvecklingszonen får eleverna endast det nödvändiga stödet av läraren eller 

kamraterna och att utvecklingen sker i interaktionen där emellan.  

 

2.1.3 Interkulturellt - mångkulturellt 

Då syftet med studien är att ta reda på hur lärare i ett interkulturellt klassrum synliggör flerspråkiga 

elever, ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare språkutveckling är det relevant 

att veta vad begreppet interkulturellt i förhållande till mångkulturellt innebär.  

Ordet interkulturell står för en process som enligt Pirjo Lahdenperä (2004:15) definieras som en 

gränsöverskridande ömsesidig interaktion som i ett kulturmöte sätter kvalitativa och värdemässiga 

aspekter i fokus. Lahdenperä (2004:15) beskriver att interkulturell undervisning handlar om ett 
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förhållningssätt där olika åsikter och synsätt berikar varandra. Detta förhållningssätt bidrar enligt 

Lahdenperä (2004:15) till att alla, även lärarna, måste vara öppna för att lära av andra, också av 

eleverna.  

Elmeroth (2008:115) skriver att man tidigare ofta har talat om mångkultur för att beteckna ett 

samhälle med många etniska grupper. Men i begreppet mångkultur finns ingen relation inbyggd 

mellan människor. I ett mångkulturellt samhälle kan grupper leva sida vid sida utan att påverka eller 

påverkas av varandra. Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2006:16) anger att begreppet mångkulturell 

används för att beteckna "ett tillstånd, en situation, en position”. I begreppet interkulturell ryms enligt 

Lorentz och Bergstedt dynamik och utvecklingspotential, där de vidare utvecklar begreppet genom att 

beskriva det som "handling, aktion och rörelser mellan individer". Elmeroth (2008:115) skriver att till 

skillnad från mångkulturell innebär förstavelsen inter- om en växelverkan eller en ömsesidig påverkan 

mellan människor. Begreppet används oftast med syftning på etnicitet men även genus och klass, 

liksom andra relationer mellan grupper med olika kulturer inkluderas. 

Elmeroth (2008:119) påvisar att ett interkulturellt förhållningssätt leder till och innebär ett 

erkännande av elevernas erfarenheter. Genom erkännande visar läraren att dessa har betydelse 

samtidigt som det enligt Elmeroth skapar stöd åt elevernas identitets- och kunskapsutveckling, då 

erkännandet rymmer elevernas kunskaper, språk och inställning. Elevens skiftande bakgrund ses som 

en tillgång, då det med stöd av Elmeroth skapar ytterligare möjligheter att nå en kunskapsutveckling 

hos eleverna. En elev med annan etnisk bakgrund ses, med ett interkulturellt förhållningssätt, som ett 

komplement istället för att eleven ska kompensera deras etniska bakgrund för en annan.  Denna 

medvetenhet om den egna etniciteten är även bunden till dess kultur och därmed nödvändig för att 

kunna se andras perspektiv.  

 

2.1.4 Flerspråkiga barns språkinlärning 

För att förstå flerspråkiga barns språkinlärning och utveckling följer nedan ett avsnitt som behandlar 

forskning som tar fasta på faktorer som påverkar utvecklingen.  

Elmeroth (2008:94) påvisar att det finns två viktiga begrepp att uppmärksamma, additiv och 

subtraktiv tvåspråkighet. Enligt Elmeroth tar begreppet fasta på de olika typer av tvåspråkighet som 

blir resultatet av de situationella och sociala villkor som de båda språken utvecklas under. Additiv 

tvåspråkighet sker enligt Elmeroth i positiv symbios, då det innebär att ett språk läggs till det andra 

och berikar båda språken. Åse Kari H. Wagner, Sven Strömqvist och Per Henning Uppstad (2010:39) 

beskriver även de additiv tvåspråkighet som att språket fogas till det andra. Subtraktiv tvåspråkighet är 

däremot en följd av att andraspråket utvecklas på bekostnad av förstaspråket enligt dem. Det drabbar, 

påpekar Elmeroth (2008:94) och Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:39), många 

minoritetsgrupper, då de på grund av nationell utbildningspolitik och socialt tryck tvingas till att 
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överge sitt minoritetsspråk för att övergå till landets majoritetsspråk. Dominansen av förstaspråket 

byts därmed enligt Elmeroth (2008:94) mot dominans av andraspråket. 

För att uppnå en additiv andraspråksutveckling så krävs det att förstaspråkets inlärning inte 

avbryts. Elmeroth (2008:94) skriver att barnet måste tillåtas att tala sitt modersmål och att detta ska 

stimuleras både i skolan och i hemmet, då det gynnar den additiva andraspråksinlärningen.  

Åke Viberg (1996:119-121) tar upp skilda faktorer som påverkar språkinlärningen hos elever 

med svenska som andraspråk nämligen social situation, språkanvändning, språkundervisning, 

inlärning samt språkbehärskning. Han menar att den sociala situationen utanför skolan får stor 

betydelse för andraspråksinlärare, då elever genom kommunikation med infödda talare får en naturlig 

inlärning. Dessutom påverkar föräldrarnas sociala bakgrund barnets inlärning eftersom deras attityder 

till svenskan och vilken roll svenskinlärningen ska ha för barnet är avgörande för hur det ska gå för 

barnet i skolan och senare i vuxenlivet. Emellertid bör kommunikation i hemmet bestå av det språk 

som föräldrarna behärskar bäst skriver Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:58), då det annars kan 

få negativa konsekvenser för relationen mellan dem och barnets emotionella, kulturella och 

intellektuella utveckling. Genom detta stimuleras modersmålet samtidigt som Wagner, Strömqvist och 

Uppstad (2010:61) anser att föräldrarna måste exponera barnet för andraspråket i andra miljöer. En 

annan viktig faktor är undervisningen. Språkundervisningen bör enligt Viberg (1996:119-121) vara 

planerad så att tillfällen att delta i varierad kommunikation finns med. Det med tanke på att 

språkbehärskningen utvecklas genom att inläraren utsätts för nya språkliga situationer som är naturliga 

för inläraren. 

 

2.1.5 Bas och utbyggnad 

Oavsett språk genomgår barnet ett normalförlopp i sin språkutveckling. Detta normalförlopp består, 

enligt forskning, av en individs språkliga bas och utbyggnad. 

Normalförloppet, skriver Viberg (1996:122), utgör den grundläggande delen av ett förstaspråk 

som barnet under sina första levnadsår lär in. Denna språkliga kompetens tillägnas i modersmålet 

under de första levnadsåren och kallas för den språkliga basen, den språkligt grundläggande del som 

barnet enligt Viberg (1996:122) och Gunilla Ladberg (2003:43) tar med sig och vidareutvecklar. 

Denna bas tillägnas före skolåldern av alla som talar sitt modersmål. Viberg (1996:64) och Ladberg 

(2003:43) beskriver basens huvudsakliga beståndsdelar såsom uttal, grammatik, automatisering av 

språk, grundläggande ordförråd och pragmatisk kompetens. Med hjälp av sin bas vidareutvecklar 

barnet sin språkliga förmåga och sitt ordförråd genom hela livet.  

Utbyggnaden är den språkliga utveckling som barnet enligt Viberg (1996:64) och Ladberg 

(2003:44) lär in efter baskompetensen. De skriver båda att i utbyggnaden vidareutvecklas barnets 

ordförråd, den pragmatiska kompetensen och skriftspråklig kompetens. Där är ordförrådet knutet till 

skolans ämnen och språket utvecklas parallellt med läs- och skrivutveckling. I utbyggnaden ingår 
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bland annat textstruktur, hur man väver samman meningar till längre texter och samtalsstruktur och 

hur man anpassar språket efter den man vänder sig till. Denna textstruktur och samtalsstruktur kallas 

för diskurs. 

Elmeroth (2008:96) skriver om den problematik som kan uppstå för elever med svenska som 

andraspråk. Dessa elever måste vid skolstart utveckla basen i svenska och samtidigt tillägna sig 

utbyggnaden för att komma ifatt. Det skapar enligt Elmeroth en kapplöpning med tiden, där läraren 

måste vara beredd på att andraspråkseleven kan ha luckor i basen på svenska som med säkerhet 

försvårar inlärningen. Lena Sjöqvist och Inger Lindberg (1996:88) påpekar att det beror på att de växt 

upp med två eller flera språk som delvis fyllt olika funktion och kompletterat varandra vad gäller 

användningsområde. Sjöqvist och Lindberg påvisar därigenom också den möjlighet att eleven kan ha 

en mindre utvecklad bas i förstaspråket som i sin tur, vilket även Elmeroth (2008:96) framhåller, beror 

på att de växt upp i en flerspråkig miljö jämfört med en enspråkig miljö. Därmed påpekar de vikten av 

att läraren möter individens aktuella språksituation för att skapa en optimal inlärningsmiljö. 

 

2.2 Miljöns betydelse för språkutveckling 

En del av syftet med studien är att ta reda på hur miljön påverkar barns språkutveckling och därmed 

följer här ett avsnitt forskning som diskuterar och reder ut miljöns betydelse för vidare 

språkutveckling. 

Sjöqvist och Lindberg (1996:80) skriver att inlärning av såväl första som andra språk är en 

skapande process. Denna process bygger på och är beroende av en aktiv medverkan från inlärarens 

sida, där inläraren successivt bygger upp egna kreativa system för språkets former. Dessa system 

används sedan som en hjälp i vilket de tolkar, förstår och producerar yttranden i språket. En avgörande 

förutsättning för utveckling av sitt första- eller andraspråk är kontakt. Sjöqvist och Lindberg påvisar 

att det språkliga inflödet och interaktion är två avgörande komponenter för utvecklandet av språket. 

Genom interaktion med andra, vuxna, äldre syskon och kamrater, görs det språkliga inflödet 

tillgängligt för barnet. I skolan skapar vuxna och skolkamrater möjligheter för barnet att 

vidareutvecklas, då inlärning är en samarbetsprocess som sker genom interaktion. Sjöqvist och 

Lindberg (1996:81) menar att med tillgång till den vuxnes och andras erfarenheter utvecklas barnet i 

samtal och genom andra uppgifter. Den vuxne och andra i omgivningen leder således barnet mot en 

större självständighet samtidigt som barnet aktivt deltar i sin egen inlärning, då interaktionen 

möjliggör en anpassning till barnets utvecklingsnivå. 

Ladberg (2003:7) skriver att flerspråkiga måste utveckla varje språk så att de kan användas där 

behovet uppstår, ett språk för varje situation men inte nödvändigtvis samma språk. Till skillnad mot 

den enspråkige som använder ett språk i alla sammanhang måste den flerspråkige använda olika språk 

beroende på dess situation, därmed finns inte densamma självklarhet parterna emellan menar Ladberg.  
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En vanligt förekommande kommentar är att den flerspråkige är ”språkbegåvad”, men enligt 

Ladberg (2003:9) har det inget att göra med begåvning. Ladberg betraktar flerspråkandet som svaret 

på ett behov. Om ett barn är i behov av flera än ett språk så tillägnas fler språk, då det ofta rör sig om 

att barnet befinner sig i en flerspråkig miljö. Språken utvecklas därefter enligt Ladberg olika, då de 

utvecklas beroende av livsområden och därmed kan ordförråd och annan kunskap variera mellan de 

olika språken beroende på hur de används. Sjöqvist och Lindberg (1996:85) skriver däremot att man 

inte kan räkna med att ett barn lär sig språket bara genom att vistas i språkets miljö. Språkinlärning 

kan bara tillämpas och ske utifrån ett språk som är begripligt för inläraren. De menar att om man inte 

förstår språket lär man sig varken språket eller det innehåll som förmedlas. Därför är den flerspråkige i 

behov av särskilda undervisningsgrupper och anpassad undervisning såsom modersmålsundervisning 

och undervisning i svenska som andra språk.    

Viberg (1996:112) skriver att behärskning av språk kan ses som en färdighet men också som en 

fråga om identitet. För att kunna utveckla identitet krävs det enligt Elmeroth (2008:127) att 

förstaspråket har betydelse, då det är ett av de flerspråkiga barnens viktigaste verktyg för lärande. 

Därmed måste förstaspråket även få ta plats i miljön samtidigt som barnet känner sig hemma i den 

svenska språkmiljön och är i kontakt med jämnåriga barn med svenska som modersmål, då 

undervisning inte endast kan kompensera bristerna. Viberg (1996:116) framhåller att språkinlärning 

utvecklas i engagerande situationer där barnet får möta och konfronteras av nya språkliga element. 

Detta såväl som vid inlärning av förstaspråk som vid inlärning av ett andraspråk. Dessa nya språkliga 

element implementeras enligt Viberg i naturlig kommunikation, där språkundervisningen utformas så 

att den ger rikliga och varierade tillfällen att delta i kommunikation.  

Den sociala situationen utanför skolan spelar enligt Viberg (1996:119) en avgörande betydelse 

för eleven. Interaktion med infödda talare av svenska i och utanför skolan har en positiv inverkan, då 

eleven använder sitt andraspråk i varierade situationer som berikar och främjar användandet av 

språket. Viberg skriver att språkanvändningen är motorn i språkutvecklingen, därmed är interaktion 

vid språkanvändning avgörande för en fortsatt utveckling. För utveckling av modersmål och 

andraspråk är det viktigt, påpekar Viberg (1996:120), med kontakt, både med vuxna och jämnåriga. 

Denna kontakt kan däremot verka negativt för barnet om en snedfördelning av dessa kontakter uppstår. 

Detta skapar bl.a. konsekvenser för ordförrådet om barnet inte upprätthåller en varierad kontakt, där 

språket används i skilda situationer. 

Elevernas erfarenheter och resurser är grunden för det framtida lärandet och en viktig 

förutsättning för all kunskapsutveckling skriver Sjöqvist och Lindberg (1996:81). Grunden utifrån 

befintliga resurser utgör en god bas som senare kan kompletteras med ny kunskap. En additiv syn på 

såväl kultur som språk skapar ett kompletterande perspektiv som innebär att eleven får tillgång till 

dubbla referenser. En subtraktiv syn på barnets tidigare resurser och erfarenheter hindrar enligt 

Elmeroth (2008:119) elevernas kunskapsutveckling, då de tidigare erfarenheterna läggs åt sidan. 

Sjöqvist och Lindberg (1996:81) påvisar, i enlighet med Elmeroth (2008:119), att lärande oavsett 



 

12 
 

etnisk bakgrund och språk förutsätter att undervisningen bygger på det som eleverna redan vet. Att 

aldrig tala om elevernas tidigare skolerfarenheter, innebär enligt dem att dessa inte verkar finnas i 

lärarens ögon och det kan drabba eleven på olika sätt. Framförallt sjunker en eventuellt tidigare 

skolgång och andra kunskaper till botten, då de inte uppmärksammas i klassrummet. Även språk som 

tidigare lärts in är en del av förutsättningarna för fortsatt språkutveckling och en hjälp för barnet 

skriver Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:29). De jämför även detta fenomen med modersmålet. 

Genom att aldrig erkänna och tillåta barnet att använda sig av sitt modersmål får det aldrig status 

jämfört med om det erkänns och används dagligen även i det vanliga klassrummet på ett kreativt och 

lustfyllt sätt.  

Elmeroth (2008:120) anser att en trygg lärmiljö där elevernas erfarenheter är utgångspunkten är 

en självklarhet i all undervisning. Jim Cummins (1996) använder enligt Elmeroth beteckningen 

transformerande pedagogik som syftar till att stärka eleverna för ett aktivt deltagande i ett 

demokratiskt samhälle. Elmeroth (2008:120) skriver att Cummins princip om etnisk och kulturell 

jämställdhet innebär att eleverna måste kunna relatera undervisningens innehåll till sina egna 

erfarenheter och sociala sammanhang. Det är genom den transformerande pedagogiken som elevernas 

identitet stärks i mötet med lärare och klasskamrater. Elmeroth (2008:120) utgår från Cummins där 

hon sammanfattar fyra av de viktiga aspekterna i den transformerande undervisningen: 

   

 elevernas språkliga och kulturella bakgrund bekräftas, uppmuntras och synliggörs 

 skolan samarbetar med närsamhället och använder sig av den kunskap som finns där 

 skolan uppmuntrar aktiv språkanvändning i syfte att generera egen kunskap, skapa 

litteratur och konst, reagera på det samhällsliv som barnen lever i och påverkas av  

 de vuxna som är inblandade i bedömning ser som sin uppgift att se elevernas 

svårigheter som en effekt av samspelet i skolan hellre än att lokalisera "problemet" hos 

eleverna 

Elmeroth (2008:120) anser att genom den transformerande pedagogiken, där elevernas erfarenheter är 

utgångspunkten, skapas ett deltagande som bekräftar framförallt elevens rätt att använda språket. 

Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:256) skriver att språkinlärning sker i kommunikativa 

situationer, där gemensam förförståelse, uppmärksamhet, återkoppling och arbetsminne är centrala 

delar för språkinlärning. Dessa centrala delar är avgörande resurser för att förstå andra i 

kommunikationssituationer. De centrala delarna krävs enligt Wagner, Strömqvist och Uppstad 

(2010:256) och Elmeroth (2008:135) för att skapa interaktiva sammanhang och därigenom upptäcka 

hur språkliga enheter används. När interaktion i ett kunskapsinnehåll kopplas skapas även en 

integrerad språk- och ämnesundervisning. Men även i en språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning betonar Elmeroth (2008:134) behovet av kontextualisering. Kunskapen måste sättas in i 

ett sammanhang som eleven kan koppla till sin förförståelse och på sätt stärka även den. Ofta handlar 

det om att skapa strategier kopplade till elevens förkunskaper för att t.ex. närma sig en text. Elmeroth 
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skriver att elever kan vara omedvetna om deras fulla potential eller kunskap och betonar därmed att 

läraren arbetar för att aktivera kunskaperna för att underlätta processen. Genom att undersöka om 

innehållet kanske är välkänt på elevens modersmål och därmed ha användning av sitt modersmål även 

i undervisningen på andra språket. Elmeroth beskriver det som att sätta svenska etiketter på de tidigare 

kunskaperna vilket leder till att den språkliga utmaningen kan minska. Detta för att läraren då arbetar 

för att aktualisera förförståelsen genom att lyfta fram det redan kända och låta eleven uttrycka det på 

sitt starkaste språk. Barnen är som Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:39) skriver i behov av att få 

stöd och vägledning i processen, då den sociala pressen av att lära in ett nytt språk väger tungt.  

Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela (1996:12) påvisar det flerkulturella samhället i symbios 

med hemspråksundervisningen. Hemspråksundervisning verkar stärkande för den etniska identiteten 

och språket i sig. Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:148) skriver att modersmålet per definition 

inte är något helt och fullständig och därmed i behov av språklig stimulans. Oavsett om man är 

flerspråkig eller enspråkig ska alla ha samma möjligheter i samhället enligt Sjöqvist och Lindberg 

(1996:85) men också erbjudas en ämnesundervisning som är anpassad efter elevernas speciella behov 

och förutsättningar. Genom att bistå med modersmålsundervisning skapas utsikter för en likvärdig 

utgång. Via modersmålsundervisning skriver Hyltenstam och Tuomela (1996:30) att likvärdiga 

svenskkunskaper skapas jämfört med svenska elevers, då deras chanser att ta till sig ett främmande 

språk samt underhålla modersmålet ökar. Det är viktigt påminner Hyltenstam och Tuomela att 

personer som etnisk inte har svensk bakgrund utvecklar, är i kontakt med, odlar sitt ursprung och 

skapar sin etniska identitet. Det skapar valfrihet i huruvida de vill anamma den svenska kulturen 

såsom hur mycket de vill bevara ursprungskulturen. Hemspråksundervisningen skapar enligt Sjöqvist 

och Lindberg (1996:85) en möjlighet att utveckla sitt förstaspråk under kvalificerad ledning anpassad 

efter deras speciella förutsättningar och behov. Det leder i sin tur över tid att övrig undervisning på 

andraspråket underlättas. 

 

2.3 Användbara strategier, metoder och verktyg vid 

flerspråkiga barns språkutveckling 

Det är vanligt förekommande att ett flerspråkigt barn har resurser och andra undervisningsformer som 

komplement till den vanliga undervisningen som bedrivs av allmänläraren. En del i syftet med denna 

studie är att ta fasta på de allmänna råd och tips för att bistå en vidare språkutveckling hos det 

flerspråkiga barnet i klassrummet, därmed följer nedan ett avsnitt forskning som tar fasta på allmänna 

strategier, metoder och verktyg användbara för att inkludera och underlätta för barnet i det vanliga 

klassrummet. 

Tidigare nämnt är det faktum att det inte är antalet språk som utgör svårigheterna för barnet att 

lära sig eller använda språk. Som Ladberg (2003:32) skriver är antalet språk i sig aldrig problemet, 
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utan behovet av språket och de tillfällen som ges för inlärning styr utvecklingen. Ladberg poängterar 

att det som utgör problematiken är de dåliga förutsättningar runtikring språket. Därmed måste barnet 

få tillfälle att tala språket, skapa en känslomässig anknytning, mötas av berikande och stärkande 

reaktioner för att uppmuntras till att tala språket. Som Hyltenstam och Tuomela (1996:40) påvisar kan 

en dålig utveckling av ett nytt språk bero på avbruten utveckling på modersmålet. Därmed måste 

läraren och skolan bistå med en miljö som främjar barnets språkliga bruk och erbjudas bl.a. 

modersmålsundervisning. Hans Lorentz (2009:69) påpekar även han att interaktion som sker i skolan 

är mer avgörande än någon arbetsmetod, då den mänskliga relationen är nyckeln till lärandet. Om 

läraren i klassrummet inte tar hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter så missgynnas de 

enligt Lorentz (2009:69) redan från början. Vidare tar Lorentz (2009:140) upp interkulturell 

kommunikation som en av förutsättningarna att skapa en miljö som bidrar till öppenhet för olikheterna. 

Lorentz skriver att interkulturell kommunikation innebär att lära sig att förstå och uppfatta olikheter 

och skillnader bland människors olika sätt att tolka värderingar, beteenden och händelser, som i sin tur 

hänger samman med uppväxt och uppfostran i olika kulturer. Denna interkulturella kommunikation 

skapar således en förståelse för likheter och skillnader människor emellan och lär oss därmed att 

kommunicera på olika sätt. 

Ladberg (2003:40) skriver att inlärningen av språk är att lära kultur, därmed är språk ett socialt 

och kulturellt fenomen omöjligt till att lära utan att ingå i ett socialt och kulturellt sammanhang. I den 

pragmatiska kompetensen ingår även variation av språket efter person och tillfälle. För att lära sig ett 

varierat språk behöver barnet enligt Ladberg (2003:41) möta språket själv och använda det på ett 

varierat sätt. En hög social och kulturell språkkompetens kräver med stöd av Ladberg att man får 

tillfälle att använda språket i varierade sammanhang, i tal och skrift. Om inlärningen av ett språk är 

bundet till att lära in kultur är även den språkliga utvecklingen kopplat till språk och identitet enligt 

Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:41). De menar att relationen till omsorgspersoner och sig 

själva är nära relaterat till vidare utveckling. 

Motivation är nyckeln, enligt Ladberg (2003:51), för att ett barn ska ta till sig ett språk. Lusten 

till språket måste med stöd av Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:149) väckas i synnerhet för de 

språk som ska användas i skolan. Ladberg (2003:51) menar att språket måste ha en anknytning, vara 

viktigt för barnet, för att verka utvecklande. Om ett språk figurerar i ett ointressant sammanhang sker 

ingen inlärning, då barnet i så fall har svårt att relatera till det främmande språket. Det är även viktigt 

att barnet får möjlighet att lära in på sitt sätt och därmed måste läraren påvisar Ladberg (2003:52) 

skapa en miljö anpassad efter individens behov. Genom att observera, lyssna till och skapa en 

uppfattning huruvida barnet lär in bäst. Det räcker inte att ett barn vistas i en grupp där det främmande 

språket talas, kommunikation är enligt Ladberg (2003:64) och Wagner, Strömqvist och Uppstad 

(2010:149) nödvändig för att kunna ta till sig det nya språket. Läraren måste därmed skapa en miljö 

där interaktion uppstår mellan barn och elever för att en utbyggnad och funktion i det nya språket ska 

uppstå. Denna språkliga interaktion skapar en tillhörighet i gruppen som enligt Ladberg (2003:91) 
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bidrar med en stark drivkraft att vilja lära mer inom språket. För att stimulera dessa behov krävs det av 

läraren att tillgodose dess behov. Genom att ta fasta på svaren finner läraren motorn till barnets 

språkliga utveckling. 

Det är av stor vikt att lusten till språket är viktigare än korrektheten. Elmeroth (2008:95) skriver 

att språkliga krav inte får störa lusten, viljan och behovet av att kommunicera för barn som befinner 

sig i processen att förvärva ett andraspråk. 

Hyltenstam och Tuomela (1996:31) påvisar att kunskap inte kan förärvas genom ett språk som 

barn inte förstår, inlärning måste ta sin utgångspunkt i den situation och i de kunskaper och färdigheter 

som barnen redan har. Viberg (1996:129) skriver även att språkundervisningen måste stödjas av en 

spontan inlärning, där de ges tillfällen att använda språket kommunikativt genom ett varierat språkligt 

inflöde. Ämnesundervisningen måste anpassas språkligt enligt Viberg (1996:141), men den språkliga 

anpassningen av ämnesundervisningen får inte leda till en innehållsförenkling.  

Elmeroth (2008:128) skriver att ett förstaspråk som stöds är ett verktyg för lärande om 

språkutvecklingen inte avbryts. Förstaspråket, barnens verktyg, måste ständigt utvecklas, då 

språkutvecklingen pågår hela livet. En avbruten modersmålsundervisning hotar enligt Elmeroth 

(2008:128) den kognitiva utvecklingen t.ex. om ämnesundervisningen enbart bedrivs på svenska. Det 

leder till att eleverna under många år måste tillägnas kunskaper på ett språk som de inte fullt ut 

behärskar vilket i sin tur även sker på bekostnad av elevernas förstaspråk, verktyget för fortsatt 

språkutveckling. Inger Gröning (2001:60) påvisar även hon om betydelsen av 

modersmålsundervisningens funktion vid inlärning av majoritetsspråket. En kombination av de båda är 

att föredra, då tvåspråkiga elever med en avbruten modersmålsundervisning har svårt att lära in andra 

ämnen i skolan på sitt andra språk. De kan då enligt Gröning (2001:60) och Elmeroth (2008:128) 

omöjligt tillägna sig majoritetsspråket så att de på en likvärdig nivå kan verka i utbildning och 

samhällsliv. 

 

2.3.1 Problematik 

Klassrummet är som Ladberg (2003:185) påpekar en begränsad språkmiljö, då utrymmet för språklig 

aktivitet är litet med tanke på att läraren ofta är den som upptar den mesta taltiden. Som Olga Dysthe 

(1996:227) visar i sin studie är samspelet mellan lärare och elever ojämnt fördelat. Dysthe menar att 

det är mycket lättare för en lärare att skapa ett monologiskt än ett dialogiskt klassrum. Dysthe har 

kommit fram till att lärare ofta upptar två tredjedelar av tiden eller mer vilket innebär att den övriga tid 

som är kvar är elevernas att dela på. Dysthe visar i sin forskning att språklig aktivitet och spelrum för 

kreativitet i stor utsträckning saknas, då elevens språkliga insats i många situationer består av att svara 

på frågor. Detta ojämna samspel bidrar till att den flerspråkiga eleven får ytterligare problem, då 

eleven inte erbjuds att kommunicera och agera tillsammans med andra. Det muntliga ordets betydelse 

och att höra sin röst bli hörd är sammantaget två viktiga komponenter enligt Dysthe (1996:176) för att 
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skapa ett flerstämmigt klassrum där eleverna bidrar i undervisningen. Dysthe (1996:227) skriver att en 

av förutsättningarna för utveckling är att läraren är medveten om skillnaden mellan ett monologiskt 

och dialogiskt klassrum. Det är enligt Dysthe en avgörande förutsättning för att arbete i riktning mot 

ett flerstämmigt klassrum. 

Ladberg (2003:45) skriver att en språklig bas inom ett eller flera språk är oberoende av språklig 

stimulus och miljö inverkan bara den används tillräckligt ofta. Det som däremot blir lidande enligt 

ladberg är språkets utbyggnad. Den språkliga utbyggnaden har svårt att utvecklas i torftigt språkliga 

miljöer och kräver stimulus i olika sammanhang för vidare utveckling. Ladberg (2003:32) påvisar 

även att det inte är närvaron av flera språk som utgör ett problem för eleven, utan frånvaron av språk. 

Det vill säga tillfällen att få använda sig av språken.  

Hyltenstam och Tuomela (1996: 41) påvisar att eleven av praktiska och attitydmässiga orsaker 

har begränsade möjligheter att uppnå en normal utveckling av minoritetsspråket när det konkurerar 

med majoritetsspråket. En tidig inlärning av majoritetsspråket leder då till enspråkighet. För att 

utveckla tvåspråkighet och inte bara lära sig majoritetsspråket krävs för det första ett starkt stöd för 

förstaspråksutvecklingen både inom familjen och i skolan. För det andra krävs också ett tidigt stöd för 

utvecklingen av svenskan. Stöd för utvecklingen är högst artificiell om eleverna omges av svenska och 

ska därmed utvecklas även där för att inte påverkas negativt genom att vänta med inlärningen av 

svenska.  

Elmeroth (2008:91) skriver att det råder en utbredd ”likgiltighet inför 

modersmålsundervisningen” och ”en stor brist i kunskap om undervisningen”. Ofta benämns 

modersmålet som ett ”eget språk” som skapar signaler om att eleverna har ett språk som är eget och 

inte ett verktyg för kommunikation värdig med omvärlden i alla forum. Denna uppfattning om att ett 

modersmål är ett eget, utmärkande språk signalerar enligt Elmeroth (2008:91) okunskap som tyvärr 

kan inverka negativt på elevernas förstaspråk. Det är fortfarande med stöd av Elmeroth en vanlig 

uppfattning att eleverna har större nytta av att satsa på det svenska språket än att ägna sig åt, bibehålla 

och utveckla modersmålet, vilket leder till att denna okunskap och attityd ofta innebär att lärare och 

skolledare som bedriver modersmålsundervisning ofta får förklara och försvara verksamheten. 

Elmeroth (2008:86) skriver i detta sammanhang att modersmålsundervisningen utifrån ett 

maktperspektiv befinner sig i underläge, tillsammans med svenska som andra språk. Jämfört med så 

gott som alla andra ämnen som har en självklar position i skolan och som inte ifrågasätts, menar 

Elmeroth. 

Ett vanligt förekommande problem som uppstår när en skola väljer en metod att arbeta utifrån, 

enligt Elmeroth (2008:153), är att metoden väljs utan bakomliggande reflektion i vilka problem som 

ska lösas, vilka mål man vill uppnå eller vilken teori som ska ligga till grund för arbetet. Hon påvisar 

att oavsett vilken metod eller strategi en skola väljer att arbeta utifrån måste skolan inför sitt val av 

arbetssätt se över om det överrensstämmer med den verksamhet som bedrivs, och om metoden 

omfattar såväl förebyggande som åtgärdande strategier samt vilket synsätt metoden utgår från.  
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Elmeroth (2008:81-83) skriver att när en elevs skolresultat studeras söker man ofta förklaringar 

i elevens bakgrund eller i familjens sociala och kulturella status. Ytterst sällan skriver hon att det 

förkommer att en bakgrundsfaktor kan handla om segrationseffekter eller social uteslutning. Hon 

skriver att en ”invandrarelev” som har problem ofta blir bemött som en elev med svårigheter i stället 

för en elev i svårigheter som bör få en adekvat skolgång. Slutsatsen blir att begreppet försvårar den 

kontextuella och interkulturella uppfattningen av skolsvårigheter som därigenom speglar en attityd 

gentemot ”invandrarbarnen”. Det råder därmed en monokultur med svenskheten som norm och 

Elmeroth (2008:83) påpekar att lärare saknar kunskap om hur de ska hantera mångfald. Denna 

missvisning resulterar i att skolans funktion för likvärdiga villkor visar på en strukturell diskriminering 

allvarligt förekommen inom utbildningsväsendet enligt Elmeroth. Därmed måste svensk skola arbeta 

för att förändra sin institution och istället möta interkulturella elever med ett öppet, interkulturellt 

förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt leder med stöd av Elmeroth till relevant undervisning i 

samspel med rådande värdegrund. Benämningen ”invandrarelev” leder idag till att elever antas ha 

svårigheter som beror på sin etnicitet men elevernas framgångar är beroende av i vilket sammanhang 

de olika ämnena förekommer. Det kunskapsrelaterade språket i klassrummet motsvarar en hög 

kognitiv svårighetsgrad i ett abstrakt sammanhang som enligt Elmeroth (2008:96) kräver en lång 

socialisering in i den svenska kontexten. Därmed måste elevernas vardagliga språk med låg 

svårighetsgrad, ofta kontextbundet, matchas med det kunskapsrelaterade språket för att utvecklas. 

Ladberg (2003:12) skriver om de felaktiga uppfattningar som rör de flerspråkiga eleverna 

huruvida flerspråkighet i sig utgör ett problem.  Det är även en felaktig uppfattning att eleven ska ha 

en likvärdig kunskap i språken, att ett språk skulle hindra ett annat och därmed få ge plats åt det på 

bekostnad av ett språk. Ladberg anser att denna felaktiga uppfattning skapar låga förväntningar och 

därmed begränsar elevens möjlighet. En begränsad syn på elevens möjligheter kan över tid leda till en 

olust eller dåligt samvete kring språkanvändningen.  Dessa låga förväntningar på elevens 

språkanvändning skapar därmed hinder och problem där det inte finns svårigheter. Om man utgår ifrån 

att flerspråkighet i sig är problemet skapar det enligt Ladberg (2003:13) att man ofta letar på fel ställe 

efter svar på en elevs svårigheter. Sjöqvist och Lindberg (1996:104) skriver att en tillgången till flera 

språk, kulturer och sätt att tänka är berikande. I ett mångkulturellt klassrum skapas dubbla 

kulturkompetenser som kan leda till en större förståelse för andra och en större tolerans för olikheter. 

Elever som uppmuntras att betrakta världen ur olika perspektiv utvecklar på samma gång sin empati 

och kreativitet. Genom uppmuntran från läraren är det också viktigt att andraspråkseleverna blir 

medvetna om denna tillgång och därigenom utvecklar en positiv identitet som minoritetselever. 

 

2.4 Kursplan och läroplan 

I skolan finns svenska som andraspråk, det ämne som syftar till att utgå ifrån och skapa en 

undervisning anpassad efter elevernas språkliga kunskaper. Svenska som andraspråk är det ämne i 
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svensk skola som signalerar att de elever med flera språk är berättigade till en undervisning som ska 

stödja deras språk till fortsatt språkutveckling, för att bistå med den kunskap som krävs för att kunna 

verka funktionellt i samhället. 

Enligt kursplanen för svenska som andraspråk ska ämnet syfta till att utveckla kunskaper i och 

om det svenska språket. Eleven skall tillämpas en funktionell behärskning av svenskan i tal samt skrift 

för att kunna verka och leva i det svenska samhället. Eleven skall förstå och själv kunna använda det 

svenska språket i tal och skrift i de situationer eleven kan ställas inför. Eleven skall aktivt och med 

tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, där eleven muntligt skall kunna återberätta något 

som eleven hört, läst, sett eller upplevt och redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är 

begripligt. Skolan ska därmed erbjuda andraspråkselever goda möjligheter att lära sig tala svenska som 

en infödd. Skolan har även i uppdrag att erbjuda alla elever tillgång till sitt förstaspråk genom 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. (Skolverket 2011:239) 

Viberg (1996:125) anser däremot att skolans undervisning inte kan kompensera en otillräcklig 

kontakt med jämnåriga barn med svenska som modersmål. För andraspråkselever är det även viktigt 

att upprätthålla en kontakt samtidigt som de måste bli accepterade att tillhöra den egna etniska 

gruppen. I skolans uppdrag betonas det att språket är nära förknippat med både identitetsutvecklingen 

och lärandet.  Tilltro till den språkliga förmågan ska stärkas genom att eleverna ges möjlighet att 

kommunicera med varandra i samtal, läsning och skrivning. Den språkliga förmågan stärks då enligt 

Viberg endast under rådande klassrumssituationer och den åldersadekvata nivån i svenska blir svår att 

uppnå. Språket måste även utanför klassrummet stimuleras och kräver därmed upprepad kontakt med 

jämnåriga.  

Elmeroth (2008:83) skriver att skolan har en viktig roll i utvecklingen av det mångkulturella 

samhället. I skolans värdegrundsuppdrag står människors lika värde och respekt för oliktänkande i 

centrum. Skolan har därmed i uppdrag att ta ansvar för att motarbeta fördomar och rasism, då det är i 

skolan som elever med olika bakgrund möts, lär sig förhålla sig till varandra samt utvecklar 

kunskaper. 

Styrdokumenten ger ett stort utrymme för lokala tolkningar enligt Elmeroth (2008:100) och 

bidrar till två sätt att tolka och förstå ämnet. Vanligast är att uppfatta svenska som andraspråk som ett 

komplement till svenskämnet och resulterar därmed i att ämnet får karaktären av ett stödämne. 

Svenska som andraspråk placeras då ut på udda tider på schemat och riktar sig till elever som har varit 

lågpresterande i svenska anser Elmeroth. Denna uppfattning av att svenska som andraspråk är ett 

stödämne beror enligt Elmeroth (2008:101) på att ämnet har sin utgångspunkt i kursplanen för svenska 

och därigenom fått karaktären av ett ”skuggämne”. Hon anser att denna karaktär med säkerhet 

kommer att leva kvar så länge skolan inte tar fasta på att svenska som andraspråk är ett ämne. 

Elmeroth fortsätter skriva att synen på ämnet resulterar i att det idag inte krävs en ämneslärare med 

specialkompetens och att det i sin tur kan skapa svårigheter för eleverna att förstå syftet med ämnet. 

 



 

19 
 

3 Metod och material  

Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie. I undersökningen har jag valt att använda mig av en 

metodtriangulering. Mitt material består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer 

med syftet att få en inblick i hur en lärare i ett interkulturellt klassrum synliggör flerspråkiga elever, 

ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare språkutveckling. Utöver intervjun med 

en lärare i årskurs 3 kommer även två rektorer inom samma verksamhet agera informanter för att 

skapa ytterligare dimension i fallstudien. De två rektorerna deltar och svarar gemensamt på 

intervjufrågorna i den kvalitativa fallstudien. Nedan följer en utförlig beskrivning av metod för analys 

av material, studiens tillförlitlighet, etiska överväganden, urval, intervju, observation och bortfall. 

 

3.1 Metod för analys av material  

I studien används en metodtriangulering med syftet att få en inblick i hur en lärare i ett interkulturellt 

klassrum synliggör flerspråkiga elever, ger dem utrymme, taltid och tillgodoser deras behov för vidare 

språkutveckling. Denna kombination av intervjuer och observationer är enligt Stukát (2003:33) vanligt 

förekommande i en kvalitativ fallstudie och skapar på så sätt en flerdimensionell bild av fenomenet 

som jag avser att undersöka. Det insamlade materialet kommer att transkriberas för att senare 

analyseras. Resultaten som senare framkommer i analysen kommer att jämföras med varandra för att 

undersöka om uppfattningar och föreställningar inom verksamheten stämmer överens. I analysen av 

det transkriberade insamlade materialet söker jag efter mönster utifrån mina frågor. Mönster i form av 

ord, begrepp och meningar som informanterna uppger utifrån intervjuerna som sedan jämförs mellan 

de olika intervjuerna i analysen. 

 

3.2 Studiens tillförlitlighet 

För att uppnå en hög reliabilitet krävs, enligt Stukát (2005:125), tillförlitliga mätinstrument. Jag har 

därmed valt att spela in mina intervjuer för att åstadkomma hög reliabilitet, då studien blir 

noggrannare vid genomförandet och resultatet tillförlitligt. Inspelningarna har möjliggjort den 

upprepade granskning som utförts av materialet. Däremot är reliabiliteten beroende av informanternas 

tolkning av intervjufrågorna, då feltolkningar och felaktiga bedömningar kan påverka resultatet. Dock 

anser jag att det material och resultat som framkommit är av relevans för studien. Stukát (2005:126) 

påpekar också studiens validitet relevant vid bedömning av tillförlitligheten. Med validitet påvisar han 

att ett arbete med hög reliabilitet inte alltid har en hög validitet, då validitet syftar till att man mäter det 

man avser att mäta. Värderingen av studiens validitet är att mätinstrumentet, aktuella intervjufrågor, 

har lett till att syftet med studien besvarats. Tilläggas ska att det insamlade materialet och resultatet 

endast visar vad en lärare i fenomenet anser och inte vad flera anser, då studien är kvalitativ och inte 

tillräckligt stor för ett generellt uttalande.  
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3.3 Etiska överväganden 

Jag valde att utifrån de fyra huvudkrav som vetenskapsrådet formulerat informera informanterna om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån 

informationskravet upplystes informanterna om forskningens syfte och deras uppgift i studien ,samt att 

deltagandet är frivilligt och att samarbetet när som helst kan avbrytas. Därefter gav informanterna 

deras samtycke och informerades utifrån konfidentialitetskravet att deras medverkan är anonym och 

att det insamlade materialet transkriberas och endast behandlas av mig. De upplystes likaså om att 

skolan kommer att vara anonym i studien. Jag informerade även informanterna utifrån nyttjandekravet 

att det insamlade materialet allenast används i forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002:7-14). 

 

3.4 Urval  

Jag har valt att genomföra intervjuer med en lärare och två rektorer aktiva på en mellanstor skola, i en 

mellanstor kommun i Sverige. Skolan är belägen i ett mångkulturellt bostadsområde, där det i 

verksamheten finns många barn med mångkulturell bakgrund. Nedan följer en beskrivning av 

tillvägagångssättet. 

För att kunna genomföra studien och uppnå dess syfte tillfrågades en skola som sedan tidigare 

var känd för att vara en mångkulturell skola och därmed lämpades väl för studien. Skolan är en 

mellanstor skola belägen i ett mångkulturellt bostadsområde placerad i en mellanstor kommun i 

Sverige, där det i verksamheten finns många barn med mångkulturell bakgrund.  

I första hand önskade jag att genomföra intervjuer samt observationer i ett klassrum, där läraren 

har varit verksam flera år inom läraryrket. I andra hand var jag ute efter en lärare som under en tid 

varit verksam på en och samma skola, då informanten på så sätt varit med och upplevt förändringar 

både i och utanför verksamheten under olika tidsperioder. Denna informant skulle då förhoppningsvis 

kunna se och jämföra utveckling nutid med dåtid. Syfte med att använda en lärare som första 

informant är för att ta reda på vilken syn lärare har på flerspråkiga elever och därmed krävs det en 

verksam lärare för att fenomenet i linje med syftet ska kunna genomföras. 

För att få ytterligare perspektiv i min kvalitativa fallstudie valde jag även att använda mig av en 

andra informant, en rektor verksam på samma skola som den första informanten. Mitt syfte med en 

andra informant var att det skulle bidra med ett andra perspektiv och på så sätt bidra med en analys, 

där jag planerade för att jämföra de svar som framkom i genomförda intervjuer. Mitt syfte med att en 

rektor figurerar som en andra informant är för att ta reda på om deras två olika perspektiv stämmer 

överens.  

Till att börja med kontaktade jag en skola i linje med syftet av studien, där jag via mail öppet 

informerade rektorn på skolan om examensarbetet och tillfrågade, efter uppvisat intresse att vilja delta, 
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en lärare samt två rektorer.  Syftet med att öppet informera om examensarbetets var för att intresserade 

informanter själva skulle träda fram. Efter informationen hade jag tre lärare och två rektor som visat 

sitt intresse. Utifrån dessa tre personer valde jag aktivt ut en informant baserat på huruvida hur länge 

läraren varit aktiv i sitt yrke samt arbetslivserfarenhet på skolan. Detta för att jag från början var av 

den uppfattningen att en sådan informant skulle vara representativ och visa på en så tillförlitlig bild 

som möjligt av verksamheten. De två rektorerna som visat intresse för fallstudien var automatiskt 

valda, då jag inte hade några förbestämda specifika kriterier som önskvärt skulle uppnås utöver aktuell 

mångkulturell arbetsplats. Dessa två rektorer arbetar tillsammans inom verksamheten och jag valde 

därmed att använda båda. 

 

3.5 Intervju  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, då mina förhoppningar var att informanternas 

uppfattning om fenomenet skulle framkomma mer naturligt om intervjuerna tillät sådant utrymme. 

Patel och Davidsson (2011: 81) påvisar att kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering, då 

syftet med intervjuerna är att skapa utrymme för informanten att svara med egna ord. Därmed tog jag 

även beslutet att använda mig av semistrukturerade intervjufrågor, då det som Patel och Davidsson 

(2011:82) skriver, förekommer teman som ska beröras men där det är tillåtet att svara fritt utan 

förutbestämda svarsalternativ. Förbestämda frågor som ska beröras är: 

 

 Hur synliggörs, skapas utrymme och ges taltid för det flerspråkiga barnet?  

 Hur påverkar miljön barnets språkutveckling?  

 Vilken syn har ni om strategier som används vid flerspråkiga barns språkutveckling? 

 Vilka metoder och verktyg finns det för att bidra till en vidare språkutveckling?  

 Beror eventuella språksvårigheter på barnets flerspråkighet?  

 

De frågeställningar jag behandlar i mitt syfte ligger till grund för den röda tråd som jag planerar ska 

genomsyra fallstudien. Frågeställningarna är därmed huvudfrågor i de intervjuer som genomförs med 

informanterna (se bilaga 1). Eftersom intervjuerna är av semistrukturerad karaktär kommer jag utöver 

förbestämda frågor använda öppna följdfrågor för att på så sätt bygga upp samtalet. Patel och 

Davidsson (2011:82) skriver att i en kvalitativ intervju är båda parter medskapare i samtalet. Med det i 

åtanke har jag utgått ifrån att använda mig av semistrukturerade öppna frågor för att få fram 

resonemang och komma åt sådant som jag annars kan förbise.  

Informanterna informerades med fallstudiens syfte för att inför intervjuerna skapa en bild av vad 

intervjun skall komma att handla om. Denna information var ändock relativt kortfattad och inte 

detaljerad utelämnad, i den förhoppning att informanterna inte skulle kunna förbereda sig på ett sätt 

som skulle förvränga den information som framkom. Med det ville jag undvika att de gav ”rätt” eller 



 

22 
 

förskönade svar. Genom det sätt som informationen framfördes är förhoppningen att en så 

verklighetsförankrad och sanningsenlig bild av verksamheten framkommer. En bild som sedan 

observeras och analyseras.  

Mina informanter informerades vid upprepade tillfällen, av etiska skäl, att de fritt fick avbryta 

sitt deltagande i fallstudien och att intervjuerna av praktiska skäl bandades samt att den information 

som framkom i intervjuerna endast behandlas, transkriberas och analyseras av mig.  

De förberedelser som utfördes innan genomförandet av intervjuerna var att jag såg till att ha 

tillgång till en bandspelare. För att på så sätt underlätta och återskapa intervjuerna i sin helhet vid 

transkriberingen. Därefter planerade jag att utföra intervjuerna på informanternas arbetsplats, en känd 

miljö för informanterna. Det för att utförandet enligt Stukát (2005:37) föredras, då arbetsplatsen är 

känd för informanterna och skapar trygghet som i sin tur kan underlätta genomförandet. 

 

3.6 Observationer 

Som Patel och Davidsson (2011:91) skriver används observationer för att samla information som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer. Därmed valde jag även att genomföra upprepade 

observationer vid fyra olika tillfällen på den första informanten, läraren. Dessa observationer kommer 

att som Patel och Davidsson rekommenderar att användas som ett komplement till min första 

insamlingsmetod, intervjuerna. Materialet kommer användas som en del i analysen för att skapa ett 

bredare perspektiv i fallstudien. Med mina observationer vill jag ta reda på hur läraren synliggör, 

skapar utrymme för och ger taltid till de flerspråkiga barnen i klassrummet och till min hjälp används 

ett strukturerat observationsschema. Observationerna skapar en koppling mellan lärarens handling och 

tankesätt och utförs därmed innan intervjun. För att på så vis undvika att intervjun påverkar 

informantens handlingar i klassrummet. Jag utarbetade ett strukturerat observationsschema utifrån fem 

områden, ämne, arbetssätt, synliggörande, taltid och anteckningar (se bilaga 2). I 

observationsschemat fördes korta noteringar och markeringar som stöd för minnet vid 

sammanställningen. Jag valde att utforma ett strukturerat observationsschema då jag från början hade 

en klar och tydlig bild av syftet med observationen. De fem områdena genomsyras av de 

frågeställningar som ska besvaras i studien och är därmed grunden även för observationerna. Patel och 

Davdisson (2011:97) skriver att det är av betydelse att det konstruerade observationsschemat prövas i 

praktiken. Jag valde därmed att pröva observationsschemat ute på partnerskolan. Patel och Davidsson 

(2011:98) påpekar att observatören måste ta ställning till hur denne ska förhålla sig till 

observationssituationen. Jag valde att vara en icke deltagande observatör genom att inta en objektiv 

position utanför det aktuella skeendet. För att inte påverka lärarens och gruppens beteende avvaktade 

jag något innan observationerna påbörjades. 

Jag har valt att inte observera rektorerna i deras arbete, då rektorernas arbete inte innebär den 

elevkontakt som jag eftersträvar att undersöka i observationerna. 
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3.7 Bortfall  

Jag planerade för att genomföra en intervju med de två rektorerna på deras arbetsplats, men på grund 

av faktorer som planering inför höstterminen och utbildningar som försvårade rektorernas direkta 

medverkan togs beslutet att genomföra intervjun indirekt via mail. Jag valde att utföra intervjun via 

mail trots att det frångick den ursprungliga planeringen, då jag inte ville utesluta informanterna från 

studien och mailade därmed intervjufrågorna som rektorerna besvarade. De svar som senare framkom 

har med detta besvarats gemensamt av informanterna.  

 

4 Resultat 

I resultat delen presenteras det insamlade material som utgjort studien. Det insamlade materialet består 

av intervjuer och de observationer som utfördes med en lärare i årskurs 3 och med två rektorer 

verksamma på samma skola. Läraren har varit verksam på aktuell skola hela sitt yrkesliv och har 40-

års arbetslivserfarenhet. De två rektorerna har varit verksamma på aktuell skola sedan två är tillbaka i 

tiden. 

 

4.1 Resultat av intervjuerna  

Nedan presenteras resultatet som redovisas med utgångspunkt i frågorna utifrån de båda intervjuerna 

med informanterna. Jag har valt att inte presentera hela intervjuerna, då jag söker efter information 

relevant för studien och resultatdelen. Därmed följer i resultatdelen endast urklipp av de faktiska 

intervjuerna som stämmer överens med de ord och begrepp som jag har sökt efter med utgångspunkt i 

intervjufrågorna. Här presenteras både lärarens svar och rektorernas. Resultatet från intervjuerna är 

indelade i rubriker utifrån de frågor som aktualiserades. Informationen är transkriberad och citaten 

markeras med bokstäverna L och R för att markera vem det är som säger vad. L står för läraren och R 

står för de två rektorerna som gemensamt besvarat intervjufrågorna i studien. 

 

4.1.1 Hur synliggörs, skapas utrymme och ges taltid för det 

flerspråkiga barnet? 

Utifrån lärarens perspektiv framgår det att alla barn oavsett om de är flerspråkiga eller inte ska ges 

utrymme och möjlighet till taltid. På aktuell skola anser läraren att eleverna får extra möjlighet till det, 

då de flerspråkiga barnen ingår i studieverkstaden där de också får undervisning speciellt utformad 

efter deras behov.  
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L: Om man säger såhär att alla barn oavsett om de är flerspråkiga eller inte, alla barn måste ju få tid och 

utrymme. Så ska ju varje barn få möjlighet till utrymme att få prata och just det här, dom flerspråkiga 

barnen dom får ju faktiskt ganska mycket sånt i och med att vi har studieverkstad här. Så jag menar dom 

får ju extra utrymme för sitt tal. 

 

Här bekräftar rektorerna lärarens perspektiv. 

 

R: På skolan är det flerspråkiga barnet norm. (75 %). I klassrummet finns det inget speciellt tänk runt det 

förutom att det finns språkstödjare och lärare från studieverkstaden med i den ordinarie undervisningen. 

[…] En sak som gör att flerspråkiga elever får mer taltid är att vi arbetar med fokus på svenska som 

andraspråk, där utbildade, behöriga pedagoger undervisar alla svenska som andraspråkslektioner. 

Samplanering sker med lärarna som undervisar i svenska men med vad och framförallt hur kan skilja. 

 

Den tid där alla elever inkluderas i undervisningen framgår det att läraren arbetar för att höja elevernas 

språkliga självkänsla för sitt andraspråk genom att kontinuerligt bekräfta eleven.  

 

L: […] i klassen inte skäms över att utrycka sig även om dom kanske inte har ett fullt utvecklat svenskt 

språk.[…] det som är viktigt är att man bekräftar dom med det som är rätt, om dom säger 'jo, jag sågde 

det nu' och sådär 'jaha, såg du det?'. Att bekräfta dom med det som är rätt men aldrig racka ner på deras 

språk.[…] låt dom bubbla och sen så bekräftar man dom med det som är rätt för då hör dom språket och 

hur det ska vara så att säga. 

 

Läraren talar även om hur arbetet i klassrummet anpassas utifrån olika grupper. Dessa grupper baserar 

läraren på lektionens innehåll och dess syfte samt aktuell språk- och kunskapsnivå. Därefter styr 

läraren grupperingen i klassrummet. 

 

L: Man får anpassa sin undervisning utifrån gruppen så att säga för att i en del klasser så kanske du har 

många barn som har ett ganska torftigt språk om vi säger så. Sen vissa andra där har du då dom som har 

ett ganska bra språk. 

 

4.1.2 Hur påverkar miljön barnets språkutveckling? 

I intervjun framgår det att läraren anser att miljön har en stor inverkan på elevens språkliga utveckling. 

Läraren nämner elevens sociala nätverk som en del i utvecklingen utanför klassrummet. Detta sociala 

nätverk har läraren en liten inverkan i trots att det utgör en stor del i elevens språkutveckling, då 

läraren anser att den språkliga stimulans de får i skolan även måste fortsätta i hemmet och utanför 

skolan. Läraren anser att det primära nätverk eleven befinner sig i har en stor inverkan på den fortsatta 

språkutvecklingen. Vilken språklig kompetens föräldrarna har och vilka personer eleven umgås med 

nämner läraren som två viktiga faktorer.  
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L: Man försöker mixa grupper så att det blir liksom att dom måste använda svenska språket […]på raster 

och såhär så söker barn sig till dom som har samma hemspråk. Och just den här biten att det sker ju ingen 

utveckling då i svenska och det kan man ju faktiskt se att dom invandrarbarn som leker med svenska barn 

och andra invandrarbarn där måste dom prata svenska och då utvecklar dom ju språket på ett helt annat 

sätt i och utanför skolan än dom som bara är med kompisar som har samma hemspråk. 

 

L: det här med att vilka umgås man med, hur pratar man med dom[…]Sen kan man ju kanske titta på hur 

pratar föräldrarna. En del föräldrar pratar ju väldigt bra svenska, en del pratar inte så bra svenska och en 

del kanske inte pratar svenska alls. Och det tror jag också är en stor bit, del i hur det ser ut så att säga. 

 

I kontakten med elevens vårdnadshavare lyfter läraren vikten av att alltid fokusera på och ha elevens 

bästa i fokus. Läraren kan inte påverka eller kommentera föräldrarnas språkliga kompetens men i 

stället uppmuntra dem till att utveckla elevens andraspråk även i hemmet. Samtidigt som elevens bas, 

det vill säga modersmålet, är minst lika viktig och påverkar elevens fortsatta språkutveckling. Det 

framgår även att läraren anser att det är viktigt att benmöta vårdnadshavare på rätt sätt, då deras attityd 

och inställning till det nya språket smittar av sig på eleven. 

 

L: Det räcker inte bara med skolan. [...] Till exempel att låta dem titta på program på svenska på tv. Låt 

dom umgås med svenska barn. Använd svenskan så mycket som möjligt men tappa naturligtvis inte 

hemspråket för det är lika viktigt det också. Det är jätte viktigt. Det är en viktig bas att stå på men just den 

här biten att många av dom här barnen som vi har kanske bara pratar svenska här sen leker dom hemma 

med kompisar med samma språk och hemma pratar dom bara sitt hemspråk, kanske tittar på kanaler med 

deras hemspråk. Och då får dom ju ingen utveckling. Dom får inte tillräcklig träning alltså. 

 

Däremot arbetar läraren aktivt för att skapa en miljö som har en positiv inverkan på eleven. Med tanke 

på att läraren inte kan påverka eller styra elevens situation utanför skolan anser hon att man måste ta 

tillvara på de tillfällen som ges för att förbereda och ge eleven de språkliga kunskaper som krävs. 

Läraren arbetar aktivt för att utforma språkligt stimulerande uppgifter, där barn med svenska som 

modersmål och svenska som andraspråk blandas med varandra. Det skapar enligt läraren tillfällen för 

de elever med ett mindre utvecklat språk att vistas i och integreras med de elever som har ett mer 

utvecklat språk. 

 

L: man försöker aktivera dom och när man gör grupper i klassen försöker man mixa så att svenska barn 

och invandrarbarn är i mixade grupper. Att man inte sätter ihop invandrarbarnen med varandra utan att 

det verkligen blir en lite stuns i den här gruppen, att dom pratar och uttrycker sig, att dom hör och lyssnar 

på varann och såhär. 
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I intervjun med rektorerna påpekar de stimulans som en avgörande faktor för fortsatt språkutveckling.  

 

R: Utsätts man för språkbad så brukar språket utvecklas explosionsartat. Därför gäller det för 

pedagogerna att se till att eleverna får så mycket stimulans som möjligt och att eleverna inte 

kommunicerar på sitt hemspråk mer än nödvändigt för förståelsen. Det är viktigt att stimulera alla sinnen 

så att eleverna får stöd i inlärningen med exempelvis bilder, filmer, sagor, musik, objekt, teater och så 

vidare. 

 

Läraren anser även att läraren i sig utgör en viktig roll i elevens fortsatta utveckling och att lärarens 

inställning speglar sig i elevens attityd till att vilja lära. Läraren anser att det är viktigt att skapa glädje 

i ämnen och situationer som för eleven kan uppleva svåra och leka fram ett språk. På så vis skapas en 

miljö där eleven vågar uttrycka sig och utvecklas vidare trots sin uppfattning om att något är svårt och 

besvärligt. Framförallt så arbetar läraren för att väcka en nyfikenhet till det nya språket. 

 

L: Att man har den här insikten, glädjen, lite humor och bollar med språket, leker med språket, sjunger 

och liksom skojar och använder verkligen många ord. För då tror jag att man skapar en väldigt bra miljö 

för barnen.[…] vi måste lyfta dom här barnen som inte har svenskan på ett naturligt sätt. 

 

Läraren och rektorerna påvisar även att klassrummets utformning påverkar elevens språkliga 

utveckling. Klassrummet måste vara utformat på ett sätt som bjuder in eleven till att vilja lära. I 

klassrummets miljö ska det finnas bilder som arbetar i komplement till en text och som underlättar 

inlärandet.  

 

L: Och miljön i sig i klassrummet måste vara rik och inbjudande tycker jag. Barn påverkas ju av så många 

olika saker. Till exempel som bilder när de kommer och ska lära sig språket. Dom bygger ju upp 

bokstaven på bilden tills dom blir säkra på bokstaven i sig. Aha du menar 'katten, bokstaven k, 

nyckelpigan, bokstaven n'. Dom kopplar bokstaven till bilden. 

 

R: Framförallt fungerar de yngre åldrarna där miljön präglas av synintryck. Bilder kombineras av ord med 

till exempel etiketter på olika objekt som stol, bord och färger med mera. där används även tydliga LPP:er 

i form av bilder. Det talade språket förtydligas genom bild och text på t ex whiteboarden och vi använder 

mer och mer av digitala verktyg. 

 

4.1.3 Vilken syn har ni på strategier som används vid flerspråkiga 

barns språkutveckling? 

En strategi skolan använder sig av för att vidareutveckla den flerspråkiga eleven är studieverkstaden 

där eleven får hjälp med sitt skolarbete tillsammans med en SvA lärare och en modersmålslärare. 
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Studieverkstaden används som ett komplement till den ordinarie undervisningen för att underlätta 

skolarbetet för eleven. I studieverkstaden får eleverna extra stöd och tid till att arbeta med olika 

moment. En annan strategi är den kontinuerliga modersmålundervisning som de eleverna med annat 

modersmål erbjuds. Dessa två instanser syftar till att tillsammans stärka elevens språk- och 

ämneskunskaper. I intervjun framgår det även att informanten arbetar för att uppmuntra eleverna till 

att uttrycka sig på sitt andraspråk och tillsammans med eleverna leker läraren fram ett språk. 

 

L: Språkstimulans, språkövingar, sånger, rim och ramsor. Ja väldigt mycket där man leker fram ett språk. 

Leken är ju vägen till lärande. Om man leker och gör sådana här vanliga leker alltså då lär dom sig och 

dom hör melodin i språket och att man använder många prylar samtidigt som man pratar. Limstiftet 

(håller upp limstiftet, saxen (håller upp saxen). Att man har dom här grejerna och när man pratar om det 

så tar man fram sakerna. Att det blir en bild och ett ord för barnen. 

 

Läraren framför också att mindre varierade arbetsgrupper har en positiv inverkan på flerspråkiga 

elever. Om en elev har ett begränsat språk och ordförråd kan arbete i mindre grupper underlätta. 

Läraren talar även om att successivt öka intensiteten har en god inverkan och kräver att man som 

lärare har en god insikt i sina elevers tidigare och befintliga kunskaper.  

 

L: Att successivt öka intensiteten för många barn så att det inte blir för mycket på en och samma gång 

innan de kommer in i en stor grupp. Slussas barn med väldigt låga språkkunskaper in för tidigt så kan det 

blir väldigt jobbigt för barnen. Då blir det alldeles för mycket på en gång. Just här ska vi vara medvetna 

om att vi har väldigt tur som har studieverkstaden. Att barnen som har flera språk får väldigt mycket stöd 

och hjälp därifrån så att det är en fördel. 

 

4.1.4 Vilka metoder och verktyg finns det för att bidra till en 

vidare språkutveckling? 

De metoder och verktyg som finns tillgängliga inom verksamheten är enligt rektorerna kombinationer 

av olika arbetsmaterial. Resultatet visar att användningen av materialet sedan varierar beroende på 

årskurs och behov. 

 

R: I verksamheten använder vi oss av Pilen, Bornholmsmodellen och att skriva sig till läsning med hjälp 

av datorer och Ipads. Vi ska även påbörja arbeta utifrån genrepedagogiken.  Utöver det arbetar lärarna 

med olika kombinationer av läs- och skrivinlärningsmetoder. På skolan används också daisyspelare, 

overhead, smartboards, projektorer och skrivplattor. 

 

Under aktuell fråga ansåg läraren att hen redan varit inne på användbara metoder och verktyg som 

skolan använder sig av och fokuserade då på allmänna metoder som läraren själv använder sig av i 
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klassrummet. Resultatet i observationerna framhäver praktiska metoder och verktyg som läraren 

använder sig av. Oavsett arbetsmetod anser läraren att det är viktigt att ta fasta på aktuell kunskapsnivå 

för att stimulera en fortsatt språkutveckling på bästa sätt. 

 

L: Oavsett vad vi arbetar med i klassen måste det ske utifrån deras förmåga och just det här med att en del 

dom börjar med små ord och meningar och andra dom jobbar med texter och verkligen tillåts att utvecklas 

i sin egen takt. […]Och man måste låta dom få allt man kan tänka sig. 

 

I intervjun framkommer det också att läraren anser att ett framgångsrikt arbetssätt är att ta tillvara på 

elevernas intresse och genom att fånga dagen uppmärksamma och låta elevens intressen, upptäckter 

och dagsform styra undervisningens utformning.  

 

L: […] stoppa upp och fånga dagen ibland för det kanske blir en jätte bra undervisning av att något har 

hänt eller att någon har upplevt någonting eller att någon har sett något på tv eller liknande. Och det kan 

göras en jätte bra undervisning bara av det. […] på grund av att lyssna, känna in barnen med 

utgångspunkt i händelser i deras liv.[…] Och då känner jag att när man fångar dagen, då har alla fått 

komma till tals. 

 

Återigen uppger läraren vikten av en lärares inställning.  Oberoende av arbetsmetod eller användbara 

verktyg i klassrummet påverkar läraren eleven i sitt arbete genom sin inställning. 

 

L: Jag tror att om man som personal är tänd på en grej, då tror jag alltså att man kan använda nästan vad 

som helst och få barnen med på tåget. Så jag tror det att är du tänd och att dom ser att du tycker att något 

är roligt, då blir barnen också intresserade. Inställningen hos läraren smittar av sig oavsett ämne eller 

grupp. 

 

L: Det gäller att tänka till och få barnen att tycka att det är roligt att komma hit, få barnen att våga prata i 

grupp, våga säga vad de själva tycker och tänker och att vi är lyhörda och lyssnar på dom. Och att få 

barnen i en grupp att visa hänsyn och förståelse för varandra. Att om någon säger fel så skrattar man inte, 

alla kan säga fel och det tror jag är jätte viktigt. 

 

Rektorerna anser att oavsett arbetssätt på skolan ska arbetet verka språkutvecklande och att det gynnar 

både flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål. 

 

R: Ett språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra all undervisning vilket främjar både flerspråkiga elever 

och elever med svenska som modersmål. 
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4.1.5 Beror eventuella språksvårigheter på barnets 

flerspråkighet? 

Läraren och rektorerna anser att alla elever oavsett ett eller flera språk kan ha svårigheter och att 

svårigheterna inte kan förklaras förekomma på grund av att de är enspråkig eller flerspråkig. Alla på 

skolan arbetar aktivt för att utvecklas och arbeta för att förbättra miljön runtomkring eleven. Uppstår 

språkliga inlärningssvårigheter används resurser inom och utanför verksamheten till exempel 

talpedagog och specialpedagog. 

 

L: Flerspråkiga barn kan ha läs- och skrivsvårigheter och mattesvårigheter precis som vilket svenskt barn 

som helst. Men här är det vardag vi tänker inte ens på att vi har många flerspråkiga barn och svenska barn 

utan vi arbetar med det varje dag. Vi har vant oss vid den här miljön och strävar efter att utvecklas för att 

göra det bästa för varje barn. Och kan vi inte lösa det själva tar vi hjälp utifrån av stödcentrum eller BUP 

för att komma fram till ett svar på problematiken. 

 

R: Som stöd för eleverna använder vi talpedagoger och specialpedagoger för individuella insatser. […]Är 

det svenska språket till exempel fonem så tränas det utifrån talpedagogens instruktioner. Är det 

svårigheter att lära in ett nytt språk till exempel ordförståelse så hjälper språkhandledarna eller 

studieverkstadens lärare till med både handledning och att utveckla språket. 

 

4.2 Resultat av observation  

Vid de upprepade observationerna har jag haft frågeställningarna i fokus och utifrån dem arbetat fram 

ett observationsschema bestående av fem kolumner, ämne, arbetssätt, synliggörande, taltid, 

anteckningar (se bilaga 2). Resultaten kommer inte att behandlas statistiskt, då studien inte är 

tillräckligt omfattande. Resultaten från observationerna ger endast en överblick över det resultat som 

framkommit efter upprepade observationer. Jag medverkade vid fyra olika lektionstillfällen som 

varade mellan 30-90 minuter. 

Utifrån observationerna framgår det att läraren ofta utformar sina lektioner så att inlärandet sker 

medierat, då läraren planerar lektionerna så att flera sinnen aktiveras vid inlärandet. Mycket arbete 

sker individuellt men med ett varierat arbetssätt. Under de fyra lektionstillfällen som observerades 

förekom, trots individuellt arbete, utrymme för elevens tankar och funderingar. Vid upprepade 

tillfällen användes tavlan till gemensamma genomgångar, där barnen styrde innehållet. Läraren tog vid 

upprepade tillfällen tillvara på elevernas funderingar och lyfte dem till gemensam diskussion. 

Framförallt under svenska lektionen förekom det upprepning och begreppsförklaringar, där läraren på 

ett lustfyllt sätt inkluderade eleverna och lät alla komma till tals. Vid frekventa tillfällen ägnade sig 

läraren åt ord och begreppsförklaringar och tillsammans med eleverna placerades dem i ett 

sammanhang begripligt för eleverna. Under samtliga observationer arbetade läraren med bilder i 
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komplement till talet för att på så vis skapa en tillgängligare miljö och nå ut till fler. Under samtliga 

lektioner samtalade och diskuterade läraren tillsammans med eleverna inom gruppen. Däremot visar 

observationerna att det inte förekom något arbete i varierade arbetsgrupper, då det endast existerade 

individuellt arbete med gemensamma diskussioner, samtal och genomgångar. Det förekom också, 

framförallt under mattelektionen individuell stöttning och hjälp men också gemensamma 

genomgångar av olika moment som eleverna därefter fick träna på. Kontinuerlig repetition användes 

under mattelektionen. Under samtliga observationer bekräftade och uppmuntrade läraren eleverna. Det 

förekom både verbal och icke verbal bekräftning och uppmuntring.  

 

4.3 Resultatsammanfattning  

Nedan följer en sammanfattning av resultaten. Utifrån intervjufrågorna i resultatdelen har jag i detta 

avsnitt sammanställt punkt 4.1.3 och 4.1.4 till en gemensam rubrik, då resultaten som framkommit går 

in i varandra (se punkt 4.3.3).  

 

4.3.1 Synliggörande, utrymme och taltid  

Det framgår i resultatet att informanterna anser att alla elever oavsett språk ska synliggöras, ges 

utrymme och taltid. Dock varierar fenomenet utifrån de resultat som observationerna påvisar beroende 

på hur och med vad gruppen arbetar med. Ändock bekräftade och uppmuntrade läraren varje elev på 

ett eller annat sätt under observationerna som en del i arbetet för att synliggöra varje enskild individ på 

ett väl medvetet sätt.  

Resultaten visar att läraren upptar en stor del av taltiden men att läraren arbetar aktivt för att 

inkludera eleverna genom att få sina röster hörda samt uttrycka sig muntligt. Resultaten visar utifrån 

intervju och observation att läraren kontinuerligt arbetar med att höja elevernas språkliga självkänsla 

genom uppmuntran och bekräftelse. 

Det framgår i resultatet att skolan arbetar aktivt för att underlätta barnets första- och 

andraspråksinlärning med hjälp av modersmålsundervisning och SvA undervisning. Därmed skapas 

lika möjligheter för barnet att utvecklas samt en undervisning som bidrar till likvärdig utgång. 

Modersmålsundervisningen är ett exempel på undervisning anpassad efter deras speciella 

förutsättningar och behov som leder till att övrig undervisning på andraspråket underlättas.  

Resultatet visar i intervjun att läraren arbetar aktivt med att variera sammansättningen av 

grupper inom klassen. Dock kan resultatet utifrån observationerna inte bekräfta det men likväl påvisar 

resultatet i intervjun att läraren har en medveten uppfattning om gruppkonstellationers betydelse för 

vidare utveckling, där interaktion och kommunikation i varierade grupper är en viktig del i fortsatt 

språkutveckling. Resultatet visar därmed att läraren har en god inblick i vad lärarens elever kan lära 

sig ensamt och tillsammans med en vuxen eller mer lärd kamrat.  
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4.3.2 Miljöpåverkan 

I intervjuerna och observationerna framgår det av resultatet att informanterna är väl medveten om hur 

miljön påverkar elevens språkutveckling. Resultatet visar att läraren är medveten om hur miljön runt 

barnet både i och utanför skolan har en inverkan på elevers språkutveckling. Resultatet visar att läraren 

är väl medveten om att tiden i skolan är avgörande för elevernas vidare språkutveckling på 

andraspråket, då en del elever endast vistas i andraspråkets miljö under skoltid. Resultatet visar att 

läraren planerar för att skapa undervisning som verkar språkstimulerande för att bidra till fortsatt 

utveckling med hjälp av bilder. 

Utifrån intervjuerna och observationerna framgår det att läraren i skolan arbetar för att skapa en 

miljö anpassad efter individens behov vilket skapar möjligheter för att lära in på sitt sätt. Genom att 

observera, lyssna och skapa uppfattning om hur eleverna lär bäst visar resultatet att läraren arbetar för 

att skapa olika grupper och aktiviteter som ska verka språkstimulerande. 

Resultatet visar att informanterna är införstådda med betydelsen av att elever med svenska som 

andraspråk fortsätter att utveckla modersmålet inom skolan, då läraren i intervjuerna lyfter fram den 

språkliga basen som en av förutsättningarna för vidare utveckling på andra språket. Rektorerna visar 

även de kunskaper om modersmålets betydelse, då de inom skolan arbetar kontinuerligt med 

modersmålsundervisning i komplement till övrig undervisning. 

Det framkommer också att läraren är välmedveten om att skapa en rik och inbjudande miljö, där 

eleverna vågar och tillåts använda språket trots eventuella språkliga brister. I intervjun och 

observationerna framkommer det att läraren arbetar för att skapa lust till det nya språket genom att 

arbeta med varierat arbetsmaterial och olika rekvisita. Rektorerna lyfter även vikten av att stimulera 

flera sinnen som ett stöd i elevernas fortsatta språkutveckling. 

 

4.3.3 Strategier, metoder och verktyg 

Resultatet visar att skolan som verksamhet använder studieverkstaden som ett komplement till den 

övriga undervisning som bedrivs. Tillsammans med studieverkstad arbetar skolan effektivt med 

modersmålsundervisning samt svenska som andraspråk för att underhålla och vidareutveckla den 

språkliga bas som eleverna har sedan tidigare. 

Andra strategier, metoder och verktyg skolan använder är varierade, då de använder sig av flera 

olika beroende på årskurs och behov. Dessa är Pilen, Bornholmsmodellen, genrepedagogik och andra 

läs- och skrivinlärningsmetoder. På skolan finns även Ipads, datorer, smartboards, overhead, 

daisyspelare, projektorer och skrivplattor att tillgå. Resultatet visar att brukandet av dessa dock 

varierar och att läraren i intervjun inte uppger eller använder några av dessa verktyg.  

Egna strategier och metoder läraren använder sig av visar resultatet i intervjun är mindre och 

varierade arbetsgrupper. I de mindre grupperna kan eleverna få ytterligare stöd av klassrumsläraren 

och läraren kan lättare se, upptäcka och tillgodose behov. Dessa mindre varierade arbetsgrupperna 



 

32 
 

observerades aldrig och kan därmed inte få ett sammantaget resultat mellan intervju och praktiskt 

utförande från lärarens sida. Däremot framkom det annan information utifrån observationerna som 

intervjuerna inte uppvisade. Där visade resultatet att läraren arbetade medierat med att presentera och 

förmedla kunskap till eleverna. Läraren kombinerade ofta tal med bild, skriven text med bild och 

använde sång, rim och ramsor som ett naturligt inslag i undervisningen. Resultatet utifrån 

observationerna visar att läraren vid upprepade tillfällen använde ord- och begreppsförklaring naturligt 

i undervisningen. Även gemensamma genomgångar förekom med individuella och gemensamma 

genomgångar, problemlösningar. Resultatet visar att läraren arbetar för att aktivera och involvera alla 

elever när olika dilemman dök upp och på så sätt hjälpte eleverna varandra vidare.  

Utifrån intervjuerna och observationerna visar resultatet att läraren arbetar med utgångspunkt i 

elevernas intressen och tidigare erfarenheter, då läraren är lyhörd vilket bekräftar eleverna och 

uppmuntrar dem i deras arbete. Det framgår också att läraren arbetar aktivt för att ha en positiv 

inverkan på eleverna. 

 

4.3.4 Språksvårigheter 

Resultatet visar att läraren och skolan inte tillskriver problematik hos eleverna på grund av deras 

flerspråkighet. Tvärtom framkommer det i intervjun att läraren anser att alla elever oavsett språk kan 

tampas med svårigheter och problematik inom olika områden. Skolan arbetar aktivt för att sträva efter 

att utvecklas och förbättra den miljö som eleverna vistas i och söker svar på problematiken i sin 

verksamhet. Resultaten visar att skolan har en positiv inställning gentemot den mångkulturella kultur 

som existerar. 

 

5 Diskussion 

Nedan presenteras en resultatdiskussion samt diskussion av vald metod och en rubrik med förslag till 

fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Studien gav svar på att samtliga informanter ansåg att alla barn oavsett språk ska synliggöras, ges 

utrymme och taltid. Trots det är klassrummet i många sammanhang en begränsad språkmiljö. Ladberg 

(2003:185) är en av de forskare som skriver att klassrummet är en begränsad språkmiljö, där utrymmet 

för språklig aktivitet är litet med tanke på att läraren ofta upptar den mesta taltid och sitter inne med 

kunskapen. Det leder i sin tur till att eleverna i vissa fall har litet, eller nästintill inget, inflytande i 

undervisningen. I studien framgår det att läraren upptar den mesta taltiden men att läraren strävar efter 

att kontinuerligt bekräfta och uppmuntra eleverna som en del i arbetet att synliggöra eleverna. Något 
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som bekräftas både verbalt och praktiskt i intervjun och observationerna genom att läraren arbetar 

aktivt för att inkludera eleverna med att få sina röster hörda.  

Studien visar att läraren kontinuerligt arbetar med att höja elevernas språkliga självkänsla 

genom uppmuntran och bekräftelse, som enligt Ladberg (2003:32) skapar en känslomässig anknytning 

till andraspråket när eleven möts av berikande och uppmuntrande reaktioner till att tala språket. Två 

komponenter som enligt Dysthe (1996:176) bidrar till att skapa ett flerstämmigt klassrum där eleverna 

bidrar i undervisningen.   

Som verksamhet arbetar skolan aktivt med att underlätta barnets första- och 

andraspråksinlärning med hjälp av modersmålsundervisning och SvA undervisning. Därmed skapas 

lika möjligheter för barnet att utvecklas samt en likvärdig utgång som Sjöqvist och Lindberg (1996:85) 

skriver är en förutsättning beroende av att eleven erbjuds och tilldelas en ämnesundervisning som är 

anpassad efter deras behov. Modersmålsundervisningen är ett ypperligt exempel på undervisning 

anpassad efter deras speciella förutsättningar och behov och leder som Sjöqvist och Lindberg 

(1996:85) påvisar till att övrig undervisning på andraspråket underlättas. Modersmåls- och svenska 

som andraspråksundervisningen är även ett resultat av att synliggöra, skapa utrymme och ge extra 

taltid till de flerspråkiga barnen. 

Ladberg (2003:64) och Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010:149) skriver att interaktion och 

kommunikation i varierade grupper är en viktig del i fortsatt språkutveckling, en uppfattning som jag 

anser stämmer överens med studiens resultat. Bland annat uppvisar läraren intentioner av en god 

inblick i vad eleverna kan lära sig ensamt och tillsammans med en vuxen eller mer lärd kamrat. En 

inblick vilket tyder på att läraren enligt Elmeroth (2008:124) har en insikt i hur den proximala 

utvecklingszonen fungerar.  

Studien visar att läraren är väl medveten om att tiden i skolan är avgörande för elevernas vidare 

språkutveckling på andraspråket och att den tid de spenderar i skolan verkar språkstimulerande för att 

bidra till fortsatt utveckling. Utifrån intervjuerna och observationerna framgår det att läraren i skolan 

arbetar för att skapa en miljö anpassad efter individen behov vilket enligt Ladberg (2003:52) skapar 

möjligheter för att lära in på sitt sätt och bidrar till stimulans i omgivningen. Läraren arbetar med att 

observera, lyssna och skapa uppfattning om hur eleverna lär in för att skapa språkstimulerande 

aktiviteter som enligt Ladberg (2003:52) är avgörande för fortsatt språkutveckling. 

Skolan visar på insikt om modersmålets betydelse, då de inom skolan arbetar kontinuerligt med 

modersmålsundervisning i komplement till övrig undervisning. Ladberg (2003:44) och Viberg 

(1996:64) skriver att en god bas är en av förutsättningarna för en utbyggnad i språken vilket resultatet 

visar är en kunskap som läraren och skolan är införstådd med och arbetar utifrån. Däremot visar inte 

studien huruvida modersmålsundervisningen utförs, det vill säga mellan vilka tidsramar och med 

vilket praktiskt utförande samt vilken effekt det i sin tur har på eleven. 

Resultatet skiljer sig åt under de två frågeställningar som i resultatet presenteras som rubrik 

4.1.3 och 4.1.4. Det två frågorna syftade till att ta reda på vilken syn informanterna hade på olika 
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strategier som används vid flerspråkiga barns språkutveckling samt vilka användbara metoder och 

verktyg som det finns för att bidra till en vidare språkutveckling. Studien tar inte fasta på några direkta 

strategier mer än att skolan anser att modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är en 

strategi att underlätta elevernas vidare språkutveckling med. Läraren tar upp arbete i mindre grupp 

som en användbar strategi. Studien visar även att läraren arbetar med utgångspunkt i elevernas 

intressen och tidigare erfarenheter, då läraren är lyhörd vilket enligt Elmeroth (2008:120) skapar ett 

deltagande som bekräftar eleverna och uppmuntrar dem i deras arbete. När erfarenheter och intressen 

tillgodoses inom ett nytt arbetsområde kan eleven enligt Elmeroth (2008:134) koppla och stärka den 

nya kunskapen med förförståelsen. Som därigenom fungerar som en strategi för eleven att skapa 

kopplingar som underlättar processen. Det framgår också att läraren arbetar aktivt för att ha en positiv 

inverkan på eleverna som i studien tolkas som en användbar strategi. Däremot uppvisar inte läraren i 

studien de praktiska verktyg och arbetsmetoder som används på skolan. I studien framgår det att 

skolan har tillgång till en mängd olika verktyg för vidare språkutveckling. Studien visar dock ingen 

praktisk användning av dessa utifrån observationerna och det kan i sin tur bero på olika faktorer. 

Faktorer som okunskap om användningsområde förslagsvis att läraren föredrar egna användbara 

metoder och verktyg. 

Däremot visar studien att läraren anser att olika grupper är en användbar strategi för att utveckla 

språket hos de flerspråkiga barnen. Därmed uppfattar jag att läraren har en perception av att 

kommunikation och interaktion i varierade miljöer är nödvändigt för att skapa funktion i språket. 

Denna interaktion skapar en aktiv muntlig produktion som enligt Elmeroth (2008:135) skapar 

integrerad språk- och ämnesundervisning. Dessa varierade arbetsgrupper observerades aldrig, då 

eleverna ägnade sig åt enskilt arbete. Det i sin tur kan tänkas bero på dagsform och att aktuell 

ämnesundervisning inte tillät ett sådant ämnesområde som skulle gynnas av olika 

gruppkonstellationer. 

Studien visar att skolan inte tillskriver problematik hos eleverna på grund av deras 

flerspråkighet. Tvärtom framkommer det i studien att läraren anser att alla elever oavsett språk kan 

tampas med svårigheter och problematik inom olika områden. Skolan arbetar aktivt för att sträva efter 

att utvecklas och förbättra den miljö som eleverna vistas i som enligt Ladberg (2003:13) tyder på att 

man tillskriver och söker svar på problematiken i sin verksamhet. Resultaten visar att skolan har en 

positiv inställning gentemot den mångkulturella kultur som existerar, då tillgången till flera språk, 

kulturer och sätt att tänka är berikande enligt Sjöqvist och Lindberg (1996:104). 

Efter avslutad resultatsammanfattning framkommer det i studien att det sammantagna resultatet 

visar att läraren arbetar med utgångspunkt i Jim Cummins (1996) transformerande pedagogik ur 

Elemeroth (2008:120). Där elevernas språkliga och kulturella bakgrund bekräftas, uppmuntras och 

synliggörs. Skolan i sin tur arbetar med närsamhället och använder sig av den kunskap som finns där 

för att underlätta och vidareutveckla eleverna. Skolan och läraren uppmuntrar aktiv språkanvändning i 

syfte att generera kunskap. Skolan och läraren ser även elevernas svårigheter som en effekt av 
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samspelet i skolan. Medvetet eller omedvetet arbetar läraren interkulturellt i klassrummet, då 

undervisningen är inkluderande och skapar gränsöverskridande kontakter individerna emellan. I det 

interkulturella klassrummet är en av förutsättningarna att det sker ett kulturellt utbyte. Däremot 

framkommer det inte av studien hur läraren arbetar med att inkludera elevernas olika etnicitet som ett 

inslag i undervisningen. Dock anser jag att studien visar att läraren har en god förståelse i vikten av att 

arbeta inkluderande där eleverna samspelar, kommunicerar och lär av varandra. 

Studien visar att läraren arbetar interkulturellt, i den utsträckningen att elevernas olika synsätt 

och åsikter berikar varandra. Denna process definierar Lahdenperä (2004:15) som en 

gränsöverskridande interaktion. Studien kan däremot inte påvisa om läraren är medveten om denna 

interkulturella process, medveten i den bemärkelsen att läraren har kunskap om skillnaden mellan ett 

interkulturellt och ett mångkulturellt arbetssätt. Däremot påvisar studien betydelsen av en verksamhet 

som strävar efter ett och samma mål som en avgörande faktor för att skapa en miljö som stimulerar 

och verkar affirmativt för elevernas vidare utveckling, då läraren och rektorerna visar en 

överensstämmande kunskap om flerspråkiga elevers språkutveckling.  

 Som avslutande kommentar visar diskussionen att informanterna uppvisar ett resultat som 

stämmer överrens med den litteratur som presenteras. Det tolkar jag som att informanterna är upplysta 

om aktuell forskning och på så sätt eftersträvar att skapa ett tillgängligare klassrum för eleverna.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Under studiens gång har arbetet fortlöpt som planerat bortsett från den avvikande händelse som jag 

uppger under rubrik 3.7. Jag planerade för att utföra alla intervjuerna på informanternas arbetsplats 

men på grund av faktorer som planering inför höstterminen och utbildningar för rektorernas del, i 

samband med uppsatsens tidsbegränsning, togs beslutet att utföra intervjuerna med de två rektorerna 

via mail. På grund av att jag inte ville utesluta informanterna från studien. Däremot anser jag inte att 

kontakten över mail har påverkat resultaten negativt, då lärarens synsätt och tillvägagångssätt i 

klassrummet är det huvudsakliga fokus i studien och att skolans synsätt används i kompletterande 

syfte. Det material som framkommit från rektorerna har trots kommunikation över mail varit 

innehållsrik och i linje med syftet. Det som däremot uteblev var den spontanitet i kommunikationen 

som i jämförelse med intervjun med läraren genomsyrade hela samtalet. Med de två rektorerna kunde 

jag inte där och då besvara eventuella funderingar eller bemöta oklarheter. Men utifrån de svar som 

framkommit upplever jag ändock att frågorna har besvarats utan min närvaro. 

Intervjun som genomfördes med läraren varade i 45 minuter, där läraren utan följdfrågor 

besvarade frågorna fylligt. Däremot framgår det i jämförelsen av resultaten att informanterna har 

tolkat två av frågorna väldigt olika, då informationen som framkommit skiljer sig nämnvärt i 

jämförelse med det övriga material som framkommit. Frågorna nummer tre och fyra(se bilaga 1) har i 

intervjun gett olika utdelning och jag har reflekterat över om de varit felaktigt ställda eller riktade. 
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Läraren har under intervjun berört allmänna strategier, metoder och verktyg i båda svaren medan 

rektorerna svarat på frågorna som en gemensam fråga och tagit fasta på aktuella arbetsmetoder och 

verktyg som finns i verksamheten. Såhär i efterhand skulle jag ha utvecklat frågorna vidare för att på 

så vis skapa en tydligare bild av vad frågorna syftade till och eventuellt preciserat frågorna 

annorlunda. Däremot har de båda frågorna skapat fritt spelrum för informanterna som själva tagit 

initiativ och tolkat informationen. Jag har på så sett inte styrt dem i någon specifik riktning. 

Det observationsschema som jag nyttjat under observationerna har varit en effektivt, användbar 

metod för studien. Observationsschemat skapade struktur i observationerna och gav mig en klar bild 

av vad jag skulle söka efter i lärarens handlingar och beteende. Observationsschemat har också varit 

användbart vid sammanställandet av resultatet, då schemat samlade informationen strukturerat.  

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Efter genomförd studie har arbetat skapat reflektion huruvida resultatet skulle varierat om 

informanterna varit flera. Det hade varit intressant att genomföra en studie där fler lärare verksamma 

inom olika årskurser deltog och tillsammans skapade en bredare uppfattning om fenomenet. Det hade 

också varit intressant att se vad som hade hänt om forskningen hade pågått över en längre tid med flera 

informanter verksamma inom olika kommuner.  

 

6 Avslutning  

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 språk möts. (Skolverket 2011:239) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående citat kan jag efter avslutad studie konstatera att den enskilda läraren 

har en komplex yrkesroll i arbetet med barn. Språket är det främsta redskapet människan har och 

därmed krävs det lärare med kompetens för att kunna bistå, tillgodose och utveckla barns språk oavsett 

modersmål. Der kräver att den enskilda läraren i dagens klassrum har en god kännedom och kunskap i 

hur man arbetar för att vidareutveckla flerspråkiga elever. Efter avslutad studie är det tydligt att all 

personal verksam i skolan är i behov av och får stöd och guidning från ledning. Organisationen inom 

verksamheten är det viktigaste redskapet för flerspråkiga elever. Verksamheten måste aktivt 

tillsammans arbeta för att skapa en miljö där varje enskild elevs behov tillgodoses. Lärarna med sin 

kompetens måste tillsammans utarbeta strategier som underlättar lärande på andraspråket. Det är av 

stor vikt att skolan har en god inblick i hur man arbetar språkstimulerande med de flerspråkiga 

eleverna för att skapa förutsättningar för dem att klara sig i skolan och senare i livet. I mötet med 

vuxna i en felaktigt anpassad miljö kan utgången vara förödande och påverka elevernas modersmål 
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och andraspråk negativt. Vi lever idag i en heterogen samhällskultur och måste därmed skapa skolor 

och klassrum anpassade efter det heterogena samhället, där alla elever trots språkliga olikheter 

inkluderas. Efter avslutad studie är förhoppningarna att arbetet kan hjälpa andra studenter och 

verksamma lärare i arbetet för att kunna bemöta, besvara och bidra med undervisning anpassad efter 

de flerspråkiga eleverna.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur arbetar ni för att synliggöra, skapa utrymme och ge taltid för det flerspråkiga 

barnet? 

2. Hur anser ni att miljön påverkar barnets språkutveckling? 

3. Vilken syn har ni om strategier som används vid flerspråkiga barns språkutveckling? 

4. Vilka användbara metoder och verktyg finns det för att bidra till en vidare 

språkutveckling? 

5. Beror eventuella språksvårigheter på barnets flerspråkighet? 
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Bilaga 2 

 

 


