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Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre tar hänsyn till flerspråkiga barn 
vid undervisning av begrepp i svenska språket. Detta gällande val av arbetssätt och 
val av material för flerspråkiga barn. Samt hur lärarnas uppfattningar kring 
modersmålsläraren och fritidsledare är. Intervjuer har genomförts med tio lärare från 
två olika skolor. Resultatet visade att majoriteten av lärarna har likadant synsätt på 
hur lärare bör bemöta samt hur lärare ska arbeta med flerspråkiga barn. En slutsats 
är att majoriteten av lärarna anser att arbetsmetoder och material bör anpassas 
utifrån flerspråkiga barns förutsättningar och behov. Endast en lärare tycker att detta 
inte är nödvändigt då barn bör anpassa sig till den svenska skolan. 
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1 Inledning  
 
 
Under lärarutbildningen har vi blivit nyfikna på hur lärare tar hänsyn till flerspråkiga 
barn i undervisningen då det gäller val av arbetsmetoder och material. Detta har 
bidragit till att flerspråkighet är kärnan i denna studie och det som studien kommer 
att utgå ifrån. Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lgr11, Utbildningsdepartementet, 2011) är språket människans främsta verktyg för 
att tänka, kommunicera och lära sig något nytt. Vårt samhälle präglas av olika 
kulturer därför är det viktigt att förstå varandras kulturer, vilket kan ske genom 
språket.  
 
En anledning till varför vi har valt att fördjupa oss om flerspråkighet är för att vi 
själva är flerspråkiga lärarstudenter som är intresserade av att utvecklas inom detta 
område. Det finns mycket forskning om flerspråkighet och eftersom vi bor i ett 
samhälle där olika kulturer samspelar anser vi att det är nödvändigt att ha breda 
kunskaper inom ämnet flerspråkighet. I denna studie kommer läsaren få möjligheter 
till att skapa sig en uppfattning av hur tio lärare från två skolor tar hänsyn till 
flerspråkiga barn i den svenska undervisningen. Detta gäller vid val av arbetsmetoder 
samt vid val av material när det arbetas kring begrepp i svenska språket. 
  
Vid har under studiens gång samarbetat och gjort allt arbete tillsammans. När 
intervjuerna genomfördes var båda på plats. En av oss intervjuade samtidigt som den 
andra skötte inspelningen och antecknade det som sades. Vi roterade inom dessa 
roller. Sammanställningen av intervjuerna gjordes tillsammans. Hela skrivandes 
gång har gjorts av båda.  Vi har pendlat mellan att vara berättare och skribent.    
  
 
1.1 Syfte   
 
Syftet är att undersöka vad lärare i årskurs ett till tre har för uppfattningar om sin 
undervisning av begrepp i svenska språket då det gäller val av arbetsmetoder och 
material för flerspråkiga barn. Ett annat syfte är att undersöka klasslärares 
uppfattningar om modersmålslärares arbete med flerspråkiga barn.   
 
  
1.2 Frågeställningar  
 
- Vilka slags arbetsmetoder och material använder sig lärare av i sin undervisning 
med flerspråkiga barn? 
 
- Vilken inställning har klasslärare till modersmålslärarens roll i samband med att 
arbeta med flerspråkiga barn? 
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2 Litteraturgenomgång  
 
 
2.1 Flerspråkighet   
 
2.1.1 Simultan och successiv flerspråkighet  
 
Cadeau (2008) lyfter fram begreppet flerspråkighet som innebär att barn behärskar 
flera språk. Författaren menar att flerspråkighet kan innebära att barn behärskar två 
olika språk (tvåspråkighet) eller fler än två språk (flerspråkighet). Barn kan bli 
flerspråkiga på två sätt: Det ena sättet är att ett barn lär sig flera olika språk samtidigt 
vilket kallas för simultan flerspråkighet. Det andra sättet är att barn kan lära sig ett 
nytt språk senare i livet och då kallas det för successiv flerspråkighet (Cadeau, 2008 
& Arnqvist, 1993). Arnqvist (1993) påpekar att när barn lär sig två eller flera språk 
samtidigt kan en blandning av bägge språken ske. Sedan sker en uppdelning av de 
olika språk barn behärskar och då har varje språk en påverkan på det andra. Därefter 
sker en dominans av ett av språken barn talar och slutligen uppnås en balans mellan 
de olika språk barn behärskar. Detta är den simultana flerspråkigheten där 
utvecklingen oftast sker från ettordsstadium till ett mer avancerat språk. Arnqvist 
(1993) beskriver att skillnaden mellan simultan och successiv flerspråkighet är att 
barn som successivt lär sig ett nytt språk redan kan ett språk. Arnqvist(1993)  menar 
att successiv flerspråkighet oftast förkommer hos invandrare som redan kan ett språk 
och ska lära sig ett nytt språk. När barn successivt lär sig ett nytt språk är det viktigt 
att barn har en inre motivation. Det ska vara meningsfullt för barn att lära sig ett nytt 
språk. Det som oftast driver barn att lära sig ett nytt språk är att kunna kommunicera 
med nya kamrater (Arnqvist, 1993). 
  
2.1.2 Faktorer som påverkar flerspråkighet 
 
Arnqvist (1993) skriver att det som påverkar barns språkliga utveckling är bland 
annat människorna i barnens omgivning. Det är värdefullt för flerspråkiga barn att 
lärare och föräldrar har en positiv inställning och attityd till flerspråkighet. Ladberg 
(2003) skriver att många lärare tror att barns språkutveckling försvåras om barn ska 
behandla flera språk samtidigt. Därför kan det hända att lärare avråder föräldrar från 
att tala sitt modersmål med sina egna barn.  
 
2.1.2 Fördelar med att vara flerspråkig 
 
Enligt Arnqvist (1993) har undersökningar visat att flerspråkighet har en positiv 
inverkan på barns kognitiva utveckling. Flerspråkiga barn presterar exempelvis 
bättre i uppgifter som kräver analytisk förmåga. Författaren Cadeau (2008) skriver 
att flerspråkiga barn har ett högre IQ än enspråkiga barn. Flerspråkiga barn lär sig 
även läsa tidigare än de enspråkiga barnen. Ladberg (2003) skriver att flerspråkiga 
barn har lättare för sig att lära sig ett nytt språk då de redan är medvetna om att det 
faktiskt är möjligt att kunna flera olika språk samtidigt. Ifall omgivningen 
uppmuntrar till flerspråkighet kan det bidra till att det känns naturligt för 
flerspråkiga barn att använda sig av de språk de kan. Barn använder sig inte av ett 
språk om det inte känns meningsfullt eller nödvändigt. Enligt Arnqvist (1993) är det 
viktigt att skolan skapar möjligheter för flerspråkiga barn att praktisera alla de språk 
som barnen behärskar. 
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2.1.3 Kodväxling 
 
Ladberg (2000) skriver att kodväxling är funktionellt och väldigt logiskt för 
flerspråkiga barn. Kodväxling handlar om att flerspråkiga barn lånar eller byter ord 
från olika språk som dem behärskar. Detta gör barn för att göra sig förstådda på 
bästa möjliga sätt. Som lärare är det viktigt att inte ge barn en känsla av att de gör fel 
då det kan hämma deras språkanvändning. Håkansson (2003) betonar att ju 
skickligare barn blir på sina olika språk desto mer kodväxlar de, vilket är något 
positivt. Den vanligaste kodväxlingen sker med substantiv för att det är enklare. En 
anledning till att flerspråkiga lånar/byter ord kan ha att göra med att vissa ord på ett 
språk inte räcker till och är därför i behov av nya ord på ett annat språk. 
 
2.1.4 Bas och utbyggnad 
 
Ladberg (2000) lyfter fram att under barns första levnadsår tillägnar dem sig den 
språkliga basen som består av uttal, grammatik och flytande tal. Samtidigt tillägnar 
sig barn början av sitt ordförråd. Att behärska den språkliga basen i ett språk är en 
förutsättning för barn att kunna tala flytande och avslappnat. Skolverket (2011) 
påpekar även att barn bör ha en god bas i sitt modersmål för att kunna utveckla och 
lära sig ett nytt språk, som exempelvis undervisningsspråket.  
 
Det som en individ kan lära sig efter att den språkliga basen är lagd kallas för språklig 
utbyggnad (Ladberg, 2000). I den språkliga utbyggnaden sker en ökning av 
ordförrådet. Den skriftspråklig kompetens ingår även i den språkliga utbyggnaden. 
Den språkliga utbyggnaden kan pågå under hela livet och är beroende av olika 
erfarenheter (Ladberg, 2000). För att utvecklas inom ett språk bör barn också 
fokusera på begrepp. Därefter bör barn fokusera på hur böjningsformer och hur 
fullständiga meningsbyggnader ser ut med hjälp av lärare (Skolverket, 2011). 
 
 
2.2 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr11) 
 
2.2.1 Svenska  
 
Syftet med den svenska undervisningen är att barn ska utveckla sina kunskaper i det 
svenska språket när det gäller att tala, skriva och läsa (Lgr11). Barn ska även kunna 
förstå samt använda sig av språket i olika sammanhang. Undervisningen ska bidra till 
att stimulera barns intresse när det gäller att läsa och skriva. Barn ska ges möjlighet 
till att utveckla sina förmågor i att skapa och arbeta med texter både enskilt och 
tillsammans med andra. Barn ska även med hjälp av undervisningen kunna använda 
sig av olika estetiska uttrycksformer i olika sammanhang (Lgr11). 
 
2.2.2 Modersmål  
 
I Lgr11 står det att syftet med modersmål är att utöka och utveckla kunskaper både 
muntligt samt skriftligt i barns modersmål. Modersmålsundervisningen ska bidra till 
att väcka ett intresse hos barn för att vilja läsa och skriva på sitt modersmål. 
Undervisningen bör variera mellan sagor, sånger, teater, läsa och skriva. 
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Modersmålsundervisningen kan hjälpa barn att utveckla sin identitet, känslor, tankar 
och förståelse för mänskligheten (Lgr11). 
 
 
2.3 Modersmål  
 
2.3.1 Modersmål i skolan   
 
Hyltenstam (1996) skriver att modersmål är ett viktigt ämne men dock frivilligt i 
skolans värld. Barn med flera olika modersmål får oftast välja enbart välja ett av sina 
språk att läsa i skolan. Det är viktigt för barn att gå på alla sina lektionstillfällen 
under ett helt läsår. Detta för att barn inte ska missa något viktigt och för att barn 
lättare ska kunna skapa sig en helhetsbild. Författaren skriver att det är viktigt att 
modersmål som ämne ska vara lika betydelsefullt som de andra skolämnena. 
Modersmål bör inkluderas i barns skoldag.  
 
2.3.2 Modersmål som en del av identiteten  
 
Målet med modersmål enligt Hyltenstam (1996) är att barn ska ges möjlighet att 
utvecklas i de språk som barn använder sig av hemma, dvs. ett annat språk än 
undervisningsspråket. Modersmålsundervisning är ett sätt för barn att närma sig sina 
föräldrars kultur, vanor och normer. Det är också ett sätt för barn att känslomässigt 
skapa ett band till sin språkliga utveckling. Genom modersmålundervisning erbjuds 
barn till att känna sig delaktiga i flera olika kulturer, vilket i sin tur bidrar till att 
barns flerspråkighet utvecklas. Barn bör få stöd och uppmuntran i sin 
modersmålsundervisning för att utveckla sin förmåga till att lyssna, förstå, tala, 
skriva och läsa. Detta är dock endast möjligt om barn vill och vågar använda sitt 
modersmål i olika sammanhang.  
 
2.3.3 Modersmål som kommunikations verktyg 
 
Ladberg (2000) definierar modersmålets betydelse för barn och menar att 
modersmål är ett verktyg för barn att kommunicera i sin hemmiljö. Detta är lika 
nödvändigt och viktigt som att kommunicera i skolan. Modersmålsundervisning är 
nyttigt för barn då det i sin tur bidrar till att barn har lättare för att reflektera över ny 
kunskap som har erövrats. Skolan bör därför erbjuda en trygg miljö där det finns 
vuxna som talar samma modersmål som barn. Detta anser Ladberg (2000) är en 
fördel för flerspråkiga barn. Om det uppstår situationer då de inte förstår vad som 
sägs på undervisningsspråket kan det vara bra ifall det finns en annan vuxen som kan 
förklara och översätta för flerspråkiga barn. För de lärare som inte kan barns olika 
modersmål, är det bra om dem stödjer och uppmuntrar deras modersmål genom att 
låta barnen använda sig av sitt modersmål. Om detta sker i skolan bidrar lärare till att 
flerspråkiga barn enklare lär sig ett nytt språk. Ladberg (2003) lyfter fram att ett 
effektivt lärande sker bäst om klasslärare och modersmålslärare samarbetar. När 
klasslärare uppmuntrar barns modersmål kan det vara positivt för att stödja språket 
som undervisningen sker på. Detta kan exempelvis göras genom att en lärare som 
talar samma språk som barnen finns tillgänglig i klassrummet. Detta skapar 
möjligheter till att barn som vill ställa frågor, som de får begripliga svar på. 
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2.4 Varierande arbetssätt/material  
 
2.4.1 Uttrycksformer 
 
Liberg (2007) skriver om att barn ska få möjlighet till att ta del av varierande 
uttrycksformer samt veta hur dem kan använda sig av dessa uttrycksformer i olika 
sammanhang. Barn ska få möjlighet att testa och utvecklas i samband med att 
använda sig av uttrycksformer såsom drama, dans, rytmik, musik, skapande i både 
text och form. Detta bidrar till att barn får uppleva olika känslor samt situationer. 
 
2.4.2 Verbal uttrycksform  
 
Ladberg (2003) skriver om att söka kunskaper utanför skolan genom att samtala och 
intervjua olika människor kan vara ett sätt för flerspråkiga barn att vara språkligt 
aktiva. Detta kan vara nyttigt att göras i ett område där flera människor med olika 
nationaliteter samspelar. Dessutom menar Ladberg (2003) att det är viktigt att 
arbeta med flerspråkiga barns erfarenheter då varje barn har olika erfarenheter att 
bidra med. När det arbetas på sådant sätt blir det naturligt för flerspråkiga barn att 
använda sig av alla sina språk. 
 
2.4.3 Rim, rytm och musik 
 
Att arbeta med rim, rytm och musik kan, enligt Ladberg (2003), vara ett annat sätt 
för flerspråkiga barn att närma sig ett av sina språk. Att exempelvis sjunga eller rappa 
sin läxa som kanske består av en dikt gör att hemläxan lättare sätter sig i 
långtidsminnet. Att få använda sig av sina sinnen som exempelvis rörelse eller vara 
aktiv med kroppen kan underlätta för språkinlärningen av flerspråkiga barn. Det som 
sker när barn får använda sig av kroppen gör att barn skapar ett känslomässigt 
förhållande till språkinlärningen. Språket blir personligt och står barnen väldigt nära 
vilket blir en upplevelse som är värdefull. Sång, dans och dramatisering kan, enligt 
Benckert, Håland och Wallin (2008), vara betydelsefullt för flerspråkiga barn då 
lärare vill förklara olika texters innehåll. När lärare använder sig av sång, rim och 
ramsor dyker många nya begrepp upp. När flerspråkiga barn sjunger exempelvis 
sånger som Ja må du leva eller Bä bä vita lamm på olika språk kan det vara gynnsamt 
för deras utveckling. Verksamheten ska ge barnen möjligheter till att utvecklas både i 
sitt modersmål och i det svenska språket.      
 
2.4.4 Sagor och berättelser  
 
Ladberg (2003) lyfter fram vikten av att läsa sagor och berättelser. Hon menar att det 
är ett av de bästa sätten för flerspråkiga barn att utveckla sina språk. Genom att läsa 
sagor och berättelser får barn en möjlighet att lära sig nya ord. Det är viktigt att barn 
förstår mycket som möjligt av det dem hör för att inte tappa tråden och ledsna. 
Därför bör sagostunder och berättelser planeras väl. Sagor och berättelser är bra att 
läsa i små grupper där variation finns. Ännu bättre är det när barn får lyssna på en 
saga samtidigt som sagan utspelar sig i ett rollspel av exempelvis lärare. En lärare kan 
använda sig av sagor som tema där olika aktiviteter är planerade så som rita, klippa, 
knåda, dega och leka. Även studiebesök kan göras i samband med temaarbeten. Det 
är också väldigt speciellt för såväl enspråkiga som flerspråkiga barn att få visa upp för 
sina föräldrar vad de har arbetat med. När det arbetas på detta sätt får barn en 
möjlighet att möta samma saga på olika vis. Detta stärker flerspråkiga barns 
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språkliga utveckling. Det gäller att skapa möjligheter och tid för att arbeta med sagor 
och berättelser som teman. 
 
2.4.5 Material  
 
Benckert, Håland och Wallin (2008) betonar att lärare kan arbeta på olika sätt med 
såväl enspråkiga som flerspråkiga barn. För att kunna använda sig av olika arbetssätt 
krävs det lämpligt material. När det gäller skapande verksamhet med barn behövs det 
material som exempelvis papper, penslar, tuschpennor, färgpennor, kritor, svampar 
samt tillgång till vatten. När det arbetas med exempelvis lera bör lärare fråga barn 
hur leran känns, hur leran ser ut, vilka former leran har samt hur det kan låta när 
barn knådar leran.  
 
2.4.6 Inlärningsstilar 
 
Ladberg (2000) definierar att inlärningsstil innebär individens unika sätt att 
fokusera sig på att ta in kunskaper, integrera med andra samt behålla kunskap. En 
inlärningsstil börjar från att barnet är fem år och till vuxen ålder. Ladberg (2000) 
lyfter fram Rita och Kenneth Dunn som menar att en persons inlärningsstil handlar 
om vad personen föredrar, behöver, vilket sätt personen lär sig bäst på. Stensmo 
(2009) skriver om tre inlärningsstilar som är auditiv lärstil, visuell lärstil och 
kinestetisk lärstil. Barn lär sig bäst på olika sätt. En del barn lär sig bäst genom att 
lyssna på föreläsningar, samtal, ljud och musik. Dessa barn har en auditiv lärstil. 
Andra barn lär sig bäst genom att betrakta bilder eller läsa olika texter. Dessa barn 
har en visuell lärstil. Andra barn som lär sig bäst genom att vara delaktiga, när de får 
röra på sig, ta på saker, experimentera och uppleva nya saker. Dessa barn har en 
kinestetisk lärstil. Enligt en studie som har gjorts i Amerika är den vanligaste lärstilen 
bland barn och unga den kinestetiska lärstilen (Stensmo, 2009). 
 
 
2.5 Barns samlärande  
 
Att arbeta i grupp är enligt Ladberg (2003) är värdefullt för flerspråkiga barn om 
grupparbetet planeras väl och genomförs så att alla barn får samma möjlighet att 
uttrycka sig. Något som kan vara nyttigt för flerspråkiga barn är att få samarbeta med 
svenskspråkiga barn då de kan dela med sig av sina svenska språkkunskaper. 
Williams (2006) skriver att barn i skolan bör ges möjlighet till att lära sig av varandra 
genom att samarbeta. Lärare bör skapa förutsättningar för att barn ska kunna arbeta 
i grupp. Lärare bör även vara positivt inställda på att barn kan arbeta i grupp 
samtidigt som dem lär sig av varandra. 
 
2.5.1 Tre modeller av grupparbete 
 
Williams(2006) lyfter fram att lärare kan använda sig av tre olika modeller när de vill 
lyfta fram arbetet med barns samlärande. Dessa tre modeller är peer tutoring, 
cooperative learning och peer colloboration. Den första modellen som kallas för peer 
tutoring innebär att ett yngre barn som också är mindre kunnig lär sig något genom 
att samarbeta med ett äldre och mer kunnigt barn. Denna modell hänvisar till 
Vygotskijs teori om zonen för möjlig utveckling (Williams, 2006). Enligt Vygotskij 
(1978 & 1982) är socialt samspel den viktigaste drivkraften för att barn ska utvecklas. 
Vygotskij betonar att det vi lär oss, lär vi oss oftast av varandra. Ladberg (2000) 
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hänvisar också till detta och menar att ett äldre eller skickligare barn kan användas 
som redskap för att underlätta för ett yngre eller mindre skickligt barn. Ett sådant 
arbetssätt innebär enligt Ladberg (2000) att de äldre eller skickligare barnen 
utvecklar sin egen läroprocess samtidigt som de yngre eller mindre kunniga barnen 
skapar sig ett intresse för att vilja lära sig något nytt. Den andra modellen kallas för 
cooperative learning. Inom denna modell samarbetar barn i en grupp där samtliga 
barn är olika bra på något. Detta gör att gruppen består av barn som har varierande 
förmågor. Tillsammans i gruppen ska de lösa problem och komma fram till 
gemensamma lösningar. Den tredje modellen kallas för peer collaboration. Inom 
denna modell befinner sig barn på samma kunskapsnivå.  Barnen samarbetar genom 
att samtala om olika strategier och lösningar för att lösa ett problem (Williams, 
2006).   
 
2.5.2 Fem faktorer som påverkar ett grupparbete 
 
Williams (2006) lyfter fram att när barn arbetar i grupp finns det fem viktiga faktorer 
för att uppnå ett bra lärande och ett bra samarbete. Dessa fem faktorer är positivt 
oberoende, individuell bedömning, fysisk närhet, sociala kompetenser och 
grupparbetets utveckling. För ett gott samarbete bör lärare veta vilka dessa fem 
faktorer är. Williams (2006) hänvisar till Johnsson och Johnsson (1994) som menar 
att dessa fem olika faktorer bör ingå i ett samarbete för att samarbetet ska lyckas och 
leda till bra. Den första faktor är positivt beroende som är att hela gruppen ska lyckas 
tillsammans och inte individuellt. Den andra faktorn är individull bedömning som 
handlar om att varje barns insats ska bedömas både i grupp och enskilt. Den tredje 
faktorn är den fysiska närheten som innebär att samarbetet bör ske tillsammans i 
gruppen med och att gruppen träffas regelbundna. Den fjärde faktor är den sociala 
kompetensen som handlar om att barn bör utveckla sina kunskaper både när de 
gäller information samt samspel med andra individer. Den femte faktorn är 
grupparbetets utveckling som innebär att barns process fortskrider genom att barnen 
diskuterar uppsatta mål under arbetes gång. Barn kan också diskutera relationerna 
som finns i gruppen för att utvecklas både i gruppen och enskilt.  
 
2.5.3 Inbjudande atmosfär  
 
Williams, Sheridan, och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram att det är viktigt för 
barn att lärare är tydliga och skapar möjligheter till att låta barn utvärdera sina 
arbetsuppgifter. Det som också är viktigt är att ge barn utrymme till att få vara 
lekfulla och stödja barnen i deras lek, inte störa de i leken eftersom barn lär sig 
mycket genom att leka. Att utgå ifrån barns intresse gör att lärandet blir meningsfullt 
vilket kan leda till att den sociala miljön i klassrummet får en bra kvalitet. Samspelet 
mellan barn och lärare blir i sin tur ömsesidig och att respekt till båda parterna sker 
naturligt. Det är viktigt att alla barn känner sig trygga och är motiverade till att vilja 
utvecklas både enskilt samt i grupp. 
 
Williams, Sheridan, och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det finns ett 
klassrum som kan ha en intersubjektiv atmosfär. Detta innebär att atmosfären i 
klassrummet är öppen, varm, trivsam, vilket kan leda till att barn kan lita på alla i 
klassrummet. I denna atmosfär känner sig barn säkra på att både arbeta enskilt och i 
grupp. Klimatet i ett klassrum är beroende av lärare och barns förhållningssätt, vilket 
tyder på att barn och lärare befinner sig i ett klassrum där det går att ge och ta 
kunskaper från varandra. Författarna lyfter även fram att alla barn är olika och bör 
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bemötas utifrån deras befintliga kunskapsnivå. Lärare bör skapa en inbjudande miljö 
där alla barn inkluderas och känner sig delaktiga. Samtidigt som en trygghet bör 
finnas för varje barn i klassen och där det finns möjligheter till att samarbeta och 
kommunicera med andra barn.  
 
 

3 Metod  
 
 
3.1 Datainsamlingsmetod  
 
Datasamlingssmetoden består av intervjuer. Anledningen till varför intervjuer har 
gjorts är för att få en helhetsbild över hur lärarna arbetar med flerspråkiga barn. En 
annan anledning till att intervjuer har genomförts är för att få bredare förståelse av 
hur lärare tycker och tänker kring det valda ämnet. Samt för att få en helhetsbild över 
lärarnas uppfattningar kring modersmålsläraren/fritidsledarnas roll i klassrummet. 
Alla intervjuer har spelats in för att inte glömma bort vissa viktiga detaljer som vi inte 
hann anteckna. Dessutom valde vi att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på 
dem och samtidigt återuppleva stunden. Detta är något som Bjorndal (2007) anser 
vara något positivt med inspelning av intervjuer. Genom att spela in intervjuer får 
utfrågaren med allting utan att egentligen behöva anteckna något i samband med 
intervjuerna. När intervjuer genomförs kan det finnas fördelar och nackdelar. Det 
positiva med intervjuer är att få ta del av andras åsikter och tankar. En nackdel med 
intervjuer kan vara att vi, genom att ställa frågor, kan påverka respondentens åsikter 
och tankar (Bjorndal, 2007).  
 
Denscombe (2009) menar att det positiva med intervjuer är att utfrågarna kan få en 
helhetsbild som innehåller en detaljerad information av åsikter och värdefulla tankar 
som utfrågarna är i behov av samt något som utfrågarna söker. I samband med 
intervjuer har respondenten möjlighet till att utveckla sina tankar och idéer samt 
yttra sig om viktiga faktorer inom ämnet. Det är en fördel om intervjun sker i en miljö 
som respondenten känner sig trygg med. Vi har genomfört intervjuerna i lärarnas 
skola i en lokal där vi satt i lugn och ro för att ingen skulle kunna störa lärarna och 
oss. Varför vi valde att intervju i den valda lokalen är för att lärarna känner en 
trygghet där. En nackdel med intervjuer enligt Denscombe (2009) är att det tar tid 
både innan, i samband med intervjuer och efter intervjun med att sammanställa 
svaren. 
 
  
3.2 Urval 
 
I denna studie har tio verksamma lärare deltagit, varav fem lärare arbetar i skola A 
och resterande fem lärare arbetar i skola B. Urvalet är ett bekvämlighetsurval då vi 
tidigare har varit i kontakt med både skola A och skola B. Anledningen till att dessa 
lärare från skola A och skola B har intervjuats i samband med denna studie är för att 
majoriteten av barnen i skola A och skola B är flerspråkiga. Alla lärarna har en 
formell lärarexamen och de har varit verksamma i skolans värld från tre upp till fyrtio 
år. Den yngsta läraren är 26 år gammal och den äldsta läraren är 63 år gammal. Alla 
lärarna har nästan bara flerspråkiga barn i sin klass. Enstaka lärare har enbart två 
barn som är etniskt svenskar. Lärarna har intervjuats för att de har olika 
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livserfarenheter, exempelvis har mindre än hälften av lärarna arbetat i andra länder 
som lärare. 
 
 
3.3 Genomförande 
 
Vi började förbereda oss inför intervjuerna genom att först skriva ett brev till de tio 
utvalda lärarna. Samtidigt som vi väntade på svar från lärarna började vi med att läsa 
litteratur som är relevant för vårt valda ämne. Detta gjordes för att skapa 
intervjufrågor som skulle komma att vara centrala för intervjuerna. I samband med 
intervjuerna förberedde vi material som skulle komma till användning. Varje intervju 
varade i ca 40 minuter och spelades in. Anteckningar fördes vid sidan om av någon av 
oss.  
 
 
3.4 Forskningsetiska principerna 
 
Vi har under två tillfällen varit noga med att informera deltagande lärare om 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). Innan intervjuerna genomfördes 
skickades ett brev till varje lärare där information om vår studie och om de 
forskningsetiska principerna stod skrivet. Även på plats när intervjuerna skulle 
genomföras samtalade vi om dessa principer som är informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Vi tog hänsyn till 
informationskravet genom att tydliggöra syftet med vår studie till lärarna. När det 
gäller konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till detta genom att inte nämna vad 
lärarna har för etnisk bakgrund, vilket namn dem har samt i vilken skola dem arbetar 
i. Alla lärarna har även skrivit på ett brev där de har godkänt våra villkor, genom 
deras godkännande har vi tagit hänsyn till samtyckeskravet. Vi har tagit hänsyn till 
nyttjandekravet genom att vi endast kommer att använda oss av intervjun svaren till 
denna studie. 
 
 

4 Resultat 
 
 
4.1 Modersmålsläraren och fritidsledarens roll 
 
I skola A finns det en modersmålslärare som är har en formell utbildning. Alla lärare i 
skola A påpekade att modersmålsläraren är duktig på sitt arbete och att barnen 
tycker väl om att arbeta med modersmålsläraren. Arbetet sker på ett varierande sätt. 
Ibland får barnen gå ut från klassrummet för att arbeta med modersmålsläraren och 
ibland får modersmålsläraren vara inne i klassrummet och hjälpa de barn som har 
rätt till modersmålsundervisning. 
 
Mer än hälften av lärarna i skola A föredrog att modersmålsläraren är inne i 
klassrummet för att barnen inte ska missa den ordinarie undervisningen. Dessutom 
påpekade lärarna att barnen helst vill vara i klassrummet med modersmålsläraren 
och inte utanför klassrummet. Mindre än hälften av lärarna i skola A tyckte att det 
blir mindre stökigt när barnen får lämna klassrummet för att arbeta med 
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modersmålsläraren. Klasslärarna i skola A tyckte att arbetet med modersmålsläraren 
fungerar bra och de påstod att de försöker synkroniserade sin planering med 
modersmålsläraren så gott det går. 
 
I skola B finns det ingen modersmålslärare. Istället hade de i skola B en fritidsledare i 
varje klass som kan barnens modersmål. Majoriteten av lärare i skola B tyckte att 
fritidsledaren är en viktig och betydelsefull person för barns lärande samt för 
klasslärarens undervisning. Majoriteten av lärare tycke att det var bra med 
fritidsledare i klassrummet eftersom hen kan besvara frågor som klasslärarna själva 
inte kan besvara. Fritidsledaren är dock inte alltid tillgänglig i klassrummet vilket kan 
leda till att klasslärarna använder några barn som översättare. Detta kan vara 
negativt när översättningen sker felaktigt. Exempelvis sa en av klasslärarna att hon 
inte kan modersmålet som barnen talar och därför är det nyttigt för både barnen och 
klassläraren när det finns en fritidledare som kan modersmålet i klassrummet. 
 
Enstaka lärare i skola B tyckte att det kan vara en nackdel att ha en fritidsledare i 
klassrummet. Detta för att vi bor i Sverige och vi bör lära oss det svenska språket. 
Barn bör även anpassa sig till det svenska samhället och den svenska kulturen. 
Enstaka lärare menar att längre fram kan barnen få det svårt när det gäller att släppa 
modersmålet och fritidsledaren helt och hållet. Fritidsledarens roll i klassrummet bör 
minskas gradvis och barn bör slutligen inte använda sig av sitt modersmål i skolan. 
  
 
4.2 Att främja flerspråkighet på varierande sätt 
 
4.2.1 Att arbeta med tema 
 
Enstaka lärare arbetade med temat ”bondgården”. Då fick barnen tillsammans arbeta 
i grupper med faktatexter samt återberätta det de såg på bondgården. Barnen fick 
skriva upp svåra ord på tavlan och sedan tillsammans skapade klassen en tankekarta 
samt en stödordlista. Sedan fick barnen sitta med en kompis för att skriva 
meningarna av stödorden och tankekartan som gjorts. De barn som behöver mer stöd 
fick sitta med läraren och tillsammans göra meningar av de svåra orden på ett 
blädderblock. Sedan fick barnen enskilt skriva av meningarna som stod på 
blädderblocket. Barnen har även fått möjligheter till att rita teckningar utifrån det de 
såg på bondgården och utifrån det barnen har läst. De har även tittat på film och 
skrivit en filmrecension. Enstaka lärare påpekade att ett temaarbete är ett sätt för 
barn att möta på begreppet ”bondgården” i olika sammanhang. Något som en lärare 
sa: ”Jag har märkt att det är enklare för nyanlända att ta till sig bondgården nu när de 
har arbetat med det på olika sätt”. 
 
4.2.2 Att arbeta i grupp  
 
Något som alla lärare tyckte är viktigt är att ge barn möjligheterna till att arbeta i 
grupp. Detta för att barn stärks av varandra och de kan samtidigt ta till sig av 
varandras kunskaper. En lärare sa ”Att arbeta i grupp handlar om att få med vad alla 
säger och vad alla tycker för att sedan komma fram till en gemensam 
sammanfattning av varandras kunskaper”. I samband med grupparbete är det viktigt 
att sträva efter att varje barn lyckas enskilt men också tillsammans med gruppen. Alla 
lärare påpekade att de formar barngrupperna på olika sätt för att utveckla barns 
flerspråkighet men också för att stärka barngruppen. Vissa grupper skapas utifrån 

 
 



11 
 

ålder, modersmål och skicklighet. Majoriteten av lärarna sa under intervjun att de 
placerar flerspråkiga barn med enspråkiga barn för att främja undervisningsspråket. 
Ibland placerar de barn med samma flerspråkighet för att främja deras gemensamma 
andraspråk.     
 
4.2.3 Att arbeta med musik 

 
Minoriteten av lärarna använder sig av musik för att främja flerspråkigheten som 
finns i deras klassrum. De sjunger ”Ja må du leva” på alla språk som finns bland 
barnen i klassrummet. Detta bidrar till att barnen och lärarna lär sig flera nya ord på 
olika språk. Minoriteten av lärarna sa att de gör detta för att inkludera alla olika 
språk som finns runt omkring och för att visa respekt för varandras olika kulturer. 
 
4.2.4 Att arbeta med texter 

 
Samtliga lärare arbetar väldigt mycket med texter. Några enstaka lärare använde sig 
av storbildsskärm för att gå igenom en text med barnen. Först tittar de tillsammans 
på svåra ord som barnen inte förstår och därefter förklarar lärarna de svåra orden för 
barnen. Sedan får barnen arbeta enskilt genom att skriva ner egna meningar där de 
svåra orden fanns tillgängliga i meningarna. De enstaka lärarna gör detta för att 
underlätta undervisningen för barnen. Dessutom menar lärarna att detta kan vara ett 
sätt att främja barns flerspråkighet då de arbetar med enskilda begrepp.  
 
4.2.5 Att arbeta med bilder 
 
Enstaka lärare lyfte fram att det är viktigt att visa på likheter och skillnader mellan 
Sverige och andra länder. Genom att konkret visa exempelvis bilder på ett tåg kan 
vara nödvändigt innan en hel klass ska bege sig ut på en utflykt där det ska åkas tåg. 
En lärare har erfarenheter sen tidigare av att barn kan bli hysteriska och börja gråta 
över att åka tåg då barnen tidigare aldrig har åkt tåg. Detta kan bero på att de inte 
hade råd att åka tåg eller att det inte fanns spår på alla platser i deras hemland. 
Enstaka lärare påpekade att bilder kan vara ett sätt för flerspråkiga barn att utvecklas 
i undervisningsspråket då de flerspråkiga barnen får en helhetsbild över ett begrepp 
samt hur de kan använda sig av begreppet i olika sammanhang.  
 
4.2.6 Anpassad undervisning 
 
Majoriteten av lärarna lyfte fram vikten av att tillgodo se varje barns behov. Några 
fåtal lärare nämnde att alla barn är olika och lär sig på olika sätt. En enstaka lärare 
lyfte fram att vissa barn lär sig genom synen, vissa genom hörseln och andra lär sig 
genom känseln. Det är viktigt att variera undervisningen utifrån detta för att 
inkludera alla barn i klassen. Ibland kan undervisningen formas så att den utgår ifrån 
att barnen får känna på saker. Ibland kan undervisningen formas så att barnen får 
använda sig av sin syn och ibland kan undervisningen formas så att den utgår ifrån 
att barnen får använda sig av hörseln.   
 
Enstaka lärare nämnde att det finns ett barn som endast kan arbeta flitigt i 20 
minuter. Under dessa pass behöver detta barn ha något att hålla i bägge händerna. 
Oftast måste detta barn känna på objektet som barnets ska lära sig nya kunskaper 
om. Läraren avslutade samtalet med att betona hur viktigt det är att se varje barn på 
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deras specifika sätt, så att läraren verkligen når ut till varje barn och att varje barn 
känner sig trygg med läraren. 
 
4.2.7 Kodväxling  
 
Alla lärare både i skola A och i skola B lyfte fram att kodväxling i skolan är något som 
flerspråkiga barn ofta använde sig av. Hälften av lärarna anser att detta kan uppfattas 
som något störande om barnen kodväxlar för ofta, ”Då måste vi lärare påminna 
barnen om att tänka på hur de samtalar i klassrummet”. Ett fåtal lärare lyfte fram att 
det är viktigt att hjälpa barnens språkliga utbyggnad genom att låta barnen använda 
sig av kodväxling, eftersom det har en stor betydelse för barnens livslånga lärande. 
Som lärare är det viktigt att stödja barnen i deras utveckling oavsett om de använder 
sig av kodväxling i vissa sammanhang.  
 
4.2.8 Bas och utbyggnad 
 
Fåtal lärare lyfte fram att det är viktigt att barn har en bra bas i deras modersmål för 
att läraren ska kunna hjälpa barnen i språkets utbyggnad. Enbart en lärare påpekade 
att det är viktigt att ha en god bas i det svenska språkets uttal, grammatik och flyt i 
tal. Samt att barnen ska enligt denna lärare ha ett välutvecklat ordförråd för att gå i 
årskurs tre. Denna lärare hänvisar även till Lgr11 och tolkar Lgr11 på sitt eget vis.    
 
Majoriteten av lärarna påpekade att det är viktigt att låta barn utvecklas i alla språk 
som barnen kan för att därefter lära sig nya språk. Fåtal lärare tyckte att barnen 
befinner sig på olika kunskapsnivåer då det gäller deras språkliga bas. Detta är dock 
något som de fåtal lärarna utgår ifrån när de undervisar för att tillgodose alla barns 
behov och förutsättningar. De flerspråkiga barnen får utifrån sin befintliga basnivå 
anpassade uppgifter. 
 
Fåtal lärare är medvetna om att barn ser upp till lärare och ser dem som förebilder 
vilket är betydelsefullt för barnen att lärarna är duktiga i språket. Detta kan bidra till 
att barnen också vill bli lika duktiga som lärarna är. Fåtal lärare lyfte fram att den 
språkliga utbyggnaden är något betydelsefullt för barns språkliga utbyggnad. En 
utbyggnad av språket sker ständigt i varierande miljöer och är beroende av 
erfarenheter.  
 
Majoriteten av lärarna arbetar på ett annat sätt och har olika uppfattningar om vad 
barns språkliga bas är för något. Lärarna tycker att basen är något som barnen redan 
har med sig när de kommer till skolan och att utbyggnaden av språket är något som 
sker omedvetet i exempelvis klassrummet. Majoriteten av lärarna nämnde inget om 
att den språkliga utbyggnaden är något som går att utvecklas med hjälp av 
verksamheten utan att det är något som bara sker omedvetet.  
 
 
4.3 Material för flerspråkiga barn 
 
Alla lärare i skola A och i skola B använder sig av material som vanligtvis används 
inom förskoleklassen, men används i årskurs ett till tre. I syfte för att barnen ska 
utifrån sin nivå orka arbeta under lektionerna samtidigt som de lär sig nya begrepp. 
Något som alla lärare sa under intervjuerna är att det inte fanns mycket material att 

 
 



13 
 

arbeta med. Däremot tyckte alla lärare att det är viktigt att ha anpassat material för 
flerspråkiga barn.  
 
Enstaka lärare påpekade under intervjun att det går att skapa eget material för 
flerspråkiga barn. Däremot finns det ingen tid till att skapa eget material eftersom 
mycket av lärarnas tid går till att rätta barnens uppgifter, hemläxor samt 
dokumentera det som sker i skolan. 
 
 
4.4 Lärares förhållningssätt till flerspråkiga barn 

utifrån lärares perspektiv 
 
Majoriteten av lärarna tycker att det är viktigt att de finns tillgängliga för barnen 
eftersom det bidrar till att barnen utvecklas i sitt lärande. Lärarna tyckte att det är 
viktigt att skapa en inlärningsmiljö för att inkludera alla barnen och samtidigt 
utmana alla utifrån deras egen kunskapsnivå. 
 
Majoriteten av lärarna strävar efter att ha ett bra förhållningsätt och ibland är det 
svårt att fullfölja det pågrund av att det finns många barn i klassen samt att det är 
mycket barnen måste uppnå för att klara av skolan. Lärarna tyckte att det är svårt att 
räcka till för alla barn eftersom det är många barn i varje klass och majoriteten av 
barnen är flerspråkiga. Majoriteten av lärarna sa under intervjuerna att de skulle vilja 
arbeta mer varierat samt ha rikligt med material för de barn som är flerspråkiga.  
 
Majoriteten av lärarna tycker att anpassat material för barn med flera språk är något 
väldigt viktigt. Om barnen får det stöd och uppmuntran som de behöver för att vilja 
utvecklas bidrar det till att barnens språkutveckling främjas. Därför är det viktigt att 
ta hänsyn till de flerspråkiga barnen i klassrummet och inkludera de i klassrummet. 
Majoriteten av lärarna tyckte att de tar hänsyn till flerspråkiga barn i deras 
undervisning av svenska begrepp då det gäller val av metoder och material. Eftersom 
dem försöker att tillgodose alla barns behov och förutsättningar så att uppgifterna 
utgår ifrån barnens nuvarande kunskapsnivå. 
 
Enbart en lärare tyckte att detta är något som inte ska göras eftersom att det kan 
försvåra för barnen i framtiden. Det är dessutom barnen som ska anpassa sig till den 
svenska skolan och inte tvärtom. Anpassat material för flerspråkiga bör finnas i 
skolan, dock bör arbetet med anpassat material gradvis planas ut. 
 
 

5 Analys  
 
 
5.1 Klasslärarens beroende av modersmålslärare eller 

motsvarande vuxen 
 
Lärarna från skola A och B är i behov av att ha någon vuxen som kan barnens 
modersmål. Skola A har en modersmålslärare som arbetar flitigt med att stärka 
flerspråkiga barns modersmål. I resultatet framgår det att lärarna från skola A 
samarbetar med modersmålsläraren genom att ha planeringstid ihop. Detta 
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uppskattas av lärarna då de har olika åsikter om hur arbetet bör gå till med 
modersmålsläraren. Även Ladberg (2003) styrker detta och menar att ett effektivt 
lärande sker bäst om klasslärare och modersmålslärare samarbetar.  
 
Mer än hälften av lärarna föredrar att ha modersmålsläraren inne i klassrummet 
samtidigt som klassläraren undervisar. Tanken med detta är att modersmålsläraren 
ska befinna sig i klassrummet för stöd och hjälp för de flerspråkiga barnen. 
Modersmålsläraren är i detta fall till för alla flerspråkiga barn och inte enbart för dem 
som har rätt till modersmålsundervisning. Klasslärarna vill att modersmålsläraren 
ska vara inne i klassrummet och hjälpa till då klasslärarna kan vara delaktiga i 
undervisningen som sker med modersmålsläraren. För klasslärare kan det underlätta 
om en modersmålslärare hjälper till med de barn som inte klassläraren når ut till på 
egen hand då språket skiljer sig från varandra. Klasslärarna tar hänsyn till de 
flerspråkiga barnen genom att låta de stanna kvar i klassrummet och ha sin 
modersmålsundervisning. Detta är en fungerande lösning då barnen föredrar att 
stanna i klassrummet för att ha undervisning i modersmål. 
 
Mindre än hälften av lärarna från skola A sa under intervjun att de föredrar när de 
flerspråkiga barnen lämnar klassrummet för att det inte ska bli oroligt i klassrummet. 
Lärarna i detta fall väljer att lägga ansvaret hos modersmålsläraren. Även om lärarna 
har planeringstid med modersmålsläraren kan det tyda på att detta arbetssätt är 
något som båda lärarna är nöjda med. Att arbeta integrerat mellan ämnena är inte 
aktuellt i detta fall. Lärarna vill skilja på ämnet modersmål från andra ämnen. 
Exempelvis nämnde ingen lärare sin uppfattning om hur de flerspråkiga barnen ser 
på detta arbetssätt. Däremot verkar det som att de flerspråkiga barnen i skola A 
tycker om att arbeta med modersmålsläraren, vilket kan vara en anledning till att alla 
lärare från skola A sa under intervjun att ”Modersmålsläraren är duktik på att arbeta 
med de flerspråkiga barnen”.  
 
I generella drag tar skola A hänsyn till flerspråkiga barn då det finns en 
modersmålslärare som arbetar flitigt för att utveckla de flerspråkiga barnens 
begreppsuppfattningar. I Lgr11 står det att modersmål är ett viktigt ämne för de barn 
som har ett annat modersmål.  
 
I skola B finns det ingen modersmålslärare, däremot har varje lärare en fritidsledare 
som hjälper till med de flerspråkiga barnen. Varje fritidsledare kan de flerspråkiga 
barnens modersmål genom att de själva har samma modersmål. I skola B sker arbetet 
med fritidsledaren genom att fritidsledaren är inne i klassrummet och underlättar för 
läraren. I skola B har lärarna ansvar för ämnet modersmål, däremot tar majoriteten 
av lärarna hjälp av sin fritidsledare för att kunna hjälpa samt underlätta för de 
flerspråkiga barnen. I skola B finns ett tydligt beroende av dessa flerspråkiga 
fritidsledare då det inte finns någon modersmålslärare. Lärarna har inte någon 
planeringstid med fritidsledarna men de lyckas kommunicerar med varandra ofta.  
 
Fritidsledarens roll är att underlätta för klassläraren som har ansvar över att alla 
barn ska lyckas med sitt skolarbete. Det kan dock uppfattas som att fritidsledaren har 
samma roll som en modersmålslärare. Det är viktigt att påpeka att fritidsledaren får 
instruktioner av läraren om vad som ska göras. Detta tar fritidsledaren hänsyn till. 
Varje fritidsledare har en viss tid till att hjälpa klassläraren. Denna tid täcker inte upp 
all undervisningstid vilket kan leda till att lärare ibland befinner sig i situationer där 
hen blir tvungen att ta till andra hjälpmedel. Som exempel nämner majoriteten av 
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lärarna i skola B att vissa barn med samma modersmål som andra barn får översätta 
vissa saker. Vi antar då att vissa flerspråkiga barn kan bättre svenska och förstår vad 
klassläraren säger.  
 
I resultatet nämner en lärare hur nödvändigt det är att ha en fritidsledare i 
klassrummet som kan de flerspråkiga barnens modersmål. Klasslärarna vill och 
behöver ha någon vuxen som på heltid kan hjälpa till att stärka 
modersmålsundervisningen. Det framgår dock inte om det behöver vara en 
fritidsledare eller modersmålslärare eller både och, utan det kan vara vilken vuxen 
som helst så länge det är på heltid. Ladberg (2000) styrker detta då hon menar att 
skolan bör erbjuda en trygg miljö där det finns någon vuxen som talar samma 
modersmål som barnen.  
 
Enstaka lärare verkar inte vara lika mycket i behov av sin fritidsledare då det gäller 
att främja barns flerspråkighet. Fritidsledaren behövs i detta fall för all annan 
undervisning. En klasslärare sa under intervjun att det är de flerspråkiga barnen som 
bör anpassa sig till det svenska samhället och det svenska språket. Detta kan anses 
som väldigt bestämda åsikter men denna lärare tror att detta förhållningssätt 
kommer att gynna flerspråkiga barn i framtiden.                 
 
 
5.2 Vikten av att lära i gemenskap 
 
Alla lärare i denna studie betonade att grupparbete är något positivt. I resultatet 
framgår det även vissa exempel på hur lärare väljer att barn ska lära i gemenskap. 
Exempelvis får barn samarbeta med faktatexter, tankekartor, stödordlistor m.m. En 
lärare sa under intervjun att ”Barnen får arbeta med en kompis”. Detta kan ge en 
känsla av att alla barn är kompisar med alla då läraren inte nämnde något om att 
vissa barn arbetade enbart med vissa barn.  
 
Ett samlärande kan även ske när barn och lärare samarbetar. Detta gör lärare för att 
stötta de flerspråkiga barnen som behöver extra hjälp. Det är självklart för lärarna att 
de ska finnas som stöd och uppmuntran för de barn som behöver det. Utifrån tidigare 
erfarenheter är det viktigt att påpeka att alla barn inte visar tydligt att de är i behov av 
stöd och uppmuntran fast de egentligen är det. Generellt skapar alla lärare grupper 
för att främja barns flerspråkighet då majoriteten av lärarna tyckte stolt att barn ska 
få möjlighet att arbeta i grupp.  
 
Majoriteten av lärarna formar grupper utifrån språkliga kunskapsnivåer. Lärarna vill 
i detta fall att de flerspråkiga barnen ska utvecklas i sitt modersmål men också i 
undervisningsspråket. Detta kan uppfattas genom valen som lärarna gör när de 
formar grupper. Att forma en grupp där flerspråkiga barn får samarbeta med 
enspråkiga barn kan stärka kamratskapet mellan deltagarna i gruppen. I en sådan 
grupp kan flerspråkiga barn lära sig undervisningsspråket av enspråkiga barn. Detta 
liknar Vygotskijs (1978 & 1982) teori om zonen för möjlig utveckling. Det kan också 
antas som att de enspråkiga barnen är experter på sin sak och kan därmed hjälpa de 
flerspråkiga barnen att utvecklas i något av sina språk.  
 
När lärare väljer att forma grupper efter gemensamma egenskaper vill läraren stärka 
den gemensamma egenskapen, som exempelvis ett gemensamt modersmål. 
Majoriteten av lärarna tror på att flerspråkiga barn stärks av varandra om de får 
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samarbeta. Detta med förutsättning att flerspråkiga barn har gemensamma språk och 
språkkunskaper. Lärare väljer även att gruppera flerspråkiga barn i samma grupp 
endast för att de är flerspråkiga, alltså utan något syfte. Detta kan hända i vissa fall då 
det är en enkel och smidig lösning. 
 
Några få lärare väljer att samspela med barnen genom musik. När barn får sjunga 
samma låt på olika språk bidrar det till att en naturlig gemenskap skapas. Lärare tar i 
detta fall hänsyn till barns flerspråkighet genom att ta hänsyn till deras olika kulturer. 
Att kunna ta ett steg utöver det som är relaterat till skolan visar på att lärarna har ett 
brett synsätt över hur det kan se ut i olika delar av världen. 
 
 
5.3 Brist på material 
 
Lärarna i skola A och B lyfte fram att det inte finns mycket anpassat material för 
flerspråkiga barn. Enbart en lärare påpekade att det går att skapa eget material. Med 
detta menas att inget är omöjligt för lärare. Något som vi uppmärksammats är att 
majoriteten av lärarna inte lägger ner tid på att skapa anpassat material. En 
anledning till detta kan vara en blandning av att tiden inte räcker till eller att lärarna 
bör prioritera hur deras tid ska förbrukas. Enligt lärarna går deras tid till att 
exempelvis dokumentera verksamheten, vilket uppfattas som opopulärt. Lärarna vill 
istället lägga ner sin tid på annat. Dock är det svårt att tyda vad lärarna vill lägga mer 
tid på.  
 
I resultatet framgår det att lärarna vill arbeta mer varierat, vilket är något positivt om 
de utgår ifrån att barn lär sig på olika sätt. Detta kan relateras till inlärningsstilarna 
som tidigare har nämnts (Stensmo, 2009). I generella drag varierar lärarna sällan 
sina arbetsmetoder.  
 
Det går att konstatera att majoriteten av lärarna inte är nöjda med det bristande 
materialet som finns däremot är det ingen som vill ta upp detta i ett större 
sammanhang som exempelvis under ett arbetsslagsmöte. Det verkar som att lärarna 
tänker på detta vis: ”Detta är vad vi har att arbeta med och vi arbetar med det som 
finns”. Det finns ingen riktig drivkraft till att se till att det finns mer anpassat 
material. Det kan också vara så att lärarna har svårt att se en penna och ett papper 
som rikligt material. Däremot var det väldigt enkelt för majoriteten av lärarna att 
nämna att flerspråkiga barn är i behov av anpassat material. Material enligt lärarna 
är någon form av läromedel eller lärobok där det finns övningar som passar de 
flerspråkiga barnen. Enligt Benckert, Hålland och Wallin (2008) är material bland 
annat en penna eller ett papper. Det kan också vara penslar, tuschpennor, färgpennor 
och kritor.     
 
 

6 Diskussion  
 
 
I denna studie visar det sig att lärare inser vilken stor betydelse modersmålslärare 
har för flerspråkiga barns språkutveckling. Exempelvis försöker vissa skolor fylla ut 
modersmålslärarens viktiga roll genom att istället ha en fritidsledare i klassrummet. 
Detta är något som strider mot Ladbergs (2003) synpunkter då hon menar att en 
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modersmålslärare har kunskaper som är viktiga för barnens lärande. En 
modersmålslärare kan variera modersmålsundervisningen. I sådana fall kan lärare ta 
upp detta problem i ett större sammanhang. Om vi skulle få möjlighet till att förändra 
i en liknande verksamhet skulle vi sträva efter att ha en modersmålslärare i 
klassrummet inom snar framtid. Vi skulle också sträva efter att få ha kvar 
fritidsledaren i klassrummet då vi utifrån tidigare erfarenheter har upplevt att 
skolarbetet flyter bättre när det finns flera vuxna i ett klassrum.  
 
Vi tror starkt på att det kan gynna barns lärande och utveckling om varje skola har en 
modersmålslärare och en fritidsledare som samarbetar med klasslärare. Vi har 
tidigare mött detta och anser att det kan skapa en tillåtande atmosfär där det finns 
möjligheter till variation. En modersmålslärare och en fritidsledare kan ses som ett 
komplement till klasslärarens arbete genom att dessa kan arbeta enligt klasslärarens 
instruktioner, men på ett helt annat sätt. En modersmålslärarekan exempelvis arbeta 
medinstruktioner från klasslärare på de flerspråkiga barnens modersmål. En 
fritidsledare kan arbeta med samma instruktioner men exempelvis genom olika 
fritidsaktiviteter. 
 
Något som finns uppsatt på entré dörrarna på skola A och B är en plansch där ordet 
”Välkommen” står på alla språk. Genom att visa på goda attityder för flerspråkighet 
kan det skapa en fantastisk gemenskap mellan verksamheten och barnen. Det kan 
också skapa en samhörighet mellan skolan och hemmet, vilket i sin tur kan bidra till 
att hela skolan får ett gott rykte. Ur ett föräldraperspektiv kan en sådan skola vara 
något som många föräldrar vill att deras barn ska gå i. En positiv inställning är något 
som gärna smittar av sig till barn, föräldrar och alla arbetande i skolan. 
 
Utifrån tidigare erfarenheter har vi mött på lärare som arbetar med olika sorters 
material. Utifrån tidigare erfarenheter har vi upplevt att vissa lärare har mer anpassat 
material för flerspråkiga barn än andra lärare. Med anpassat material menas att 
lärare exempelvis använder sig av bilder för att underlätta det aktuella arbetet. Sedan 
kan barnen få utmanande uppgifter för att stimulera språket. Ett annat exempel kan 
vara läroböcker där alfabetet behandlas. Exempelvis har varje bokstav en sida och en 
bild på ett objekt som syftar till bokstaven. Detta är något som vi mött på ofta ute i 
verksamheterna, att lärare använder sig av läroböcker för att det är smidigt och 
enkelt. Däremot går det att fråga sig om läroböcker verkligen är utvecklande alla 
gånger för flerspråkiga barn eller om det endast gynnar vissa? Vi kan se på detta ur 
två synvinklar, det ena synsättet är att de flerspråkiga barnen får uppgifter att göra 
trots att det inte är på deras nivå. Det andra perspektivet är att svårighetsgraden på 
uppgifterna inte är stimulerande nog för att flerspråkiga barn ska utvecklas. Alla barn 
lär sig olika och bör därför ha ett eget anpassat material som är stimulerande. Om 
lärare inte har tid att skapa eget material kan de köpa material som redan är 
anpassat. Det kan exempelvis vara bra att ha böcker på olika språk för de barn som 
kan eller vill läsa på sitt modersmål. Detta bidrar till att det finns fler möjligheter för 
flerspråkiga barn att arbeta med annat material.  
 
I Sverige har vi utvecklats så pass att det till och med finns barnvisor som ”Bä bä vita 
lamm” på olika språk. Detta är något som barnen kan lyssna på eller sjunga till. 
Genom att ha tillgänglig musik på olika språk visar på en inbjudande miljö för att 
vara flerspråkig. Det kan vara ett sätt för flerspråkiga barn att känna sig inkluderande 
i verksamheten. Det krävs dock av lärare att skapa en inkluderande miljö samt se till 
att det finns anpassat material för flerspråkiga barn. Detta oavsett vem som skapar 
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det då det främjar flerspråkighet. Skolor i Sverige bör förhålla sig inbjudande till 
flerspråkighet då det gynnar barns lärande och utveckling. 
 
Utifrån denna studie går det att konstatera att alla lärare kan behöva mer kunskaper 
om hur de bör arbeta med flerspråkiga barn. I Sverige sker det stor invandring där 
många är barn som börjar i den svenska skolan. Det är viktigt att kunna bemöta dessa 
barn på bästa möjliga sätt. Det kan därför inte vara fel att lärare har kunskaper som 
underlättar bemötandet av flerspråkiga barn. Det är barnen som är vår framtid och 
det är lärarnas uppdrag att vara ett bra föredöme till att alla barn ska våga ta för sig 
ute i samhället. Det är på tiden att flerspråkighet lyfts fram som en fantastisk 
egenskap. Som flerspråkig finns det enorma möjligheter till att exempelvis arbeta 
varierande. En flerspråkig människa kan arbeta inom olika yrken på olika ställen i 
världen. Detta är dock viktigt att lyfta fram i skolan utan att trycka ner enspråkiga 
barn. Det är helt enkelt viktigt som lärare att stärka varje barn utifrån barnets behov 
och förutsättningar. 
        
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Det som kunde lyfta denna studie ytterligare en nivå var att få intervjua en 
modersmålslärare och/eller fritidsledare. Dock hade ingen möjlighet att medverka i 
vår studie. Syftet var att vi ville få med modersmålslärare och fritidsledares 
perspektiv på flerspråkighet. Om vi skulle fått en chans att intervjua antingen en 
modersmålslärare eller en fritidsledare eller både och skulle det bidra till ett annat 
resultat än det som finns nu. Det skulle då vara möjligt att jämföra klasslärarnas svar 
gentemot modersmålsläraren och/eller fritidsledarens svar. Dessutom skulle det 
troligtvis vara möjligt att få ta del av hur modersmålslärare och/eller fritidsledare ser 
på flerspråkiga barns lärande och utveckling. Det är också möjligt i en sådan studie 
att intervjua eller observera flerspråkiga barn för att få med barns perspektiv i frågan 
om flerspråkighet i skolan. 
 
Vi upplever att ”material delen” i denna studie kan uppfattas som svag. Detta kan 
bero på att våra intervjufrågor inte var tillräckligt bra formulerade. Vi la ner mer tid 
på delen ”arbetsmetoder” då vi fann att det är mer intressant. Lärarna i skola A och B 
visade också mer intresse för ”arbetsmetodsdelen”. Detta kan också ha att göra med 
våra frågeformuleringar. Vi skulle även ha kunnat göra en observation över 
”material” delen för att lyfta fram den till samma nivå som delen ”arbetsmetoder”. 
 
 

6.2  Slutsatser  
 

- Slutsatserna visade att det kan se olika ut på två skolor trots att skolorna 
befinner sig i samma kommun. 

 
- Det går att konstatera att majoriteten av lärarna i skola A och B förhåller sig 

till flerspråkiga barn genom att variera arbetsmetoder. Detta går hand i hand 
med aktuell forskning. Enstaka lärare förhåller sig till detta på ett annat sätt, 
vilket är att gradvis minska stödet som finns i skolan för flerspråkiga barn.  
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- Det går att sammanfatta att lärarnas avvändning av material i denna studie är 
vagt. Lärarna i skola A och B nämnde inte mycket om material. Det går heller 
inte att dra paralleller mellan det som framgår i resultatet och forskning om 
material.  

 
- Det går att konstatera att alla lärare är i behov av mer kunskaper om hur de 

bör arbeta med flerspråkiga barn. Både när det gäller deras förhållningssätt, 
variation av undervisning och anpassat material. 
 

 
6.3 Nya forskningsfrågor 
 

- Hur ser den pedagogiska dokumentationen ut för flerspråkiga barn i skolan? 
 

- På vilket sätt kan lärare i skolandra nytta av pedagogisk dokumentation för 
arbetet med flerspråkiga barn?  
 

- Vad har modersmålslärare och/eller fritidsledare för syn på sin roll i skolan då 
det gäller att arbeta med flerspråkiga barn? 
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8 Bilagor  
 
 
8.1 Bilaga 1  
 
 
 
 
 
Akademi för utbildning, kultur  
och kommunikation 
 
Hej alla lärare! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. I samband med vår VFU (verksamhets förlagda utbildning) V. 41-45 
kommer vi att skriva vårt examensarbete som handlar om flerspråkighet. Fokus 
kommer att ligga på vilka val av metoder och material som används i undervisningen.   
För att komma vidare med vårt examensarbete är vi behov av att intervjua flera 
lärare. Alla uppgifter kommer endast att används i utbildningssyfte och alla lärare 
kommer att förbli anonyma i vår studie och kan avsluta när dem vill. Vi vill även 
informera er om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet. 
Informationskravet innebär att vi som gör denna studie har skyldighet till att 
informera syftet med vår studie till lärarna vi intervjuar. Vilket är något som vi gör nu 
i detta brev och kommer att göras i samband med intervjuerna. När det gäller 
konfidentialitetskravet tar vi hänsyn till det genom att inte nämna vad lärarna har för 
etniskt bakgrund, vilket namn dem har och vart dem arbetar. Därför vill vi att ni 
skriver under ifall ni är villiga att hjälpa oss med vår studie. I samband med detta tar 
vi hänsyn till samtyckeskravet. Nyttjandekravet kommer även tas hänsyn till genom 
att vi endast kommer använda oss av intervjuerna till vårt examensarbete. 
 
 
Vid frågor kontakta oss på: 
 
Juliana Simonsson  Tel 076 948 856 
 
Nansi Can   Tel 073 936 9481 
 
 
Tack i förhand, Mvh Nansi & Juliana! 
 
 
 
 
 
Namnteckning    ort och datum 
 
 
__________________________________________________________  
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8.2 Bilaga 2 
 
8.2.1 Samtalsfrågor 
 
Hur tar du som lärare hänsyn till flerspråkiga barn i den svenska undervisningen 
gällande val av material vid arbete av svenska begrepp? 
 
Vad finns det för material som förenklar och underlättar lärandet för flerspråkiga 
barn i samband med inlärning av svenska begrepp? 
 
Hur tar du som lärare hänsyn till flerspråkiga barn i den svenska undervisningen 
gällande val av arbetsmetoder vid arbete av svenska begrepp? 
 
Hur skulle du kunna förändra ditt förhållningssätt till de flerspråkiga barnen under 
dina svenska undervisningar när de kommer till inlärning av svenska begrepp? 
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