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Syftet med studien är att få en inblick i hur tre lärare i årskurserna två, fyra och fem 

ser på, och bemöter, flerspråkighet i sitt vardagliga arbete i skolan. De metoder som 

används för materialinsamling är intervjuer med tre klasslärare och 

klassrumsobservationer i deras klasser på samma skola. Resultaten från intervjuerna 

visar att de undersökta lärarna på skolan säger sig vara positivt inställda till 

flerspråkighet. Under observationerna i lärarnas klassrum visar dock en av dem att 

hon inte tolererar andra språk än svenska.  En inre frustration av när hon hör andra 

språk än svenska kan ha lett till att hon inte tolererade andra språk än svenskan. Den 

andra läraren visar sig vara positiv till flerspråkighet genom att hon tillåter sina 

flerspråkiga elever att hjälpas åt på deras respektive modersmål. Den tredje läraren i 

studien visar att han är positiv till flerspråkighet genom att vara på gott humör när 

han hör andra språk än svenska i klassrummet. I klassrumskontexten agerar han 

dock på olika sätt. 

      

      

      

      

      

  

Nyckelord: flerspråkighet, mångkultur, attityd 

http://www.mdh.se/


3 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning  .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar  ....................................................................................... 5 

2 Bakgrund  ....................................................................................................................7 

2.1 Flerspråkighet  .........................................................................................................7 

2.1.1 Modersmål  ..........................................................................................................  8 

2.1.2 Skolans förhållningssätt till flerspråkighet  ......................................................  10 

2.2 Flerspråkighet på individ-, grupp- och samhällsnivå  ........................................  11 

2.3 Det mångkulturella klassrummet  .......................................................................  13 

2.4 Attityder till flerspråkighet  ..................................................................................  13  

2.5 Skolans styrdokument  .........................................................................................  15 

3 Material och metoder  ..........................................................................................  16 

3.1 Intervjuer  ..............................................................................................................  16 

3.2 Observationer  ......................................................................................................  17 

3.3 Analysmetod  ........................................................................................................  18 

3.4 Miljö och deltagare  ..............................................................................................  19 

3.5 De forskningsetiska principerna  .........................................................................  19 

4 Resultat  ....................................................................................................................  21 

4.1 Lärarnas svar  ........................................................................................................  21 

4.2 Lektionsobservationer  ........................................................................................  25 

5 Diskussion  ..............................................................................................................  29 

5.1 Metoddiskussion  ..................................................................................................  31 

5.2 Nya forskningsfrågor  ..........................................................................................  32 

5.3 Avslutning  ...........................................................................................................  33 

 

Källförteckning  .........................................................................................................  34 

 

Bilaga 1 – Diagram över andel flerspråkiga elever  ..................................................  38 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  ..........................................................................................  39 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning 

Många olika språk talas i vår värld och många kulturer existerar i dagens samhälle i 

Sverige. Hyltenstam (2007) skriver att ”Språket är ett viktigt instrument för att 

inhämta kunskap och nå skolframgång.” (Hyltenstam, 2007:58) Flerspråkigheten, 

som undersökningen handlar om, är något som förekommer alltmer i vårt svenska 

samhälle och är ett intressant och mångfacetterat begrepp eftersom det finns fler 

olika kulturer i Sverige idag än någonsin tidigare. Åsikterna till flerspråkighet är 

många och även attityderna, både inom och utanför skolans väggar. Att vara positiv 

eller negativ till flerspråkighet och om det är något som gynnar skolan och vårt 

samhälle, är troligtvis en sak som aldrig kommer sluta diskuteras. 

Jag har under olika praktikperioder på en skola i Mellansverige mött många elever 

som varit flerspråkiga. Attityderna hos lärarna till flerspråkigheten har varit både 

positiva och negativa i klassrummen. Jag minns i synnerhet en negativ reaktion från 

en lektion där en av lärarna upptäckte två av sina elever när de, under en genomgång, 

satt och samtalade med varandra på sitt gemensamma modersmål – somaliska. Då 

steg läraren fram till bänken där de satt och visade tydligt vad hon tyckte om deras 

uppförande genom att slå sin knytnäve på bänken. Eleverna såg skrämda upp på 

läraren som med hög röst skrek till dem att ”Här i klassrummet pratar vi bara 

svenska!” Där föddes en tanke i mig om att undersöka om hennes attityd är vanligt 

förekommande bland lärare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en inblick i hur tre lärare i årskurserna två, fyra och fem 

ser på, och bemöter, flerspråkighet i sitt vardagliga arbete i skolan. Jag vill undersöka 

vilka attityder dessa lärare i en grundskola i en stad i Mellansverige har gentemot 

detta i sitt klassrum genom att observera några av deras lektioner. Det vill jag göra 

eftersom de har arbetat under längst tidsperiod på skolan med flerspråkiga elever. 

Min tes är att flerspråkighet uppfattas som ett problem och jag vill genom 

observationerna även se om det lärarna säger när de intervjuas stämmer överens med 

vad de faktiskt gör i praktiken. Här är min tes att det finns skillnader mellan vad de 



6 
 

undersökta lärarna säger och vad de gör. Mina antaganden baseras på tidigare 

erfarenheter från olika praktikperioder under min lärarutbildning. 

 

Frågeställningarna är: 

 
- Ser lärarna flerspråkighet som tillgång eller problem? 

 
- Hur bemöter lärarna flerspråkiga elever som samtalar med varandra på sitt 

modersmål i klassrummet? 
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2 Bakgrund 

Jag presenterar nedan forskning om flerspråkighet (i texten nämns även begreppet 

tvåspråkighet och syftar på samma innebörd som flerspråkighet), modersmål, 

skolans förhållningssätt till flerspråkighet och om flerspråkighet på individ-, grupp- 

och samhällsnivå. Något jag också belyser är mångkulturella klassrum, attityder till 

flerspråkigheten samt vad skolans styrdokument tar upp om detta fenomen. 

2.1 Flerspråkighet 

Axelsson (1999) menar att språk är grundläggande för människan när hon ska 

utveckla sitt tänkande och lärande. Följaktligen blir språket viktigt när hon ska 

utveckla sin personliga och kulturella identitet samt i skapandet av relationer, anser 

Axelsson vidare. Hon skriver att en person som klarar av två eller ytterligare några 

språk har en välutvecklad kognitiv förmåga eftersom flerspråkighet är möjligt tack 

vare hjärnans förmåga att, i sitt minne, kunna lagra flertalet språk. Enligt Biseth 

(2009) utgör språket en grund för all kommunikation, och skriver att inget samhälle 

kan fungera utan det. Hon definierar begreppet flerspråkighet som användandet av 

två eller flera språk. Biseth (2009:8) menar också att språk är det bästa redskapet 

eleverna kan använda i interaktionen med andra. Svensson (1998) skriver att 

begreppet flerspråkighet kan innebära ”att man använder två språk dagligen eller att 

kunna två språk men inte använda sig av båda dagligen.” (Svensson 1998:178). Enligt 

Hammarberg (2013) finns det troligen fler flerspråkiga än enspråkiga i världen idag. 

Orsakerna han nämner till det är det stora antal språksamhällen som blivit alltfler 

under de senaste årtiondena samt att människor har kontakter över nationsgränserna 

genom de olika medier som finns att tillgå. Exempel på medier han nämner är 

mobiltelefonen och Facebook. Möjligheten att lära sig flera språk har därmed ökat 

radikalt, menar Hammarberg. 

 

Arnberg (2004) belyser två olika former av inlärning inom tvåspråkighet, en annan 

benämning på flerspråkighet – en simultan samt en successiv inlärning. Den 

simultana inlärningen handlar om att ett barn utvecklar två språk parallellt med 

varandra innan de är tre år gamla, medan den successiva inlärningen betyder att 

barnet har lyckats utveckla ett språk innan ett annat. Einarsson (2009:92) skriver om 
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kulturell inlärning och naturlig inlärning inom språk. Med kulturell inlärning menas 

de språk som eleverna kan få möjlighet att lära sig när de går i skolan. Naturlig 

inlärning handlar om att lära sig språket i en naturlig miljö, även om det naturligtvis 

kan ske genom lärarledd undervisning.  

 

Lainio (2006) nämner skillnaden mellan additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Den 

additiva betyder att ett språk läggs till ett annat som individen redan behärskar. De 

här språken skapar då tillsammans en enhet. Inom den subtraktiva tvåspråkigheten 

får inlärningen negativa konsekvenser då individen är negativ till förstaspråket vilket 

leder till att inlärningen av ett nytt språk sker på det första språkets bekostnad.  

 

Enligt Lindberg (2002) kan elever som är flerspråkiga, om de inte klarar av att förstå 

det språk som undervisningen bedrivs på, riskera att få ett sämre utgångsläge än 

enspråkiga vid sin inlärning. Det är på grund av att undervisning oftast sker på 

majoritetsspråket. Därför anser han att de flerspråkiga eleverna i sitt skolarbete, 

parallellt med svenska språket, även fortsättningsvis ska få chanser att utöka sina 

kunskaper i det språk de bäst behärskar. Risken blir i annat fall att dessa elever 

hamnar efter i sin utveckling av kunskap.  

 

2.1.1 Modersmål 

När det talas om språkliga sammanhang brukar man även nämna om modersmål och 

vad det innebär. Modersmål är liksom flerspråkighet ett begrepp som ibland kan vara 

svårt att definiera då den innefattar många olika synsätt. Modersmålet kan sägas vara 

det språk som behärskas bäst om man gör en jämförelse med de andra språken som 

individen kan, skriver Håkansson (2003). Från en traditionell synvinkel brukar man 

tala om modersmål som det första språk man lär sig, enligt Einarsson (2009:91). 

Skutnabb-Kangas (1986) skriver om fyra kriterier som hon menar tillsammans 

uppfyller vad ett modersmål innebär. Hon kallar kriterierna för ursprungskriteriet, 

kompetenskriteriet, funktionskriteriet samt attitydkriteriet. Skutnabb-Kangas 

skriver att modersmål är det första man som människa lär sig (ursprungskriteriet), 

modersmålet är språket som personen kan bäst (kompetenskriteriet), är det språk 

som användaren oftast använder (funktionskriteriet) och sedan är modersmålet det 

språk som användaren och omgivningen identifierar personen med (attitydkriteriet). 



9 
 

Enligt en beräkning från Skolverket (2009) visar att cirka 20 procent av barnen i den 

svenska grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Abrahamsson (2009) 

skriver att förstaspråk, det vill säga modersmål, är det språk man lär sig först genom 

sina föräldrar. Andraspråket, som han också nämner, kan vara vilket språk som helst 

som lärs in först efter att förstaspråket börjar eller har färdigetablerats. Enligt honom 

förekommer förkortningarna L1 (Language 1) och L2 (Language 2) i engelskspråkig 

forskning när man talar om modersmål. 

Lindberg (2002) skriver hur betydelsefullt det är med ett utvecklat modersmål ”för 

flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.” (Lindberg 2002:1). Hyltenstam 

(2007) anser att om elever med annat modersmål än svenska ”ska kunna ges 

likvärdiga möjligheter i skolan måste alla lärare vara medvetna om och kunna 

hantera de särskilda förhållanden som gäller för elever från flerspråkiga och 

flerkulturella miljöer.” (Hyltenstam 2007:45). Han ställer sig kritisk till skolan som 

han menar inte har lyckats ”ge elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning 

som den de inhemskt svenska eleverna får.” (Hyltenstam 2007:46). 

Lindö (2009:76) anser att det är en förutsättning att barnet har upprättat en stadig 

språklig grund på sitt modersmål innan det kan gå vidare till att lära sig ett 

andraspråk. Hon betonar hur viktigt det är att pedagoger kan förstå och hjälpa de 

flerspråkiga barnen som vill lära sig det svenska språket. För att det ska vara möjligt 

borde det ställas krav att de som arbetar i skolan ”får en gedigen och återkommande 

grundutbildning i svenska som andraspråk.” (Lindö 2009:77). Wellros (1992:22) ser 

modersmålet som något helt unikt då det bara är det språket som har de ”felfria 

orden” för att beskriva något. Vidare skriver hon att med en sådan syn på språket, 

kan det dock finnas en stor risk att man blir kritisk mot de andra språken och tycka 

att de saknar viktiga ord och i stället bara innehåller en massa begrepp som skapar 

förvirring. 

 

Skolverket (2002) skriver i artikeln Fler språk – flera möjligheter – utveckling av 

modersmålsstödet och modersmålsundervisningen att modersmål i hög grad är 

något som anses vara en metod än ett språk i sig. Artikeln talar om att 

modersmålsundervisningen som erbjuds är varierar mycket i kvalitet. 

Modersmålsundervisningen har heller ännu inte blivit accepterat som ett riktigt eller 

viktigt språkämne i skolan enligt artikeln. Om elever med annat modersmål ska 
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lyckas utveckla flerspråkighet på en hög nivå är de beroende av hur skolan möter 

dem. I artikeln står det också hur viktigt det är att eleverna ges utgångspunkter till att 

utveckla sitt modersmål och stimuleras till att få en vilja till att utveckla sina olika 

språk. Svensson (1998) menar att skolpersonalens attityder till elevernas modersmål 

blir betydelsefullt för om eleverna ska känna sig accepterade eller inte därför att 

mycket av deras identitet har en grund just i sitt modersmål. Därför blir skolans 

förhållningssätt till modersmål och flerspråkighet viktigt. 

 

2.1.2 Skolans förhållningssätt till flerspråkighet 

Cummins (2001:4) skriver att pedagoger behöver omvärdera sina yrkesroller, både 

individuellt och i grupp, genom att kontinuerligt utvärdera sin egen undervisning och 

hur arbetslagen fungerar. Det är behövlighet för att kunna undervisa 

andraspråkselever på ett så gynnsamt och bra sätt som möjligt, anser han. Han 

skriver att ”skolans språkpolicy snarare är en process än en produkt.” (Cummins 

2001:7). Utifrån den gäller det att grundligt undersöka vad som är orsakerna till att 

andraspråkseleverna inte lyckas åstadkomma mer trots sina goda kvalifikationer. Vad 

som också gäller skolans språkpolicy, menar Cummins, är att den är till för alla lärare 

som befinner sig på skolan och inte bara språklärarna som finns där. Genom elevers 

olika insatser, utifrån sina individuella förförståelser de har om ett visst ämne, 

kommer det vid klassdiskussioner visa på elevernas tidiga språkliga och kulturella 

kunskaper. Han skriver att vid dessa elevinsatser ökas deras tankemässiga 

engagemang samt att nya språkliga uttryck och begrepp skapar en meningsfullhet för 

dem då det läggs till elevernas tidigare kunskaper. Han anser att det är viktigt att 

elevernas kulturella bakgrunder kommer fram, då de i sin tur leder till motivation hos 

eleverna att våga uttrycka sig som en viktig del i deras inlärningsprocess. 

Axelsson (2013:548) menar att synen på flerspråkighet borde betraktas som en 

naturlig del i skolan och skriver även att skolan behöver bli bättre i sitt bemötande för 

att kunna hjälpa flerspråkiga elever i deras utveckling. En viktig fråga att ställa sig 

när eleverna har ett annat förstaspråk än det som är i majoritet ”är vilken betydelse 

förstaspråket har för elevens fortsatta språk- och kunskapsutveckling.” (Axelsson 

2013:552). 
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I läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket, 2010:10) står det att skolan ska 

anpassa sin undervisning med utgångspunkt i varje elevs olika förutsättningar. 

Elevernas utbildning i skolan ska hela tiden underlätta för deras fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Förutsättningarna ska vara elevens tidigare upplevelser, deras 

språk och tidigare kunskaper. I läroplanen står även att det pedagogiska arbetet på 

skolan ska äga rum i en ömsesidig samverkan med elevens olika hemförhållanden. 

Detta menar man kan generera att barnen får en tillit till sina språkliga kunskaper 

som individer, grupp men också ur samhällelig aspekt. 

2.2 Flerspråkighet på individ-, grupp- och 

samhällsnivå 

Det finns dock skäl till varför inte skolan lyckats ge utlandsfödda elever lika god 

utbildningen som de svenska, menar Hyltenstam (2007:46). Det kan vara av 

psykosociala och kulturella skäl, anser han. Inom den psykosociala aspekten 

återfinns elevernas motivation, attityder till skolan i sin helhet samt vilka attityder 

som kommer från lärare och elevernas skolkamrater. Vad gäller de kulturella 

orsakerna innefattas bland annat elevers föräldrars erfarenheter från utbildning i 

andra sammanhang. Enligt Hyltenstam spelar dessa faktorer in i varje elevs skapande 

av sin syn på sig själv vilket genererar effekter på elevens resultat och sociala ställning 

i skolan. Han menar att en tro på att alla tvåspråkiga elever i klassen någon gång 

kommer misslyckas i svenska språket, som är majoritetsspråket i den svenska skolan, 

kan det leda till dåliga förväntningar och lågt ställda krav från läraren. 

 

Runfors och Sjögren (1996:9) skriver om Miljonprogrammets snabba utveckling som 

ledde till att Sverige blev ett multietniskt och flerspråkigt samhälle. Epitetet En bra 

svenska är, enligt Runfors och Sjögren, vanligt förekommande på våra svenska 

skolor. Ibland kan språk anses enbart vara något intellektuellt eller som redan 

färdigkonstruerad kunskap enligt dem. Ur en sådan aspekt kommer inlärningen ske 

när man nöter in kunskapen, och slutligen kommer det leda till språkbehärskning.  

Att i stället byta fokus och se större, genom att se språk som en företeelse i samhället, 

gör att man flyttar sitt intresse, inte till språket i sig självt utan till dem som faktiskt 

använder språket, menar de. 
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Flerspråkighet är ett komplext fenomen i samhället då inlärningen kan ske på olika 

sätt. Detta skriver Cenoz och Genesee (1998) som dock menar att interaktionen med 

andra är det viktiga och centrala. Statusen hos det aktuella språket som ska läras in 

har också betydelse då språk ur generell aspekt är något som alla i samhället 

representerar. En flerspråkig person ska, enligt Biseth (2009), kunna använda ett 

språk inom familjen, ett annat i skolan och i andra sammanhang hen befinner sig i. 

Grosjean (1994) skriver om positiva och negativa sidor med att kunna flera språk. En 

positiv sida, menar Grosjean, är att det går lättare att kunna kommunicera med 

människor på flera olika språk om man är flerspråkig. Tack vare det kan man 

därigenom ta till sig en del av deras kultur. En negativ aspekt Grosjean nämner är att 

individen kan tendera att omedvetet blanda ihop de olika språken. Lindberg (2002:5) 

anser att flerspråkighet är positivt för enskilda människor men också för vårt svenska 

samhälle, även om det ofta associeras som negativt och problemfyllt. Hyltenstam 

(2007) poängterar hur viktigt det är att inte tro att barn inte kan utveckla två språk 

redan när de är unga. Han menar att det inte finns något som skulle tyda på att barn 

har några kognitiva gränser för att barnet lever i en tvåspråkig miljö. Dock ser han 

vissa problem i att, på grund av attityderna som finns i vårt samhälle idag, kommer 

barn ha minskade möjligheter när hen ska lyckas nå upp till en vanlig utveckling av 

det språk som hen behärskar minst. Detta eftersom det språket är i konkurrens med 

ett majoritetsspråk. Därför är det, enligt Hyltenstam, viktigt med stöd i utvecklingen 

av förstaspråket både i hem och skola för att ett minoritetsbarn ska kunna utveckla 

tvåspråkighet. Ladberg (2003:29) menar att det ibland skapas oro hos vuxna som är 

enspråkiga. Man tror att flerspråkiga barn blandar olika språk när de talar. Ladberg 

skriver att om i stället omvärlden skulle försöka stötta barnens flerspråkighet, kan det 

komma att bli helt naturligt för barnen att använda de språk som de faktiskt kan. 

Enligt Ladberg sker dock uppmuntran av flerspråkighet bara undantagsvis i svenskt 

samhälle. Detta menar hon beror på att ett språk anses vara normen och 

flerspråkighet ses som något komplicerat och främmande.  

 

Hargreaves (2005) betonar att den individuella sociala kompetensen är beroende av 

ett socialt lärande. Lärandet sker i informella sammanhang, menar han. Därför finns 

en risk att ett barn kan få problem när de byter skolmiljö och därigenom behöver 

anpassa sig till en ny kontext. Stimulerade kunskaper i de egna språken ger individen 

goda förutsättningar till att verka i ett mångkulturellt samhälle. Ytterligare en positiv 
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effekt med goda språkkunskaper är att de välutvecklade färdigheterna hjälper 

eleverna att bli mer öppna och förstående för det mångkulturella. 

 

2.3 Det mångkulturella klassrummet 

Med begreppet mångkultur menar Vilby (2007) att många kulturer tillsammans 

existerar i ett samhälle där man lever tillsammans sida vid sida. Ett mångkulturellt 

klassrum ses som en komplex undervisningssituation vilken innebär att läraren i sitt 

klassrum då har elever med olika språk, kulturer och olika etnisk tillhörighet. Den 

kulturella bakgrunden hos eleverna ska bli uppmärksammad på ett konstruktivt sätt, 

menar läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2010) genom att elevernas 

kulturella tillhörighet ska tas på fullaste allvar i skolan. I läroplanen står det också att 

om eleverna kan två eller flera språk innebär det en tillgång till fler kulturer samt att 

även de olika språken ska ses som en tillgång. Enligt Dahlberg (1989:51) är det 

språket som är den mest centrala delen i interaktionen med andra, i vilken både 

barnets kulturella och sociala erfarenheter ryms. Dahlberg menar att barnet därför 

borde, när det är i skolan, få möjligheter till att både uttrycka och delge sina 

personliga kulturella förkunskaper. Hedencrona & Kós-Dienes (2003:19) anser att 

språk är en viktig del av människans personliga identitet. De ser språk och språklig 

kommunikation som de mest centrala delarna för att det ska vara möjligt att kunna 

överföra den aktuella kulturens syn på saker och ting till nästkommande generation. 

Liepina och Jutvik (2009) menar att man ska skydda, och i möjligaste mån försöka 

bevara, den kulturella mångfalden vi har och även ha respekt för de andra 

värderingar och traditioner som finns. Bunar (2001) skriver att det är viktigt för 

elevers språkutveckling vilka attityder som finns till det mångkulturella och 

flerspråkighet i skolan. 

 

2.4 Attityder till flerspråkighet 

Lindberg (2002:2) skriver att det är ”Samhällets och skolans attityder till och 

värderingar av tvåspråkighet, liksom olika minioriteters kultur och språk, avgör om 

minioritetspråkseleverna kan utveckla additiv tvåspråkighet och dra nytta av de 

positiva effekterna av denna tvåspråkighet.” Abrahamsson (2009) skriver att för 

personen som har lärt sig flera språk, och därmed kan klassas som flerspråkig, är det 

viktigt att personen möts av bra attityder från omgivningen för sin motivations skull.  
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Eisele (2003) menar att attityd är något som innebär att vara positiv eller negativ till 

någon eller någonting och enligt Deprez och Persoons (1987) kan attityder innefatta 

tre olika delar; kognitiva, evaluativa och konativa. Den kognitiva komponenten, 

menar Deprez och Persoons, grundar sig i olika uppfattningar om hur något ska vara. 

Den evaluativa innebär attityder som bygger på föreställningar som är kopplade till 

personliga och känslomässiga erfarenheter samt värderingar. Den konativa 

komponenten handlar om hur en person agerar utifrån sina föreställningar och 

värderingar gentemot något eller någon. 

Elevernas jämnåriga kamraters grupptryck kommer bli avgörande när de ska erövra 

ett nytt språk, enligt Hyltenstam (2007). Ännu en orsak ”till att minoritetsbarns 

inlärning av förstaspråket kan hämmas är omgivningens attityder till språket i fråga. 

Inom ett givet samhälle värderas majoritetsspråket högt och minoritetsspråken lägre 

– detta gäller alltid om man med termen majoritet avser en dominerad grupp.” 

(Hyltenstam 2007:49). 

Bijvoet (2007:119) skriver att attityder mot språket ”kan beskrivas som värderande 

inslag i människors reaktioner gentemot språkliga varieteter eller deras talare.” 

Uttrycken för detta kan te sig på olika sätt, endera genom en inställning eller ett 

ibland efterföljande beteende, anser hon. Svensson (1998) menar att språket fyller en 

viktig social funktion och innefattas av många dimensioner. Den sociala funktionen 

yttrar sig genom attityder och värderingar inom en grupp. En gruppmedlems, sett ur 

ett klassrumsperspektiv, personliga identitet anser Svensson ”bärs upp av bl.a. 

språket.” (Svensson 1998:196). Något som har stor betydelse för hur mycket av 

andraspråket som eleven lär sig är motivationen, menar hon vidare.  

Enligt Edwards (1982) kan man se på alla tänkbara tolkningar av bedömningarna av 

individers språkanvändande ur en teoretisk synvinkel. För det första går en av 

förklaringarna ut på hur språkanvändaren använder språket. En annan tolkning 

handlar mer om vilka uppfattningar den andra parten har mot den grupp som 

språkanvändaren tillhör. Edwards menar att attityder för eller emot olika språk 

egentligen inte handlar om språket i sig själv. Han menar att attityderna bara är en 

återspegling av hur vi väljer att se på talarna som personer utifrån deras språkliga 

härkomst. Elmeroth (2008) skriver att ”den enskilda skolans och lärarens språk- och 

kunskapssyn … avgör de flerspråkiga elevernas möjligheter till likvärdig utbildning.” 

(Elmeroth 2008:106) 
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Resultatet av Otterups (2005) avhandling om flerspråkighet visar att eleverna tycker 

att användandet av flera språk är positivt och att de visar insikt om att de behöver 

klara det svenska språket för att kunna klara sig i vårt samhälle. 

Einarsson (2009) nämner en artikel av Giles och Powesland (1975) som skriver att de 

fördomar som lärare kan ha mot elever är betydelsefulla att lägga märke till. Deras 

”förutfattade meningar om elever bygger i hög grad på elevernas talspråk, mer på 

detta än på elevers tidigare prestationer eller utseende.” (Einarsson 2009:223) 

2.5 Skolans styrdokument 

I läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2010:10) står det att språk och 

identitetsutveckling har nära koppling med varandra. Vidare menar läroplanen att 

det är genom omfattande möjligheter till samtal, läsning och skrivning som varje elev 

ska kunna få chanser att utveckla sina möjligheter till att kommunicera och genom 

detta få en ökad tilltro till sin egen språkliga förmåga. I kursplanen i svenska kan man 

läsa att det är genom språket som människor utvecklar sina identiteter. Kursplanen 

ger uttryck för att ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer och språk möts. Undervisningen ska även vara 

bidragande till att eleverna får förståelser för sättet hur man kommunicerar och vilka 

följder det kan få för andra människor i omgivningen. 
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3 Material och metoder 

Materialet som utgör grunden för studien består av intervjuer med tre klasslärare 

samt observationer under totalt nio lektioner i de tre klasserna. Intervjuer är bra då 

de ökar representativen i insamlat data och man får ett bredare spektrum av 

erfarenheter och åsikter, enligt Denscombe (2009). Stukát (2005) skriver om 

intervjuer och om dess viktiga roll när man ska forska om något. Han nämner olika 

former av intervjuer, bland annat strukturerade och ostrukturerade, men menar att 

det allmänt handlar om hur mycket tid man får när man ska intervjua. Om mycket tid 

ges skapar det bättre och större chanser för att nytt forskningsmaterial ska kunna 

framkomma. De intervjuer som kännetecknas av struktur har avsikten att 

intervjuaren och den som blir intervjuad tillsammans ska skapa ett tillstånd som blir 

så neutralt som möjligt. När det gäller ostrukturerade intervjuer är dessa mer flexibla 

och öppna då intervjuaren inte låter sig styras av slutna frågor utan har ett öppet 

sinne för att använda sig av öppna frågor. 

 

3.1 Intervjuer 

Jag har valt intervjuer eftersom jag vill få en uppfattning om hur lärarna säger att de 

förhåller sig till flerspråkighet. Intervjuerna består av öppna frågor om flerspråkighet 

till exempel Anser du att flerspråkighet är en tillgång eller ett problem? Är det okej 

att dina flerspråkiga elever samtalar med varandra på sitt modersmål i 

klassrummet? Kan du se några ”risker” om du som lärare tillåter det? samt Vad kan 

man som lärare göra för specifika insatser för de flerspråkiga eleverna som finns i 

klassen? (se Bilaga 2) De är menade som öppna, vilket innebär att det inte finns 

några på förhand givna svar. Följdfrågor till dessa är bra skriver Stukát (2005) när 

man eftersöker så mycket information som möjligt. 

 

Till studien har jag intervjuat tre lärare som jag kallar för Eva, Mats och Fredrika. Eva 

och Mats har jag intervjuat samtidigt och Fredrika ensam. Varför jag har intervjuat 

Eva och Mats samtidigt är för att de har önskat det och anledningen till att jag har 

intervjuat Fredrika ensam är på grund av att hon föredrog det. Jag har intervjuat Eva 

och Mats tillsammans i hans klass grupprum efter att bådas elever har slutat för 

dagen. Intervjun pågick i ca 30 minuter. Valet av plats för intervjuer följer Stukáts 
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(2005) rekommendationer, eftersom han menar att intervjuer bör ske i en ostörd 

miljö. 

 

Jag har bearbetat intervjumaterialet genom att göra korta avsnittstranskriberingar av 

de inspelade intervjuerna med Eva, Mats och Fredrika (se 4.1). Jag satt med Eva och 

Mats tillsammans i hans klass grupprum och med Fredrika i hennes klassrum under 

en lunchrast. Intervjun med henne pågick i ca 20 minuter. Jag har spelat in samtliga 

intervjuer med hjälp av en diktafon. 

 

3.2 Observationer 

Jag har valt att göra observationer som ett komplement till intervjuerna för att jag vill 

ha kunskap hämtad från sin ursprungliga kontext, som Stukát (2005) skriver. 

Observationernas fokus var att se hur Eva, Mats och Fredrika bemöter flerspråkighet 

i sitt klassrum. Jag har valt några punkter att utgå ifrån under observationerna. De 

punkterna är Specifik händelse, reaktion från läraren samt Efterföljande effekt.  Till 

observationerna hade jag med mig min loggbok och en penna för att kunna göra 

anteckningar utifrån de ovannämnda punkterna under varje observationslektion. 

Observationerna sträckte sig över totalt fem lektioner i Evas klass i årskurs två, två 

lektioner i Fredrikas klass i årskurs fyra samt under två lektioner i Mats klass i 

årskurs fem. 

Till den första lektionen i de tre klasserna observerade jag om läraren gav uttryck för 

sina attityder till flerspråkighet. Här satt jag placerad längst bak i klassrummet och 

var passivt deltagande under lektionen. Under den andra lektionsobservationen i 

klasserna valde jag att undersöka hur attityderna till flerspråkighet tog sig uttryck i 

klassrummet och även se hur klasskamraterna till de flerspråkiga eleverna såg på 

detta. Mitt tillvägagångssätt som observatör här var detsamma som under den första 

lektionen. Vid den tredje observationen hos Eva visade hon en film för eleverna. Här 

satt jag tillsammans med eleverna där de satt i en halvcirkel framför teven. Jag valde 

här att vara delaktig genom att hjälpa till att starta och stänga av filmen som visades. 

När de ritade satt jag som passiv observatör längst bak i klassrummet för att ha en 

bra blick ut över klassrummet med loggboken framför mig. Den fjärde lektionen var 

en musiklektion med Eva då de inte hade någon musiklärare på skolan. Här satt jag 

längst bak i klassrummet för att de inte skulle bli störda. Min femte och sista 
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observation i Evas klassrum gjorde jag under en svenskalektion. Återigen satt jag 

längst bak som passiv observatör i klassrummet för att inte störa eleverna. 

Mitt förhållningssätt under observationerna kommer först efter en grundlig studie av 

mitt ämne, i enlighet med vad Denscombe (2009) skriver. Stukát (2005:49) menar 

att observationer är det som anses vara mest lämpat ”när man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör.” Tack vare 

observationsmetodiken blir det möjligt att få kunskap som är taget direkt ur sitt 

sammanhang, skriver han vidare.  

 

Björndal (2005) skriver om förhållningssättet som observatör. Man bör ha en kritisk 

hållning till sina observationer och de slutsatser som sedan kommer följa efter dessa, 

enligt honom. Björndal nämner två typer av nivåer, en hög och en låg, av delaktighet 

under observationsstudier samt starka och svaga sidor med dessa. En starkt positiv 

sida med att vara högst delaktig menar han är att observatören då har lättare att få 

tillgång till latent information vilket ”kan göra det lättare att identifiera sig med och 

förstå undersökningspersonernas perspektiv.” (Björndal, 2005:105). Dock ser han en 

negativ risk med att vara högst delaktig. Den är att den som observerar tenderar att 

glömma bort att hålla sin distans till de som ska vara föremål för observationerna och 

i stället börja känna igen deras perspektiv. Detta leder till en förlust av sin ställning 

som oberoende part.  

 

Jag intog en passiv roll som observatör och placerade mig längst bak i klassrummet 

för att kunna ha bra blick över det som skedde runt omkring mig. Denscombe (2009) 

skriver att en fördel med systematisk observation, som jag gjorde till min 

undersökning, är att den skapar en möjlighet till att samla in en mängd data under en 

kortare tidsperiod. 

3.3 Analysmetod 

Jag har valt att kategorisera både intervjuerna och observationerna i mina analyser 

under tre olika benämningar - positivt, negativt samt neutralt. Det gjorde jag för att 

lättare kunna bearbeta de resultat jag fick fram av materialet.  
När jag analyserade resultaten använde jag mig av min loggbok som jag använde när 

jag gjorde observationerna. De intervjusvar jag fick bestod av vissa svar från 
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intervjuerna med Eva, Fredrika och Mats. Varför jag valde ut de som nämns var för 

att jag ville ha med så många svar som möjligt hämtade direkt ur 

intervjusituationerna. 

 

3.4 Miljö och deltagare 

Skolan där jag har genomfört mina observationer ligger i en mindre stad i 

Mellansverige. Den är en grundskola från förskolan upp till och med årskurs fem. 

Den är en uttalad mångkulturell skola där många av eleverna är flerspråkiga (se 

bilaga 1). Den ligger mitt i ett större bostadsområde med närhet till skog. Det finns 

två klasslärare i varje årskurs, från förskoleklassen upp till och med årskurs fem. 

Lärarna är majoriteten kvinnor. Varje klass har ett grupprum i anslutning till sitt 

klassrum. Alla tre lärarna jag intervjuade har alla varsin klass, i olika årskurser, på 

skolan där jag genomförde mina studier. De har svenska som modersmål. Eva, som 

arbetat på skolan i 12 år, är den lärare som har arbetat längst tid på skolan bland 

lärarna. Mats har varit där i fyra år. Eva är klasslärare för 15 elever i årskurs två, 

Fredrika är klasslärare i årskurs fyra och har 14 elever och Mats är klasslärare för 16 

elever i årskurs fem. Samtliga lärares namn är fiktiva. 

 

3.5 De forskningsetiska principerna 

Jag väljer att använda Vetenskapsrådets (2002:6-14) text om de etiska överväganden 

som måste göras innan studien kan påbörjas. Till största delen berör dessa det så 

kallade forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet delas upp i 

fyra allmänna huvudkrav - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan jag går ut till skolan där jag ska 

göra mina undersökningar till min studie skriver jag på ett löfte om tystnadsplikt. Det 

är för att lämna en garanti på att ingen information från undersökningen, som kan 

skada någon individ, ska komma ut. Vid besöken för att intervjua lärare samt vid 

observationerna på skolan är jag noggrann med att informera de personer jag som 

intervjuas och observeras om min uppgift och villkoret att inte lämna ut känslig 

information. Detta uppfyller informationskravet. Jag nämner även för dem att 

materialet bara ska användas i forskningssyfte. I enlighet med forskarkravet, 

förklarar jag för de berörda lärarna att intervjuerna är helt frivilliga och att de när 
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som helst under den och även efteråt får välja att inte medverka längre om de så 

önskar. För att på det sättet uppfylla samtyckeskravet. De får också förklarat om 

studiens syften. Jag nämner också för mina informanter att deras riktiga namn och 

uppgifter som kan vara känsliga aldrig kommer lämnas ut i min studie. I och med det 

uppfyller jag det så kallade konfidentialitetskravet. Slutligen får de ett muntligt löfte 

om att när min studie når fram till en slutlig produkt kommer den enbart få användas 

i olika forskningssammanhang i linje med nyttjandekravet.  
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4 Resultat 

Nedan följer en resultatredovisning av intervjusvaren med de tre lärarna samt de 

lektionsobservationer som jag har genomfört i deras olika klasser. 

4.1 Lärarnas svar 

De tre lärarna - Eva, Fredrika och Mats var bekanta med begreppet flerspråkighet. 

Samtliga nämnde att det fanns flerspråkiga elever i deras klasser. Jag har valt att 

kategorisera de svar jag fick under intervjuerna som positiva, negativa och neutrala. 

Anledningen till att jag har valt att kategorisera svaren på det här sättet är att jag 

sedan ska kunna jämföra intervjuerna med de observationer jag gjort. Jag har under 

varje kategorisering två transkriptioner från intervjuerna för att återge ordagrant vad 

som exakt framkom. Dessa är exempel på vad som sades under intervjuerna och 

under respektive avsnitt gör jag en kort sammanfattning om vad som framkom under 

intervjuerna. Jag betecknar deltagarna E (Eva), F (Fredrika) och M (Mats) för att visa 

på vem som sa vad. Jag har beteckningen D. 

 

Positivt  

Transkription 1: Utdrag från intervjun med Eva och Mats. 

1. D: - anser du att flerspråkighet är en tillgång eller problem? 

2. E: - jag tycker det är positivt när två språk kan lyckas komplettera varandra (2) 

/ det är ju bra om eleverna kan använda sin flerspråkighet så ingen behöver 

känna sig utanför 

3. M: (tänker) – ehm… en tillgång skulle jag säga / jag tycker det är positivt när 

flera kulturer i klassen gör det mer berikande än om bara den svenska finns i 

klassrummet (3) / flerspråkighet blir ju positivt i skolan och för samhället när 

det görs ett kulturellt utbyte mellan eleverna (harklar sig) (2) / den är en 

tillgång främst för eleverna själva å inte först å främst för mej som lärare 

4. D: - är det okej att dom flerspråkiga eleverna snackar med varann i 

klassrummet? 

5. E: (svarar snabbt) – ja absolut / det tycker ja! (1) / jag vill att alla ska få samma 

chans att lära sig 
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6. M: - helst vill jag bara ha svenska i klassrummet men visst… (2) / jag håller 

med om att det är ju bra om alla ska kunna få samma chans att lära sig 

7. D: - kan ni förklara mer vad ni menar med det? 

8. E: - jag menar att dom får samma villkor att lära sej som dom andra om dom 

får använda sitt modersmål i klassrummet (1) / som ett komplement till 

svenskan… / och det är ju bra eller vad säger du Mats? 

9. M: - mm… / jag håller med 

 

Transkription 2: Utdrag från intervjun med Fredrika. 

1. F: det är något bra… (2) / eftersom alla ska hjälpas åt i klassrummet (3) / 

(hostar) om några har samma modersmål kan de få hjälpa varandra att förstå 

dom uppgifter som dom får av mej 

2. D: så samarbete är viktigt? 

3. F: ja… (2) / det stärker alla i gruppen 

4. D: får dina elever ofta hjälpa varandra? 

5. F: absolut / jag försöker uppmuntra dom till att göra det hela tiden om dom 

kör fast i nåt  

 

Eva ser flerspråkighet som positivt med motiveringen att hon ”tycker det är positivt 

när två språk kan lyckas komplettera varandra.” (se 2) Därmed menar hon att de 

flerspråkiga eleverna får hjälpa varandra på sitt gemensamma modersmål så att 

samtliga elever kan använda sig av samma information. Mats tycker flerspråkighet är 

en tillgång och syftar på sig själv som lärare och sin klass när han uttrycker att andra 

kulturer i klassrummet är berikande ”än om bara den svenska finns i klassrummet.” 

(se 3) Flerspråkighet menar han är positivt tack vare att det i generell mening, både i 

skola och i samhället, blir meningsfullt när det kulturella utbytet sker. Fredrika 

menar att flerspråkighet är något bra i det avseendet att de kan hjälpa varandra på de 

olika modersmål som finns representerade i klassen (se 1).   

 

Negativt 

Transkription 3: Utdrag från intervjun med Eva och Mats. 
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1. D: - kan det finnas några ”risker” (visar citat-tecknen med fingrarna) med att 

tillåta flerspråkighet i ditt klassrum?  

2. E: (tystnad) (2)– det kan vara svårt att få tyst på mina flerspråkiga elever 

ibland 

3. D: - kan du förklara vad du menar med det? 

4. E: - mm… (2) / jag tycker ibland att de snackar alldeles för mycket med varann 

å glömmer bort va dom ska göra / helst vill jag bara ha svenska i klassrummet 

för att alla ska få samma chans att lära sig nåt 

5. M: - jag tror många gånger att mina flerspråkiga elever glömmer bort att dom 

är i Sverige 

6. D: okej… 

7. M: alltså… (tänker) (3) / det lät kanske hårt men jag menar att för att dom ska 

lära sej svenska som är vårt majoritetsspråk behöver dom bli bättre på att 

snacka det 

8. E: (2) kanske borde vi bli bättre på att utnyttja de modersmålslärare som finns 

på våra skolor (3) / dom är ju viktiga resurser för dom flerspråkiga barnen. 

 

Transkription 4: Utdrag från intervjun med Fredrika. 

1. F: - risker låter kanske lite hårt... (1) / men visst jag förstår hur du menar 

2. D: - så bra… (1) / finns det några risker tror du? 

3. F: - ja jo… (2) / det finns det väl alltid i allt som man gör / (2) något som 

kan vara viktigt att komma ihåg är att vi lever i Sverige där svenskan är det 

som alla förväntas kunna i skolan 

4. D: - tror du eleverna lätt kan glömma det och bara prata på andra språk? 

5. F: - ja ibland tror jag det faktiskt / det tror jag beror på deras ovana över att 

prata svenska hemma (2) / åtminstone är det så ibland i min klass / jag vet 

att några av de utlandsfödda elevernas föräldrar inte pratar svenska med 

sina barn (1) / och det ställer ju till problem i skolan (hostar) (2) / eller kan 

i alla fall göra det 

6. D: - okej… (2) / vad för problem? 

7. F: - ja men… (1) / till exempel att dom kommer efter i sitt lärande om dom 

inte får stöd i det svenska språket hemifrån (2) / det är ju hemifrån 
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förväntningarna på skolan byggs upp och som möjligheterna för nytt 

lärande skapas. (1) / tillsammans med skolan naturligtvis 

Några svar från lärarna som kan tolkas negativt är bland annat från Eva, som tycker 

att det är svårt att få tyst på sina flerspråkiga elever i vissa situationer och därmed får 

svårt att koncentrera sig på det som de ska göra. (se 4) Hon nämner även att hon bara 

vill ha svenska i sitt klassrum för att alla ska få samma chans att ta till sig den 

undervisning som bedrivs. Hon framhåller också att det i skolans värld finns 

modersmålslärare som sällan används av klasslärarna. Hon anser att man därigenom 

förlorar viktiga resurser för de flerspråkiga barnen. (se 8) Mats anser att de 

flerspråkiga eleverna behöver bli bättre på att ”snacka” svenska. (se 7). Mats menar 

också att det är lätt för de flerspråkiga eleverna att glömma bort vilket land vi 

befinner oss i och där svenska ska vara majoritetsspråket. (se 7) Fredrika nämner att 

några av hennes flerspråkiga elever inte har föräldrar som samtalar med varandra på 

svenska, vilket kan leda till problemet i skolan, att de kommer efter i sitt lärande. (se 

5) 

 

Neutralt 

Transkription 5: Utdrag från intervjun med Eva och Mats. 

1. D: - har ni några tips på insatser som lärare kan göra för sina flerspråkiga 

elever? 

2. E: - de borde få arbeta mer med interaktionen till varann 

3. D: kan du ge nåt exempel? 

4. E: mm… (2) / samarbetsövningar av olika slag är ju alltid bra att köra för att 

dom ska bygga upp sitt ordförråd och sin samarbetsförmåga med varandra 

5. D: ja definitivt (2) / vad säger du Mats? 

6. M: (harklar sig) (1) - jag tycker barnens hem behöver bli bättre på att 

samarbeta med skolan (2) / ansvaret för elevens inlärning kan vi inte lägga på 

nån specifik person eller part utan det måste delas upp så gott det går (3)  

/ det är bra om eleverna får läsa mycket också så dom bygger upp en bra grund 

i sitt ordförråd 

Transkription 6: Utdrag från intervjun med Fredrika. 
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1. F: - det är viktigt att man är glad och har ett positivt förhållningssätt som 

lärare (1) / och en bra omgivning omkring sig (3) / jag tycker många lärare /  

till och med jag själv borde bli bättre rent generellt på att stötta å uppmuntra 

eleverna (hostar) (2) / så dom får ett bra självförtroende och på lång sikt tillit 

till vad dom kan  

2. D: - menar du alltså att uppmuntran är väldigt viktigt för barnen? 

3. F: ja… (1) / på lång sikt kan det få eleverna att känna sig trygga när dom får 

nya uppgifter och ska lära sig nåt nytt 

Eva menar att även om de inte alltid förstår orden, kommer de att kunna utveckla ett 

samspel med sina kamrater på ett djupare plan om de får samarbeta. (se 4) Mats 

betonar att hemmet och skolan måste bli bättre på att samarbeta med varandra. (se 

6) Även Mats nämner hur viktigt det är att de flerspråkiga eleverna får läsa mycket 

för att bygga upp ett stabilt ordförråd. (se 6) Fredrika nämner om vikten för en 

flerspråkig elev att ha en stöttande och uppmuntrande lärare som hjälper till att 

skapa självförtroende som kan leda till nytt lärande. (se 1) 

Sammanfattningsvis efter de tre lärarintervjuerna kan sägas att Eva och Fredrika är 

de av lärarna som anser det acceptabelt att de flerspråkiga eleverna i deras klasser får 

fråga varandra på sitt modersmål om de är osäkra på något de har sagt. Mats säger 

att han ser flerspråkighet som en tillgång för eleverna först och främst men är tydlig 

med att han inte vill ha andra språk än svenska i sitt klassrum. Fredrika samtalar om 

hur viktigt det är med flerspråkighet för individen. Undersökningen visar på några 

intressanta saker. Det är intressant att höra att samtliga tre lärare jag intervjuar är 

genomgående positiva till flerspråkighet även om Mats och Eva är överens om att 

båda egentligen bara vill ha svenska i sina klassrum. 

 

4.2 Lektionsobservationer 

Under observationerna har jag tagit med några citat från både Evas, Fredrikas och 

Mats lektioner för att lyfta fram viktiga saker som har framkommit under dessa 

lektioner.  De totalt nio lektionsobservationerna, fem hos Eva, två hos Fredrika och 

två hos Mats, har jag kategoriserat på samma sätt som intervjuerna, i kategorierna 

positiva, negativa och neutrala. 
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Positivt 

Mats gav positiva komplimanger flera gånger till sina elever under den första 

observationslektionen i hans klass. Han tycktes vara på gott humör under hela 

lektionen när han hörde ett annat språk än svenska. Lektionen var en 

matematiklektion. Han gick hela tiden runt bland bänkarna till sina elever och 

förklarade för dem med lugn och glad röst hur de skulle räkna. De fick ofta respons 

på sina insatser i form av ett ”Bra!” eller ett ”Vad duktig du är!” Mats tillät under båda 

observationslektionerna sina flerspråkiga elever få samtala med varandra på andra 

språk än svenska utan att han la sig i samtalen. Vid genomgången under den första 

lektionen uppmanade han en av sina somaliska elever att återberätta för sin 

bänkgranne på somaliska vad han hade sagt framme vid whiteboardtavlan. Fredrika 

uppmanade sina flerspråkiga elever att använda sitt gemensamma modersmål för att 

förklara för varandra utan hennes inblandning, om de inte förstod vad hon hade gått 

igenom. 

 

Under den andra observationen i Evas klass satt några elever och samtalade lågmält 

med varandra på sitt gemensamma modersmål utan att Eva gjorde något åt saken. 

Dessa elever tycktes vara glada där de satt och samarbetade. Den tredje lektionen var 

det filmvisning med efterföljande uppgiften att rita något från filmen. Filmen var tio 

minuter lång och handlade om en liten kille som berättade vad han ville ha i 

födelsedagspresent. På den här lektionen förekom inga situationer där de flerspråkiga 

eleverna fick kritik av Eva när de talade sitt modersmål. Under fjärde 

observationstillfället i klassen räckte en av tjejerna upp handen och frågade om hon 

kunde få gå fram till whiteboardtavlan och skriva några finska ord som hennes 

finsktalande mamma hade lärt henne. Eva gav med en enkel gest och ett litet leende 

sitt samtycke vilket gjorde eleven glad. När hon hade fått skriva två ord och förklarat 

för klassen vad orden betydde applåderar Eva och alla i klassen. Eleven gick med ett 

leende på sina läppar och satte sig. Eva sa då ”Kul att ni får lära oss nya språk här i 

klassrummet!” Den femte lektionsobservationen började med att en av de 

arabisktalande eleverna frågade Eva om han fick skriva sitt namn på sitt modersmål, 

arabiska, framme på whiteboardtavlan. Hon gav sitt godkännande till det och räckte 

honom pennan.  
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Negativt 

Under första lektionen i Evas klass, som var en svensklektion visade hon totalt fyra 

gånger att hon ogillade när två av de flerspråkiga eleverna satt och samtalade på sina 

modersmål, somaliska och arabiska. De verkade ha ett bra samspel. Eva gick dock 

fram till dessa elever och förklarade genom sina ord och sitt kroppsspråk att svenska 

skulle vara det enda språk som talades inne i klassrummet. Två av de andra eleverna, 

som satt bredvid de här två eleverna, verkade inte gilla Evas attityd, och gjorde 

grimaser tillbaka mot henne, vilket fick till följd att de blev utskickade ur 

klassrummet till grupprummet utanför klassrummet. Där skulle de få sitta i fem 

minuter innan de fick komma in igen. De eleverna som satt och talade med varandra 

på somaliska och arabiska tordes inte säga något mer till varandra. Eva tycktes inte 

ha en positiv inställning till flerspråkighet under mina observationer då hon ofta blev 

upprörd över att höra andra språk än svenska i klassrummet. 

 

Under den andra observationslektionen i Evas klass reagerade hon när bänkgrannen 

till eleven som tappade pennan skrattade och svarade tillbaka på ett annat språk än 

svenska. Då blev Eva röd i ansiktet och skrek med hög röst framifrån sin kateder ”Vad 

har jag sagt till er om att prata somaliska här inne?!” samtidigt som hon slog sin 

handflata i sin kateder. Ett dovt mummel från de båda eleverna hördes men de sa 

inget mer resten av lektionen och inte heller till varandra. 

 

Eleven som skrattade åt namnet Förgätmigej under en musiklektion förklarade sitt 

beteende med att han tyckte det lät roligt med ordet Gay i ett ord, vilket fick Eva 

irriterad och hon höjde sin röst och sa ”Att vara gay är något fint, sådant skrattar man 

inte åt i mitt klassrum! Det tolererar jag inte, så lägg av med det!” till honom. Hans 

somaliska kompisar i klassen sa någonting till honom på somaliska vilket fick Eva 

ännu mer ilsken och irriterad i sitt tonfall och sa till dem ”Nej, här inne i klassrummet 

pratar vi bara det språk vi alla förstår, alltså svenska!” 

 

Efter att den arabisktalande elevens hade skrivit sitt namn på whiteboardtavlan 

under den femte och sista observationen blev det applåder från de andra i klassen 

men inte från Eva. När applåderna hade tystnat sa hon till honom ”Det här verkar 

verkligen vara ett svårt språk. Usch, vilka konstiga tecken!” Sedan räckte en av de 

somaliska eleverna upp handen för hon ville gå fram till tavlan och skriva sitt namn 
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på somaliska, men hon blev avfärdad med orden ”Det är väl ingen skillnad på de 

somaliska och de svenska bokstäverna har jag hört, så nej tack!” följt av ett skratt. 

Den nyss glada elevens min gick från glad till ledsen och sur.  

 

Mats blev under andra lektionen jag observerade i hans klass upprörd en gång över 

att två av hans flerspråkiga elever valde att oavbrutet samtala på arabiska. Han sa till 

dem ”Svenska är det språk som ska talas i svenska klassrum!” Eleverna satt sedan 

tysta resten av lektionen. 

 

Neutralt 

Den fjärde observationslektionen, en musiklektion, som var direkt på morgonen, 

började Eva med att säga God morgon och tillsammans med de flesta eleverna sjöng 

de två sånger. När sångerna under musiklektionen var slut förklarade hon några 

svåra ord som fanns i texten, bland annat blomsorten Förgätmigej. Det fick en av de 

somaliska eleverna att brista ut i ett fnissande. Eva såg undrande på honom och 

tycktes fundersam över vad som var lustigt.  

 

Min första lektion som jag observerade i Mats klass var han lugn och la sig inte i när 

hans flerspråkiga elever samtalade med varandra på de språk de har som modersmål. 

Fredrika höll sig lugn när hon i början av andra lektionen, en biologilektion, skrev 

upp hur några svåra ord stavas på sin Whiteboardtavla. 

 

Sammanfattningsvis visade observationerna att Eva var positiv till att låta eleverna gå 

fram och visa på tavlan vad de kunde på andra språk än svenska men hon var inte 

positiv till att tillåta eleverna att samtala och hjälpa varandra på sitt modersmål även 

om hon nämnde att hon var positivt inställd till det när jag intervjuade henne. Det 

hände att Eva gick fram till sina flerspråkiga elever och förklarade för dem att hon 

tyckte det var oacceptabelt med att de samtalade på ett annat språk än svenska. Inte 

sällan fick hon vredesutbrott på eleverna när de samtalade på ett, för henne, 

främmande språk. Observationerna i Fredrikas klass visade att hon var positiv till att 

låta sina elever samarbeta med varandra på sitt gemensamma modersmål medan 

Mats tycktes vara osäker på om han skulle vara positiv eller negativ till flerspråkighet. 
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5 Diskussion 

Intervjuerna och observationerna har i olika avseenden visat på vitt skilda saker. Eva 

sa i intervjun att hon var positiv till flerspråkighet då de flerspråkiga eleverna får bra 

möjligheter till att samarbeta och därmed utveckla ett ömsesidigt samspel. Detta 

visade sig inte stämma med observationerna. Observationerna av Evas lektioner 

visade att hon lätt blev störd av kritiska moment i klassrummet. Ett sådant kritiskt 

moment kunde vara när de flerspråkiga eleverna samtalade med varandra på ett 

språk som hon inte förstod. Då tycktes det som att hon fick svårigheter att 

koncentrera sig och få tillbaka fokus och uppmärksamhet på det som för henne var 

väsentligt. Uppmuntran över de flerspråkiga elevernas insatser i klassrummet 

förekom sällan under de lektioner jag observerade. Därför tror jag att Evas attityder 

till flerspråkighet är något som hon behöver arbeta mera med. 

 

Mats var irriterad under den andra lektionen jag observerade men inte under den 

första. Det kändes som att han bara hade en dålig dag under den andra 

lektionsobservationen. Min närvaro i klassrummet kan ha påverkat hans ageranden.  

Fredrika var positiv till att låta sina flerspråkiga elever samtala med varandra på sina 

modersmål, det tycktes som att hon var trygg med vad hon gjorde genom att tillåta 

det. Hon verkade trygg i sin yrkesroll och var måhända van vid att ha en annan vuxen 

inne i klassrummet, vilket ledde till att hon kände sig avslappnad över situationen. 

Även om hon blev upprörd ett kort ögonblick. 

 

Vilka insatser som lärare kan göra för att uppmuntra sina flerspråkiga elever är 

individuellt och upp till varje enskild lärare. Dock är det precis som Ladberg (2003) 

skriver viktigt att försöka stötta barnens flerspråkighet. Som lärare är det nödvändigt 

att våga vara öppen för det mångkulturella och inte se det som hot utan snarare som 

en god tillgång som kan öppna nya dörrar för elevernas personliga och språkliga 

utveckling. Detta är i linje med vad Hyltenstam (2007) nämner om att elever med 

annat modersmål än svenska ges samma möjligheter i skolan som de andra eleverna. 

Språket är viktigt för sin personliga identitet menar Axelsson (1999) och det bör man 

lyfta fram ännu mer, inte minst inom skolans värld. Men också som Skolverket 

(2002) skrev i sin artikel om att goda kunskaper i sina språk kommer ge individen ett 

bra utgångsläge för att kunna vara aktiv i ett mångkulturellt samhälle. Det är lättare 
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att kunna kommunicera med fler antalet människor om man är tvåspråkig, precis 

som Grosjean (1994) skriver. Därför kan det vara bra om man som lärare börjar 

uppmuntra detta mera i skolan. Inte minst för att bevara vår rika mångkultur. Man 

måste däremot ha med i bakhuvudet att mångkultur är något som uppfattas olika av 

alla. Några är positiva och andra är negativa. Dessa argument talar dock alla för en 

flerspråkig utveckling. 

 

Språk kommer alltid vara något som är aktuellt tror jag. Språken är som bekant en 

del av vår mångkultur och något som är grundläggande för människan i sitt lärande 

precis som Axelsson (1999) menar. Dessutom blir språket viktigt vid utvecklingen av 

ens personliga identitet och sina relationer, enligt henne. Därför kan det ses som 

betydelsefullt att ha en positiv attityd gentemot flerspråkighet då den underlättar vid 

kontakten med flerspråkiga människor. Min tolkning av när Eva skrattade åt en av 

hennes flerspråkiga elever under femte observationslektionen var att hon inte visade 

något intresse för hans kunnande i sitt modersmål. Det går emot vår värdegrund som 

står i läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2010).  

 

Det verkar som om man inom skolan behöver ta elevernas kulturella bakgrunder på 

mer allvar som läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2010) ger uttryck för.  

Biseth (2009) menar att människans språk är grundfundamentet för all 

kommunikation och att samhället inte skulle vara fungerande utan det muntliga och 

skrivna språket. Där instämmer jag med henne då det sedan lång tid tillbaka ur 

historisk aspekt har kommunicerats på olika sätt i alla möjliga sammanhang. Det ena 

kan inte utesluta det andra utan tal och skrift har en beroendeställning gentemot 

varandra. Det som Dahlberg (1989) skriver om att barns språkliga kunskaper skapar 

förutsättningar att vinna och bedriva makt, kan vara ett bevis på språkets vikt. 

Syftet med studien var att få en inblick i hur tre lärare i årskurserna två, fyra och fem 

ser på, och bemöter flerspråkighet i sitt vardagliga arbete i skolan. Det lyckades jag 

med. Min tes om att flerspråkighet skulle vara något problematiskt visade sig 

dessvärre stämma överens med vad jag fick se under lektionsobservationerna i Evas 

klass. Vad gäller min tes om att det är skillnad på vad lärare säger att de gör och det 

som de faktiskt gör visade sig stämma i Evas fall men inte vad gäller de två andra 

lärarna. Hon nämnde nämligen under min intervju med henne att hon var positiv till 

flerspråkighet i sitt klassrum, men som med sin attityd och det hon gjorde i 
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klassrummet visade på tvärtom. Det skiljer sig från vad hon berättade för mig under 

intervjun. Många flerspråkiga elever vill säkert vara sin lärare till lags och försöker 

därför förstå vad läraren säger trots att de inte gör det. Om de tillåts att diskutera på 

sitt eget språk när de inte förstår, skulle det kunna leda till att de uppfattar mer av 

lektionens innehåll. Det skapar konflikter som kanske annars hade kunnat undvikas.  

 

I intervjun tycktes Eva vara positivt inställd till flerspråkighet. Hon nämnde för mig 

att hon såg det som positivt när två språk finns representerade och de kan lyckas 

komplettera varandra. Kanske var det just det som hon inte tyckte att de gjorde när 

hon blev märkbart irriterad. Hon förklarade också att vid genomgångar ville hon att 

det ska vara tyst i klassrummet för att alla elever ska kunna följa med i 

undervisningen. Mats sa sig också vara positivt inställd till flerspråkighet och visade 

det på ett tydligt sätt speciellt under den första lektionen när han ofta gav sina elever 

uppmuntran för deras insatser i matematik. Däremot blev han under den andra 

lektionen upprörd över att två flerspråkiga elever samtalade med varandra på sitt 

modersmål och det fick mig att fundera om han är så positiv som han säger under 

intervjun. Fredrika var positivt inställd till flerspråkighet i intervjun och även under 

de två observationerna jag gjorde i hennes klassrum. Hennes elever kändes trygga 

med henne och hon med dem. Det kändes som att hon hade lyckats ”bäst” i sin 

relation med sina elever. För att återknyta till min frågeställning för denna studie, om 

flerspråkighet ses som en tillgång eller ett problem, kunde jag efter intervjuerna och 

observationerna konstatera att de tyckte sig ha enade åsikter om flerspråkighet, men 

inte i deras respektive klassrum. 

 

5.1 Metoddiskussion 

De metoder som användes i denna studie var intervjuer och observationer, som både 

Stukát (2005) och Denscombe (2009) skriver om. Med mina lärarintervjuer ville jag 

få möjlighet att höra lärares attityder till flerspråkighet. Jag valde tre lärare för 

intervjuer. Anledningen var att de var de enda som var villiga att ställa upp, när jag 

frågade samtliga lärare på skolan vilka som ville bli intervjuade under min 

information av undersökningen. 

Precis som Stukát (2005) skriver om intervjuer handlar mycket om hur mycket 

tidsutrymme jag som intervjuare får eller inte får. Jag fick inte mycket tid men fick 
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disponera den väl för att försöka öka chanserna för nytt forskningsmaterial att kunna 

komma fram. 

Anledningen till att jag valde att göra observationer var också för att ha dem som ett 

viktigt komplement till intervjuerna och se hur attityderna tar sig uttryck i lärarnas 

klassrum. Jag gjorde nio observationer i tre klassrum. Jag ville göra mest 

observationer i klassrummet då det är elevernas naturliga lärandemiljö och kunskap 

hämtad direkt från sitt sammanhang, som Stukát (2005) skriver.  

Jag var i Evas, Fredrikas och Mats klasser och gjorde observationer för att jag ville 

kunna se i deras konkreta lärandesituationer om det som sades under intervjun med 

dem stämde. En nackdel med observationerna kan ha varit att jag blev alltför 

påverkad av intervjuerna så att jag sedan under observationerna bara letade efter 

avvikande saker. Det intressanta under observationerna var att jag fick se att det som 

framkom under intervjun med Eva inte alls stämde överens med verkligheten i 

hennes klassrum. Fredrika var den enda som nämnde att trygghet är något som har 

stor betydelse för när elever ska motivera sig att lära sig och även fortsätta vilja göra 

det. 

Mina observationsstudier gav mig djupare insikter än om jag bara skulle ha läst 

fallbeskrivningar av lektionerna. Dock fanns det en risk att jag började göra 

personliga tolkningar alldeles för mycket av det jag som observatör såg ske i 

klassrummet, vilket Björndal (2005) skriver om. Kanske hade mitt resultat blivit ett 

annat om jag hade gjort fler observationer i Fredrikas och Mats klass. I 

observationerna blir det att lättare att kunna se hur lärarna gör i olika situationer och 

inte bara vad de påstår sig göra i klassrummen. 

5.2 Nya forskningsfrågor 

Några nya forskningsfrågor, som jag anser vore intressanta att söka vidare svar på, 

har kommit till mig under tidens gång med min studie. Används det andra böcker än 

svenska när flerspråkiga elever ska läsa en text de är intresserade av? Är kodväxling 

en metod som används när man ska beteckna, eller som ger uttryck för social status? 

Hur kan man arbeta mer med interaktionen mellan svenska och utlandsfödda elever 

för att undvika en segregering? Varför drabbas mångkulturella skolor ibland av 

samhälleligt utanförskap? Känner flerspråkiga elever ett utanförskap mot 
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omgivningens normalitet om de uppfattar att det endast är ett språk som anses vara 

normalt? 

5.3 Avslutning 

Avslutningsvis kan sägas att studien har visat att det finns en distinktion mellan teori 

och praktik och att den ibland kan vara ytterst påtaglig. Det är alltid lättare att säga 

hur, ur en teoretisk aspekt, något ska vara inne i ett klassrum men att man sedan i 

praktiken gör något helt annat. Flerspråkighetens frammarsch är något som bara är i 

startgroparna för en ny kulturell era i samhället som jag tror och hoppas kommer 

pågå under lång tid. Vi får aldrig tappa språket för då tappar vi ett av våra mest 

värdefulla redskap i interaktionen med andra. 
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Bilaga 1 - Diagram över andel flerspråkiga elever 

 

Diagram 1: Andelen flerspråkiga elever på den skolan där jag gjorde mina intervjuer 

och observationer. 

Blå stapeln: Antal flerspråkiga i klassen. 

Röd stapel: Antal elever totalt i klassen. 

Förklaring av diagrammet i siffror: 

F-klass: 7 av 23 elever (30%) 

Årskurs 1: 12 av 26 elever (46%) 

Årskurs 2: 11 av 27 elever (41%) 

Årskurs 3: 12 av 28 elever (43%) 

Årskurs 4: 10 av 27 elever (37%) 

Årskurs 5: 8 av 29 elever (28%) 

Totalt: 60 av skolans 160 elever (37.5%) är flerspråkiga, det vill säga talar två språk 

eller fler. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

- Anser du att flerspråkighet är en tillgång eller ett problem? 

 

- Är det okej att dina flerspråkiga elever samtalar med varandra på 

sitt modersmål i klassrummet? 

 

- Kan du se några ”risker” om du som lärare tillåter detta? 

 

- Vad kan man som lärare göra för specifika insatser för de 

flerspråkiga eleverna som finns i klassen? 


