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Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare, i en viss mångkulturell grundskola, 
arbetar och stödjer andraspråkselever i deras språkutveckling och lärande samt att ta reda på 
vilken typ av hjälp och stöd några andraspråkselever själva anser att de behöver och kan ha 
nytta av i sin språkutveckling och i sitt lärande. Syftet med undersökningen är även att ta reda 
på  hur  samarbetet  mellan  modersmålslärare  och  klasslärare,  på  den  skolan,  ser  ut. 
Undersökningen i  denna studie har genomförts  med hjälp av kvalitativa intervjuer där  tre 
klasslärare, fem andraspråkslever och en modersmålslärare har intervjuats. Resultatet visar att 
samtliga klasslärare har olika strategier som de i sitt arbetssätt använder sig av för att hjälpa 
och stödja andraspråkselevers lärande samt att klasslärare och modersmålsläraren är överens 
om att  samarbete  mellan  modersmålslärare och klasslärare  behöver  förbätras.  Slutsatsen  i 
denna studie visar även att alla tre klasslärare och modersmålsläraren är medvetna om vilka 
svårigheter andraspråkselever har och att klasslärarnas syn på andraspråkselevers svårigheter 
stämmer överens  med de svårigheter  som andraspråkseleverna  själva uppger  att  de har  – 
vilket tyder på att det finns bra förutsättningar för dessa elever att få rätt stöd och hjälp i sin 
språkutveckling och i sitt lärande. I undersökningen framkommer det även att eleverna själva 
ser kompisar, socialt samspel, modersmålslärare och lärares förklaringar som väsentliga och 
nödvändiga. 
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1 Inledning

             Det svenska språket har en nyckelställning i den svenska skolan och i det svenska samhället.
            Att förstå både talad och skriven svenska, att kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt
            på svenska i olika situationer är avgörande för framgång både i skolan och i det fortsatta
            livet i Sverige. (Elmeroth, 2010: 92)

Detta citat sammanfattar och betonar vikten av och syftet med att behöva behärska ett språk 

och ha förmågan att uttrycka sig på ett språk – både muntligt och skriftlig samt i livets alla 

situationer.

 I dagens samhälle är vi allt mer beroende av språket och förmågan att kunna uttrycka oss rätt  

och  korrekt  –  både  muntligt  och  skriftligt.  Vi  är  beroende  av  att  förstå  innebörden  i  all 

information och kommunikation som omger oss och sker  oss  människor  emellan där  den 

digitala tekniken, sociala medier och det skrivna ordet ställer allt större krav på individen och 

dennes språkliga färdigheter. Språket har en viktig och ledande roll för vad vår utveckling och 

vår framtid bygger på och är beroende av. Det är med hjälp av språket som vi uttrycker våra  

tankar, vår kunskap och våra känslor, vilket betyder att vi lär och tillägnar oss kunskap med 

hjälp av språket. Vi behöver kunna kommunicera och behärska språket – i alla dess former – 

för att kunna delta i samhällslivet, för att bli hörda och sedda, för att samspela med andra, för 

att utvecklas och för att kunna bidra till samhällsutvecklingen och framtiden.

Elever som har svenska som andraspråk förväntas, när de kommer till skolan, både lära ett 

andraspråk och lära på ett andraspråk. Detta innebär att dessa elever, samtidigt som de lär ett 

nytt språk, dvs. ett andraspråk,även skall förstå ämnesinnehåll i olika ämnen och tillägna sig 

kunskap. Detta betyder att flerspråkiga elever har en dubbel uppgift som de i skolan dagligen 

skall klara av för att ha möjlighet att nå målen samt om de skall lära och utvecklas. Detta  

innebär  att  skolan  och  lärare  har  en  avgörande  och  väsentlig  roll  för  dessa  elevers 

språkutveckling, lärande och utveckling (Elmeroth 2010: 87).

Denna  studie  handlar  om  andraspråksinlärning  och  om  hur  skolan,  lärare  och  lärarens 

arbetssätt kan bidra till och stödja elever som har svenska som andraspråk så att även de blir  

språkligt kompetenta och aktiva, med förutsättningar och möjligheter att tillägna sig kunskap 
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och utvecklas.

I  Läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet,  Lgr11 

(Utbildningsdepartementet 2011:8–14)  står det att skolan skall ta hänsyn till elevernas olika 

behov och förutsättningar och att skolan har ett ansvar för de elever som inte lyckas nå målen. 

Efter genomgången grundskola skall eleverna kunna använda det svenska språket både i tal 

och  skrift  och  på  ett  varierat  sätt.  Det  är  läraren  som  skall  anpassa  och  utforma 

undervisningen så att den enskilda eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  studie  är  att  ta  reda  på  hur  några  klasslärare,  i  en  viss  mångkulturell 

grundskola, i sitt arbetssätt stödjer andraspråkselevers språkutveckling och lärande. Syftet är 

även att ta reda på vilken typ av hjälp och stöd några andraspråkselever själva, på samma 

skola,  anser  att  de  behöver  och  kan  ha  nytta  av.  Jag  kommer  även  att  undersöka  hur 

samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare, på samma skola, ser ut.

Studiens frågeställningar är:

• Hur arbetar och stödjer klasslärare elever som har svenska som andraspråk – hur anpassar de

  undervisningen till dessa elever och vilka medel och typ av hjälp använder de sig av i

  undervisningen för att hjälpa dessa elever nå målen?

• Vad anser några andraspråkselever att de behöver för praktiskt stöd och hjälp i    

   undervisningen för att lättare kunna tillägna sig såväl kunskaper som det  nya språket?

• Hur ser samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare ut?

1.2 Definition av begrepp

Begrepp så som modersmål, förstaspråk och flerspråkighet kan tolkas på olika sätt och kan ha 

olika innebörd beroende på hur de tolkas. Nedan följer en beskrivning och förklaring av hur 

dessa begrepp kommer att tolkas och användas i denna studie. 
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Modersmål, som även kallas för förstaspråk, är det språk som man lärt sig först och som man 

först  börjar  använda  och  utveckla.  Modersmålet är  det  språk  som eleven  är  ''född  i'',  är 

uppväxt med, behärskar bäst och använder mest (Skutnabb-Kangas, 1981: 84–93).

Flerspråkighet och tvåspråkighet är begrepp som  används då det skall markeras att talaren 

använder sig av, behärskar och har lärt sig två eller flera olika språk samtidigt och att dessa 

språk, av talaren, behärskas lika väl och fullständigt (Skutnabb-Kangas, 1981:84–93).

1. 3 Uppsatsens disposition

I kapitel 2 presenteras och behandlas tidigare forskning om ämnet som rapporten handlar om. 

Där förklaras och presenteras forskarnas slutsatser och syn på de frågeställningar som studien 

bygger på och utgår ifrån. I kapitel 3 presenteras den metod som undersökningen i studien 

genomfördes med, där val av metod, etiska principer, genomförande av undersökningen samt 

bearbetning av data presenteras och motiveras. I kapitel 4 presenteras de resultat som har 

uppkommit i samband med studiens undersökningar. I kapitel 5 diskuteras och analyseras de 

resultat som har framkommit i studiens undersökning. Här diskuteras även den metod som 

valdes  och användes  i  samband med undersökningen.  I  kapitel  6  ges  förslag   på  fortsatt 

forskning.
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2 Forskningsbakgrund

Musk och Wedin (2010:15) skriver att ca 18 % av grundskolans alla elever idag är elever som 

har svenska som andraspråk och att det i dagens grundskola talas sammanlagt 146 språk. Men 

språkkunskaper i svenska hos dessa elever varierar mycket, skriver Elmeroth (2010:84–85) 

och menar att detta beror på att alla elever, som kommer till den svenska skolan, kommer från 

olika hemmiljöer och med olika språkliga bakgrunder.  Det tar 5-10 år för andraspråkselever 

att utveckla ett skolspråk som gör det möjligt för dem att följa undervisningen på andraspråket 

och förstå texters budskap och innehåll, utan att behöva hoppa över ord som är svåra och 

obegripliga, vilket är en strategi som många flerspråkiga elever använder sig av då de kommer 

i kontakt med svåra texter, skriver Elmeroth och menar att skolan, lärare och elever måste 

tillsammans hitta olika vägar och sätt så att elever som har svenska som andraspråk språkligt 

inte hamnar efter, utan hinner ikapp sina kamrater som har svenska som modersmål (Elmeroth 

2010:88–93). 

Men den ständigt aktuella och närvarande frågan är hur skall detta göras?!

                                                                             

2.1 Andraspråksutveckling

Viberg (1993: 63) som introducerade begreppsparet bas–utbyggnad skriver att basen utgör en 

språklig grund som ett barn, på sitt modersmål, redan har med sig innan barnet börjar skolan 

medan utbyggnad består av de delar av språket som skall utvecklas i skolan och i skolåldern. 

Wedin (2010: 185) förklarar att till skillnad från barn som har svenska som modersmål och 

som redan har en utvecklad språklig  bas  när de börjar skolan, har elever med svenska som 

andraspråk en helt annan språklig bas när de börjar skolan, beroende på bl. a. deras ålder och 

hur länge de har levt i Sverige. Detta resulterar i att dessa elever behöver längre tid på sig för 

att lära sig och utveckla det nya språket för att kunna ta del av undervisningen i skolans olika 

ämnen. 

I Skolverkets rapport Greppa språket (Skolverket, 2012: 59–60, 113–114) betonas vikten av 

att skolan och lärare skapar möjligheter och organiserar undervisningen så att både  bas och 

utbyggnad utvecklas parallellt istället för att arbeta med dessa separat. Detta med syfte att 
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dessa elever, som har kommit olika långt i utvecklingen av vardags- och skolspråket, med 

hjälp av samspel och språkanvändning i så stor och varierande utsträckning som möjligt, skall 

kunna utveckla ett allsidigt språk  – vilket är väsentligt och betydelsefullt för dessa elevers 

skolgång, utveckling och lärande.

Det är vuxna och lärare som, enligt Ladberg (2003: 146, 186–187), mest påverkar och bidrar 

till  språkutvecklingen hos  barn.  Detta  görs  genom det  arbetssättet  och lärandemiljön som 

skapas i klassrummet. Andraspråkselever skall i skolan lära både stoffet och själva språket 

samtidigt,  skriver  författaren  och menar  att  detta  är  en  svår  och  krävande uppgift,  vilket 

påverkar deras skolgång och studieresultat. Elmeroth (2010:81–84) skriver att dessa elevers 

skolframgång  och  bra  resultat  förutsätter  ett  samarbete  mellan  lärare  i  svenska  som 

andraspråk och lärare i övriga ämnen och menar att det är allas ansvar, oavsett vilket ämne 

den enskilda läraren undervisar i, att stödja och bidra till flerspråkiga elevers språkutveckling 

– istället för att det ansvaret enbart läggs på lärare i svenska som andraspråk. Elmeroth skriver 

vidare att alla ämneslärare, inklusive modersmålslärare, måste samarbeta, stödja varandra och 

anpassa sin undervisning till flerspråkiga elevers språknivå och förutsättningar och på så sätt 

möta dessa elever där de befinner sig i sin språkliga utveckling. Författaren menar att detta är 

något som alla som arbetar med elever som har svenska som andraspråk har ansvar för, men 

betonar  även  att  detta  förutsätter  att  alla  lärare  har  samma  syn  på  flerspråkighet  och 

språkutveckling.      

Rapporten Greppa språket (Skolverket, 2012: 9–11, 14, 38–39) lyfter fram betydelsen av att 

undervisningen  organiseras  så  att  både  språket  och  lärandet  utvecklas.  Elevernas  väg  till 

skolframgång går lika mycket via språket som via lärare, vilket innebär att lärare måste ha 

kunskap och kompetens inom det ämne som de undervisar i, samtidigt som de måste vara 

medvetna om språkets betydelse för elevernas kunskapsutveckling, står det i rapporten. Men 

Elmeroth (2010:81–84) uttrycker, efter många möten och samtal med lärare i svenska som 

andraspråk, att det finns en stor oro och besvikelse bland andraspråkslärare. Enligt författaren 

ser  dessa  andraspråkslärare  brister  i  flerspråkiga  elevers  ämneskunskaper  och  samtidigt 

känner  de  att  de  inte  har  något  stöd från ämneslärarna.  Ellneby (2007:  8–16,  26–37) ser 

lösningen på denna problematik genom ett arbetssätt och bemötande som bygger på stöd och 

lämpliga strategier, som i sin tur bygger på kunskap och kompetens från lärarens sida samt 

viljan att lära känna sina elever och deras kultur, för att sedan kunna anpassa undervisningen 

och hitta lämpliga arbetssätt. Författaren menar att det inte finns en metod som fungerar för 
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alla, eftersom varje elev är unik och har olika förkunskaper, utan det är lärarens uppgift och 

ansvar att hitta rätt arbetssätt,  som är stimulerande och utvecklande för varje enskild elev. 

Även Salameh (2012:56) betonar vikten av att lärare som arbetar med flerspråkiga elever har 

kunskaper  i  andraspråksinlärning  för  att,  på  ett  lämpligt  sätt,  kunna bemöta  och  bedöma 

utvecklingen  av  andraspråket  hos  dessa  elever,  vilket  sedan  kan  användas  som  en 

utgångspunkt i planeringen av undervisningen.

Andraspråkselevers  språk-  och  ämnesutveckling  kan  stöttas  genom  att  språk-  och 

ämnesundervisningen integreras, vilket innebär att  fokus läggs både på ämnesinnehåll  och 

själva språket som eleven behöver för att kunna ta del av ämnesinnehåll och för att kunna 

uttrycka denna kunskap både muntligt och skriftligt. Detta förutsätter mycket stöttning från 

lärarens sida samt lärarens kunskap om språket i det ämnet som denne undervisar i, skriver 

Axelsson (2010:143–144). 

Axelsson (2013:556–557) refererar i sin text till Thomas och Collier som skriver att det inte 

räcker  att  andraspråkselever  enbart  får  ren  språkundervisning  i  samband  med 

andraspråksinlärning, utan att undervisningen måste anpassas till språket och innehållet i det 

aktuella ämnet, samtidigt som detta måste ske i en miljö som förutsätter samspel och lärarens 

stöd.  Lika  viktigt  är  det  att  i  uppgifterna  utgå  från  elevernas  ålder,  mognadsnivå  och de 

kunskaper och erfarenheter som eleverna redan har med sig. Detta förutsätter att alla lärare 

som  arbetar  med  andraspråkselever  har  kunskap  om  andraspråksinlärning  och  om  olika 

processer  som sker  vid  andraspråksinlärning,  skriver  Axelsson.  Även  Gibbons  (2006:23) 

skriver  att  språk-  och ämnesundervisningen måste  integreras  och att  språket  måste  vara  i 

fokus  – oavsett vilket ämne det handlar om  – om andraspråkselever skall ha möjlighet att 

utveckla sitt språk och om de skall utvecklas kunskapsmässigt.

Men även om elever i skolåldern, som har korrekt uttal och grammatik i det andra språket,  

kan ge en bild av att kunna sitt andraspråk tillräckligt väl för att kunna följa och medverka i 

undervisningen, behöver inte det betyda att de är språkligt redo att följa undervisningen i olika 

ämnen på det nya språket, skriver Salameh (2012:33). Författaren menar att det kan hända att 

dessa elever saknar ett skolordförråd i olika ämnen och kunskap om olika begrepp – trots att 

de har ett väl utvecklat vardagsspråk  – vilket kan göra det svårt för dessa elever att förstå 

innebörden av olika begrepp i olika texter samt föra olika resonemang och diskussioner kring 

olika  uppgifter  – både  med  lärarna  och  klasskamraterna.  I  rapporten  Greppa  språket  
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(Skolverket 2012:38–39) lyfts det fram, som det tidigare har nämnts i denna studie, skolspråk 

och vardagsspråk som tema. I samband med det lyfter författarna fram beteckningen utflyt 

som står för flerspråkiga elevers förmåga att, utan svårigheter och med flyt, använda språket i 

vardagssituationer, vilket kan ge en bild av att dessa elever behärskar språket bättre än vad de 

egentligen gör. Men att kunna behärska språket i vardagssituationer innebär inte att eleverna 

har  tillräcklig  förståelse  av  begrepp  och  tillräckligt  utvecklad  språklig  förmåga  att följa 

undervisningen i olika ämnen och förstå innehållet i dessa, står det i rapporten.

Elmeroth (2010:96–97) skriver, som ett resultat av ett samtal med en lärare i svenska som 

andraspråk, att elever som har annat modersmål än svenska och som inte kan uttrycka sig på 

det nya språket känner sig kränkta och frustrerade på grund av att inte kunna visa den kunskap 

som de redan har med sig. Författaren skriver att syftet med att kunna och behärska ett språk 

är att, med hjälp av tanke- och kunskapsspråket, skaffa och utveckla kunskap och att det är 

tanke- och kunskapsspråket som det i undervisningen bör läggas fokus på. Detta är särskilt 

viktigt för elever som har svenska som andraspråk – både i svenska och i deras förstaspråk – 

för att de skall kunna uppnå resultat och kunna bidra till samhället. Men för att nå dit, måste 

det  kognitivt  enkla vardagsspråket  –  som bl.  a.  handlar  om att  samla  ord och begrepp  – 

byggas  ut  med  det  kunskapsrelaterade  språket,  som är  kognitivt  mer  krävande  och  bl.a. 

handlar om att dra slutsatser, jämföra och förklara.

Fyra  olika  komponenter,  som är  centrala  för  andraspråkselevers  skolgång,  betonas  av  P. 

Thomas och P. Collier (2002:303–307) som skriver att lärandemiljön i klassrummet har en 

avgörande roll för andraspråkselevers språk- och ämnesutveckling. Forskarna betonar vikten 

av att undervisningen som andraspråkselever får bidrar till dessa elevers utveckling på flera 

olika  plan  –  inte  bara  den  språkliga.  Dessa  fyra  olika  komponenter  är  sociokulturellt  

stödjande miljö, språkutveckling, ämnesutveckling och kognitiv utveckling. Forskarna menar 

att  dessa  fyra  komponenter  hänger  ihop  och  är  beroende  av  varandra  och  lika  mycket 

nödvändiga. Den sociokulturella stödjande miljön handlar om omgivningen och miljön som 

eleven vistas i,  där familj,  skola och miljön i klassrummet har en viktig påverkan på hur 

andraspråkselever presterar i skolan och hur dessa elever utvecklar sitt andraspråk. Elevernas 

självkänsla, diskriminering samt omgivningens fördomar, attityder och värderingar är faktorer 

som, på ett negativt sätt, kan påverka andraspråkselevers språkutveckling och lärande, menar 

forskarna. Språkutveckling innebär utveckling av litteracitet på både första- och andraspråket, 

där både det första och andra språket är lika viktiga för elevers skolframgång, anser forskarna. 
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Ämnesutvecklingen handlar om ordförråd, genrer och språkstrukturer som krävs i samband 

med olika skolämnen, där ett svagt ordförråd och ordförståelse leder till  att eleven kan få 

svårigheter i olika ämnen, vilket sedan kan leda till dåliga studieresultat. Kognitiv utveckling 

är sammankopplad och beroende av föregående tre komponenter, menar forskarna och anser 

att  kognitiv  utveckling  förutsätter  kognitivt  utmanande  uppgifter,  på  både  första-  och 

andraspråket, istället för att uppgifterna förenklas.

Elmeroth (2010:98) betonar vikten av begreppet förförståelse och ser den som grundläggande 

och central i den språkutvecklande undervisningen, vilket innebär att en förförståelse av olika 

texter som eleverna skall läsa, ta del av eller arbeta med, måste skapas innan detta arbete 

påbörjas. Författaren ser detta som kärnan i undervisningen och anser att lärare måste se till 

att ta reda på vad eleverna upplever som svårt och vad de behöver hjälp och stöd med för att 

kunna läsa, tala och skriva och för att kunna delta i undervisningen. Författaren menar att 

detta är en förutsättning för att den språkutvecklande undervisningen överhuvudtaget skall ha 

någon effekt.

Cummins (2000:273–280) skriver om tre faktorer som han ser som betydelsefulla att utgå 

ifrån när det gäller andraspråkselevers lärande. Dessa är  fokus på betydelse, fokus på språk  

och fokus på användning. När det gäller fokus på betydelse räcker det, enligt Cummins, inte 

med bokstavlig förståelse, utan för att eleverna skall få en förståelse måste de kunna koppla 

det lästa till egna erfarenheter och upplevelser, samt ha förmågan att kritiskt analysera och 

ifrågasätta det de läser. Fokus på betydelse handlar även om att eleverna utvecklar förmågan 

att  själva  skapa  egna  texter  av  olika  slag,  skriver  Cummins  och  betonar  vikten  av  det 

gemensamma samtalet om det lästa och om bilder som stöd för att på ett enklare sätt hjälpa 

andraspråkselever att förstå texten. Fokus på språk innebär att eleverna behöver vara språkligt 

medvetna om språkliga varieteter, dvs. olika typer av gruppspråk och jargonger och hur dessa 

uppfattas, medan fokus på användning betonar vikten av att kunna använda språket i olika 

sammanhang samt att vara språkligt aktiv. Cummins betonar betydelsen av att läraren skapar 

tillfällen där eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att berätta om sina erfarenheter samt 

reflektera över, diskutera och argumentera för sina tankar och åsikter. Elmeroth (2010:99–

100) skriver att dessa tre faktorer kan användas som utgångspunkt i skolans olika ämnen där 

olika texttyper förekommer, så att innehållet i dessa texter sätts i en begriplig kontext, där 

bl.a. bilder, egna erfarenheter och samtal ses som ledtrådar som leder eleverna till kunskap i 

dessa olika ämnen.
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Enligt  Greppa språket  (Skolverket,  2012:66–67)  genomgår  flerspråkiga  elever  ett  dubbelt 

arbete då de skall lära sig läsa på ett andraspråk och för att bidra till  flerspråkiga elevers  

läsutveckling skall man utgå från deras referensramar och texter som flerspråkiga elever kan 

relatera till, så att de kan skapa inre bilder, vilket gör det lättare för dem att läsa och förstå  

innehållet.  Även  Gibbons  (2006:118–128)  skriver  att  det  är  viktigt  att  eleverna  har  en 

förförståelse och kunskap om texten som de skall läsa och menar att läraren bör lägga stor 

fokus på detta innan själva läsningen, så att  eleverna blir  bekanta med innehållet  i  texten 

innan de börjar läsa den.

Magnusson  (2013:633,  655–657)  skriver  om  skrivande  på  ett  andraspråk  och  menar  att 

utvecklingen av skriftspråket på andraspråk påverkas av elevens ålder men även av elevens 

förmåga att läsa och skriva på modersmålet. Magnussom skriver att ju större erfarenhet av 

texter på förstaspråk eleven har, desto lättare blir det att läsa och skriva på ett andraspråk. 

Gibbons  (2006:102–103)  skriver  att  andraspråkselevers  skrivande  kan  stöttas  genom  att 

läraren uppmuntrar dessa elever att skriva på sitt modersmål, genom att skapa tillfällen där de 

tillsammans med andra som har samma modersmål översätter olika texter, genom att använda 

bilder som stöd då de skall berätta och återberätta texter samt genom att uppmuntra eleverna 

att skriva loggbok.

Nauclér (2013:466–467) skriver om flerspråkiga elevers tal- och skriftspråksutveckling och 

refererar då till Hyltenstam & Tuomela, 1996; Viberg, 1996; Boyd &Arvidsson, 1997, som 

menar att  andraspråkselevers svårigheter ofta beror på att dessa barn i hemmiljön inte får 

tillräcklig språklig stimulans på andraspråket innan de börjar skolan, vilket leder till att dessa 

barn, när de börjar skolan, får svårigheter eftersom de då skall lära det nya språket samtidigt 

som de skall lära sig läsa och skriva på det nya språket.

Ett  utvecklat  och varierat  ordförråd är av stor betydelse för hur vi tillägnar och uttrycker 

kunskap, skriver  Enström (2013:169, 192) och menar  att  ju större  ordförråd vi har,  desto 

lättare  blir  det  för  oss  att  förstå  och  göra oss  förstådda i  olika situationer.  Men att,  som 

andraspråksinlärare, lära sig nya ord är inte alltid så lätt – även om man redan har utvecklat en 

god språkfärdighetsnivå. Författaren skriver att det tar tid att utveckla ett varierat ordförråd 

och att detta förutsätter att inläraren kontinuerligt kommer i kontakt med andraspråket i så stor 

utsträckning  som  möjligt  genom  att  t  ex  läsa  olika  texter  samt  vistas  i  en  miljö  där 

andraspråket används som huvudspråk, så att inläraren får möjlighet att höra språket i olika 
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sammanhang.

Abrahamsson  (2009:214–219)  skriver  om  psykologiska  och  biologiska  faktorer,  dvs. 

inlärarens medfödda egenskaper så som ålder, personlighetstyp och språkbegåvning. När det 

gäller personlighetstyp har man funnit ett visst stöd i att personer som är utåtriktade är mer 

sociala och har bättre kommunikationsfärdigheter och därmed bättre uttal och flyt i språket. 

Författaren skriver vidare att andraspråksinlärarens självkänsla,  risktagande och hämningar 

har  en  viss  påverkan  på  andraspråksinlärningen  men  även  den  inlärningsstil  som 

andraspråksinläraren  har,  dvs.  hur  personen  tolkar,  bearbetar,  uppfattar  och  hanterar 

information. Språkbegåvning är medfödd, skriver Abrahamsson och menar att detta är något 

som inte kan påverkas av utomstående faktorer eller förändras men påpekar samtidigt att det 

inte  räcker  att  en  andraspråksinlärare  är  språkbegåvad  för  att  personen  skall  lära  sig  ett 

andraspråk, utan här har även motivationen, viljan till att lära ett nytt språk och möjlighet till 

interaktion med infödda talare av andraspråket en avgörande betydelse.

För att elever som har svenska som andraspråk skall lära behöver de en undervisning som är 

anpassad  till  dem,  till  deras  förutsättningar  och  språkliga  förmågor,  skriver  Ladberg 

(2003:183–184, 186–187) och menar att detta innebär att lärare, inom ett visst ämne, måste ha 

kunskap och kännedom om vad som elever, oavsett vilket förstaspråk de har, har svårigheter 

med och,  i  stället  för att  skapa uppgifter där eleverna uppmuntras arbeta  med en enklare 

svenska, skapa uppgifter som ligger på deras utvecklingsnivå. Författaren refererar i sin text 

till Sjöqvist och Lindberg, som menar att, trots att flerspråkiga elever inte kan vissa ord, så 

kan de ändå tänka på en högre nivå och att man som lärare inte får underskatta dessa elevers 

kognitiva förmåga. Ladberg skriver att klassläraren bör skapa en lärmiljö där eleverna får 

använda  sina  egna  modersmål  i  undervisningen  där  de  jämför  uttryck,  ord  och  fraser. 

Författaren lägger stor vikt på det sociala samspelet mellan eleverna, på grupparbeten där 

svensktalande  elever  och  andraspråkselever  får  samarbeta  och  ta  del  av  varandras  språk. 

Författaren skriver även att temaarbeten, musik, rim, rytm och bilder är bra hjälpmedel och 

uttrycksmedel som flerspråkiga elever kan ha nytta av i undervisningen. Lika betydelsefullt är 

det att skapa tillfällen där eleverna får möjlighet att regelbundet använda det språk som de 

redan har erövrat genom att skapa egna berättelser och texter samt samtala om olika bilder 

och föremål, skriver Ladberg (2003:160-161).
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2.2 Lärarens arbetsätt och praktiskt stöd och hjälp

Lindberg  (2013:499)  betonar  vikten  av  kollaborativ  stöttning där  elever  i  smågrupper  får 

möjlighet att samtala fritt utan att läraren styr samtalet, vilket bidrar till språkutvecklingen och 

lärandet.  Gibbons  (2006:39,45)  lyfter  fram  vikten  av  grupparbete  i  samband  med 

andraspråksinlärningen och refererar i sin text till McGroarty (1993) som nämner tre faktorer 

som bidrar till andraspråksinlärning då eleverna arbetar i grupp. Dessa består av att eleverna 

får höra språket i flera olika variationer, eleverna får själva formulera meningar och göra sig 

förstådda utan lärarens hjälp samtidigt som det de hör och språkligt tar  del av ingår i ett 

sammanhang. Gibbons skriver även att eleverna, genom att arbeta i grupp får höra språket 

användas på flera  olika sätt,  de får höra flera  olika uttryckssätt,  ställa  frågor  samt utbyta 

tankar.

Ellneby (2007:158–162) ser lekar, drama, musik, sånger, ordbilder, rollspel, böcker och sagor 

som viktiga och nödvändiga hjälpmedel att använda sig av när man i undervisningen skall 

bemöta  och  stödja  flerspråkiga  elever  och  deras  utveckling.  Författaren  menar  att  dessa 

hjälpmedel kan göra det lättare för andraspråkselever att förstå undervisningen, texter, ord och 

begrepp samtidigt som vi vuxna också har en viktig roll i dessa elevers vardag där vi skall 

vara  förebilder,  ge feedback  och  uppmuntra  till  samtal  och  interaktion  mellan  eleverna. 

Hvistendahl (2008:139–140) lyfter upp vikten av att i undervisningen använda sig av böcker 

och sagor från olika länder som flerspråkiga elever kan relatera till och som de kan känna igen 

sig i och menar att, genom att man i undervisningen visuellt, med hjälp av bl a. bilder eller 

film, presenterar innehållet i olika texter, böcker och sagor kan elever som har svenska som 

andraspråk lättare förstå innehållet i dem.

Lindberg  (2013:481,  491–494)  skriver  om  samtalets  och  samspelets  betydelse  för 

andraspråksinlärning  och  lyfter  då  fram  Vygotskijs  sociokulturella  teori,  som  bygger  på 

samspel, interaktion och samtalets betydelse för språkinlärning. Vygotskij, som ansåg att vi 

tillägnar oss kunskap genom att samspela med andra, la stor vikt på omgivningens och mer 

erfarnas stöd och hjälp och menade att det är omgivningens stöd som leder oss till kunskap 

och utveckling genom att vi, med deras stöd, så småningom klarar av saker på egen hand. 

Detta  kallade  Vygotskij  för  zonen  för  närmaste  utveckling  som  även  kan  användas  vid 

andraspråksinlärning, där inläraren med hjälp och stöd kan utveckla sina språkliga resurser 
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och  på  så  sätt  utveckla  sina  språkliga  förmågor.  Denna  stöttning  kallade  Vygotskij  för 

scaffolding,  där  bl  a  läraren  har  en  viktig  roll  för  inlärarens  utveckling  av  nya  begrepp, 

ordförråd, kunskaper och färdigheter. För att denna typ av stöd skall kunna ses som stöttning 

skall eleven först ha lyckats med att klara av uppgiften med lärarens hjälp, för att sedan, så 

småningom, klara av uppgiften helt på egen hand och slutligen har tagit sin utveckling och 

kunskap till en annan nivå, skriver Lindberg och refererar då till Mayben, Mercer och Stierer 

(1992). Även Gibbons (2006:25–27) betonar vikten av det sociala samspelet och samarbete 

mellan individerna, där interaktion har en väsentlig roll i kunskaps- och språkutvecklingen.

Axelsson (2013:551) skriver att  läraren, i det dagliga arbetet  med andraspråkselever,  skall 

sträva efter att visa respekt för dessa elevers kultur och modersmål samt göra det möjligt för 

dessa elever  att  i  undervisningen både  lära  och utveckla andraspråket  men även utveckla 

förstaspråket.  Axelsson  menar  att  detta  kan  göras  genom att  läraren  skapar  tillfällen  där 

eleverna  får  arbeta  i  par  eller  grupper  där  de  skriver  olika  berättelser  och  texter  på 

förstaspråket  och sedan översätter  dessa till  svenska men även genom att  elever  som har 

kommit olika långt i sin andraspråksinlärning grupperas ihop, samarbetar och på så sätt stöttar 

varandra i utvecklingen av andraspråket. Författaren skriver även att läs- och skrivinlärningen 

på  förstaspråket  kan  stöttas  genom att  eleverna  i  samband med ämnesundervisningen har 

tillgång till lexikon och böcker på förstaspråket och på så sätt utvecklar både modersmålet och 

andraspråket. Axelsson (2013:567) betonar dessutom vikten av samarbete mellan lärare och 

föräldrar, samt poängterar vikten av att inkludera föräldrarna i sina barns lärande genom att 

läraren tillsammans med föräldrarna hittar passande och lämpliga arbetssätt som bidrar till 

dessa barns utveckling och lärande.

2.3 Modersmålsundervisning

Ladberg (2003:12–15, 31) anser att flerspråkighet bör uppmuntras och ses som något positivt 

och  menar  att  man  inte  kan  hjälpa  ett  barn  att  utveckla  ett  andraspråk  genom att  hålla 

förstaspråket  på  distans.  Barn  behöver  sitt  modersmål  för  att  kunna  utveckla  och  lära 

andraspråket,  skriver  författaren  och  menar  att  utvecklingen  av  modersmålet  och 

andraspråket är beroende av varandra. Ladberg hävdar att barn är fullt kapabla till att lära flera 

olika  språk  samtidigt,  utan  att  inlärningen  av  dessa  språk  påverkas  negativt.  Författaren 

skriver  att  det  är  viktigt  för  utvecklingen  av  andraspråket  att  eleverna  får  utveckla  och 

använda sitt modersmål och menar att modersmålsundervisning därför har en betydelsefull 
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roll för utvecklingen av förstaspråket.

Ju  bättre  ett  barn  behärskar  sitt  förstaspråk,  desto  lättare  blir  det  för  barnet  att  lära  ett  

andraspråk,  skriver  Elmeroth (2010:89–91),  och menar  att  modersmålsundervisningen och 

modersmålet bidrar till inlärningen och utvecklingen av andraspråket. Författaren menar även 

att  modersmålslärare  och  tillgång  till  modersmålsundervisning  har  en  viktig  roll  i  dessa 

elevers skolgång. Författaren betonar att både första- och andraspråkets bas, måste byggas på 

och utvecklas till ämnes- och kunskapsspråk som andraspråkselever måste behärska för att 

uppnå studieresultat. Skolan och föräldrarna spelar en viktig roll för om och hur dessa elever 

utvecklar sitt förstaspråk, anser Elmeroth och skriver vidare att om inte skolan och föräldrarna 

stödjer andraspråkselever i deras förstaspråksutveckling, så kan det resultera i att eleverna 

tappar motivationen och lusten att fortsätta utveckla sitt förstaspråk. Författaren skriver då om 

additiv  och  subtraktiv  tvåspråkighet  där  additiv  tvåspråkighet  innebär  att  två  olika  språk 

samspelar och berikar varandra, medan subtraktiv tvåspråkighet innebär att det ena språket 

sakta glöms bort och inte fortsätter att utvecklas. Elmeroth påstår att om och hur dessa två 

språk utvecklas beror på om dessa språk, av omgivningen, ses som värdefulla eller om de ses 

som mindre viktiga.

Det är viktigt att se till att andraspråkselever inte tappar sitt modermål, skriver Ellneby (2007: 

94–95) och anser att det därför är viktigt att föräldrarna får kunskap om hur betydelsefullt 

modersmålet är för inlärningen av andraspråket och menar att det är viktigt att uppmuntra 

föräldrar att läsa för sina barn, berätta sagor, använda rim och ramsor på modersmålet, vilket 

de kommer att ha nytta av vid erövrandet av det ''nya''  språket. Ladberg (2003: 177, 183) 

menar att det mest ideala för flerspråkiga elever vore om de, i olika ämnen, fick undervisning 

både på modersmålet och på andraspråket och på så sätt utveckla båda språken, samtidigt som 

de skulle få en djupare förståelse av stoffet i olika ämnen, vilket skulle hjälpa dem uppnå 

bättre studieresultat. Ladberg ser modersmålslärare som ett viktigt stöd i undervisningen och 

menar  att  lärare  i  sin  undervisning  och anpassning av  undervisningen bör,  med  hjälp  av 

modersmålslärare, anpassa uppgifterna och undervisningen till  dessa elevers kulturella och 

språkliga  bakgrund,  vilket  kan  underlätta  och  gynna  flerspråkiga  elever.  Samtidigt  som 

modersmålslärare ses som en viktig resurs och stöd i undervisningen är modersmålsläraren 

även viktig för att dessa elever skall känna trygghet och ser modersmålsläraren som någon 

som har samma värderingar och bakgrund, vilket har stor betydelse för deras utveckling, anser 

Ladberg (2003: 190).
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Axelssson (2013: 551) skriver att genom att modersmålet inkluderas i undervisningen stärks 

elevernas identitet och självkänsla samtidigt som deras attityd mot det nya språket blir mer 

positiv. Axelssson (2013: 555–556) skriver om modersmålsundervisning och refererar i sin 

text  till  Thomas  och  Collier  (1997,  2002)  som anser  att  ett  barns  tänkande  och  lärande 

påverkas negativt om barnet inte har tillgång till  undervisning på sitt  förstaspråk.  För att, 

ämnesmässigt  och  språkligt,  i  undervisningen  uppnå  samma  nivå  som förstaspråkselever, 

krävs det att andraspråkselever utvecklar sitt modersmål och andraspråket parallellt, hävdar 

Thomas och Collier och menar att ju bättre andraspråkselever utvecklar förmågan att tänka 

och  lära  på  förstaspråket,  desto  större  framgång  inom  olika  skolämnen  uppnår  de  på 

andraspråket. Detta gäller alla andraspråkselever – i alla åldrar, elever som kommer från olika 

hemmiljöer och bakgrund samt elever som har kommit olika långt i utvecklingen av både 

första- och andraspråket, skriver Axelsson.
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3 Metod och material

3.1 Val och motivering av metod

För att  få svar på mina frågeställningar har jag i detta arbete valt  att  använda mig av en 

kvalitativ  metod  i  form  av  intervjuer.  Detta  med  tanke  på  att  denna  studie  handlar  om 

andraspråksinlärning med fokus på vissa lärares och vissa elevers tankar,  erfarenheter och 

uppfattningar  om  den  språkutvecklande  undervisningen.  Jag  har  i  denna  studie  valt  att 

använda mig av öppna, ostrukturerade, lågt standardiserade intervjuer och frågor med syfte 

att ta reda på hur några klasslärare, en modersmålslärare och några andraspråkselever tänker 

kring  andraspråksinlärning  och  vad  de  har  för  uppfattningar,  tankar  och  erfarenheter  om 

andraspråksinlärning.  Jag har i min studie valt att använda mig enbart av intervjuer eftersom 

mitt  intresse  och  fokus  är  på  informanternas  egna  uppfattningar,  erfarenheter  och  tankar, 

utifrån deras egna perspektiv, deras vardag och verklighet. 

Stukát (2005:33–34) skriver om fenomenografi som en del av den kvalitativa metoden och 

den  kvalitativa  analysen,  vilket  innebär  att  fokus  i  samband  med  den  kvalitativa 

undersökningen ligger på vad och hur, dvs. på själva innebörden. Denna typ av undersökning 

resulterar  i  att  forskaren  får  ta  del  av  flera  olika  uppfattningar,  sätt  att  tänka  och  olika 

perspektiv där syftet inte är att ta reda på hur något egentligen är, utan hur ett visst fenomen 

uppfattas av vissa människor.  I  samband med denna typ av undersökning används öppna, 

kvalitativa intervjuer, där informanten använder sina egna ord och sina egna erfarenheter och 

uppfattningar för att beskriva ett fenomen och därmed svara på frågor, vilket har varit syftet 

med alla intervjuer som har genomförts i denna studie.

Forskningsintervjun  är  den  viktigaste  och  vanligaste  typen  av  metod  som används  inom 

utbildningsvetenskap och kan delas in i två olika typer av intervju –  den strukturerade  och 

den  ostrukturerade  intervjun,  skriver  Stukát  (2005:37–39).  I  den  strukturerade  intervjun 

används ett fastställt schema med bestämda frågor och bestämd ordningsföljd av frågorna. 

Detta  innebär  att  frågorna  är  slutna  och  att  informanten  som  svar  på  forskarens  frågor 

vanligtvis bara kan välja mellan olika fastställda svarsalternativ. Situationen och interaktionen 

mellan forskaren och informanten, i samband med den strukturerade intervjun, blir då neutral 

skriver författaren och betonar att denna typ av intervju ibland även kallas enkätintervju eller 
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standardiserad forskningsintervju. Nackdelen med den strukturerade intervjun är att frågorna 

och svarsalternativen måste  vara tydliga och skall  kunna förstås  av alla,  där  frekvensord, 

värdeladdade ord och uttryck skall undvikas, skriver författaren.

Fokus i den ostrukturerade intervjun ligger på olika ämnesområden eller teman som forskaren 

vill lyfta fram. Frågeföljden anpassas till situationen med fokus på huvudfrågor som ställs 

likadant till alla medan svaren följs upp på ett individualiserat sätt, skriver Stukát och menar 

då att intervjuaren kan anpassa formuleringen av frågorna på ett sätt som passar informanten 

samtidigt som intervjuaren har större frihet när det gäller att ställa följdfrågor, beroende på 

vilka svar som ges och på så sätt få relevanta och tydliga svar. Detta kan även underlätta och 

förebygga språkliga svårigheter och missförstånd. Denna typ av intervjuer ger en möjlighet 

för intervjuaren och informanten att komma långt i sin kommunikation samt får djupare svar. 

Därför har jag, samband med de intervjuer som har genomförts i denna studie, använt mig av 

den ostrukturerade intervjun  där huvudfrågorna, med fokus på ett ämnesområde, har ställts 

likadant till alla, samtidigt som följdfrågor och svaren har ställts och följts upp och anpassats 

till  varje enskild informant och dennes svar, vilket innebär att svaren har följts upp på ett 

individuellt sätt. 

Patel  och  Davidson  (2011:75–76)  skriver  om  grad  av  standardisering och  grad  av 

strukturering av intervjuerna där grad av standardisering innebär att frågornas utformning och 

ordningsföljen  av  frågorna  påverkas  av  och  bestäms  av  intervjuaren,  medan  grad  av 

strukturering handlar om informantens frihet att själv och fritt tolka frågorna, beroende på 

tidigare och egna erfarenheter.  Detta innebär att  intervjuaren i  intervjuer med  låg grad av 

standardisering bestämmer fritt hur och när frågorna skall ställas beroende på informanten, 

medan intervjuaren i samband med helt standardiserade intervjuer ställer likadana frågor, på 

exakt samma sätt och i exakt samma ordning – oberoende på vem informanten är, skriver 

Patel  och  Davidson.  Intervjuerna  i  denna  studie  har  genomförts  med  en  låg  grad  av 

standardisering,  vilket  innebär  att  frågorna  inte  ställdes  i  samma  ordning  utan  detta 

påverkades av informantens svar samt vad och hur mycket informanten hade att  säga om 

själva  ämnet.  Intervjuerna  genomfördes  med  frågor  utan  svarsalternativ,  med  fritt 

svarsutrymme samt med frågor som det var omöjligt att svara ja/nej på, vilket betyder att 

intervjuerna  har  varit  ostrukturerade.  Syftet  med  intervjuerna  har  varit  att  få  ta  del  av 

informanternas uppfattningar, tankar och erfarenheter och fördelen med att dessa intervjuer 

har genomförts med låg grad av standardisering och på ett ostrukturerat sätt har visat sig vara 
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att  informanterna  har  fritt  och med egna ord fått  berätta  om sina egna uppfattningar  och 

erfarenheter. Eftersom alla informanter hade och har egna uppfattningar och erfarenheter, som 

inte är likadana, visade det sig att det inte hade varit lämpligt att ställa frågorna i samma 

ordning, utan detta påverkades av själva informanten, av det informanten hade att säga och av 

själva samtalet. Vissa informanter kunde svara på någon av mina frågor utan att jag ens var 

tvungen att ställa frågan, utan detta skedde naturligt och spontant och som en del av samtalet.

Jag har  dessutom intervjuat  elever  som har svenska som andraspråk,  med olika språkliga 

förutsättningar, förmågor och erfarenheter och även i samband med dessa intervjuer har det 

visat sig vara lämpligt att använda sig av intervjuerna med låg grad av standardisering där 

eleverna  har  fått  möjlighet  att  berätta  om sina  tankar  fritt,  men även  där  jag  har  kunnat 

formulera  om  vissa  frågor  och  anpassa  dem  till  den  enskilda  informanten  och  dennes 

språkliga förutsättningar, vilket hade varit omöjligt om intervjun hade genomförts på ett helt 

standardiserat och helt strukturerat sätt, med fastställda svarsalternativ och utan möjlighet för 

intervjuaren att ställa följdfrågor. Detta med tanke att på att de elever, som har medverkat i  

denna studie, inte har svenska som modersmål och har vissa svårigheter med språket, vilket 

innebär att det i samband med intervjuerna har varit en fördel att kunna ställa följdfrågor  –

både för dem som informanter men även fär mig som intervjuare. Detta har lett till att risken 

för misstolkningar av mina frågor och informanterna svar har varit mindre. 

I  formuleringen av frågorna i  intervjuerna har jag utgått  från frågeställningar  som ställs  i 

denna studie. Dessa frågeställningar handlar om klasslärarnas erfarenheter och arbetssätt med 

andraspråkselever, om andraspråkselevers uppfattningar och erfarenheter av undervisningen i 

klassen, samt om modersmålslärarens och klasslärarnas samarbete. När det gäller frågor som 

har ställts  till  klasslärare har de formulerats  så att  fokus har varit  på klasslärarnas tankar, 

uppfattningar  och  erfarenheter  samt  det  arbetssättet  som  klassläraren  utgår  ifrån  i 

undervisningen (se bilaga 3).  Exempel  på frågor som har ställts  till  klasslärare var:  Vilka 

strategier använder du dig av i din undervisning för att nå ut till andraspråkselever? Vilken typ 

av hjälp och stöd använder du dig praktiskt av i ditt arbetssätt för att stödja andraspråkselever 

och  deras  lärande?  Vad  är  enligt  dig  viktigt  att  tänka  på  då  man  som lärare  ska  hjälpa 

andraspråkselever  nå målen  och bra studieresultat? Detta  visar  att  jag har  använt  mig  av 

öppna och ostrukturerade frågor, med syfte att ge informanten möjlighet att svara på frågorna 

fritt och med egna ord. (Se även Patel och Davidson (2011:78, 84) som skriver att frågor, i 

samband  med  kvalitativa  intervjuer,  bör  formuleras  så  att  informanten  uppmuntras  att 
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beskriva ett område eller tema och att dubbel-frågor, förutsättande frågor och  Varför-frågor 

undviks). Samma typ av frågor ställdes till eleverna (se bilaga 3).

Frågor som har ställts till modersmålsläraren har också varit öppna frågor och har formulerats 

så att informanten har uppmuntrats beskriva fritt, t ex: Vad tycker du att man ska göra för att 

andraspråkselever ska lyckas ännu bättre i skolan och med utvecklingen av sitt första- och 

andraspråk? (bilaga 3).

Stukát (2005:30–.32) skriver att det finns olika synsätt inom den vetenskapliga världen och att 

pedagogiska studier  kan delas  in  i  kvantitativ  och kvalitativ  forskning där  det  kvalitativa 

synsättet har som syfte att tolka och förstå de resultat som har kommit fram. Resultat av den 

kvalitativa forskningen bearbetas med stöd av kvalitativ analys samt med hjälp av forskarens 

egna erfarenheter och tankar, som enligt Stukát är väsentliga och betydelsefulla för tolkningen 

av undersökningen. Detta innebär att resultatet av underökningen påverkas av och beror på 

forskarens tolkning.

3.2 Urval

I denna studie har jag intervjuat tre klasslärare, fem elever och en modersmålslärare i en  viss 

mångkulturell grundskola som jag sedan tidigare visste var en mångkulturell skola, med hög 

procent flerspråkiga elever. Klasslärarna valdes utifrån hur deras klasser ser ut när det gäller 

elever med annat modersmål, vilket innebär att förutsättningen var att dessa lärare skall ha 

flera andraspråkselever i klassen. Eleverna valdes utifrån åldern, modersmål, den tid som de 

har bott i Sverige samt hur väl de behärskar det svenska språket. Det betyder att de elever som 

valdes i denna studie inte har svenska som modersmål och inte är födda i Sverige men har 

kommit  till  Sverige  i  skolåldern,  vilket  innebär  att  de,  medan  de  går  i  en  svenskklass, 

fortfarande lär sig det svenska språket. När det gäller åldern har jag medvetet valt elever som 

går i ÅK 4 och 5. Detta med syfte att få mer utförliga svar med tanke på att många äldre 

elever, enligt min erfarenhet, har lättare att uttrycka sina tankar på ett tydligare sätt jämfört 

med många yngre elever, vilket skulle minska risken för misstolkningar. När det gäller språk, 

dvs. modersmål har jag valt två elever som talar somaliska, två elever som talar arabiska och 

en elev som talar persiska. Jag har valt att intervjua en arabisktalande modersmålslärare av 

den anledningen att det på skolan som jag genomförde mina intervjuer på, går många elever 
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som har arabiska som modersmål.

3.3 Genomförande

Efter  att  jag  hade  bestämt  vilka  frågeställningar  arbetet  i  denna  studie  skulle  bygga  på 

bestämde jag även att jag skulle vilja intervjua tre klasslärare, fem andraspråkselever och en 

modersmålslärare i en viss mångkulturell skola. Jag började med att kontakta expeditionen i 

den skolan för att fråga om jag fick genomföra intervjuerna på deras skola, samtidigt som jag 

skrev  informationsbrev  till  olika  informanter  –  klasslärare,  elever  och modersmålsläraren. 

Efter  att  jag  hade  fått  veta  att  jag  fick  göra  intervjuerna  på  den  skolan  kontaktade  jag 

kontaktpersonen som var ansvarig för lärarstudenter på den skolan för att bestämma tid då vi 

kunde träffas. Detta med syfte att, tillsammans med henne, bestämma vilka klasslärare som 

skulle kunna vara lämpliga att intervjua. 

Efter  att  det  blev  klart  vilka  tre  klasslärare  som skulle  kunna vara  lämpliga,  träffade  jag 

personligen dessa lärare där jag förklarade vad studien skulle handla om och vad syftet med 

studien  är.  I  samband  med  detta  frågade  jag  dem om de  skulle  kunna  tänka  sig  att  bli 

intervjuade samtidigt som jag lämnade ett informationsbrev. Samtliga lärare svarade direkt att 

de vill ställa upp. När det gäller elever samtalade jag först med några klasslärare på skolan, 

som har flerspråkiga elever i klassen, om vilka elever som skulle kunna vara lämpliga att 

intervjua och tillsammans med dessa lärare bestämde jag vilka elever som skulle intervjuas. 

Därefter träffade jag varje enskild elev för att förklara syftet med mitt arbete och syftet med 

intervjun, samtidigt som jag gick igenom informationen i informationsbrevet där jag betonade 

vikten  av  att  deras  föräldrar  måste  godkänna  intervjun,  samtidigt  som jag  förklarade  att 

intervjun är frivillig och att det är helt ok att säga nej. Jag gav varje elev informationsbrevet  

som de skulle ta med hem till vårdnadshavare och bad dem ta brevet tillbaka till skolan några 

dagar senare. På samma sätt kontaktades modersmålsläraren. Samtliga informanter som blev 

tillfrågade gav ett positivt svar och därefter kunde tid och plats för varje intervju bestämmas.

Med tanke på vilka frågeställningar denna studie bygger på blev det även, som jag beskrev 

tidigare,  bestämt  att  intervjufrågorna  skulle  bestå  av  öppna,  ostrukturerade  och  lågt 

standardiserade frågor, där varje informant skulle få möjlighet att, med egna ord, uttrycka sina 

egna  uppfattningar,  erfarenheter  och  tankar  kring  varje  fråga  samtidigt  som  jag  som 

intervjuare  skulle  ha  möjlighet  att  ställa  följdfrågor  för  få  en  bättre  förståelse  av  det 
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informanten berättar. Informanterna delades in i olika kategorier där frågorna anpassades till 

varje  kategori  vilket  betyder  att  klasslärare,  andraspråkselever  och  modersmålslärare  hade 

olika frågor. Intervjuerna som genomfördes i denna studie spelades in med en mobiltelefon. 

Patel och Davidson (2011:87) skriver att en fördel med ljudinspelningar är att intervjusvaren 

registreras direkt medan en nackdel med denna typ av registrering är att intervjuerna måste 

transkriberas,  vilket  enligt  författarna  kan  ta  mycket  tid.  En  annan  nackdel  kan  vara  att 

informanterna inte är spontana i sina svar och tanken på att det de säger spelas in kan leda till 

att de inte upplever situationen som särskilt behaglig, skriver författarna. Min uppfattning är 

att informanterna i denna studie inte har påverkats av ljudinspelningen och att varken de eller 

jag la märke till mobiltelefonen efter att ljudinspelningen startades. En annan fördel är att jag 

har kunnat aktivt lyssna och koncentrera mig på det informanterna berättar, utan att behöva 

anteckna och skriva det som sägs under tiden som de berättar.

Stukát (2005: 40) skriver att miljön där intervjuerna genomförs är viktig och skall vara ostörd 

och trygg – både för intervjuaren och informanten. Författaren menar att det då är lämpligast 

att intervjuerna genomförs på informanternas hemmaplan. Alla intervjuer i denna studie har 

genomförts i  en skolmiljö, under informanternas arbetstid.  Elevintervjuerna genomfördes i 

grupprum dvs. i en lugn och ostörd miljö som eleverna var bekanta med. Intervjuerna med 

klasslärarna  och  modersmålsläraren genomfördes  i  deras  klassrum  respektive  grupprum. 

Intervjuerna med klasslärare varade i 20-25 minuter, med modersmålsläraren i 20 minuter och 

med eleverna 10-15 minuter.

3.4 Bearbetning av data

Fejes och Thornberg (2009: 32) skriver att arbete i samband med analys av kvalitativa data 

består av att forskaren arbetar aktivt med sitt material genom att organisera det, bryta ner det, 

sortera, koda och söka efter mönster med syfte att skapa nya meningsfulla data. Författarna 

menar att det inte finns några fasta regler som skall följas och att varje kvalitativ studie är 

unik, vilket leder till  att det arbetssättet i  samband med kvalitativ analys också blir unikt.  

Även Stukát (2005: 41) skriver att det inte finns några fasta regler som skall följas förutom att 

det  är  nödvändigt  att  intervjuutskrifterna  läses  flera  gånger  för  att  innehållet  skall  kunna 

förstås mer på djupet, vilket sedan leder till att själva resultatet blir mindre ytligt. Efter varje 

genomförd intervju transkriberades intervjun med hjälp av datorn genom att jag då spelade 

upp informanternas svar och skrev ner det som de sa på datorn. Informanternas intrevjusvar 
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skrevs under olika rubriker, med informanternas namn som huvudrubrik. Därefter läste jag 

intervjuerna och ännu en gång sorterade deras svar genom att jag fokuserade på det som jag 

ansåg var viktigt och relevant, och som hade med intervjufrågorna att göra. Alla intervjusvar 

skrevs  sedan  ut  och  alla  papper  sorterades  sedan  i  olika  grupper  –  lärare,  elever, 

modersmålslärare och sparades i en vanlig pärm, på datorn och på en USB-sticka.

Patel och Davidson (2011: 121) skriver att det finns flera fördelar med att göra en löpande 

analys direkt efter  en intervju eftersom det då kan uppstå nya tankar och idéer om själva 

intervjun och frågorna men även om hur arbetet kan vidareutvecklas. Författarna skriver att 

det är viktigt att intervjuerna läses flera gånger och att i samband med detta föra anteckningar 

om vilka tankar som dyker upp. Efter att varje intervju hade transkriberats, skrivits ut och 

lästs  upprepade gånger,  dök det  upp tankar  och reflektioner  som samtidigt  skrevs  ner  på 

samma papper, vid sidan om svaren. Detta med syfte att kunna användas senare i samband 

med diskussion och analys. När alla intervjuer var genomförda och när det var dags att börja 

med analys och diskussion lästes varje intervju ur en och samma kategori flera gånger. Jag 

började med klasslärarnas intervjuer. Nya anteckningar och tolkningar skrevs ner i samband 

med varje fråga. Därefter jämfördes svaren på varje enskild fråga. I samband med detta låg 

mitt fokus på vilka likheter och skillnader som kunde hittas. Samma arbetssätt användes vid 

varje  fråga.  Samma  arbetssätt  användes  även  då  intervjusvaren  i  nästa  kategori  – 

andraspråkselever – skulle analyseras. Därefter analyserades modersmålslärarens intervju.

 Fejes och Thornberg (2009:33) hänvisar i sin text till Kvale som menar att det finns sex olika 

huvudmetoder  för  kvalitativ  analys  av  intervjuer.  Dessa  är  koncentrering,  kategorisering,  

berättelse, tolkning, modellering och Ad hoc. I denna studie har jag utgått från analysmetoden 

kategorisering, vilket innebär att intervjuerna har sorterats i olika kategorier där likheter och 

skillnader i varje intervju har analyserats fram. Detta har resulterat i att resultatet består av hur 

klasslärare arbetar och vad de har gemensamt i sitt arbetssätt, erfarenheter och uppfattningar 

om andraspråksinlärning. När det gäller resultatet av vad andraspråkselever upplever att de 

behöver i undervisningen har det kommit fram vad i undervisningen som kan användas som 

lämpliga arbetssätt när det gäller deras språkutveckling. När det gäller modersmålslärarens 

intervjusvar har det kunnat konstateras hur och på vilket sätt modersmålsundervisningen och 

samarbetet mellan modersmålsläraren och klasslärare kan förbättras så att eleverna har större 

nytta av det.
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3.5 Trovärdighet

Stukát  (2005:  125–129)  skriver  om tre  viktiga  begrepp  som är  väsentliga  att  utgå  från  i 

samband  med  en  diskussion  om  undersökningens  tillförlitlighet  och  kvalitet.  Dessa  tre 

begrepp är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.

Reliabiliteten handlar om hur bra och lämpligt ett mätinstrument är på att mäta. Författaren 

förklarar  begreppet  mer  konkret  genom  att  ta  som  exempel  en  situation  där  personers 

kroppslängd skall mätas. Författaren menar då att detta skulle kunna göras genom att man 

med ögonen uppskattar en persons längd, vilket skulle då resultera i att denna typ av mätning 

skulle ha låg reliabilitet. Om man skulle använda ett elastiskt måttband skulle resultatet bli 

mer tillförlitligt men fortfarande inte helt riktigt, eftersom resultatet skulle påverkas av hur 

hårt man drar i måttbandet under mätandet eftersom måttbandet är elastiskt. På samma sätt 

kan  reliabiliteten,  dvs.  resultatet  i  samband  med  kvalitativa  undersökningar  påverkas  av 

feltolkning  av  frågor  och svar,  av  frågornas  formulering  och  relevans,  av  informanternas 

dagsform eller felskrivningar vid behandlingen av svaren, skriver Stukát. Detta betyder att 

resultatet i denna studie har påverkats av frågorna och frågornas formulering, vilket innebär 

att om andra frågor hade ställts, så hade resultatet blivit annorlunda. Samtidigt kan resultatet 

ha påverkats av min dagsform då jag analyserade informanternas intervjusvar, vilket innebär 

att svaren kunde ha tolkats på något annat sätt om jag hade alanyserat dem vid något annat  

tillfälle eller om någon annan person hade analyserat samma intervjusvar.

Undersökningen i denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer som metod 

och inte med hjälp av enkäter eller observationer av den anledningen att jag ser intervjuer som 

mer relevanta och tillförlitliga för den typ av frågeställningar som denna studie utgår ifrån. 

Med tanke på att  fokus i  denna studie och denna studies  frågeställningar  ligger  på några 

klasslärares och några elevers tankar, erfarenheter och uppfattningar ansåg jag att intervjuer 

som metod skulle ge ett mer tillförlitligt resultat än t ex enkät eller observation, eftersom det, i 

samband med en intervju skapas möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor och formulera 

om frågorna och göra dem mer tydliga, vilket resulterar i att forskaren får mer konkreta och 

tydliga svar,  samtidigt som risken för missförstånd – från båda sidor  – minskar.  Detta till 

skillnad från undersökning med hjälp av enkät eller observation, där forskaren inte har någon 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få en bättre bild och förståelse av det som man ser i 

samband  med  observation  eller  i  samband  med  de  svar  som  man  får  i  samband  med 
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undersökning i form av enkät, där missförstånd av frågor eller  svarsalternativ kan uppstå, 

samtidigt  som  det  kan  uppstå  misstolkningar  av  svaren  från  forskarens  sida  genom  att 

forskaren  och  informanten  inte  har  möjlighet  att  delta  i  ett  gemensamt  samtal  eller  har 

möjlighet att förtydliga sina frågor och svar. Intervjusvaren i denna studie har spelats in med 

en mobiltelefon, med hjälp av ljudinspelning och utan någon observation, vilket innebär att 

resultatet inte hade blivit samma om jag i denna studie hade valt att även observera mina 

informanter.

Begreppet  validitet talar  om  hur  bra  ett  mätinstrument  mäter  det  som  skall  mätas  och 

reliabilitet ses här som en viktig förutsättning för validitet, skriver Stukát (2005: 126-28) och 

menar att det är viktigt och nödvändigt att man som forskare som gör en undersökning hela 

tiden ställer sig frågan vad det är man vill undersöka och om det är just det man undersöker. I 

samband  med  detta  är  det  nödvändigt  att  fundera  på  hur  frågorna  ställs  till  informanten 

eftersom det är frågorna som avgör vilka svar man får. Författaren skriver även att validitet 

även kan påverkas av hur ärliga informanterna är i sina svar och att det därför är nödvändigt 

att man är medveten om att svaren som man har fått kanske inte är helt ärliga. I denna studie 

har  jag,  i  samband  med  formuleringen  av  frågorna  till  intervjuerna,  utgått  från 

andraspråksinlärning och detta är  något  som har varit  gemensamt för alla  frågor som har 

ställts  men  samtidigt  har  frågorna  som  har  ställts  formulerats  utifrån  olika  roller  som 

informanterna har, vilket innebär att klasslärare, andraspråkselever, modersmålsläraren inte 

har fått samma typ av frågor medan själva temat har varit det gemensamma. 

Generaliserbarhet handlar om att fundera över och vara medveten om vilka grupper  resultatet 

som undersökningen har gett  gäller,  skriver Stukát (2005: 129) och menar  att  det då kan 

handla om en större grupp människor eller en viss grupp människor, på ett specifikt ställe. 

Författaren  menar  att  värdet  av  resultatet  inte  blir  samma  om  det  gäller  en  viss  grupp 

människor eller om det kan generaliseras till en större grupp människor (ibid.). 

I denna studie har jag, i samband med studiens undersökning, fokuserat på och utgått från en 

viss grupp människor, på ett visst ställe, dvs. jag har genomfört min undersökning på en viss 

skola,  med en viss grupp informanter,  vilket betyder att  resultatet  i  denna studie inte kan 

generaliseras och ses som relevant när det gäller alla klasslärare, alla andraspråkselever, alla 

modersmålslärare eller alla skolor i landet. 
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3.6 Etiska principer

För att en undersökning skall kunna genomföras måste etiska krav för forskning och forskare 

uppfyllas, vilket innebär att forskarens rätt att genomföra en undersökning måste bevisas och 

ifrågasättas,  skriver  Stukát  (2005:  130–133).  Dessa  krav  och  rekommendationer,  enligt 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapiga  forskningsrådet  (HSFR)  består  av  informationskravet,  

samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet  innebär  att  de  som  skall  delta  i  studien  och  undersökningen  skall 

informeras om själva studien, om studiens syfte, om att deltagandet i studien är frivillig och 

att deltagandet, när som helst, kan avbrytas. Dessutom skall den forskningsansvariges namn 

och  institutionsanknytning  presenteras.  Lika  viktigt  är  det  att  även  noggrant  beskriva 

undersökningens syfte, hur resultatet kommer att användas samt hur undersökningen kommer 

att gå till, skriver Stukát. I samband med undersökningen i denna studie, som har genomförts 

med hjälp av intervjuer, har dessa rekommendationer följts genom att de medverkande har, en 

vecka  innan  varje  intervjutillfälle,  informerats  om själva  studien,  studiens  syfte,  om hur 

resultatet kommer att användas och att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas. All denna information har deltagarna fått skriftligt i form av ett informationsbrev (se 

Bilaga 1 och 2).

Samtyckskravet handlar om att de medverkande har rätt att själva bestämma över om de skall 

medverka  i  undersökningen.  Deltagande som är  under  15  år  behöver  ha  vårdnadshavares 

tillåtelse  för  att  kunna  delta  i  undersökningen.  Potentiella  deltagare  får  inte  utsättas  för 

påtryckning och påverkan från forskaren och skall själv bestämma på vilka villkor han/hon 

skall delta i undersökningen. Undersökningen i denna studie genomfördes med fem elever 

som är under 15 år. Dessa elever har innan själva undersökningen fått ett informationsbrev 

som de skulle ta hem till föräldrarna där föräldrarna skulle skriva lämna sin namnskrift i fall 

deras barn fick medverka i undersökningen (Se bilaga 1).

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande skall informeras om att som de säger skall 

behandlas med sekretess och att hänsyn kommer att tas till deras anonymitet, vilket innebär att 

det skall vara omöjligt för någon utomstående att få veta den deltagandes namn. I samband 

med  undersökningen  i  denna  studie informerades  de  deltagande  om  att  undersökningen 

kommer att vara anonym och att inga namn, på varken personerna eller skolan, kommer att 
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avslöjas. De deltagande informerades även om att själva intervjun kommer att spelas in med 

en mobiltelefon och att materialet inte kommer att visas för någon samt att materialet, efter att 

studien har blivit färdig och godkänd, skall raderas. 

Nyttjandekravet innebär  att  den  information  som  har  uppkommit  i  samband  med 

undersökningen inte får användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften, vilket 

innebär att informationen bara får användas för forskningsändamål.
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4 Resultat

I det här avsnittet kommer informanternas svar att presenteras. Avsnittet kommer att delas in i 

underrubriker  med  koppling  till  de  frågor  som  har  ställts  till  informanterna  i  varje 

informantsgrupp.  Klasslärare  kommer  att  benämnas  med  KL,  elever  med  E  och 

modersmålsläraren med ML. Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning.

4.1 Klasslärarnas strategier och arbetssätt 

KL1 uppger att  allt,  enligt  henne,  handlar om att  prata och jobba gemensamt och inte så 

mycket med självständigt arbete. KL1 berättar att hon nästan aldrig använder böcker i sitt 

arbetssätt, utan arbetar mycket praktiskt istället. När det handlar om läseböcker och texter så 

handlar det även då om att prata mycket och att aktivt arbeta med texten genom att först  

tillsammans  med eleverna  gå igenom texten  innan själva  texten  läses.  Enligt  KL1 är  det 

viktigt att ge förförståelse, att berätta och samtala, att identifiera och förklara de begrepp som 

man vet är svåra och nya, att prata och förklara ord och detta har alla elever nytta av, inte bara 

flerspråkiga elever, menar klassläraren och säger ''ordförståelse och svagt ordförråd behöver 

alla elever arbeta med men speciellt flerspråkiga elever eftersom det är det de har mest brister 

i''. Men detta betyder dock inte att man skall förenkla lektionerna, eftersom då lär de sig inte 

samtidigt som det inte gynnar de elever som behärkar språket väl, menar KL1.

Även  Kl2  menar  att  det  största  problemet  som  flersprkiga  elever  har  är  problem  med 

ordförståelsen och svagt ordförråd och det är det som de behöver mest hjälp med. För att 

hjälpa dem med detta säger KL2 att hon pratar mycket, använder bilder och att det hon säger 

måste  hon samtidigt  förstärka  med bilder,  en film eller  genom att  skriva  på tavlan.  KL2 

berättar vidare att det blir mycket samtal om ord när de går igenom något nytt och att hon då  

måste stanna upp och förklara dessa nya ord, vilket sedan leder till diskussion kring varje nytt 

ord, vilket resulterar i att allt tar mycket längre tid och det blir mycket fokus på andra saker,  

som man från början inte trodde att man skulle behöva gå igenom. KL2 menar samtidigt att 

det är viktigt att ställa krav för det är så de kommer att lära sig samt att inte göra orden för 

lätta. Läraren menar att det är viktigt att använda svåra ord också för annars kommer de inte 

att  lära  sig  och  att  man  inte  ska  förenkla  språket  och  lektionerna  bara  för  att  det  finns 
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flerspråkiga elever i klassen, utan man ska använda så många olika ord som möjligt och lite 

svårare ord men samtidigt förklara. KL2 säger även att det är svårt för dessa elever att läsa 

själva och att de därför bara har högläsning där hon läser högt för eleverna men då är det mer 

för att eleverna skall lugna ner sig och varva ner, utan något samtal om ord och texten efteråt 

eftersom det skulle ta alldeles för lång tid. 

Även KL3 säger att flerspråkiga elevers största problem med språket är ett svagt ordförråd 

och att det därför är viktigt att jobba med grunden i allt man gör för att kunna gå vidare. Hon 

menar  att  man  hela  tiden  måste  använda  sig  av  olika  strategier  så  som  tankekartor, 

tankemodeller, bilder, stödjandeord och att det är viktigt att arbeta med förförståelsen i allt 

man gör. KL3 säger då att hon brukar använder sig av VÖL-metoden som består av tre spalter  

där de första handlar om vad eleverna redan vet om ämnet, t ex fåglar. Andra spalten handlar 

om vad de önskar lära sig om fåglar och tredje handlar om vad de har lärt sig. Genom att 

arbeta på det här sättet tar man upp nya ord och begrepp och arbetar med dem, man jobbar 

med enkla meningar  som eleverna i  par  får  skapa och skriva,  eleverna  får  diskutera  och 

samarbeta med varandra samtidigt som man hela tiden utgår från det som de är intresserade av 

och vill lära sig – vilket är viktigt för då blir de mer intresserade, menar KL 3. Eleverna får 

även rita, skriva korta texter om det som de har ritat där de får använda alla dessa nya ord och 

begrepp samtidigt som de får berätta för varandra vad de hade ritat. KL 3 berättar även att de 

arbetar i grupper där de får arbeta med korta texter. Det är viktigt att hela tiden prata om nya 

ord och förklara nya begrepp, anser KL 3. 

4.2 Praktiskt stöd och hjälp 

KL 1 säger att hon använder sig av film och att hon då skapar egna filmer. Hon anser att det är 

bäst att skapa egna filmer eftersom man då redan vet exakt vilka behov det finns i klassen, 

vilke svårigheter eleverna i klassen har, vad barnen skall lära sig och att det bästa är att då 

göra egna filmer, som är anpassade till eleverna och deras behov.. Hon skapar då filmer med 

bilder, dvs. med hjälp av bilder (stillbildsfilmer) medan i ämnet matematik använder hon mest 

sina händer och praktiskt material där hon spelar in det hon visar med händerna. Hon anser att 

filmer är bra eftersom ”då kan man gå tillbaka och visa flera gånger, samtidigt som man kan 

skicka dessa filmer till föräldrarna så att barnen kan titta på dem hemma”, vilket hon även gör. 

Hon svarar vidare att bilden används mycket samt förklaringar och ordbilder – ”det är viktigt 

att eleverna blir visuellt vana vid ord”. Hon arbetar mycket med synonymer eftersom eleverna 
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då får större ordförråd, vilket enligt henne är viktigt att arbeta med. Även KL2 säger att hon i 

det praktiska arbetet i undervisningen använder sig mest av bilder, men även film samtidigt 

som hon menar att det är viktigt att hela tiden bygga upp deras ordförråd, ordförståelse och 

introducera nya ord.

Kl3 säger däeemot att hon jobbar mycket två utifrån Vygotskijs sociokulturella teorin och hon 

menar att det är viktigt att eleverna hjälper varandra, lär av varandra och stöttar varandra samt 

arbetar i grupper. Hon säger också att de även använder sig av drama och rollspel och bilder. 

KL3  uppger  även  att  de  jobbar  mycket  med  högläsning  och  då  jobbar  hon  efter  en 

läsförståelsestrategi,  RT-modellen  som  bygger  på  att  förutse  textens  handling,  reda  ut 

oklarheter, samtala om ord och begrepp och till slut sammanfattar man det man har läst. 

4.3 Att hjälpa eleverna nå bra studieresultat

Kl1 anser att det viktigaste när man skall hjälpa andraspråkselever att nå bra studieresultat är 

att ha bra kontakt och bra samarbete med föräldrarna för ”då kan man nå vilka framgångar 

som helst”. K1 säger också att det är viktigt att föräldrarna blir informerade om vad barnen 

jobbar  med  i  skolan  samt  hur  de  kan  hjälpa  dem  hemma.  Det  är  viktigt  att  det  på 

föräldramöten finns tolkar och att de förstår det som sägs för annars kommer de inte, säger 

KL1. Det är viktigt att vara tydlig med målen och att hela tiden jobba med ord, med meningar, 

med  nya  begrepp  och  med  elevernas  ordförråd  och  ordförståelse,  säger  KL1.  Detta  till 

skillnad från KL2 som tycker att det skulle behövs fler svenska som andraspråkslärare som 

kan hjälpa dessa elever så att eleverna får hjälp och stöd. På frågan om det finns möjlighet till 

det  svarar  hon att  det  är  enbart  de  elever  som visar  lägst  resultat  på  tester  som får  den 

möjligheten att få hjälp av en svenska som andraspråkslärare. Hon tycker att det är betydligt 

fler elever i klassen som skulle behöva det. ”Detta styrs av pengar”,  menar KL2.

KL3 anser att det är viktigt att hela tiden stötta eleven, att eleverna får jobba ihop, att de 

hjälper varandra och att de som behöver hjälp får det i tid. 

4.4 Samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare

KL1 säger att hon bara samarbetar med den somaliska modersmålsläraren eftersom det är 
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somaliska  som  de  flesta  andraspråkselever,  i  hennes  klass,  har  som  modersmål.  Detta 

samarbete  bygger  då  på  korta  samtal,  när  de  stöter  ihop  och  pratar  lite  kort  – utan 

studiehandledning i klassen. De andra modersmålslärarna träffar hon aldrig eftersom de inte 

har så mycket tid och arbetar på olika skolor vilket, enligt henne, är synd. KL1 säger även att 

de barnen som har ett utvecklat modersmål och som har gått i skolan i sitt land är mycket  

bättre på svenska än de andraspråkselever som är födda i Sverige men vars föräldrar talar 

svenska hemma.  KL2 säger däremot att det finns modersmålslärare som hon inte har något 

samarbete alls med, samtidigt som hon samarbetar mest med modersmålsläraren i somaliska. 

Detta  samarbete  bygger  då på korta  samtal  om vad de arbetar  med på  lektionerna  så att 

modersmålsläraren,  när  det  behövs,  kan  ta  upp  det  även  på  somaliska  när  eleverna  har 

modersmålsundervisning.  KL2  säger  att  hon  samarbetar  mest  med  modersmålsläraren  i 

somaliska eftersom det finns flest elever i klassen som talar somaliska och eftersom han alltid 

är  på plats,  till  skillnad  från de  andra  modersmålslärarna  som samtidigt  arbetar  på  andra 

skolor  i  kommunen och inte  är  där  på heltid. KL2 berättar  också att  hon inte  har någon 

studiehandledning i klassen fast det skulle definitivt behövas.

KL3 säger att  det  finns tre  modersmålslärare som kommer till  klassen men att  det  är  30 

minuter  per  gång  vilket,  enligt  henne,  är  för  lite.  KL3  säger  att  hon  önskar  att 

modersmålsläraren kom in och hade mer tid och mer studiehandledning – både i svenska men 

även  i  matematik  där  det  svenska  språket,  är  så  otroligt  viktig,  menar  läraren. 

”Modersmålslärarna är så otroligt viktiga och man skulle behöva mycket mer samarbete med 

dem”  säger  KL3 och tycker  även att  modersmålslärarna  fortfarande är  lite  utanför  själva 

verksamheten – ”de gör lite sitt och vi gör lite vårat, vilket är synd”. Det som skulle vara det 

bästa,  tycker hon, är om klasslärarna och modersmålslärarna kunde jobba mer gemensamt 

samtidigt,  planera  tillsammans  samtidigt  som svenska  som andraspråkslärarna  bör,  enligt 

henne, ha en större roll i allt.

4.5 Att inte kunna visa sin kunskap 

 E1 säger att det känns jobbigt när han kan svaret på någon fråga och när han inte kan förklara 

och säga det på svenska. Eleven säger att det är irriterande när han försöker förklara vad och 

hur han menar och när ingen förstår honom. Eleven säger att han då frågar en kompis som 

talar samma språk och att kompisen då hjälper till. Även E2 säger att är jobbigt att inte kunna 

förklara vad man menar och att ingen förstår hur man menar, säger eleven och tar då ett 
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exempel i matematik där hon räknade på ett annorlunda sätt och alltid fick fram rätt svar men 

läraren förstod inte när hon försökte förklara hur hon kom fram till svaret. Eleven säger också 

att det ofta händer att hon inte förstår något och att hon då inte ber om hjälp eftersom ”det är 

pinsamt att hela tiden be läraren om hjälp”. Eleven berättar vidare att det händer oftast när de 

har NO och när de arbetar med olika frågor. Hon säger att hon kan svaren på sitt språk men att 

hon inte kan förklara det på svenska ”och fast jag försöker förklara förstår inte läraren vad jag 

menar”. Även E3 säger att det är jobbigt när hon skall svara på någon fråga eller berätta något  

och att hon då brukar fråga kompisen som talar samma språk om hjälp.

E4 säger att det svårt att förstå olika texter och att det då känns jobbigt att han, hela tiden, 

måste fråga vad olika ord betyder.  Eleven svarar vidare att  läraren då brukar  förklara för 

honom och att ibland, om det är många svåra ord, säger läraren att han inte behöver inte läsa  

texten  utan  bara  lyssna  och texten  får  han  läsa  med modersmålsläraren  istället.  E5 säger 

däremot att det jobbigaste för honom är svara på frågor i boken och att det blir jobbigt när han 

inte förstår frågan. Samma sak även när han skall skriva svar på frågor om en text – ”det blir 

svårt att säga olika meningar på svenska”, även om man kan säga dem på sitt språk. 

4.6 Lärarens hjälp och stöd i undervisningen

E1 tycker att det skulle vara bra om det fanns någon i klassen som kan det språk som han talar 

och som är med hela tiden, som kan översätta och förklara svåra ord. E1 säger även att det 

skulle vara bra att sitta med en svensk kompis, som kan svenska bra ”för då kan man hjälpa 

varandra och då lär man sig svenska bättre”.  Samtidigt säger E1 att det underlättar att ha 

någon kompis som talar samma språk och som kan översätta. E2 tycker att det skulle vara 

mycket lättare om läraren själv frågade om hon behöver hjälp och att läraren förklarar lite mer 

och på olika sätt när hon går igenom något på tavlan eller när hon ger dem en uppgift  – 

”kanske visar med olika saker eller använder bilder istället för att bara berätta”. Dessutom 

säger eleven att hon fortfarande är rädd att prata och säga fel och att hon alltid tror att andra 

kommer att skratta om hon säger fel men att hennes kompisar också säger fel och inte kan 

svenska så bra, så då blir det lättare att prata. Hon tycker också att det skulle vara bra att ha 

lexikon och ordböcker som man kan använda och titta i när man vill för då skulle man kunna 

visa läraren vilka ord man menar och inte förstår. E 3 säger däremot att det skulle vara bra om 

läraren ritar hur han menar och använder bilder istället för att bara prata och förklara ”för det 

skulle gå fortare att förstå då”, säger eleven. Detta till skillnad från E4 som säger att det skulle 
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vara  bra  om  alla  i  klassen  pratar  samma  språk  och  att  man  då  i  klassen  har  både  en 

modersmålslärare och en klasslärare som är med hela tiden. E5 tycker att läraren skall visa 

med bilder vad olika ord betyder, istället för att han bara förklarar.

4.7 Elevernas egna förslag

E1 säger att det skulle vara bra att en modersmålslärare är med på lektionerna hela tiden, 

medan E2 tycker att ”det är bra att sitta med någon som kan svenska bra istället för med 

någon som pratar samma språk för då lär man inte svenska”. E2 säger också att det skulle vara 

bra att ha extra lektioner efter skolan som man kan gå till och få hjälp med allt som man inte 

förstår och med olika ord. Eleven menar att man då skulle kunna ha läraren mer för sig själv 

och att läraren skulle ha mer tid till att hjälpa till. E3 tycker däremot att det skulle vara bra att 

ha en modersmålslärare i klassen som är med på lektionerna varje dag.

E4 säger även att det skulle vara bra om man fick rita mer istället för att prata och få sitta med 

någon som pratar samma språk så att man kan hjälpa varandra. Även E5 tycker att det skulle 

vara bra om man fick rita eller titta på film istället för att prata.

4.8 Intervju med modersmålsläraren

På  frågan  vad  ML  har  för  erfarenhet  av  andraspråkslever  och  deras  utveckling  av 

andraspråket svarar ML att de flesta elever bara vill lära sig svenska och helst inte vill gå på  

modersmålsundervisning.  ML  menar  att  eleverna  inte  ser  att  de  har  någon  nytta  av 

modersmålsundervisning och av sitt modersmål och att det främst är föräldrarna som vill att 

deras barn skall gå på modersmålsundervisning. ML säger att dessa elever behöver mycket 

stöd och hjälp i klassen och att vissa av dem har det riktigt tufft på grund av språket samtidigt 

som klasslärarna inte alltid hinner hjälpa dessa elever med deras språksvårigheter. ML har 

studiehandledning  i  olika  klasser  och  hennes  erfarenhet  är  att  dessa  elever  har  mycket 

kunskap med sig som de inte kan visa det på grund av brist i språket. Men ML berättar även  

att det finns elever som kan språket bra och som kan prata men som inte vill prata för att de 

skäms och är rädda för att säga fel. ML menar att dessa elever behöver mycket stöttning och 

uppmuntran, de behöver få prata och öva på uttal eftersom det är det som de är osäkra på. ML 

berättar även att hennes erfarenhet är att de elever som är duktiga på sitt modersmål, även är 
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duktiga på svenska och att de som inte är så duktiga på sitt modersmål har större svårigheter  

med att lära sig svenska.

    

På frågan hur samarbetet  med klasslärarna ser ut  svarar ML att  det är  olika – med vissa 

samarbetar man mer, med andra mindre och att det definitivt skulle behövas mer samarbete. 

Vissa lärare är mer öppna för samarbete än andra, menar ML. Någon gemensam planeringstid 

har ML inte med någon av lärarna, utan samarbetet bygger mest på om det är något som 

behöver översättas och förklaras på modersmålet. ML berättar även att det skulle vara bra, för 

både henne och eleverna, om hon fick ta del av det som läraren går igenom innan själva 

studiehandledningen, istället för att komma in i klassrummet utan att vara insatt i det som de 

håller på med och utan att vara förberedd. På frågan vad kan göras så att andraspråkselever 

lyckas  ännu  bättre  i  utvecklingen  av  sitt  första-  och  andraspråk  svarar  ML  att 

modersmålsundervisning måste schemaläggas under skoltid och inte efter lektionstid eftersom 

eleverna  då  är  trötta,  hungriga,  omotiverade  och vill  helst  gå  hem.  Vidare  säger  ML att 

eleverna behöver få göra studiebesök på sitt modersmål så att de förstår vad som sägs och har 

chansen att ställa frågor och få svar på sina frågor – på sitt modersmål. Det är viktigt att 

eleverna har läroböcker och läromedel på sitt modersmål som de kan skriva i samt att skolans 

datorer har program och alfabet på olika modersmål så att eleverna lär sig och utvecklar sitt  

modersmål.

4.9 Resultatsammanfattning 

Alla  tre  klasslärarna  som har  intervjuats  ser  ordförråd och ordförståelse  som flerspråkiga 

elevers största problem, som de behöver mest hjälp med. Alla tre klasslärarna  arbetar på olika 

sätt, men med samma typ av problematik. Bild och förklaringar av ord och begrepp ses av alla 

klasslärare som ett növändigt och viktigt stöd i undervisningen. Det framkommer också att 

alla  elever  har svårigheter  då de skall  uttrycka sig på svenska,  då de inte  kan uttycka in 

kunskap och sina tankar på svenska, vilket upplevs av eleverna som jobbigt. Det som eleverna 

tillsammans  lyfter  fram  som  viktigt  är  kompisars  och  modersmålslärarnas  stöd,  bilder, 

kompisar  som talar bra svenska,  filmer och möjlighet att  få rita  istället  för att  prata.  Det 

framkommer  även  att  samarbete  mellan  klasslärare  och  modersmålslärare  inte  är  fullt 

utvecklat, utan sker spontant och oplanerat.
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5 Analys och diskussion

I detta avsnitt kommer jag först att analysera och diskutera resultatet. I samband med detta 

presenteras även de slutsatser som undersökningen i denna studie har resulterat i. Avsnittet 

avslutas sedan med en metoddiskussion, där metodvalet diskuteras.

5.1 Resultatdiskussion

 När det gäller frågeställningen hur klasslärare arbetar med och stödjer elever som har svenska 

som andraspråk  i  sin  undervisning  är  alla  klasslärare  som har  intervjuats  i  denna  studie 

överens om att flerspråkiga elevers största problem är ordförståelse och svagt ordförråd och 

att detta är något som dessa elever behöver mest hjälp och stöd med. Lärarna är överens om 

att  dessa  elevers  skolframgång  påverkas  just  av  deras  ordförråd  och  ordförståelse  och 

förståelse av begrepp och att detta är något som de som klasslärare hela tiden måste arbeta 

med för att hjälpa dessa elever nå målen och gå vidare i sin utveckling och i sitt lärande.

Alla tre klasslärare har olika strategier som de arbetar med och använder sig av för att nå ut 

till dessa elever. En klasslärare använder nästan inga böcker och eleverna jobbar nästan aldrig 

självständigt  eller  i  grupp,  utan allt  görs gemensamt,  visas  praktiskt,  med mycket  samtal, 

förklaringar  och  dialog  med  eleverna.  Detta  till  skillnad  från  en  annan  klasslärare  som 

använder sig av olika och konkreta metoder, tankekartor och tankemodeller med fokus på 

förförståelse, ordförståelse och ordförråd, där grupparbete och samarbete ses som viktigt. KL 

3 vill och försöker få eleverna att arbeta självständigt men det slutar ändå med samtal om nya 

ord och begrepp som eleverna inte förstår och behöver hjälp med och som, enligt klassläraren, 

tar mycket tid från lektionerna och leder till att det blir svårt att gå vidare. Detta visar att alla 

tre klasslärare arbetar på olika sätt men ändå är medvetna om och har erfarenhet av att det, i 

slutändan, är viktigt och nödvändigt att,  i  allt man gör med dessa elever, ge förförståelse, 

förklara, prata, berätta och visa och detta är något som betonas starkt av alla tre klasslärare. 

Detta är något som även Elmeroth (2010:98) skriver om, där författaren betonar vikten av 

begreppet förförståelse och ser den som grundläggande och central i den språkutvecklande 

undervisningen,  medan  Salameh  (2012:33)  och  Enström  (2013:169,  192)  skriver  att  ett 

utvecklat och varierat ordförråd är av stor betydelse för hur vi tillägnar och uttrycker kunskap 
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och att flerspråkiga elever behöver få hjälp och stöd med sitt ordförråd och med ordförståelse 

om de skall kunna klara av olika uppgifter och om de skall kunna ta del av undervisningen 

och lära.

Samtliga klasslärare är dessutom överens om att det är viktigt att hela tiden introducera nya 

ord. Två klasslärare anser att man inte skall göra lektionerna för enkla, trots att dessa elever 

har svårigheter med språket. En av dem menar att man inte skall göra orden och uppgifterna 

för lätta och för enkla bara för att man har andraspråkselever i klassen eftersom eleverna då 

aldrig kommer att lära sig, samtidigt som den andra av dessa två klasslärare säger att hon hela 

tiden använder synonymer, trots att eleverna inte förstår vad de betyder och att hon måste 

förklara vad dessa synonymer betyder. Klassläraren menar att man måste ställa krav på dessa 

elever och att det är så de kommer att lära sig – genom att inte göra det allt för enkelt för dem 

samt inte vara rädd att introducera nya ord. Samtliga klasslärare påpekar att bilden som hjälp 

och stöd är viktig och nödvändig och är överens om att bilden har en stor och betydelsefull 

roll i deras undervisning. Samtliga klasslärare ser bilden som ett stöd och hjälp för eleverna 

att förstå olika ord, begrepp, det som läraren säger och pratar om, vilket gör det lättare för 

eleverna att förstå olika texter, budskap och information. Två av lärarna använder även filmer 

som stöd i  undervisningen, där den ena av dem skapar egna filmer som hon anpassar till 

eleverna och till  de behov som finns i klassen. En klasslärare använder sig av drama och 

rollspel  i  undervisningen.  Detta  är  något  som  även  Ellneby  (2007:158-162)  skriver  om. 

Författaren  menar  då  att  hjälpmedel  så  som bl.a.  bilder,  film  och  drama  är  viktiga  och 

nödvändiga hjälpmedel att använda sig av när man i undervisningen skall bemöta och stödja 

flerspråkiga elever och deras utveckling. 

Alla tre klasslärare är överens om att det är nödvändigt att hela tiden förstärka allt man säger 

med bilder, kroppen eller film och att det inte räcker med att bara förklara och berätta för det 

kan hända att eleverna missuppfattar det man säger och menar.

Undersökningen  visar  även  att  två  klasslärare  arbetar  strategiskt  med  läsförståelse  och 

läsning, medan en klasslärare använder högläsning som en metod för att lugna ner eleverna då 

de  är  högljudda.  De två  klasslärare  som arbetar  strategiskt  med läsförståelse  och läsning 

arbetar då mycket med elevernas förförståelse, med textens ord och begrepp där samtal om 

textens innehåll och budskap ses som viktiga och självklara. Detta till skillnad från den ena 

klassläraren som använder högläsning som ett sätt att lugna eleverna då de är stökiga – utan 
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något samtal om det som läses, varken innan eller efter att texten har lästs. Detta bidrar inte, 

enligt min uppfattning, till elevernas språkutveckling eftersom samtal om ord, begrepp och 

om själva innehållet i texten inte uppmärksammas och diskuteras och inte heller kan bidra till 

utvecklingen  av  dessa  elevers  ordförståelse  och  ordförråd  –  vilket  är,  enligt  alla  tre 

klasslärares erfarenhet,  andraspråkslevers största problem. Även Gibbons (2006:118―128) 

ser  samtal  om  texter,  både  innan  och  efter  de  läses,  som  viktigt  för  språkutvecklingen. 

Anledningen till att den här klassläraren arbetar på det här sättet är att samtal om innehållet i 

texten  och textens  ord skulle  ta  alldeles  för  lång tid,  menar  läraren.  Men frågan som då 

samtidigt  väcks  är  hur  dessa  elevers  intresse  för  böcker  skall  kunna  väckas  samt  hur  de 

kommer att utveckla sitt ordförråd och sitt språk om inte de får den tid det tar att samtala om 

nya ord och utan att de får ställa frågor och samtala om texten. Jag tycker att, om lärarna inte 

skapar tid till och prioriterar det som eleverna har svårigheter med, kommer eleverna aldrig att 

utvecklas och få hjälp med sina svårigheter. Jag tycker även att samtal om innehållet i olika 

texter är viktigt och gynnar alla elever och skall, av lärare, ses som viktigt eftersom samtal om 

texter bidrar till elevernas ordförråd, ordförståelse och läsförståelse. Gibbons (2006:118-128) 

skriver att det är viktigt att eleverna har en förförståelse och kunskap om texten och textens 

ord och begrepp innan själva läsningen så att de kan förstå det som läses och menar att detta 

är något som lärare bör lägga stort fokus på och arbeta aktivt med, vilket den ena klassläraren 

inte gör. Frågan som då samtidigt väcks är hur koncentrerade och intresserade eleverna är av 

det som läraren läser och om, även de ser högläsning och böcker som ett sätt att skapa lugn 

och ro i klassrummet.

Enbart en av klasslärarna nämner grupparbete och arbete i par och ser detta som viktigt och 

nödvändigt. Läraren menar att det är viktigt att dessa elever får arbeta i grupper och i par där 

de får hjälpa varandra, stötta varandra och samarbeta, vilket även Lindberg (2013:499) skriver 

om och menar att språket och lärandet utvecklas genom att eleverna får samarbeta och arbeta i 

smågrupper, samtidigt som även Gibbons (2006:39, 45) belyser att det är genom att arbeta i 

grupper  som eleverna  övar  på  att  formulera  meningar,  ställa  frågor,  lyssna  och  göra  sig 

förstådda.

På frågan vad som behövs och krävs för att andraspråkselever skall nå målen och uppnå bättre 

studieresultat ger alla tre klasslärare olika typ av svar. KL2 menar att det krävs fler svenska 

som andraspråkslärare och speciallärare som dessa elever kan gå iväg till så att de där kan få 

hjälp  och stöd  med  ordförståelse  och  sitt  ordförråd.  Läraren  menar  att  alla  elever  skulle 
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behöva få den typ av stöd och inte bara de som visar lägst resultat på tester – vilket är fallet i 

hennes  klass.  Elmeroth  (2010:81–84)  menar  dock  att  det  är  allas  ansvar  att  bidra  till 

flerspråkiga  elevers  språkutveckling  istället  för  att  det  ansvaret  enbart  läggs  på  lärare  i 

svenska  som andraspråk  men  att  det  även  förutsätter  att  alla  lärare  har  samma  syn  och 

kunskap om flerspråkighet och språkutveckling. KL1 ser samarbete och kontakt med föräldrar 

som en nyckel till  framgång när det gäller  flerspråkiga elever och deras  lärande.  Läraren 

menar att ömsesidig respekt är viktigt och att det är nödvändigt att föräldrar får ta del av det 

som eleverna lär sig i skolan samt att de får tydlig och konkret information om hur och vad de 

kan göra för att hjälpa sina barn hemma. Detta förutsätter information på ett språk som de 

förstår samt att tolkar används som stöd, istället för att man exkluderar föräldrarna på grund 

av  att  de  inte  behärskar  språket,  menar  klassläraren.  Detta  är  något  som även  Axelsson 

(2013:567) ser som viktigt och nödvändigt för flerspråkiga elevers lärande och utveckling.

KL3 ser lärarens stöttning, feedback och sociala samspel som det centrala och viktigaste till 

flerspråkiga elevers skolframgång. Vuxnas feedback, stöd och uppmuntran till socialt samspel 

är även något som Ellneby (2007:158–162) anser som viktigt och nödvändigt om man skall 

bidra till flerspråkiga elevers lärande och språkutveckling.

Den andra frågeställningen som ställs i denna studie handlar om vad andraspråkselever anser 

att  de behöver  för stöd och hjälp för  att  de lättare  skall  kunna ta  del  av undervisningen. 

Studien visar att två elever anser att det mest givande för dem skulle vara att få sitta med 

någon svensk kompis,  som kan svenska bra och som de kan lära språket av.  Flera elever 

påpekar att det inte är så utvecklande att sitta med någon som talar samma språk eftersom ”då 

lär man sig inte så mycket svenska” samtidigt som flera elever har uttryckt att kompisar som 

har samma modersmål har varit och är av stor betydelse och hjälp i situationer då det svenska 

språket är och har varit ett hinder  –  t ex då läraren ställer en fråga som eleven inte förstår 

eller i situationer då eleven vill berätta och förklara något. Det framkommer även att samtliga 

elever i denna studie ser samarbete, samspel med andra samt kompisars stöd och hjälp – både 

svensktalande  kompisar  och  kompisar  som  talar  samma  modersmål  – som  viktigt  och 

nödvändigt i sin språkutveckling. Detta är något som även Ladberg (2003:186–187) lyfter 

fram och menar att socialt samspel, grupparbeten och samarbete mellan svensktalande elever 

och flerspråkiga elever bidrar till flerspråkiga elevers språkutveckling, samtidigt som eleverna 

på så sätt även lär sig om olika kulturer.
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I  samband  med  intervjuerna  framkom  det  att  modersmålslärarna  är  oerhört  viktiga  för 

flerspråkiga  elever.  Flera  elever  uttrycker  att  de,  som  hjälp  och  stöd,  skulle  vilja  ha 

modersmålslärare eller någon som talar deras språk som är med på lektionerna, tillsammans 

med klassläraren, på heltid, som kan översätta och förklara svåra ord – vilket samtliga elever 

uttrycker som det jobbigaste och svåraste med att inte kunna språket. En elev uttryckte att det  

bästa, enligt honom, skulle vara att ha en klass där alla elever har samma modersmål och att 

läraren kan både svenska och det modersmål som eleverna i klassen talar eftersom läraren då 

skulle  kunna  lära  ut  svenska  men  samtidigt  även  kunna  översätta  och  förklara  på 

modersmålet.  Förutom modersmålslärarnas  hjälp  uttrycker  flera  elever  att  det  är  bra  om 

klassläraren kan rita hur och vad läraren menar då läraren pratar om och förklarar något och 

att det är bra när läraren visar på olika sätt  – istället för att enbart förklara med ord. Detta 

visar att elevrna ser visuell förstärkning som viktigt, vilket även samtliga klasslärare i denna 

studie har lyft fram. 

En elev föreslår att det skulle vara bra att kunna använda ordböcker och lexikon, eftersom det 

då skulle skulle bli lättare att kunna ta reda på vad olika ord betyder samtidigt som det skulle 

bli  lättare att kunna förklara för läraren hur och vad man menar när man svarar på olika 

frågor  i  samband med gemensamma diskussioner.  Eleven berättar  då att  de inte  använder 

ordböcker eller lexikon på sitt språk i nuläget. Samtliga elever uttrycker även att det är jobbigt 

och svårt att inte kunna ge svar på frågor på svenska, trots att de kan svaret på sitt språk, och 

att det är väldigt jobbigt när läraren inte förstår hur och vad de menar när de försöker förklara.

Den  tredje  frågeställningen  handlar  om  hur  samarbetet  mellan  klasslärare  och 

modersmålslärare ser ut. Undersökningen visar att alla klasslärare samt modersmålsläraren, 

som har medverkat i denna studie, är överens om att det behövs mer samarbete, men påpekar 

även att det samarbetet som existerar ser olika ut. Klasslärarna menar då att de med några 

modersmålslärare  inte  har  något  samarbete  alls  med,  medan  med  några  andra 

modersmålslärare samarbetar de mer. Undersökningen visar att detta beror på och påverkas av 

vilket modersmål majoriteten av eleverna i  klassen har, vilket samtidigt leder till  och kan 

uppfattas som att de elever som inte tillhör majoriteten inte får samma typ av stöd, eftersom 

samarbete mellan klassläraren och deras modersmålslärare, på grund av att  majoriteten av 

eleverna i klassen inte talar det modersmålet, inte finns  – vilket kan uppfattas som orättvist 

mot dessa elever.
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I samband med elevintervjuerna i denna studie framkom det att några elever, som har deltagit 

i  denna studie,  ser modersmålslärarna som viktiga och nödvändiga i sitt  lärande och i  sin 

utveckling. Detta kan tolkas som att de elever, vars klasslärare och modersmålslärare inte har 

något samarbete, blir utan något stöd från modersmålsläraren i klassrummet. Detta är något 

som Ladberg (2003:190)  skriver  om och menar  att  modersmålslärare  är  ett  viktigt  stöd i 

undervisningen för flerspråkiga elever men att de även ger dessa elever en känsla av trygghet, 

vilket  är  nödvändigt  och  viktigt.  Detta  kan  betyda  att  brist  på  samarbete  mellan  vissa 

klasslärare  och  modersmålslärare  kan  påverka  dessa  elevers  skolsituation  och  skolmiljö 

negativt. 

Vidare  uttrycker  samtliga  klasslärare  att  det  samarbete  som  de  har  med  vissa 

modersmålslärare bygger på korta samtal, på rasterna, där de då informerar och berättar vad 

de  arbetar  med  eller  om det  är  något  konkret  som eleverna  behöver  hjälp  med  –  vilket 

modersmålslärare  hjälper  dem  med  då  de  har  modersmålsundervisning.  Detta  visar  att 

samarbetet inte är konkret och utvecklat, utan är mer abstrakt och verkar inte vara något som 

det skapas och ges tid till, utan sker spontant, på raster, när lärarna känner att de behöver 

hjälp. Det är bara en av dessa tre klasslärare som har studiehandledning i klassen med tre 

olika modersmålslärare och då handlar det om 30 minuter, två gånger i veckan – vilket den 

klassläraren anser är för lite. 

Undersökningen visar att elevernas möjlighet till studiehandledning påverkas av olika faktorer 

såsom bl.a. ekonomi, då de flesta modersmålslärare på den här skolan arbetar på flera olika 

skolor samtidigt och är inte tillgängliga och anställda på heltid, vilket samtidigt även påverkar 

samarbetet  med  lärarna.  Men samtidigt  uttryckte  en  klasslärare  att  hennes  uppfattning  är 

modersmålsläraren känner sig lite utanför verksamheten.  Detta visar att  samarbetet  mellan 

dessa  klasslärare  och  modersmålslärare  på  den  här  skolan  styrs  av  olika  faktorer  såsom 

ekonomi,  men  även  påverkas  av  otillräckligt  initiativtagande  från  båda  sidor,  drabbar 

eleverna. Modersmålsläraren uttrycker att det som alla skulle ha nytta av är om klasslärare 

och  modersmålslärare  kunde  sitta  och  planera  tillsammans  eller  gå  igenom  lektionerna 

tillsammans, innan studiehandledning, eftersom man då skulle få möjlighet att förbereda sig 

innan studiehandledningen, istället för att komma in i klassrummet utan att vara insatt i vad de 

gör. Detta skulle underlätta för alla, anser modersmålsläraren och menar att vissa klasslärare 

är mer öppna för samarbete än andra.
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Samtliga klasslärare och modersmålsläraren är dock överens om att alla andraspråkselever 

behöver kunna sitt  modersmål och alla lärare delar den erfarenheten att  de elever som är 

duktiga på sitt modersmål även är duktiga på svenska, vilket även bl.a. Ladberg (2003:12–15) 

skriver  om  och  påpekar  att  modersmålsundervisningen  bör  ses  som  ett  viktigt  stöd  vid 

andraspråksinlärning.  Även Elmeroth  (2010:89–91) menar  att  ju  bättre  ett  barn  är  på  sitt 

modersmål, desto lättare blir det för barnet att lära ett andraspråk. Men modersmålslärarens 

erfarenhet är att de flesta elever inte vill utveckla sitt modersmål utan istället enbart vill satsa 

på att  lära sig svenska och att det är föräldrarna som insisterar på att  deras barn skall ha 

modersmålsundervisning medan eleverna inte ser någon nytta med att kunna sitt modersmål. 

Modersmålslärarens uppfattning är att eleverna är omotiverade på grund av att de känner att 

svenska är viktigast att kunna men även för att modersmålsundervisning är schemalagd på 

eftermiddagen,  då  eleverna  är  trötta,  hungriga,  okoncentrerade  och  helst  vill  gå  hem. 

Modersmålsläraren  anser  att  detta  behöver  förändras  och  att  eleverna  behöver  få  ha 

modersmålsundervisning under skoltid. Modersmålsläraren påpekar även att det är viktigt att 

det finns läroböcker på olika språk som eleverna kan skriva i samt att det finns dataprogram 

på olika språk, vilket det inte alltid finns tillgång till.

Klasslärarna  som har  intervjuats  i  denna studie,  inklusive  modersmålsläraren,  verkar  vara 

medvetna om vilka svårigheter flerspråkiga elever har och de verkar förstå vikten av att hitta 

lämpliga  arbetssätt  för  att  hjälpa  dessa  elever.  Som  det  har  framkommit  i  denna  studie 

kommer samtliga klasslärare som har medverkat i denna studie i kontakt med samma sorts 

problematik och samma typ av svårigheter, men de bemöter och arbetar med dessa på olika 

sätt, beroende på vad de anser som lämpligt och fungerade arbetssätt för just de elever och de 

förutsättningar och behov som finns i just deras klass. Samarbete med föräldrar, grupparbete 

och socialt  samspel,  samt stöd och feedback från läraren är huvudområden som dessa tre 

klasslärare tillsammans ser som viktiga och nödvändiga på vägen till att hjälpa flerspråkiga 

elever nå målen och bra studieresultat.

Denna studie visar att  både klasslärare och andraspråkselever som har medverkat  i  denna 

studie  har  samma  syn  på  och  uppfattning  om  olika  svårigheter  som  flerspråkiga  elever 

upplever i skolan. Det har framkommit att eleverna själva upplever att de har svårigheter med 

att förstå språket och att uttrycka sig, vilket beror på svagt ordförråd och ordförståelse – vilket 

även lärarna är överens om och försöker hjälpa dessa elever med. Eleverna är överens om att 

det inte räcker med att läraren bara förklarar utan det är viktigt att lärarna, på olika sätt, även 
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visar det som de förklarar och berättar – vilket lärarna i denna studie visar att de är medvetna 

om. Det har även framkommit att flera elever ser modersmålslärare som nödvändiga och att 

brist  på  samarbete  mellan  klasslärare  och  modersmålslärare  kan  resultera  i  att  eleverna 

upplever  sin  skolsituation  som  ännu  jobbigare  och  svårare.  Klasslärarna  och 

modersmålsläraren är dock medvetna om att de behöver samarbeta mer, men frågan är hur 

detta samarbete skall kunna utvecklas och förändras till det bättre med tanke på att det är 

många olika faktorer, såsom bl a ekonomi, som spelar in.

   

5.2 Metoddiskussion

Intervju som kvalitativ metod, som har valts i denna studie, har varit en bra och fungerande 

metod  att  skaffa  information  från  olika  informanter  med,  där  informanternas  egna 

erfarenheter,  upplevelser  och uppfattningar  har  varit  i  fokus.  Informanterna valdes  utifrån 

olika roller  som de har  i  verksamheten,  vilket  har resulterat  i  att  undersökningen i  denna 

studie visar resultat från flera olika perspektiv, där allas erfarenheter och tankar anses som 

viktiga och relevanta. Med tanke på att denna studie handlar om olika individers uppfattningar 

och  erfarenheter,  anses  därför  intervju  som metod,  som har  använts  i  denna  studie,  som 

lämplig  och  bra  vilket  troligtvis  inte  hade  kunnat  konstateras  om  undersökningen  hade 

genomförts med en kvantitativ metod i form av t ex enkät, eftersom informanterna då hade 

varit mer begränsade i sina svar, vilket inte hade bidragit till studien på samma sätt. Samtidigt 

kan det konstateras att observation som metod inte heller hade varit lämplig, då det hade varit 

omöjligt  att  observera andraspråkselevers  tankar,  upplevelser  och erfarenheter  kring deras 

språkutveckling och kring hur de anser att det borde vara. Detta gäller även klasslärare och 

modersmålsläraren där fokus har legat på deras erfarenheter och tankar men samtidigt även på 

deras arbetssätt – vilket hade krävt observation av flera olika lektioner för att få en helhetsbild 

av hur dessa lärare stödjer andraspråkselever.  Detta har resulterat i att metodvalet i denna 

studie inte har lett till  någon oönskad riktning och att studiens frågeställningar har kunnat 

besvaras.  Faktorer  som  kan  ha  påverkat  resultat  är  frågorna  som  ställdes,  frågornas 

formulering, informanterna och deras svar samt min tolkning och förståelse av deras svar. En 

annan sak som kan ha påverkat resultatet är intervjuerna samt hur dessa genomfördes. Om 

intervjuerna  hade  genomförts  vid  något  annat  tillfälle,  hade  resultatet  kanske  blivit 

annorlunda. Resultatet hade även påverkats om jag hade genomfört flera obsevationer som 

komplement till mina intervjuer, där det som lärarna har sagt antigen hade bekräftats eller inte 

stämt överens med observationerna.
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6 Avslutning

Arbetsprocessen i samband med denna studie har, på flera olika sätt, varit väldigt lärorik och 

givande,  vilket  har  resulterat  i  att  min  kunskap  om  andraspråksinlärning  har  ökat.  Alla 

informanter  som  har  deltagit  i  denna  studie  och  deras  olika  erfarenheter,  tankar  och 

upplevelser har gjort denna undersökning intressant, med många nya tankar, funderingar och 

frågor som har väckts. Som förslag på vad det ytterligare skulle kunna forskas kring ser jag 

samarbete mellan modersmålslärare och alla andra lärare som ett väldigt viktigt, nödvändigt 

och intressant område att forska mer kring. Detta med tanke på att modersmålslärare och alla 

de lärare som andraspråkselever i skolan dagligen kommer i kontakt med, vilket även har 

visats i denna studie, är viktiga och nödvändiga för deras skolgång, vilket förutsätter ett bra 

och  fungerande  samarbete  mellan  lärare  och  modersmålslärare.  Ett  bra  och  fungerande 

samarbete mellan modersmålslärare och alla andra lärare skulle, enligt min uppfattning, göra 

arbetet med andraspråkselever mer kunskapsutvecklande, roligare och mer effektivt, samtidigt 

som andraspråkselever också skulle uppleva skolan och sin situation som andraspråkselever 

som roligare och inte lika jobbig och svår, med större chans att tillägna kunskap, uppnå målen 

och bra studieresultat.
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Bilaga 1

                                    Informationsbrev till föräldrar                                    

Hej!
Mitt namn är Olivera Markovic. Jag är lärarstudent och studerar till lärare på Mälardalens 
högskola.  Jag  har  haft  praktik  på  ditt  barns  skola  i  3  år  och  nu  är  det  dags  att  skriva 
examensarbete.

Mitt examensarbete kommer att handla om andraspråksinlärning.
Som hjälp och stöd till mitt examensarbete har jag därför valt att intervjua några elever som 
inte har svenska som modersmål och däribland ditt  barn.  Men för att  kunna intervjua det 
behöver jag ditt tillstånd för att det är okej att intervjua just ditt barn.

Jag har redan fått skolans tillstånd.

Jag kommer att fråga ditt barn om vilken hjälp han/hon får i undervisningen och vad han/hon 
tycker kan bli bättre.

Jag kommer att spela in intervjun med min mobiltelefon så att jag senare kan skriva det som 
sagts på papper.  Intervjun kommer inte att  spelas upp för någon, och kommer att  raderas 
direkt efter att uppsatsen är bedömd och godkänd. Jag kommer inte att spela upp intervjun för 
någon eller använda den på något annat sätt än till examensarbetet. Ditt barns namn och skola 
kommer inte att nämnas, utan det kommer att bli anonymt. Intervjuerna kommer att ske under 
skoltid.

Eftersom ditt barn är under 15 år behöver jag ha ditt tillstånd för att få genomföra intervjun. Var snäll och skriv ditt och  
ditt barns namn på nästa sida om du godkänner detta. Jag behöver ha underskriften

senast ….......................

Obs! Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätten att när som helst  
avbryta deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser.

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin  
slutversion läggs ut på databasen DiVA.

Med vänlig hälsning
Olivera Markovic

Vid eventuella frågor kan jag nås vid:
Mobil: ----------
E mail: ---------------
Handledare: Håkan Landqvist
Handledares telefon: -------
Handledares mail:-----------------
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JA, jag godkänner att mitt barn medverkar i intervjun (skriv ditt barns namn)

 ...............................................................................

…......................................................................................................................................
Skriv ditt namn och datum
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Bilaga 2

               Informationsbrev till klasslärare och modersmålsläraren

Hej!
Mitt namn är Olivera Markovic. Jag går nu sista terminen på Mälardalens högskola och nu är 
det dags att skriva examensarbete.

Mitt examensarbete kommer att handla om andraspråksinlärning. Som hjälp och stöd till mitt 
examensarbete skulle jag vilja intervjua några klasslärare om just andraspråksinlärning och 
om hur ni som lärare arbetar med och stödjer andraspråkselever i deras språkutveckling och 
lärande.

Intervjun kommer att spelas in med min mobiltelefon, så att jag senare kan skriva ner det som 
sagts på papper. Intervjun kommer inte att spelas upp för någon och kommer att raderas efter 
att uppsatsen har blivit bedömd och godkänd. Intervjun kommer enbart att användas för mitt 
examensarbete. Ditt namn kommer inte att nämnas, utan det kommer att bli anonymt.

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta  
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser.
Undersökningen kommer att presenteras i form av uppsats vid Mälardalens högskola som i  

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.

Med vänlig hälsning
Olivera Markovic

Vid eventuella frågor kan jag nås vid:
Mobil: ----------
E mail: ---------------
Handledare: Håkan Landqvist
Handledares telefon: -------
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Bilaga 3

Intervju med klasslärare

1. Vad har du för erfarenhet av elever med annat modersmål än svenska och deras
           språksvårigheter och språkutveckling?

2. Vilka strategier använder du dig av i din undervisning för att nå ut till

            andraspråkselever?

3. Vilken typ av stöd och hjälp använder du dig rent praktiskt av i ditt arbetssätt för att
            bemöta och stödja andraspråkselever och deras lärande?

4. Vad är enligt dig viktigt att tänka på då man som lärare ska hjälpa andraspråkselever

            nå målen och bra studieresultat?

5. Hur ser ditt och modersmålslärarnas samarbete ut?

Intervju med elever

1. Hur gammal var du när du började i en svensk klass?

2. Kommer du ihåg hur det kändes att börja i en svensk klass och att inte kunna så
            mycket svenska?

3. Har det hänt någon gång att du inte kan svara på någon fråga på svenska men att du
            kan svaret på ditt språk – om Ja, vad gör du då?

4. Vad tycker du att läraren kan göra för att göra det lättare för dig att förstå och lära dig
            svenska när ni har lektion?

5. Vad önskar du att du får för hjälp och stöd i skolan och av din lärare så att det blir
            lättare för dig i skolan?

Intervju med modersmålsläraren

   1.Vad har du för erfarenhet av andraspråkselever och deras språksvårigheter och
       språkutveckling?
   2. Hur ser ditt och klasslärarnas samarbete ut?

   3. Vad tycker du att man ska göra för att andraspråkselever ska lyckas ännu bättre i skolan
      och med utvecklingen av sitt första- och andraspråk?
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