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Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i svenska som andraspråk 
och modersmålslärare arbetar med språkutveckling och kunskapsutveckling i 
grundskolan. I studien har jag utgått från två frågeställningar som är följande: 
Hur arbetar lärare språkutvecklande? Hur samarbetar lärare i svenska som 
andraspråk och modersmålslärare? För att få svar på mina frågeställningar har 
jag tagit en del av forskningslitteratur och gjort intervjuer med fyra lärare där två 
undervisar i svenska som andraspråk och två undervisar i modersmålet. 
Resultatet visar att lärarna utgår ifrån det sociokulturella perspektivet i sin 
undervisning och att metoderna och arbetssätt som genomsyrar undervisningen 
består av språkutvecklande metoder som genrepedagogik, cirkelmodellen, 
tematisk arbete, ämnesintegration, individualisering och samarbete.  Jag har 
också kommit fram till att eleverna som deltar i modersmålsundervisning lyckas 
ha bättre resultat och att respondenter anser att modermålet är mycket viktigt för 
all inlärning. Dessutom påvisar min studie att studiehandledning på modersmålet 
och samarbete lärarna emellan är något som kan gynna flerspråkiga elevers 
kognitiva och språkliga utveckling dock förekommer sådant samarbete alldeles för 
sällan.  
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"Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas 
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1. Inledning 
 
Det svenska samhället har under de senaste åren blivit allt mer språkligt heterogent, 
och skolorna har härigenom blivit mer mångkulturella än de någonsin varit.  En 
femte del av eleverna har en flerspråkig bakgrund och antalet modersmål uppgår till 
150 olika språk. I storstäderna är denna siffra ännu högre och i enskilda skolor kan i 
vissa klasser alla elever tillhöra denna kategori. Alla pedagoger kommer att möta 
flerspråkiga elever och detta medför ett ökat krav på att lärarna ska kunna skapa en 
optimal undervisning som stödjer och utvecklar språk- och kunskapsutvecklingen. 
Många elever, som har börjat i den svenska skolan, har begränsade kunskaper i det 
svenska språket samtidigt som eleverna förväntas kunna tillämpa sig kunskaper i 
andra ämnen på svenska. Det betyder att elever som inte har svenska som modersmål 
har sämre förutsättningar att nå målen och att lärare står inför en stor utmaning när 
de ska skapa möjlighet för alla elever att utveckla sina kunskaper i det svenska 
språket. Men hur kan lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare aktivt 
stödja elevers första- och andra språk i skolan?   
 
Flera forskare påpekar hur viktigt det är att lärarna är medvetna om att flerspråkiga 
elevers kunskapsutveckling sker i alla ämnen under hela skoldagen. Forskarna anser 
även att eleverna ska involveras språkligt i undervisningen. I PISA- undersökningen 
från 2012, med läsningen i fokus, kan man se att var femte elev inte når upp till 
grundläggande nivå i läsförståelse och att det är än färre som gör det i gruppen elever 
med utländsk bakgrund. Enligt Skolinspektionens rapport från 2010 är det alltför 
många brister i undervisningen av flerspråkiga elever. Brister i språkutveckling får 
negativa konsekvenser för flerspråkiga elever. Ämnet har stor aktualitet i dag och har 
vidare betydelse för att möta elevers och samhällets krav på skolan, undervisningen 
och lärare.  
 
När det gäller modersmålsundervisning är undervisningen i elevernas förstaspråk i 
form av modersmålsundervisning eller studiehandledning en avgörande faktor om 
flerspråkliga elever kommer att kunna utvecklas både språk och kunskapsmässigt. 
Forskarna menar att det är viktigt att eleverna får undervisning och stöd på sitt 
modersmål. Eleverna som deltar i modersmålsundervisningen har i genomsnitt högre 
resultat i skolan än elever som inte deltar. Lärarnas arbetssätt har en avgörande 
betydelse för hur de flerspråkiga eleverna ska ges möjlighet att stärka sitt modersmål 
och utveckla det svenska språket.   
 
Eftersom jag anser att modersmålet är grundläggande för all utveckling, och att 
språkutvecklande arbetssätt är nyckeln till övriga ämnen och till skolframgång vill jag 
undersöka hur samarbetet ser ut mellan modersmålslärarna och lärarna i svenska 
som andraspråk. Jag vill även se hur lärarna med svenska som andraspråk framhäver 
elevernas flerspråkighet och mångkulturalitet tillsammans med modersmålslärarna. 
Hur lärare lyckas med att gynna elevernas kunskapsutveckling och språkutveckling 
tillsammans med modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. Jag anser 
att detta är ett relevant ämne med tanke på hur aktuellt det är med skolresultaten i 
den svenska skolan. Utöver samarbete med lärarna vill jag även observera och 
synliggöra elevernas rättighet till studiehandledning på sitt modersmål, något som 
enligt all forskning kan gynna flerspråkliga elevers utveckling.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk och 
modersmålslärare arbetar för att utveckla språkinlärning och kunskapsutveckling hos 
flerspråkiga elever.  Med medvetet arbete menar jag att lärarna planerar, utvärderar 
och reflekterar kring undervisningen utifrån elevers tidigare kunskaper och 
erfarenheter.  
 

 Hur arbetar språkutvecklande lärare i svenska som andraspråk och 
modersmålslärare? 
 

 Hur samarbetar lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare? 
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 

Modersmål (eller förstaspråket) är det första språket som barn lär sig och detta har 
en central betydelse för identitet och all kommunikation. Målet med undervisningen i 
ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i sitt modersmål (Språkrådet, 
2006/3, Skolverket, 2013).  
 
Flerspråkighet är enligt Nationalencyklopedin användning eller behärskning av flera 
språk och flerspråkighet kan även gälla samhällen eller individen. Flerspråkighet och 
tvåspråkighet är samma fenomen.  
 
Svenska som andraspråk är ett eget skolämne som ger elever med annat modersmål 
än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (Skolverket, 
2013).  
 
Studiehandledning på modersmålet är en stödåtgärd som enligt Skollagen ska 
erbjudas för flerspråkiga elever och ska stödja elever som riskerar att inte nå de 
kunskapskrav som ska uppnås i ett eller flera skolämnen. (Skollagen, 1 kap.5 §) 

 
2. Litteraturgenomgång 

 
Här nedan kommer jag att redovisa de teorier som enligt forskningen är av stor 
betydelse för tvåspråkiga elevers framgång i ämnet svenska som andraspråk och 
modersmål.  
 

2.1. Lärandets progression och ett sociokulturellt perspektiv 
  
Enligt Vygotskijs teori (Kroksmark, 2010) är människans mentala aktivitet mänsklig 
och människan har medfödda psykologiska funktioner som förändras och utvecklas 
genom kulturella verktyg. Ett sådant verktyg är språket. Han menar att all 
psykologisk utveckling alltid befinner sig i förändring och att vi har möjlighet att ta 
över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra människor. Individen lär sig 
att behärska olika kollektiva handlingar för att därefter kunna utföra dem själv. Den 
skillnad som individen kan utföra på egen hand och tillsammans med andra heter 
proximal zon (ungefär: den närmaste utvecklingszonen).  
 



9 
 

I ett första steg, utvecklar individen olika kapaciteter med hjälp av den andre, dvs., en 
annan person som är mer kapabel än individen. Det kan vara läraren eller tränaren. 
På den andra nivån, har individen utvecklat en egen kapacitet, där denne kan lösa 
olika problem utan att någon är närvarande. I det tredje steget är den nya 
kapaciteten/kunskapen internaliserad och automatiserad: individen har tillämpat sig 
nya kunskaper genom samspelet som kan användas i nya sammanhang.  Det fjärde 
och sista steget innebär en så kallad recursiv loop, dvs. en återgång till steg två (Se 
figur I nedan).  
 
 
 
                                                                                 Den recursiva loppen     

                                                             
                                                               Kapaciteten utvecklas 

 
 
Kapaciteten 
inleds 

 
 
                           Den proximala  
                                      utvecklingszonen 
 

 
 
 
    Utveckling med hjälp av                        Utveckling                                    Internalisering                          Deinternalisering  
    den mer kapable Andra:                        med hjälp av                                Automatisering                         återgång till tidigare 
    Föräldrar, Lärare, Experter,                 Självet                                           Fossilisering                               steg 
    Tränare etc.  

 
 
 
              
                     Steg 1                                                Steg 2                                           Steg 3                                                  Steg 4 

Figrur I.  Vygotskijs progression via den proximala utvecklingszonen och vidare i fyra steg ( Kroksmark, 2010).  

                                                                      
                
Enligt Kroksmark (2010) har teorin om den proximala utvecklingszonen stor 
betydelse för pedagogiken och didaktiken, och författaren menar att denna teori 
uppmärksammar en social natur som är en viktig del i barnets utveckling i det 
intellektuella och intelligenta livet som denne är omgiven av (2010:452). En 
grundläggande faktor i allt lärande är när barnet lär sig, handlar och interagerar i 
samspel med andra barn eller vuxna Vygotskij (Kroksmark, 2010) uppmärksammade 
samarbetet i den pedagogiska och didaktiska undervisningen och menade att all 
utveckling sker i samarbete och samverkan med andra. Barnets kunskapsutveckling 
måste vara aktiv och pedagogen ska kartlägga barnets omedelbara 
utvecklingsmöjligheter i form av den närmaste utvecklingszonen. Undervisningen ska 
läggas på ett sådant sätt att eleven gradvis ska ta sig till den närmaste zonen som 
innebär att barnet ska gå från det lärarledda arbetet till det självständiga arbetet. För 
att barnet ska kunna nå dit måste pedagogen kunna kartlägga vad eleven redan kan 
och vad denne behöver utveckla (Kroksmark, 2010). Detta betyder att barnet 
emellertid alltid kommer att befinna sig i utvecklingsfaser och att undervisningen 
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inte ska ses som en färdig produkt utan som en livslång process där kunskapen 
utvecklas i samspel med andra.  
 
Den pedagogiska processen i skolan är ett handlande socialt liv där samspel 
grundlägger kompetens och intellekt (Strandberg, 2006). Enligt Vygotskij är social 
kompetens ett fundament i alla människors utveckling. Han menade att samspel 
mellan människor ska stödja lärande och utveckling (2006:47–50). Med detta 
menade han att barn inte gör som vi säger som vi vuxna gör. Det betyder att barnen 
utvecklas och lär sig om de kan agera, samspela, reagera, reflektera och analysera 
tillsammans med varandra och med de vuxna som ska vara förebilder.  
 
I linje med Vygotskijs teorier (Strandberg, 2006) påpekar Olga Dysthe (1996) att det 
flerstämmiga klassrummet är ett klassrum där eleverna lär sig av varandra och där 
läraren har rollen som handledare. Hon beskriver att lärarens roll är att involvera och 
engagera eleverna i sin egen utveckling och inlärning genom att låta eleverna 
samverka med varandra och skapa lektioner där eleverna ska vara delaktiga i 
undervisningen. Enligt henne gynnar inte monologen utvecklingen i klassrummet 
och uppmärksamheten hos eleverna blir inte stor om läraren endast leder och pratar i 
klassrummet. Kunskapen kan inte överföras från pedagogen till elev. Hon menar att 
kunskapen måste byggas upp i samspelet mellan individer. Lärandet utgår från 
sociala sammanhang först mellan individer och sedan genom individuell bearbetning 
och automatisering. Den sociokulturella synen påvisar att lärandet sker via samspel 
med andra och språket är det viktigaste verktyget för lärandet och tänkandet. Enligt 
henne bidrar denna flerstämmighet till att utöka elevernas kognitiva och språkliga 
utveckling. Undervisningen kan till exempel ske genom eleverna och lärare ska delta i 
diskussionerna eller att arbeta ämnesöverskridande.  

 
2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Ämnesintegrerat arbetssätt och genrepedagogiken  
Språkforskaren Pauline Gibbons (2009:160–164) skriver att flerspråkiga elever 
befinner sig på olika språkliga och kunskapsmässiga nivåer när de kommer till 
skolan. Språkundervisningen bör ske i meningsfulla sammanhang för att den ska bli 
effektiv. Hon pekar även på den ömsesidiga processen dels mellan första- och 
andraspråksinlärning och dels mellan begrepps- och kunskapsutveckling. Detta 
stödjer även Margareta Holmegaard och Inger Wikström (Hyltenstam & Lindberg, 
2004) som skriver att ett ämnesintegrerat arbetssätt anses vara ett viktigt redskap för 
inhämtning av språk och ämneskunskap.  Författarna skriver att 
språkundervisningen bör planeras efter elevernas behov och erfarenheter. Dessutom 
påpekar de att ”andraspråkseleverna [även] måste utveckla sina skol – och 
ämnesrelaterade språkfärdigheter i samband med undervisningen i de övriga 
ämnena, som ju upptar den största delen av skoldagen” (2004:s. 540). Både Gibbons 
(2009) och Holmegaard och Wikström (Hyltenstam & Lindberg 2004) anser att 
ämnesundervisning och språkundervisning påverkar varandra ömsesidigt. I den 
processen har läraren en viktig roll som språkutvecklare och Gibbons (2009) 
använder begreppet ”scaffolding learning” vilket betyder att lärare behöver ge barnen 
tillfälligt och nödvändigt stöd. Stödet bör komma från mer kompetenta pedagoger 
eller klasskamrater.  
 
Genrepedagogiken synliggör på vilket sätt texter är språkligt uppbyggda och 
genrepedagogiken kan ses som ett språkpedagogiskt redskap för att arbeta ämnes- 
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och språkutvecklande. Gibbons (2009) menar att lärarna ska synliggöra 
ämnesspecifika begreppen och utveckla språk och kunskaper i olika ämnen på hög 
ämnesnivå. För att utveckla andra språket behöver eleverna rika tillfällen att möta 
språket. Enligt hennes forskning är den stöttning eleven får av läraren avgörande för 
hur lyckat språkutvecklingen blir. Hon påpekar att interaktion mellan elever och 
lärare samt elev och elev är det centrala i inlärningsprocessen. När det gäller 
skrivande menar Gibbons att elever ska lära sig olika textgenrar genom att få tydliga 
instruktioner i ämnet. Hon nämner att man kan använda olika modeller att arbeta 
med t.ex. cirkelmodellen. Elever ska vara medvetna om att hur och varför skriver 
man på olika sätt och hur ska texterna byggas upp på ett korrekt sätt (Gibbons, 
2009).  
 

2.2.2 Cummins fyrfältsmodell och elevers tidigare erfarenheter  
Enligt Inger Lindberg (Bjar, 2006:58), Monica Reichenberg (Bjar, 2006:214-215) och 
Froydis Hertzberg (Bjar, 2006:310) är en helt separerad språkundervisning 
otillräcklig för att möjliggöra elevernas framgång i studierna. Det leder inget vart om 
man endast undervisar grammatik och eleverna ska fylla i ett övningshäfte utan att 
referera till något. Forskarna menar att kunskapsinhämtning börjar och slutar i 
samma stund som en elev övar och fyller på tomma rader utan att tänka i ett större 
sammanhang. En risk med ett sådant arbetssätt är att det inte finns någon koppling 
mellan språkligt fokus i undervisningen och det språk som förutsätts och krävs för att 
kunna tillgodogöra sig övriga ämnen.  Det viktiga är att eleverna i varje moment och 
arbetsuppgift ges det stöd de behöver för att språkligt lyckas med uppgiften och 
samtidigt lägga grunden till den språkliga behärskningen de måste nå för att sedan 
kunna genomföra uppgifter inom ämnesområdet utan stöd, samt utveckla en kritisk 
litteracitet (Gibbons 2009, Axelsson ur Hyltenstam & Lindberg, 2004). Eleverna ska 
inte bara lära sig att avkoda utan även att läsa mellan raderna för att förstå hur makt 
genom olika slag av diskurser t.ex. i berättelser, faktatexter eller reklam.  Språket är 
vårt främsta redskap i alla ämnen. Detta innebär att undervisningen i skolan behöver 
stötta och utveckla elevernas ordförråd i olika ämnen för att underlätta deras 
kunskapsutveckling i alla ämnen (Lgr 11; Gibbons, 2009; Hyltenstam, 2007). 
 
I skolan måste eleverna med hjälp av språket kunna tillämpa sig nya 
ämneskunskaper, formulera hypoteser, utvärdera, dra slutsatser, generalisera och 
klassificera. Eftersom detta involverar högre tankefärdigheter (dvs. funktioner som 
kräver logiskt tänkande och slutledningsförmåga t.ex. jämföra eller analysera) är 
språket abstrakt. Om eleverna inte får hjälp att utveckla det kunskapsrelaterande 
språket kan de inte heller tillgodogöra sig skolans ämnesundervisning (Gibbons, 
2009). Att utveckla ett kunskapsrelaterat språk kan enligt Collier (1978) ta 4-8 år. 
Uppgifter och aktiviteter i skolan ställer olika språkliga krav på eleven. Enligt 
Cummins (Gibbons, 2009) fyrfältsmodell är kontextbunden undervisning en viktig 
faktor som läraren ska ta i sin planering och genomförandet.  
 

 

Undervisningen bör följa innehålla utmanande uppgifter enligt Cummins 
(Hyltenstam & Lindberg, 2004) och det betyder att eleverna ska arbeta med mer 
avancerade uppgifter på högre kognitiva nivåer. För att det ska vara möjligt behöver 
flerspråkiga elever kontextualisering vilket innebär att eleverna ska kunna koppla 
innehållet under lektionen till sina tidigare erfarenheter. Cummins (Hyltenstam & 
Lindberg, 2004) och Vygotskijs (Strandberg, 2006) teorier betonar den sociala 
interaktionens betydelse i undervisningen. Cummins (Hyltenstam & Lindberg, 2004) 
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menar att elever kan klara uppgifter med rätt stöd av sina kamrater eller lärare för att 
sedan kunna genomföra uppgifterna på egen hand utan handledning. Utöver 
kunskapen utvecklas även den sociokulturella kompetensen vilket kan gynna de 
flerspråkiga elevernas utveckling. Cummins (Hyltenstam & Lindberg, 2004) lägger 
stort fokus på att lektionerna ska bygga på diskussioner, problemlösning, 
språkanvändning i forskningssyfte och grupp- samt pararbete.  

2.2.3 Tematisk undervisning utmanar elevernas tänkande  
Homlegaard och Wikström (Hyltenstam & Lindberg, 2004) framhäver att tematisk 
planering och undervisning underlättar för flerspråkiga elever att inhämta 
ämneskunskaper och utveckla språket dvs. att öka ordförrådet. Integrering mellan 
ämnen hjälper eleverna att förstå sammanhanget, skapa helhet och utveckla 
ämneskunskaper. Med tematisk undervisning menar författarna en undervisning där 
man integrerar flera ämnen och utvecklar t.ex. ord och begrepp som är speciella för 
ämnesområdet. ”Studerar eleverna jorden och planeterna i geografi, är det 
pedagogisk fördel att samtidigt läsa moment astronomi i fysik” (Hyltenstam & 
Lindberg, 2004:551). Eleverna kan lära sig att undervisningsmomentet hänger ihop 
på ett logiskt och meningsfullt sätt. Lärarna förväntas skapa en noga genomtänkt 
planering med struktur och bygga upp ett bibliotek med texter av varierande 
svårighetsgrad för olika temastudier. Med andra ord ett ämnesintegrerat arbete som i 
skolan utmärks av läraren som strävar efter att skapa helhet och kontinuitet i 
undervisningen.  
 
Tematisk eller ämnesinriktad undervisning innebär att avgränsa och lyfta fram 
språket för att synliggöra syfte med undervisning (Hajer: Bjar, 2006). Ett tema kan 
pågå i flera dagar, veckor eller månader och ett tematiskt arbetsätt ska genomsyra 
hela skolverksamheten. Det handlar om att medvetet integrera några ämnen och att 
eleven ska få möjlighet att använda olika färdigheter (läsa, skriva eller tala) i olika 
sammanhang. Innehållet i undervisningen ska kopplas till elevernas erfarenheter och 
tidigare kunskaper.  Språket är en av många faktorer som inom skolan påverkar 
andraspråkselevernas skolframgång och lärarens roll är bland annat att involvera 
klassen och ge översikt över lektionen samt att lära eleverna olika 
inlärningsstrategier. Undervisning ska enligt CBI (Content –based instruction) bestå 
av integrering av språkundervisningen och ämnesundervisning med stort språkligt 
fokus så att ämnet ska göras tillgängligt för eleverna samtidigt som de lär sig språket. 
Undervisningen ska bygga på interaktiva, samarbetsinriktade arbetssätt i smågrupper 
och genreundervisning i likhet med Gibbons (2009) tankar ska finnas med.  
Genreundervisning innebär läran om hur innehållet bärs upp av språklig form och att 
språkliga val görs utifrån textens syfte (Brinton, Snow och Wesche, 1989).  
Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) gör ytterligare kopplingar till temaarbete 
för att skapa en utmärkt undervisning där eleverna får möjlighet att utvecklas. 
Författarna menar att en god undervisning är välorganiserad, planerad och 
reflekterande. I likhet med Vygotskijs teorier (Strandberg, 2006) och Cummins 
(Gibbons, 2009 och Hyltenstam & Lindberg, 2004) påpekar Håkansson och 
Sundberg (2012) att läraren ska använda varierande, utmanande och inspirerande 
ansatser och att lärarens roll är att uppmuntra eleverna att bli självständiga.  Lärare 
ska uppmuntra eleverna och utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 
vid planeringen.  
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2.2.4 Undervisningsstrategier som gynnar utveckling 
Utöver ämnesintegrering finns det andra faktorer som gynnar utveckling och som 
anses vara en framgång i undervisningen. John Hatties (2012) forskning redogör för 
de mest effektiva arbetssätten för att förbättra och utveckla elevernas resultat. Han 
framhåller att goda relationer mellan lärare och elever samt lärarens kompetens, 
engagemang och förmåga att fokusera vad som är viktigt och relevant i 
undervisningen påvisar stor betydelse för en gynnsam undervisning. Dessa faktorer 
påverkar elevernas framgång i skolan. Hattie (2012) framhåller att framgångsrika 
lärare med goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens kan anpassa innehållet i 
undervisningen efter elevernas förutsättningar och den givna situationen. Det 
handlar om att göra lärandet synligt där lärare planerar, säkerställer, utvärderar, 
utvecklar, genomför sin egen utveckling och undervisning för att förändra den 
kognitiva utvecklingen hos eleven. En trygg miljö där elevernas misstag välkomnas, 
eftersom vi lär oss genom att göra fel. Läraren ska vara kognitivt medveten om de 
pedagogiska metoderna och denne ska vara medveten om vilka 
undervisningsstrategier som fungerar och vilka som inte gör det. Andra exempel som 
Hattie (2012) framhäver är: strukturerad undervisning (med tydliga mål och 
handledning), olika studiemetoder (inlärningsstrategier i form av planeringar och 
genomförandet), samarbetslärande, återkoppling och kamratbedömning.  Dock är 
lärarkompetensen den mest avgörande komponenten i elevernas lärandemål för 
måluppfyllelse. Med lärarkompetens menas (Hattie, 2012) inte bara 
ämneskunskaperna utan även lärarens värderingar och förhållningssätt, relationer 
och känslor samt ledarskap i klassrummet.  
 

2.2.5 Modersmålets betydelse för all utveckling 
Språkutveckling under skoltid handlar mycket om att lära sig att tolka, analysera, 
reflektera och förstå ett mer formellt språk som finns i läromedelstexter. Skolarbetet 
innebär därför kognitivt krävande aktiviteter och uppgifter och detta ställer stora 
krav på lärare och elever. Om eleverna inte ges möjlighet till att utveckla sitt 
modersmål tillsammans med det svenska språket stannar utvecklingsnivån. Att 
modersmålsutveckling och studiehandledning har en oerhört stor betydelse för 
elevernas utveckling är en självklarhet enligt Skolinspektionens rapport från år 2010. 
Utan modersmålet tar all inlärning mycket längre tid och eleven kan även bli 
intellektuellt understimulerad.  
 
Enligt Margret Hills studie från 1995 (Hill, 1995) där hon redovisar att ungdomarnas 
framgång beror på deras inställning till undervisning i modersmålet. Enligt studien 
blir eleverna som deltar i modersmålsundervisningen framgångsrika i skolan, de trivs 
i skolan och de har positiva attityder till tvåspråkighet. Eleverna delades i tre 
grupper: de som har deltagit i modersmålsundervisning utan avbrott, de som har 
avbrutit modersmålsundervisning i mitten av mellanstadiet och de eleverna som 
avbröt undervisning i mitten av lågstadiet. Resultatet visade att eleverna som har haft 
undervisning i modersmålet genom hela grundskolan hade bättre resultat i andra 
ämnen, jämfört med elever som avbröt undervisningen innan högstadiet.  Även 
Skolverkets rapport (2008) påvisar skillnad mellan flerspråkiga elevernas resultat 
och deltagandet i modersmålsundervisning. Enligt rapport (Skolverket, 2008) 
presterar flerspråkiga elever betydligt bättre om de deltar i modersmålsundervisning. 
Rapporten Med ett annat modersmål (2008) antyder att eleverna som deltar i 
modersmålsundervisning uppnår bättre skolresultat i alla ämnen. Dessutom påvisar 
rapporten att eleverna når högre resultat än genomsnittet och presterar bättre i 
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skolan överlag.  ”Exempelvis når gruppen ett högre genomsnittligt meritvärde (220 
p) än gruppen med elever med svensk bakgrund (208 p)” (Rapport 321). I linje med 
språkforskningen, som presenterades innan kan man konstatera deltagande i 
modersmålsundervisningen genererar goda kunskaper i modersmålet, vilket i sin tur 
är positivt för flerspråkiga elevernas studieprestationer, som i sin tur betyder höga 
meritvärden.  Det kan handla om de från början ”bästa” eleverna med de mest 
studiemotiverade och positiv inställda föräldrarna, oavsett social bakgrundsgrupp, 
som är de som har ”råd med” extra studier i modersmål, elever som kanske även utan 
denna undervisning skulle ha gått ut skolan med de högsta meritvärdena ändå.  
 
 
Varför modersmålsundervisning?  Enligt Hyltenstam och Tuomela (1996) ska den 
vara stöd för:  

 utveckling av modersmålet 

 inlärning av svenska 

 kunskapsinhämtade 

 utveckling av etnisk identitet 

 uppfostran 
 
Andra fördelar med deltagande i modersmålet är att elever utvecklar kreativt 
tänkandet, de kan kommunicera med fler personer, de är mer lyhörda och mer 
toleranta, de är bättre på att upptäcka språkliga regler, får hjärnan att växa 
(Mårtensson, 2012), stärker självkänslan och utvecklar eget tänkande (Bialystok, 
2011, Clement, R. Hyltenstam & Lindberg, 2004: 521, Skolverket 2008). 
Modersmålet har stor betydelse för individens identitetsutveckling och underlättar 
lärandet, vilket innebär att modersmålsundervisning inte enbart lönar sig för den 
enskilde individen utan även för samhället (Hyltenstam, Tuomela, Thomas & Collier, 
1996).  Nihad Bunar (Vetenskapsrådet, 2010:6) lyfter även fram att om eleven 
utvecklar modersmålet i skolan får denne en kulturell bekräftelse. Dessutom 
eftertraktar han att modersmålslärare ska involveras i nyanländas skolgång och 
hävdar att det svenska samhället berikas om människor talar många språk.  
 
I en annan studie slogs det fast att flerspråkighet ökar den exekutiva förmågan, dvs. 
att ta in information, att bearbeta den och därtill agera adekvat och att tvåspråkiga 
barn har bättre resultat än enspråkiga på de flesta områden på såväl språkliga som 
ospråkliga intelligenstest. Flerspråkiga barn har en utvecklad mental flexibilitet och 
god begreppsbildningsförmåga (Peal & Lambert, 1962).  En annan studie som gjordes 
av Ellen Bialystok (2007) visade att flerspråkiga barn har bättre arbetsminne och att 
en typ av kognitiv process mognar tidigare hos flerspråkiga än hos enspråkiga barn 
och att Alzheimers hålls tillbaka med i genomsnitt fem år (Bialystok, 2007) Cummins 
& Gulutsan (1974) påvisade i sina studier ett kreativt tänkande i nya riktningar 
(divergent tänkande) när det gäller att använda och utveckla flera språk.  
 

2.4 Studiehandledning på modersmål  
 
Alla barn som bor i Sverige har skolplikt och omfattas av skollagen som bl.a. säger att 
flerspråkiga barn som behöver studiehandledning på modersmål ska få det 
(Skolinspektionen, 2013).  
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En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst  
till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehand 
ledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl (5 kap 
4§ Skolförordningen,2011:185)                                   

 
I skollagen regleras det särskilda stödet som skolan ska ge elever som riskerar att inte 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det betyder att flerspråkiga elever har 
rätt till studiehandledning på modersmålet. Statistik visar att flerspråkiga elever som 
inte deltar i modersmålsundervisning eller som inte har handledning på 
modersmålet, är överrepresenterade bland de elever som inte når målen i 
grundskolan och som inte avslutar sin gymnasieutbildning (Kvalitetsgranskning 
2010:16). Granskningen visar att studiehandledning på modersmål och i 
modersmålsundervisningen verkar vara ett okänt begrepp i en del skolor. Skolorna 
hänvisar till att de ekonomiska resurserna inte räcker till. Granskningen visar även 
att personal på skolorna saknar en gedigen utbildning samt att de saknar generell 
kompetens i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.   
 
Studiehandledning på modersmålet är en stödåtgärd som har funnits i 
förordningarna för grund- och gymnasieskolan sedan 1997. Skolinspektionens 
senaste granskning (2010) av utbildning för nyanlända elever visar att många 
granskade skolor uppvisar allvarliga brister i hanteringen av denna handledning. 
Många skolor ger inte en god utbildning för nyanlända elever.  Syftet med 
studiehandledning på modersmålet är att stödja de flerspråkiga elevernas utveckling 
och undervisning i olika ämnen och till att ytterligare stimulera utvecklingen av 
språket. Studiehandledning på modersmålet är varken undervisning i modersmålet 
eller i andra ämnen utan just handledning på modersmålet. Den ska erbjudas elever 
som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av sina otillräckliga 
kunskaper i svenska. Handledning innebär att modersmålsläraren hjälper till med 
uppgifter i olika ämnen och den gynnar inlärningen av ämneskunskaper därför att 
eleverna inte behöver fokusera på språket utan kan koncentrera sig på innehållet. 
Forskning som sociologen Nihad Bunar (Vetenskapsrådet, 2010) har sammanställt 
påvisar även att handledning på modersmålet stärker självförtroendet och 
studiemotivationen, och att samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk och 
modersmålslärarna utvecklar de nyanlända elevernas ämneskunskaper.  Nihad Bunar 
(2010) framhäver vidare att elever som har goda kunskaper i modersmålet tillägnar 
sig svenska lättare.  
 

 

3. Metod 
 

I metodavsnittet kommer jag att motivera mitt val av metod, redogöra för hur jag har 
gått tillväga vid genomförandet av denna studie och jag kommer att relatera mitt 
arbete till reliabilitet, validitet och till sist beskriver jag etiska överväganden.  
 

3.1 Metodval 
 

Jag valde att genomföra en empirisk studie kring hur två lärare i svenska som 
andraspråk och två modersmålslärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande. 
Eftersom mitt syfte med studien är att analysera och undersöka hur lärare arbetar 
med flerspråkiga elever är det den lämpligaste metoden kvalitativa intervjuer. Stukat 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185
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(2005) tycker att det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 
framkommer utan att generalisera. Författare menar att ett viktigt instrument är en 
intervju där man försöker att beskriva och förstå det enskilda fallet. Detta innebär att 
jag, genom att använda denna metod, kan jag få en djupare inblick i vad som sker i 
undervisningen och att kan få information från ett samtal direkt från den som blir 
intervjuad.  Den kvalitativa metoden används för att skapa en situation där 
interaktionen mellan den som frågar och den som svarar bli så neutral som möjligt.  

 
3.2     Datainsamling och genomförande 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom jag 
ville få fram mer detaljerad och nyanserad information om språkundervisning i 
grundskolan. Med semistrukturerade intervjuer (Stukat, 2005) menas att man kan gå 
längre för att betona den intervjuades tankar och att respondenterna får möjlighet att 
utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar (Stukat, 2005). Eftersom jag var 
mest intresserad av att få svar på hur lärarna arbetar språk- och 
kunskapsutvecklande i skolan, ansåg jag att denna metod passar bäst.  
Respondenterna fick själva komma till tals och de fick delge mig sina iakttagelser och 
erfarenheter kring språkundervisningen. Eftersom jag använde semistrukturerade 
intervjuer fick jag anpassa intervjuerna till olika situationer och respondenter. De 
enskilda intervjuerna genomfördes för att jag skulle få en uppfattning som inte 
påverkades av samspel mellan de fyra respondenterna och för att de skulle få 
möjlighet att med egna ord beskriva hur de arbetar språk- och kunskapsutvecklande 
och hur de samverkar med varandra.  
 
Jag formulerade frågorna (se bilaga 1 och 2) utifrån litteraturen som behandlar 
språk- och kunskapsutvecklande sätt med flerspråkiga elever och skickade 
frågeformuläret samt missivbrev till respondenterna via e-post. Jag använde en 
intervju med låg struktureringsgrad. Frågorna skulle endast vara stöd för strukturen 
och för vidare diskussion och svaren skulle besvara mina frågeställningar. Eftersom 
min undersökning har två respondentkaraktär (lärare i svenska som andraspråk och 
modersmålslärare) ställde jag olika frågor till samtliga respondenter (Esaiasson, 
2007:258). Därefter fick respondenterna bestämma tid och plats och alla fyra 
intervjuer genomfördes som planerat. Alla intervjuer skedde efter ordinarie arbetstid 
på respektive skolor. Anledningen till att respondenterna själva fick bestämma tid 
och plats är att lärarna skulle känna sig trygga i intervjun genom att de fick befinna 
sig i sin miljö (Stukat, 2006:37). Innan intervjuerna påbörjades informerade jag 
respondenterna om syftet med min studie och jag preciserade etiska 
ställningstaganden. Alla fyra intervjuer varade i 30-50 minuter under mars-april 
2014. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon efter respondenternas 
godkännande och jag redovisar inget bortfall i min undersökning.  
 

3.2 Urval  
 
Jag valde att intervjua två lärare i svenska som andraspråk och två modersmålslärare 
som arbetar på flera olika skolor belägna i Mellansverige. Genom att välja olika 
skolenheter för undersökningen uppnåddes det en större bredd. Jag har inte lagt 
någon tyngdpunkt på kön eller ålder utan jag valde två lärare inom respektive 
arbetsområden. Anledningen till detta urval är att få variation och att få en medveten 
och professionell syn på språkutveckling hos flerspråkiga elever och att 
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respondenterna är väl insatta i ämnet och ser ämnet ur olika erfarenhetsperspektiv. 
Samtliga lärare är anonyma i min studie och hädanefter kallas de: Anna, Gunilla, 
Maria och Ulla. 
 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 
 

Jag transkriberade ljudupptagningarna för att underlätta databearbetningen. 
Därefter analyserade jag varje intervju var för sig för att vidare kategorisera svaren 
utifrån litteraturen och teoretisk referensram. Först därefter analyserade jag och 
jämförde de olika intervjuerna med hjälp av litteratur och olika specifika pedagogiska 
perspektiv. Under processen valde jag ut några citat som jag ansåg kunde underbygga 
tolkningarna. Genom studiens syfte och frågeställningar kunde jag komma upp med 
tre huvudteman: språkutveckling genom olika metoder och arbetssätt, samverkan 
med modersmålslärare och studiehandledning. Dessutom analyserade jag svaren 
utifrån hur lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare angav sina svar.  
 

3.4 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier när det gäller att bedöma kvalitet i en 
kvalitativ studie (Stukat, 2005). Reliabiliteten är ett mått på hur noggranna data har 
tagits fram och med en god reliabilitet ska vem som helst kunna göra samma studie 
och få samma resultat (a.a.). För att stärka reliabiliteten i min uppsats spelades alla 
intervjuer in med min mobiltelefon. Eftersom samtalen spelades in är det möjligt att i 
efterhand kontrollera vad som har sagts under intervjuerna och detta stärker 
studiens tillförlitlighet.  
 
Validiteten stärks om man kan använda direkta citat i resultat - och analysdelen 
(Stukat, 2005) och detta har jag använt mig av i min studie. För att min studie 
dessutom skulle få en hög trovärdighet använde jag mig av semistrukturerade frågor 
som utgick från litteraturen, rapporter och tidigare forskning. Min studie omfattar 
fyra lärares syn på undervisningen utifrån deras kunskaper och erfarenheter, och 
därför anser jag att validiteten och reliabiliteten är hög.  
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
 

De fyra etiska ställningsantaganden (Stukat, 2005:139) inom vetenskaplig forskning 
är mycket viktiga och dessa bör forskaren ta hänsyn till. De är av betydelse både för 
min studie och respondenternas rättighet och bör därför följas och respekteras. Enligt 
Svenska vetenskapsrådet ska forskaren alltid delge undersökningspersonerna 
information om undersökningen, om samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav.  
Informationskravet uppfyllde jag genom att informera lärarna om min undersökning 
och undersökningens syfte. Samtyckeskravet uppfyllde jag genom att meddela 
respondenterna att deltagandet i intervjuerna är frivilligt och att intervjun kunde 
avbrytas när som helst. I enlighet med konfidentialitetskravet upplyste jag 
respondenterna om att informationen inte skulle spridas till utomstående och att alla 
uppgifter skulle behandlas anonymt och att alla namn skulle kodas. Nyttjandekravet 
uppfyllde jag genom att informera respondenterna om att svaren enbart skulle 
användas i denna studie och att de inte skulle komma att användas till kommersiella 
syften.  
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4. Resultat  
 

Nedan följer en redogörelse för det resultat som har framkommit under intervjuerna 
med lärarna. Jag har valt att redovisa intervjuerna utifrån olika kategorier för att 
kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt. De inledande frågorna i intervjun 
gav mig en bild av respondenternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Jag har 
valt att namnge mina intervjupersoner till Anna, Gunilla, Maria och Ulla. 
 

4.1 Språkutveckling genom samtal, läsning och skrivande 
 

Anna säger att hennes elever ska få rikligt med tillfällen att möta och analysera 
muntligt och skriftligt språk i hennes undervisning. Eleverna med annat språk i 
bagaget måste samtidigt utveckla vardagsspråket och skolspråket och därför är det 
viktigt att eleverna samtalar, läser och skriver. Dessa tre huvudmoment försöker hon 
att integrera i undervisningen och hon bestämmer hur lektionerna ska se ut i samråd 
med elever.  
 

Mina lektioner måste bestå av tre delmoment, där eleverna ska samtala, läsa och 
skriva. Varje lektion ska innehålla dessa moment. Eleverna måste lära sig att läsa först 
för att sedan kunna skriva. När de kan skriva ska de träna på att samtala och reflektera 
och analysera det som de har skrivit och läst. Anna 

 
Anna anser att det vid planeringen är viktigt att ha ett demokratiskt klassrum, där 
elevernas tidigare erfarenheter tas tillvara och att eleverna får komma till tals. På så 
vis blir eleverna delaktiga i sin egen utveckling.  

 
Jag vill att eleverna ska bestämma vad och hur ska vi arbeta i svenska. Vi diskuterar 
och planerar hur redovisningar ska genomföras. Jag måste anpassa uppgifter utifrån 
elevernas tidigare kunskaper för att de ska kunna utvecklas i språket. Jag tycker att det 
är viktigt att låta ungdomar bestämma själva. Jag vill även att de ska lära sig att 
kunna ta ansvar. Anna 

 
Hon nämner även att uppgifterna inte ska vara för enkelt strukturerade utan att de 
ska vara anpassade efter elevernas ålder och kunskapsnivå. Om uppgifterna blir för 
enkla tröttnar elever snabbt och om de blir för svåra kan de sluta att engagera sig i 
undervisningen.  
 

Det handlar om att anpassa uppgifterna så att elever inte tröttnar. Jag menar att 
uppgifterna varken ska vara för svåra eller för lätta. Det handlar om att jag måste 
balansera mellan olika nivåer.Anna 

 
Anna tillägger att språkutvecklingen sker när språket används och det är därför som 
hon lägger stort fokus på samtalet och på att skapa olika möjligheter till 
gemensamma diskussioner där alla röster hörs.  
 

Jag vill att eleverna ska använda språket aktivt i undervisningen. Jag försöker att låta 
elever att diskutera och fokusera på att samtalet ska ha en central roll i undervisningen. 
Eleverna ska lära sig att svara på frågor, delta i diskussioner och utveckla den muntliga 
kommunikationen. Anna 
 

4.1.1 Språkutveckling genom genrepedagogik och cirkelmodellen 
Genrepedagogiken sker enligt respondenterna i en social kontext där språket används 
i ett sammanhang. Anna och Gunilla säger att genrepedagogiken är en viktig del av 
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undervisningen. De säger att det är ett sätt att arbeta språkförstärkande och att 
denna metod kan användas i alla ämnen. Båda lärarna säger att genrepedagogiken 
ger bättre resultat för de flerspråkiga elevernas utveckling.  
 
Anna säger att hon bygger upp först kunskaper inom ett visst ämne genom att skriva 
en tankekarta. Sedan ska eleverna se exempel på olika typer av texter för att senare 
producera egna. Hon säger att hon lägger tyngden i undervisningen på: 
 

Att motivera och inspirera elever till att skriva på egen hand. Det är en svårt uppgift. 
Eleverna har ofta begränsade ordförråd så det gäller att bygga upp ordförrådet först. 
Jag försöker komma med förslag på olika formuleringar och när vi arbetade med 
sagor, hade jag skrivit olika inlednings fraser som eleverna kunde använda sig av. 
Anna. 

 
Gunilla arbetar mycket med genrepedagogiken och lägger stort fokus på att lära  
eleverna att läsa och skriva. Hon förklarar att mellanstadieelever ”är redan pratiga av 
sig själva” och för att utvecklas vidare i svenska så krävs det mer läsning och 
skrivning. Hon tillämpar för närvarande skönlitterära verk i undervisningen och 
säger att läsningen gör så att eleverna kan tillämpa sig mer komplicerade tolkningar 
och analyser med hjälp av språket. Hon säger: 
 

Först ska eleverna kunna någonting om ämnet för att sedan använda mallar i sitt 
skrivande. Vi läser tillsammans t.ex., en saga och sedan diskuterar typiska drag för 
denna genre. Jag visare hur en saga är uppbyggd och förklarar för elever vilka som är 
de utmärkande dragen. Sedan hjälper jag eleverna att konstruera egen text. De får ett 
exempel på hur texten är uppbyggd för att därefter skriva liknande på egen hand.  
Gunilla 

 
Gunilla tillägger att arbete med verb i preteritum och” tidsord” är något som eleverna 
ska utveckla denna termin, och hon skapar förståelse för olika texttyper och 
uppmärksammar textens specifika ordförråd genom att integrera läsning och 
skrivande. Hon anser att hon lägger stort fokus på ord och begrepp och tycker att hon 
arbetar medvetet för att de ska tillämpas i elevernas ordförråd. Vidare tycker hon att 
genrepedagogiken är bra för eleverna eftersom den är tydlig och konkret.  
 

Eleverna möter olika texter i skolan, genom att vi kan tydliggöra hur man ska skriva 
enligt olika mallar, kan eleverna lära sig att anpassa texter efter syfte och mottagare. 
Jag vill att de ska utvecklas som skribenter och att deras texter inte enbart ska vara 
beskrivande. De är vana att läsa faktatexter och berättelser. Därför är det viktigt att de 
ska lära sig att skriva andra typer av texter också. Gunilla 

 
Gunilla förklarar att eleverna möter texter av olika slag i skolböcker och att elevernas 
tankar används för vidare diskussioner. Hon nämner att hon utgår ifrån det 
vardagliga, välbekanta och konkreta till mer obekanta och ämnesspecifika. Men hon 
strävar efter att eleverna ska utveckla förmågan att läsa och reflektera över texter av 
olika slag på egen hand.  
 

4.1.2 Tematisk undervisning gynnar språkutveckling  
Lärarna säger att språkproduktion och språkanvändning är beroende på situationen 
och att det är viktigt att eleverna får möjlighet att använda språket som är 
situationsbundet och som ligger nära elevernas tidigare inhämtade kunskaper.  
Anna och Gunilla poängterar att tematisk undervisning är något som de arbetar 
mycket med i skolan. Gunilla säger att hon trivs bra med den sortens undervisning 
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och att eleverna är mycket nöjda om de får arbeta med det som har samband och 
sammanhang. Hon tillägger att hon samplanerar området med modersmålslärare och 
att hon därefter samråder med modersmålsläraren och gör en bedömning. Hon 
påpekar att eleverna fokuserar på en sak i taget och att de utvecklar det svenska 
språket och modersmålet parallellt. Hon säger att de lärarna arbetade med ett annat 
tema på hela skolan förra året, och när eleverna fick genomföra ett prov i slutet av 
terminen, blev resultatet högre än året innan. För att synliggöra språket och 
tänkandet låter hon eleverna berätta vad de tycker om temat eller diskutera i grupp 
med stöd av frågor.  
 

4.2 Vikten av samverkan med modersmålslärare  
 
Gunilla beskriver en fungerande modell som tillämpas på hennes skola. I terminens 
början samlas alla lärare och modersmålslärare och planerar olika teman 
tillsammans. Språklärare och modersmålslärare inkluderas i ett arbetslag på skolan 
och diskuterar kring gemensamma elever och den gemensamma planeringen. 
Därefter planerar lärarna sin undervisning utifrån tema, t.ex. djur och natur i ämnet 
svenska som andraspråk och modersmålslärare planerar sin undervisning utifrån 
samma tema, på respektive modersmålet. Utmaningen är att anpassa undervisningen 
till alla elevers nivå och att temat ska undervisas parallellt på modersmålet och i 
svenska som andraspråk.  
    

Tanken med samarbete med modersmålslärare är att förbättra elevernas 
språkkunskaper för att de ska hänga med i alla ämnen. Modersmålet lyfts upp i hela 
skolan och integreras i alla ämnen. Gunilla 

 
Eleverna är också med i planeringen när det gäller detaljerna och för hur 
undervisningen ska genomföras. Samarbete och samverkan gör enligt Gunilla så att 
planeringen underlättar elevernas och personalens utveckling.  
 

Eleverna lär sig lättare för att de kan koppla begreppen till sitt eget språk. 
Modersmålslärarna finns på skolan under skoltid och efter lektioner har det 
gemensamma planeringstiden med alla lärare. Gunilla 

 
Genom att samverka med modersmålslärare kan hon ta reda på elevernas kunskaper 
om temat innan de börjar arbeta med det.  
 
Anna samverkar inte och samarbetar inte med någon modersmålslärare. Hon svarar 
att samarbete uteblir på grund av att modersmålsundervisningen är efter skoldagens 
slut och att modersmålslärare inte ingår i arbetslaget på skolan.  
 

4.2 Vikten av studiehandledning  
 

Anna och Gunilla säger att de är medvetna om vikten av studiehandledning på 
modersmålet och påpekar att alla deras elever har fått detta stöd. Lärarna säger att de 
skulle vilja ha studiehandledare oftare på skolan men att det är ekonomist omöjligt. 
Anna och Gunilla säger att studiehandledning ger eleverna mer självkänsla och 
självförtroende och att studiehandledarna/modersmålslärarna är väldigt engagerade 
i undervisningen. Anna förklarar att studiehandledning kan ske på olika sätt. Hon 
exemplifierar att studiehandledare kan arbeta med ämneskunskaper på 
modersmålet. Detta händer dock för sällan eftersom denna arbetsmetod kräver 
samarbete med modersmålslärare.  
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Det är rektorn som bestämmer i vilken utsträckning eleverna ska får 
studiehandledning. Jag skulle vilja samarbeta med modersmålslärare för att det är 
jätteviktigt att veta vad eleven behöver utveckla. Det finns i skolan elever som behöver 
studiehandledning i en eller två terminer. Men andra elever som inte har studievana 
behöver ha hjälp längre. Och det är synd att det blir så lika trots att elever har olika 
behov och förtutsättningar. Anna 

 
 
Gunilla säger att samarbetet med modersmålslärarna påbörjades år 2010, och att den 
ständigt stigande måluppfyllelsen hos flerspråkiga elever i ämnet svenska och 
matematik är en bra förebild.  
 

Jag tycker att ett gott samarbete är viktigast för en lyckad studiehandledning. 
Modersmålslärare hjälper eleverna att utveckla det svenska språket samtidigt som 
eleverna lär sig ämneskunskaper. Det finns många ord som är svåra att översätta t.ex. 
snö, det finns inget snö i Somalia, det är abstrakt för de barnen. Gunilla 

 
Hon säger vidare att elevernas identitet dessutom stärks när studiehandledaren är 
med i undervisningen och att de känner sig tillräckliga och stolta över sin kulturella 
identitet.  
 

De har ofta kunskaper om ämnet men saknar svenska språket. Vi försöket tillsammans 
med modersmålsläraren att planera, dokumentera och utvärdera elevernas lärande och 
framsteg. Gunilla 

 
På frågan om hur samarbetet ser ut mellan modersmålslärarna och övriga lärare 
svarar lärarna:  
 

Tyvärr så finns det inget samarbete mellan modersmålslärare och det är tiden som är 
det största hinder. Det är så svårt att hitta någon tid till möten och samtal med 
studiehandledarna. Anna 

 
Jag är mycket nöjd med samarbete med modersmålslärarna. De ingår i vårt arbetslag 
och tack vore det kan vi samplanera och bedöma elevernas utveckling. Dessutom 
bidrar samarbete till att eleverna på vår skola höjde måluppfyllelse i mattematik och 
svenska. Det är framgångsvägg och gynnar alla barn. Gunilla 

 
Här finns det tydlig skillnad mellan hur lärarna i svenska som andraspråk samarbetar 
med modersmålslärare. Anna säger att inget samarbete förekommer medan Gunilla 
påvisar ett gott exempel som gynnar flerspråkiga elevers utveckling.  
 

4.3 Hur modersmålslärarna strukturerar undervisning 
 

Planeringen är något som alla intervjuade lärare tycker är viktig. Den fyller olika 
funktioner men det gemensamma är att den strukturerar elevernas och lärarnas 
undervisning. Maria utgår vid planeringen ifrån elevernas tidigare erfarenheter, 
kunskaper, intresse samt kursplanen i modersmålet och eget erfarenhet.  
 

För att få veta elevernas tidigare erfarenheter så /…/när vi börjar med ett nytt tema så 
brukar vi prata och diskutera tillsammans i gruppen för att få reda på vad de kan om 
det. För att de kan alltid någonting om något /…/ så det gäller att ställa frågor och 
skriva på tavlan det som de redan kan. Jag vill ta reda på deras kunskaper i andra 
ämnen för att utveckla språket. Maria 
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Även Ulla strukturerar sin undervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter och 
planerar undervisningen utifrån gemensamma genomgången.  
 

Jag vill att alla elever ska bestämma vad vi ska arbeta med och komma till tals. Sedan 
bestämmer vi i vilken ordning olika teman ska komma/.../ Eleverna får bestämma hur 
de vill genomföra sina uppgifter. Mina elever är välmotiverade och har stor vana, det 
gör att jag har lätt att strukturera min undervisning. Ulla  

 
Maria och Ulla planerar undervisningen utifrån elevernas förkunskaper och det 
gemensamma samtalet. Både Maria och Ulla anpassar sin undervisning utifrån 
gruppernas nivåer och det material de förfogar över. 
 
Maria säger att hon försöker att sätta ihop planering inom en tidram men enligt 
henne är det nästan omöjligt att lyckas med till fullo. Eftersom modersmålet saknar 
en egen timplan påverkar detta planeringen, genomförandet och utvärderingen 
negativt. 
Även Ulla betonar att:  

 
Lektionstiden varierar och kunskapskraven är orimligt höga. Jag känner mig hela tiden 
stressad att hjälpa elever uppnår de kunskapskraven [sic!] Räknar jag hur mycket tider 
[sic!] elever får i modersmålslektioner under grundskolans tid nio år, då får jag fram 
den summa som är motsvarande det svenska ämnet i tre år. Kunskapskraven skulle ha 
skänkt till den nivå som svenskt ämne i år 3 eller lägre om man jämför även språkmiljö 
och undervisningsmaterial [sic!]. Ulla 

 
Ulla förklarar att det krävs mycket av henne för att göra undervisningen i 
modersmålet till en kreativ, lustfylld och lärorik undervisning med tanke på att alla 
delar ska inkluderas i en kort undervisningstillfälle.  
 

4.2.1 Individualisering och anpassning efter elevernas förutsättningar 
Maria och Ulla säger att de använder tydliga lärandemål för både innehåll och 
språket. Lärarna säger att innehållet ska vara anpassat till elevernas språk- och 
kunskapsnivå och att eleverna alltid ska få chansen att kunna förstå uppgifterna de 
ställs inför men att de ska vara lite svårare än de som eleverna kan klara av så att 
eleverna utvecklas språk- och kunskapsmässigt.  
 

Exempelvis, förskoleklasselever ska träna att skriva grundtecken med ord och de ska 
skriva av från tavlan. De lågstadieeleverna som kan alla tecken kan forsätta skriva ord 
/…/ för att därefter mellanstadieelever ska skriva meningar. Uppgifterna måste vara 
lite svåra för att eleverna ska utvecklas. Ulla  

 
Likartat anser Maria att eleverna i åk 1-3 ska träna på att skriva, läsa och tala. 
Dessutom poängterar Maria att eleverna har svårt att läsa och skriva och att hon 
fokuserar mycket mer på dessa utvecklingsområden. Hon anser att hon arbetar 
utifrån Vygotskijs lärandeteori där samspel, interaktion och stöttning har en central 
roll. 
 

Mina elever ska vara delaktiga i sitt lärande. De är redan nyfikna och aktiva  /…/ så 
min uppgift handlar om att stötta de och hjälpa att utföra uppgifter på egen hand. Hela 
gruppen ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Jag måste individualisera 
undervisningen för att jag har olika elever med olika erfarenheter [sic!]. Maria  
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Det gemensamma beträffande det språkutvecklande arbetet är att samtliga lärare 
använder ett enklare material för att i takt med att språket och kunskaper utvecklas 
kunna använda mer avancerat och abstrakt material där eleverna får arbeta mer 
individuellt 
 

Eleverna som redan kan skriva till exempel ett reportage eller ett argumenterande text 
ska försöka skriva enligt mallen samma texter men på modersmål. Jag försöker att 
implementera mallar som lärare använder i svenska för att underlätta för mina elever 
språkutveckling. Jag arbetar på detta sätt med högstadielever och gymnasial ister. 
Maria.  

 
Ulla och Maria säger att genrepedagogiken är något som de har arbetat länge med, 
men att det saknas bra läromedel på deras modersmål vilket försvårar arbetet.  
 

Jag tycker att om jag anpassar min undervisning utifrån den genrepedagogiken så 
underlättar det till mina elever att ta till sig samma kunskaper fast på modersmålet. 
Jag tycker att arbeta tydligt och att koppla modersmålet till det som tonåringar gör i 
sin skola. Ulla  
 

4.4.2 Studiehandledning och samverkan med svenska som 
andraspråkslärare 
Båda modersmålslärarna tycker att det finns fördelar med studiehandledning på 
modersmålet. Maria säger att: 

 
Genom studiehandledning får eleverna den hjälp de behöver. Det finns många elever 
som inte når de grundläggande målen och studiehandledning beställs när de redan har 
dåliga betyg. Maria  

 
Det är elevens behov som styr valet av hur stödet ska organiseras. Dessutom säger 
lärarna att det är erfarenheten som är viktig eftersom alla elever har olika behov och 
kommer från olika delar av världen.  
 

Jag har många elever som är motiverade och har stor studievana. När de kommer till 
Sverige har de svårt att hänga med. Det svenska språket är förhinder. 
Studiehandledning är mycket viktigt. Där pratar jag om grundvärden som gäller i 
svenska skolan och allt annat som är annorlunda och olika. Tack vore att eleverna har 
studievana kan jag fokusera på innehållet. Ulla        

          
Även Maria anser att hennes elever har stor studievana och att hon strukturerar 
studiehandledning utifrån det som eleven behöver utvecklas. Ulla och Maria anser 
dock att studiehandledarna har en speciell roll eftersom de blir sällan en del av ett 
arbetslag och de säger att det är svårt uppdrag. Maria säger att:  
 

Ibland har jag några elever som har olika behov och ska ha studiehandledning på olika 
skolor och dessutom med olika tema. Förra veckan arbetade jag med franska 
revolutionen med högstadieelever och sedan hade jag matematik med 
mellanstadieelever. Jag förväntas vara alfa och omega och kunna allt. Dessutom på 
svenska och mitt modersmål. Maria  

 
Ulla utvecklar sitt svar och säger att hon kan ha en elev som har alla ämneskunskaper 
på modersmålet men saknar det svenska språket och att denne är i behov av en 
annan undervisningsmetod och undervisningsinnehåll, och att hon kan ha en annan 
elev som inte har några förkunskaper alls i något ämne och inte det svenska språket 
heller. Här gäller det att undervisa ämneskunskap och det svenska språket på 



24 
 

modersmålet. Detta betyder enligt henne att eleven inte bara kräver mer tid i 
studiehandledning utan att även hon måste ha kontakt med ämnesläraren eller 
ansvarig mentor. Lyckas hon inte att få fysisk kontakt använder hon e-post. Stöttning 
på modersmålet samt god kontakt med klasslärarna avgör hur eleverna lyckas. Hon 
påpekar att om det är flera pedagoger som bryr sig och sätter in tidiga insatser lyckas 
eleven att uppnå de grundläggande målen och hinner ikapp med andra ämnen.  
 
Enligt Ulla och Gunilla förekommer det inget omfattande samarbete med lärare i 
svenska som andra språk på skolorna. Endast Ulla nämner att hon har sporadiskt 
kontakt med en lärare i svenska som andraspråk. Lärarna påpekar vikten av att 
samarbeta med andra lärare och ser fördelar med sådant samarbetet.  
 
 

5. Analys 
 

Syftet med intervjuerna var att ta del av vilka tankar som lärare ger uttryck för kring 
ett språkstödjande arbetssätt. Respondenterna fick berätta hur de samarbetar med 
andra lärare och på vilket detta samarbete kan gynna flerspråkiga elevers utveckling. 
I den här studien kan jag endast redogöra för vad respondenterna påstår att de gör 
eftersom jag har använt mig av intervjuer som undersökningsmetod.  
 

5.1 Sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt i all 
inlärning 
 

Resultatet visar att respondenterna strävar efter att arbeta med språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning, och att alla är eniga om att flerspråkiga elever 
behöver samspela med omgivningen för att det verbala språket ska utvecklas. Detta 
går hand i hand med den sociokulturella teorin som hävdar att samspelet mellan 
människor är ett fundament i alla människors utveckling (Kroksmark, 2010; 
Strandberg, 2006; Dysthe, 1996; Gibbons, 2009). Respondenterna uttrycker tydligt 
att elever utvecklas både språkligt och kognitivt om de vuxna ger dem det stöd som de 
behöver för att utvecklas. Ett första steg i detta är vad Gibbons (2009) kallar för 
”scaffolding learning”, vilket innebär att läraren ska finnas tillgänglig som ett 
tillfälligt stöd, som i sin tur ska leda till att eleverna lär sig att behärska olika 
kollektiva handlingar för att sedan kunna utföra dem själv (Kroksmark, 2010). 
Samtliga respondenter är av den åsikten att lärandet måste vara meningsfullt och 
stimulerande och att lärandet ska uppfattas som något som alltid är i förändring. 
Förändringen kan bestå i att eleven kan göra något själv som denne inte kunde 
tidigare. Utifrån vad respondenterna säger kan jag konstatera att elevernas utveckling 
har en koppling till på vilket sätt undervisningen sker och om undervisningen sker 
när eleverna är aktiva. Aktiva elever får man om man låter dem vara med i 
planeringen för att på så sätt komma ifrån det som Dysthe (1996) kallar för 
monologen där läraren endaste leder och pratar i klassrummet. Detta har 
respondenterna anammat genom att göra eleverna så involverade som möjligt i sin 
egen utveckling; Anna och Gunilla genom att planera lektionerna tillsammans med 
eleverna och Maria och Ulla genom att de utgår från elevernas tidigare erfarenheter 
och det gemensamma samtalet. Ett klassrum där alla arbetar tillsammans ligger helt i 
linje med Vygotskijs ( Strandberg, 2006) forskning.  
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5.2 Elevernas tidigare erfarenheter och meningsfullhet 
som viktiga faktorer i språkundervisningen 
 

Språkutvecklande metoder som har presenteradess i kapitel 2 handlar om att utforma 
undervisningen på ett sådant sätt att eleverna blir delaktiga i sin egen 
utvecklingsprocess och att eleverna blir aktiva i sitt kunskapssökande och lär 
tillsammans med andra. Respondenterna anser att eleverna utvecklar språket genom 
att möta nya språkliga former i situationer som kräver engagemang och utmaning 
vilket stämmer överens med litteraturen. Respondenterna menar att det är angeläget 
att eleverna får använda och höra språket. De påpekade att det är viktigt att utmana 
eleverna och att skapa undervisning som kräver att eleverna ska tänka och analysera 
för att utföra kognitivt krävande uppgifter. Detta tolkar jag som att lärarna har höga 
förväntningarna på eleverna och något som forskarna Hattie (2012), Axelsson 
(2002), Gibbons (2009) och Dysthe (1996) betonar gällande lärandet som ett 
erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Vidare anser författarna att samspelet mellan 
människor inte endast är en metod utan att det även är lärande och utveckling. Detta 
tolkar jag som att respondenterna i likhet med teorierna stävar efter att ett dialogiskt 
och demokratiskt klassrum ska anses som ett processinriktat verktyg där eleverna 
kontinuerligt får utvecklas som individer.  
 
Det handlar om att lärarna noggrant planerar undervisningen utifrån vad eleverna 
redan kan och att undervisningen ska träna eleverna att vara aktiva och samspela 
med lärarna eller övriga elever i gruppen. Teorin om den proximala utvecklingszonen 
är en stor del av barnets utveckling och det som respondenterna beskriver om att 
först lär sig eleverna med lärarens stöd för att sedan kunna arbeta på egen hand kan 
kopplas samman. Lärandet sker i samband med alla andra som befinner sig i 
lärandemiljön. Resultatet visar att lärarna strävar efter att undervisningen ska läggas 
på ett sådant sätt att eleverna gradvis ska ta sig till den närmaste zonen som innebär 
att utföra skolarbetet självständigt.  
 
Alla respondenter planerar sin undervisning utifrån elevernas erfarenheter och 
kunskaper när de vill utveckla elevernas språkkunskaper i svenska eller modersmålet.  
Något som jag även har även funnit stöd i litteraturen. Dysthe (1996), Gibbons 
(2009), Axelsson (2002), Lindberg (2002) och den senaste forskning som Hattie 
(2012) genomförde beskriver att den sociala kompetensen ska utövas i 
undervisningen och att det ska vara en del av lärarens dagliga arbete. Denna 
kompetens stöds av skolans styrdokument. Enligt styrdokumentet ska läraren 
förmedla och förankra demokratins värdegrund. Detta tolkar jag som att 
respondenterna planerar och utvärderar sin undervisning tillsammans med sina 
elever och fokuserar på lärandet genom elevernas ögon. Detta medför att 
språkutvecklingen sker när eleverna kan påverka och förändra aktiviteterna 
tillsammans med lärarna.  
 

5.3 Tematisk och ämnesöverskridande undervisning och 
medvetenhet  
 

Respondenterna Gunilla och Anna arbetar mycket med att förtydliga olika typiska 
strukturer i texterna och vilka syften texterna har. Den mest övergripande metoden 
för att uppnå detta är genrepedagogiken som handlar om att eleverna ska bli 
medvetna om olika texters innebörd och mönster. Detta arbetssätt är sedan länder 
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etablerat i Australien (Gibbons, 2009), Kanada (Cummins i Hyltenstam, 2007 
Clement, R.) USA (Collier & Thomas, i Axelsson, 2004) och Nederländerna (Hajer & 
Meestriga, 2010) har lång erfarenhet av mångkulturella klassrum, eftersom de sedan 
80-talet har arbetat språk- och kunskapsutvecklande. Språklärare och forskare har 
gemensamt utvecklat metoder som är bevisat effektiva för flerspråkiga elevers språk- 
och kunskapsutveckling. Den mest övergripande metoden är genrepedagogiken som 
handlar om att eleverna ska bli medvetna om olika texters innebörd och mönster 
(Gibbons, 2009). Respondenterna har beskrivit att det i deras undervisning handlar 
om att förtydliga olika typiska strukturer och vilka syften texterna har. Resultatet 
visar att eleverna tar till sig kunskaperna på ett helt annat sätt om de får kombinera 
teori och praktik eftersom de då kan producera egna texter utifrån textens syfte och 
mottagare. Gibbons (2009) och Hyltenstam och Lindberg (2006) menar att 
språkundervisningen bör ske i meningsfulla sammanhang för att den ska bli så 
effektiv som möjligt och respondenternas arbetssätt är ett tydligt bevis på att det 
genrepedagogiska arbetet har en positiv påverkan.  
 
Vad som har varit intressant i intervjuerna är att respondenterna anser att tematisk 
och ämnesöverskridande undervisning skapar oändliga möjligheter till att arbeta 
språkutvecklande.  Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att eleverna ska 
fokusera på en sak i taget och att de kan se samband mellan olika delmoment i 
undervisningen. En respondent betonade dessutom att tematiskt arbete kan ske 
genom att integrera modersmålsundervisningen på skolan och att detta arbetssätt 
hade gett ett bra resultat hos flerspråkiga elever. Enligt Gibbons (2009), Bjar (2006), 
Axelsson (2002) och Dysthe (1996) vore det bäst för eleverna om de fick fortsätta sin 
kunskapsutveckling via modersmålet. Författarna utvecklar vidare att flerspråkiga 
elever skulle få undervisningen i och via andraspråket för att kunna utveckla det fullt 
ut. Både Skolverket (2009, 2010) och respondenterna anser att det är viktigt att 
arbeta ämnesöverskridande för elever som inte har svenska som modersmål. Jag fann 
att respondenterna arbetar tematiskt och att de strävar efter att skapa sammanhang 
och kontinuitet i undervisningen. Lärare i svenska som andraspråk och 
modersmålslärare utformar undervisningen på olika sätt, dvs. att de heterogena 
grupperna som deltar i svenska som andraspråk arbetar mer med det svenska 
språket, men att lärarna skapar ett längre tema om t.ex. litteratur. Medan 
modersmålslärare kan arbeta med språk i matematik, natur och geografi. 
Respondenterna varierar sin undervisning och jag fann även att det finns 
förutsättningar för ett samarbete lärarna emellan, men att det dock krävs 
organisatoriska strukturer. Deras undervisning handlar om att få variation och balans 
mellan att samtala, läsa och skriva.  
 
Det framkom i undersökningen att respondenterna utgår från elevernas nuvarande 
förmågor och kunskaper för att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen och 
respondenterna anser att detta är ett komplex process som måste samspela när det 
gäller deras undervisning. Jag har funnit intressanta mönster i min studie som 
påvisar att respondenterna använder sig av olika inlärningsstrategier som 
tillsammans med andra ämnen förhoppningsvis utvecklar både det svenska språket 
och modersmålet. I denna fråga framkom det även att en bidragande faktor till att 
tematisk undervisning blir lyckad om språkutvecklande metoder och lärarnas 
medvetenhet integreras i undervisningen. Gibbons (2009), Håkansson & Sundberg 
(2012), Lindberg (2006) Hajer (2010) betonar att lektionerna ska bygga på att 
undervisningen ska integrera ord och begrepp som är typiska för det speciella 
ämnesområdet. Läraren ska uppmuntra eleverna till att bli aktiva individer genom att 
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arbeta med inspirerande och utmanande uppgifter. Respondenternas medvetenhet 
om att tematisk undervisning handlar om att skapa helhet och att synliggöra det som 
eleverna ska arbeta med i veckor eller månader får stöd i forskningen som Pauline 
Gibbons beskriver (2009).   
 

5.4 Behovet av samarbete lärarna emellan 
 

Av resultatet att döma rådet det stor brist på samarbete lärare emellan. Det är bara en 
lärare i svenska som andraspråk som uttryckte att hennes skola sedan år 2010 
arbetar tillsammans med modersmålslärarna med en medveten modell som ska 
utveckla elevernas språk och kunskaper. Övriga tre lärare har inget samarbete alls 
med andra lärare. Anna förklarar det med att modersmålsundervisningen sker efter 
skoldagens slut och att modersmålslärarna inte ingår i arbetslaget på skolan. En 
annan bidragande faktor till att ett större samarbete uteblir är att det tar tid och 
kostar pengar för att kunna få till ett mer djupgående samarbete. I linje med Gibbons 
(2009), Hyltenstam (2004), Axelsson (2002 & 2005), Dysthe (1996) och Hattie 
(2012)  anser jag att samarbete mellan lärarna är viktigt för en lyckad undervisning 
och sådan undervisning är betydelsefull för flerspråkiga elevers utveckling. 
Respondenterna ansåg att ett samarbete lärarna emellan är eftersträvat. Endast en 
lärare i svenska som andraspråk uttryckte att hennes skola sedan år 2010 arbetar 
tillsammans med modersmålslärarna med en medveten modell som ska utveckla 
elevernas språk och kunskaper.  Hyltestam (2004), Gibbons (2009, Axelsson (2002 & 
2005), Dysthe (1996), Hattie (2012), Bunar (2010), Lgr11 och Skolverket (2010) 
påpekar att ett samarbete mellan lärare ger olika möjligheter både för elever och 
lärare. Hattie (2012) påpekar att samarbete lärarna emellan gynnar elevernas resultat 
och engagerar lärarna i läroprocessen. Dessutom poängteras det i Lgr11 att alla 
pedagoger inom skolan ska samarbeta med varandra, vilket betyder att även 
modersmålslärare ska ingå i detta samarbete. Bunar (2010) påvisar att för att 
flerspråkiga elever ska lyckas med undervisningen ska detta gemensamma stöd 
erbjudas i form av studiehandledning och integrering av all personal som arbetar 
kring flerspråkiga elever. Detta kan betyda att modersmålsundervisningen skulle 
kunna integreras i ordinarie undervisning för att fortsätta eleverna ska kunna 
utveckla sitt modersmål och utveckla kunskaper i svenska och i andra skolämnen.  
 

5.5 Modersmålet  
 
Flerspråkiga elever är överrepresenterade bland elever som inte uppnår målen i 
grundskolan (Hyltestam 2004, Skolverket 2010) och jag finner att språket bidrar till 
att elevernas skolresultat påverkar förmågan att tillägna sig kunskaper i skolan. I min 
studie framgår det att modersmålet anses vara viktigt för att flerspråkiga elever ska 
använda både modersmålet och det svenska språket i olika sammanhang för att 
stimulera utvecklingen samt vidga sin omvärldskunskap. Det som jag fann vara 
viktigt för flerspråkiga elever, både i den presenterade litteraturen och genom mina 
intervjuer, var modersmålets betydelse. Axelsson (2002, 2004), Holmegaard och 
Wikström (2004), Reichenberg(Bjar, 2006), Hyltenstam (2004), Gibbons (2009) och 
Skolverket (2010) betonar starkt att modersmålet är ett stöd för inlärningen av 
andraspråket, att det är ett verktyg för allt lärande, att det hänger ihop med 
identitetsutveckling, att breddar individens tänkande och att det utvecklar andra 
kognitiva förmågor som t.ex. bättre minne och att hjärnans kapacitet ökar (Bialystok, 
2011). På frågan om modersmålets betydelse hade lärare i svenska som andraspråk 
angett att modersmålet hjälper att utveckla det nya språket och att modersmålet 
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stärker självkänslan. Med andra ord att elever som kan använda sitt modersmål 
dagligen har större själkänsla och medvetenhet om att de är flerspråkiga. Gibbons 
(2009) påpekar att de eleverna som får möjlighet att använda sitt modersmål kan 
stärka sin självkänsla. Att modersmålet stärker självkänslan är något som alla 
respondenterna har antytt och även detta stöds av Gibbons (2009), Hyltenstam 
(2004), Dysthe (1996), Skolverket (2008, 2010). 
 

5.6 Vad säger styrdokumenten och hur är det i verkligheten? 
 
När det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning kan jag konstatera att 
undervisningen inte är likvärdig. Enligt skollagen (SFS) är skolan skyldig att 
organisera och erbjuda både modersmålet och studiehandledning på modersmål till 
flerspråkiga elever. Även om skolan erbjuder detta, så skiljer sig genomförandet av 
undervisningen markant åt . Mitt resultat visar på stora skillnader mellan hur 
undervisningen och studiehandledningen på modersmålet organiseras och 
genomförs. Även om respondenterna säger att studiehandledning och modersmålet 
erbjuds på respektive skolor kan jag konstatera att undervisningen genomförs på 
olika villkor. Det vill säga att några elever har modersmålsundervisning en gång i 
veckan i 40 minuter medan en annan grupp kan ha 80 minuter. Vad det kan beror på 
är svårt att konstatera. Något som jag kan fastställa är att det saknas timplaner för 
undervisning i modersmålet och till studiehandledning och att det saknas tydliga 
rutiner för hur man ska kunna en likvärdig undervisning för flerspråkiga elever.  I och 
med att modersmålsundervisningen är del av läroplanen (Lgr11) och ämnet har egen 
kursplan med kunskapskriterierna är det enligt min åsikt underligt att timplanen 
saknas och att organiseringen av modersmålsundervisning och studiehandledning är 
beroende av många faktorer som till exempel ekonomi och skolans erfarenhet av 
flerspråkig undervisning och skolledningens och lärarnas engagemang. Därför finner 
jag att det är problematisk att organisera och genomföra undervisningen i 
modersmålet och studiehandledningen till alla elever på samma villkor oavsett var i 
landet undervisningen sker.  
 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
 
Jag genomförde fyra intervjuer för att samla in material och jag valde att fokusera på 
två lärare i svenska som andraspråk och två modersmålslärare. Givetvis skulle jag ha 
fått ett fylligare resultat om jag skulle ha intervjuat flera lärare och precis som Stukat 
(2006) skriver så skulle det vara intressant med observationer eftersom som jag 
nämnde tidigare i uppsatsen, är det intressant att se vad människor faktiskt gör och 
inte vad de säger att de gör. Alla intervjuer gick som jag planerat och om man ser på 
urvalet av intervjupersoner hade jag bara med kvinnliga lärare. Detta urval var inte 
medvetet ett val från min sida utan anledningen till det var att det inte fanns några 
manliga lärare att tillfråga. Gällande metodkritik kan jag konstatera att en betydande 
del av kritiken mot den kvalitativa metoden riktar sig mot att intervjuer är tids- och 
arbetskrävande och den efterföljande analysen (Stukat, 2006).  
 
Om jag skulle kritiskt granska mina intervjufrågor skulle jag kanske ha ställt fråga på 
ett annorlunda sätt. Jag tog för givet att språklärarna är bekanta med teorierna kring 
språkutvecklande metoder.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Jag finner det intressant att alla fyra respondenter skapar ett systematisk optimalt 
klimat för lärande bland annat genom att stödja, uppmuntra och vägleda eleverna. 
Hattie (2012) redovisar i sin forskning att det är vad läraren gör som betyder mest för 
skolans resultat, framför allt genom att synliggöra undervisnings och 
lärandeprocesser. De övriga undervisningsstrategierna som gynnar utvecklingen är 
strukturerad undervisning och medvetenhet hos den enskilda läraren. Resultatet 
påvisar att respondenterna medvetet planerar sina lektioner varje läsår utifrån 
elevernas förutsättningar. Jag anser att respondenternas medvetna planering stärker 
elevernas resultat. Det handlar om att i planeringen tydliggöra den mest aktuella och 
viktigaste kunskapen för att eleven ska kunna utvecklas vidare. Jag fann även att 
språkundervisningen är mer än bara glosor och verbböjningar. Det handlar enligt 
respondenterna om att utveckla språket från det mer välkända till det mer abstrakta. 
Dessutom handlar undervisningen om förståelse och analys snarare än 
faktakunskaper. Därför drar jag slutsatsen att det inte handlar om att eleverna ska 
öva på enstaka övningar utan att de med hjälp av lärare ska använda språket i mer 
komplexa och kognitivt krävande sammanhang. Jag menar vidare att lärare har en 
central roll för att maximalt öka elevernas kognitiva engagemang i sin egen 
utveckling. Om uppgifterna är kritisk utmanade och anpassade till elevernas tidigare 
kunskaper lyckas eleverna utveckla engagemang vilket ger bättre förutsättningar för 
elevernas lärande (Gibbons, 2009; Hyltenstam & Lindberg, 2004; Hattie, 2012; 
Håkansson & Sundberg, 2012; Skolinspektionen, 2012).  
 
Jag inledde min studie med att beskriva att den svenska skolan har förändrats under 
senare år och härigenom betyder det att lärare bör vara medvetna om att flerspråkiga 
elevers utveckling beror mycket på hur alla pedagoger samarbetar på skolan. 
Samarbetet mellan lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare verkar 
vara ett relativt outforskat område.  Genom intervjuerna har jag kunnat konstatera 
att samarbete inte är en enkel fråga. Det krävs tid och engagemang för att göra 
samarbetet meningsfullt och alla lärare visade en villighet till samarbete emellan och 
medvetenhet om hur samarbete skulle gynna flerspråkiga elever. Lärare i svenska 
som andraspråk har en överväldigande uppgift och även modersmålslärarnas 
arbetssituation framstår inte heller som stressfri. Tvärtom, de måste ofta ta sig fram 
och tillbaka till olika skolor, skapa eget arbetsmaterial, översätta, strukturera 
undervisningen i studiehandledning och använda sin planeringstid till möten på 
skolor. Med tanke på detta är det inte konstigt att lärarna efterlyste förbestämd 
planeringstid eller mötestid för att kunna förverkliga ett meningsfullt arbete.  
 
Det är elevernas behov som ska komma i första hand och inte andra organisatoriska 
och ekonomiska aspekter. Enligt mitt resultat framkom det ett mönster där lärare i 
svenska som andraspråk arbetar med flerspråkiga elever utan att samarbeta med 
modersmålslärare. Inte heller studiehandledning på modersmål genomförs 
likvärdigt. Vad som menas med studiehandledning är ett begrepp som tolkas på olika 
sätt eftersom det saknas tydliga riktlinjer hur denna ska genomföras och organiseras. 
Under min utbildning på högskolan förekom det aldrig diskussion kring 
studiehandledning på modersmål. Jag tvivlar att övriga lärarstudenter får någon 
information alls i denna fråga under sin utbildning. Skulle det inte vara självklart att 
alla lärarstudenter skulle förbereddas inför sitt kommande yrkesroll med tanke på att 
ca 20 % av alla elever i svenska skola talar ett annat språk än svenska? 
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Tydliga och tillräckliga resurser behövs i början av skolgången för att flerspråkiga 
elever ska lyckas i senare år i undervisning. För att utveckla skolan till en 
språkutvecklande och kunskapsutvecklande miljö krävs det att alla bidrar på olika 
sätt. Ett sätt för att förbättra och effektivisera samarbete kan vara att anställa 
modersmålslärare (flerspråkiga pedagoger) på skolan. Detta leder dock vidare till att 
modersmålslärare bör ha en bra kompetens och detta skulle kunna genomföras 
genom exempelvis fortbildningar på universitet eller högskolor.  Samtidigt behöver 
skolledaren i samarbete med lärare erbjuda kompetensutveckling för alla som arbetar 
med flerspråkiga elever. Som utgångspunkt kan lärare börja med studiebesök på de 
skolor som lyckas höja elevernas skolresultat för att vidare implementera gynnsamma 
undervisningsstrategier i sin egen undervisning. Lärare i svenska som andraspråk 
och modersmålslärare har en given plats i samtal kring kunskaper om och 
erfarenheter av flerspråkiga elevers lärandeprocesser. Dessa samtal behövs för att 
utveckla språkinriktad undervisning och integrera de kunskaper eleverna redan har. 
Dessutom tycker jag att det här området bör ses över, då samhället i framtiden 
kommer att ställa höga krav på att skolan ska kunna möta elever med skiftande 
kultur och språk och för att samhället ska kunna dra nytta av dessa kompetenser.  
 

6.2 Sammanfattning och förslag till vidare forskning 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa tidigare forskning utifrån olika perspektiv 
och tillsammans med den utvecklingspsykologiska teorin anser jag att man kan 
styrka vissa typer av lärandeprocesser. Mitt resultat visar att lärare i svenska som 
andraspråk och modersmålslärare arbetar mycket med att skapa 
undervisningstillfällen där flerspråkiga elever ska få den optimala möjligheten att 
utvecklas språk- och kunskapsmässigt. Resultatet visar även att lärarna utgår från 
elevernas tidigare erfarenheter och att lärarna är medvetna om hur 
andraspråksinlärning sker. Jag anser mig kunna uttyda att skolorna brister i att ta 
vara på lärarnas egna erfarenheter och livsvärldar och att på så sätt skapa ett 
sammanhang för flerspråkiga elevers lärande, något som enligt mig och de 
intervjuade lärarna är eftersträvansvärt. Jag tycker att skolorna i större utsträckning 
skulle behöva utveckla ett gediget samarbete lärarna emellan och utöka den 
kompetens som redan finns. Min studie påvisar att samarbetet mellan lärarna är en 
avgörande faktor i elevernas sociala och kognitiva utveckling, eftersom eleverna inte 
endast talar svenska eller sitt modersmål. Det kollegiala lärandet måste få ett större 
utrymme i dagens skola och alla lärare behöver lära av varandra. Den viktigaste 
slutsatsen som kan dras från undersökningen är att det är lättare för flerspråkiga 
elever att utvecklas språklig- och kunskapsmässigt om lärarna samarbetar med 
varandra och ingår i ett arbetslag på skolan.  
 
Resultatet visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla språket och 
kunskaper hos flerspråkiga elever. Lärarna har en medveten syn på hur 
undervisningen ska individualiseras och anpassas efter elevernas förutsättningar. 
Tyvärr uppvisar resultatet även brister på organisationen av studiehandledning på 
modersmålet och samarbete lärarna emellan. Trots att det finns en medvetenhet 
bland personalen om samarbete med varandra inga förbättringar görs. Den svenska 
skolan ska vara en skola för alla, där undervisningen ska anpassas efter varje elevs 
behov. Den fråga som jag ställer mig nu är om modersmålsundervisningen och 
studiehandledning verkligen är ämnad för alla elever.  



31 
 

 
 
Förslag till vidare forskning är att göra en studie där man intervjuar 
modersmålslärarna som aktivt arbetar på skolor och är en del av arbetslaget. Att 
undersöka flerspråkiga elevers positiva resultat i skolämnen där modersmålslärare 
inkluderas skulle bidra till att utmana andra skolor att arbeta på ett liknande sätt. Det 
vore även intressant att fördjupa sig hur flerspråkiga elever lyckas nå målen i den 
svenska skolan. Det finns inte mycket forskning kring framgångsfaktorer för 
studiehandledning och hur lärarna använder sig av beprövad erfarenhet i 
undervisningen.  
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Bilaga 1 
MISSIVBREV 
 
Information om en intervju angående en kvalitativ studie kring 
språkutvecklande arbete med svenska som andraspråk och modersmål. 
 
Hej! 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Under min utbildning och yrkesutövning har intresset för flerspråkiga elever ökat och 

jag skulle vilja utveckla mina kunskaper inom detta ämne. Syftet med arbetet är att ta 

reda på hur lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare arbetar för att 

utveckla och stimulera flerspråkighet i skolan. Jag har alltid funnit intresse för den 

typen av frågor och vill använda mina kunskaper från lärarutbildningen i min 

framtida yrkesutövning.  Därför vill jag intervjua Dig som har kunskap, utbildning 

och erfarenhet som är värdefulla för mig och mitt arbete.  

Jag beräknar att intervjun tar ungefär 35 minuter och för att jag inte vill missa någon 

information, kommer jag att spela in den. Några namn eller andra data som kan 

identifiera personer kommer inte att registreras och resultatet kommer att 

presenteras så att ingen kan bli igenkänd.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några konsekvenser för 

Dig. 

 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Arbetet görs under 

handledning och om Du är intresserat skickar jag gärna ett ex.  

 

 

 
 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
Lärarkandidat:                                                                    Handledare: 
Magdalena Misiurkiewicz                                                         Margaret Obondo 
Tel: 070 4420241                                                                        Mälardalens högskola, UKK 
E-post: msa02004@student.mdh.se 
Ytterliggare upplysningar lämnas 
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Bilaga 2 
 

Frågor till lärare i svenska som andraspråk  
Frågeområden till intervjuerna 

 
Grundfrågor:  

 Lärarens utbildning  

 Hur många år i tjänst – kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 
 

1. Hur arbetar du språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga elever? 

2. Hur gör du för att ta till vara elevernas tidigare erfarenheter och för att få in 

erfarenheter i undervisningen? 

3. Hur planerar du och genomför undervisningen i svenska som andraspråk?  

4. Hur följer du elevers språkutveckling på modersmålet och på svenska? 

5. Hur ser samarbete ut med modersmålslärare? 

6. Varför är det viktigt att eleverna ska delta i modersmålsundervisning? 

7. Vilka svårigheter stöter du på i undervisningen?  

8. Enlig Skolverket presterar tvåspråkiga elever som grupp betydlig sämre än de 

elever som har svenska som sitt första språk. Vad tror du som lärare att det 

kan bero på? 
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Bilaga 3 
 

Frågor till modersmålslärare  
Frågeområden till intervjuerna 

 
Grundfrågor:  

 Lärarens utbildning  

 Hur många år i tjänst – kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 
 

1. Hur arbetar du språk- och kunskapsutvecklande med elever? 

2. Hur gör du för att ta till vara elevernas tidigare erfarenheter och för att få in 

erfarenheter i undervisningen? 

3. Hur planerar du och genomför undervisningen i 

modersmål/studiehandledning?  

4. Hur följer du elevers språkutveckling på modersmålet och på svenska? 

5. Hur ser samarbete ut med lärare i svenska som andraspråk? 

6. Varför är det viktigt att eleverna ska delta i modersmålsundervisning? 

7. Vilka svårigheter stöter du på i undervisningen?  

8. Enlig Skolverket presterar tvåspråkiga elever som grupp betydlig sämre än de 

elever som har svenska som sitt första språk. Vad tror du som lärare att det 

kan bero på? 

 
 


