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Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur språklärare på en 
gymnasieskola upplever ”flerspråkighet” när det gäller undervisning av elever med 
utländsk bakgrund. Följande frågeställningar beaktades i studien: Vilka didaktiska 
utmaningar upplever språklärarna som undervisar elever med annat modersmål än 
svenska att det finns i klassrummet?  På vilket/vilka sätt upplever språklärarna att 
flerspråkighet är en möjlighet eller ett hinder för elever med ett annat modersmål än 
svenska? Vilken betydelse anser några språklärare att modersmålet har för elever med 
utländsk bakgrund? Metoden som användes var kvalitativ och resultatet samlades in via 
semistrukturerade intervjuer av fyra lärare på en gymnasieskola i centrala Sverige.  

Resultatet visade att flerspråkighet var en möjlighet samtidigt som det också kan 
vara ett hinder för eleverna. Detta berodde på vilket språklig nivå eleverna uppnått i 
svenska eller modersmålet. Om elever har en stark bas i modersmålet eller svenska kan 
språk berika varandra vilket är en möjlighet. Dock är det hinder om eleven varken har 
svenska eller sitt modersmål att luta sig mot. Det visade också att det finns didaktiska 
utmaningar i klassrummet med elever med utländskbakgrund, men att de eleverna även 
var en tillgång i undervisningen. Jag kom även fram till att det fanns en 
monokultrullnorm på skolan eftersom normen på skolan är att vara så ”svensk” som 
möjligt och att modersmålsundervisningen inte har lika hög prioritet som de övriga 
ämnena. Resultatet visade även att informanterna inte hade fått fortbildning om 
flerspråkighet eller interkulturell pedagogik. 
_______________________________________________________ 
Nyckelord: Elever med utländsk bakgrund, flerspråkighet, modersmål, 
modersmålsundervisning, monokultrullnorm 
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1. Inledning 

Dagens Sverige ses som ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle där flera etniska 
grupper med olika kulturer och språk lever inom samma land. Asyl- och 
familjebandsinvandring, arbetskraftsinvandring och universitetsstudier är några exempel 
på orsaker som har bidragit till denna samhällsutveckling. Detta återspeglas inte minst i 
skolan där många elever har svenska som andra språk och en annan kulturell bakgrund.  

Skolan sägs vara en spegelbild av det samhälle vi lever i, vilket i sin tur betyder att skolan 
är flerspråkig och mångkulturell. Detta ställer nya krav på skolan som ska undervisa barn 
med olika kultur- och språkbakgrunder. Elevgrupperna ute i verksamheten är ytterst 
heterogena och i klassrummen kan det finnas elever från olika delar av världen. I 
Skolverkets Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 
står det tydligt att ”[undervisningen] ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (2011a:4). 
Trots denna grundläggande värdering står det i en artikel publicerad i DN den 2 december 
2015 att skolan inte tar vara på de stora språkliga kompetenserna som barnen har eftersom 
många lärare inte känner till att eleverna kan flera språk. I artikeln hävdar 
tvåspråkighetsforskaren Carla Jonsson att det är viktigt för deras självkänsla att barnen får 
bekräftelse för de kunskaper de har med sig från sina hemländer i de olika ämnena, även 
om de inte kan uttrycka det på svenska. Därför är det betydande att jag som ämneslärare 
besitter kunskaper om flerspråkighet för att kunna ge dessa elever rätt stöd där de befinner 
sig i sin språk- och kunskapsutveckling.  

Det är lärarens uppdrag att ge alla elever rätt stöd och förutsättningar för utveckling 
oavsett deras bakgrund. Trots det finns det stora skillnader i skolresultatet mellan elever 
som har svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk. Som snart 
examinerad ämneslärare i spanska och engelska funderar jag hur lärare reflekterar kring 
flerspråkighet, om det skapar möjligheter eller bidrar till hinder för eleverna i deras språk- 
och kunskapsutveckling. I denna empiriska studie ska jag vidare undersöka detta 
problemområde sett ur ett lärarperspektiv. Resultatet borde intressera andra lärare, 
rektorer och lärarstudenter samt personer som är intresserade av ämnet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur några språklärare på en gymnasieskola upplever 
”flerspråkighet” när det gäller undervisning av elever med utländsk bakgrund. Följande tre 
frågeställningar kommer att beaktas i studien:  

1. Vilka didaktiska utmaningar upplever några språklärare som undervisar elever med 
ett annat modersmål än svenska att det finns i klassrummet?   

2. På vilket/vilka sätt upplever några språklärare att flerspråkighet är en möjlighet 
eller ett hinder för elever med ett annat modersmål än svenska? 

3. Vilken betydelse anser några språklärare att modersmålet har för elever med 
utländsk bakgrund? 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras den litteratur som är aktuell för empirin. 

2.1 Flerspråkighet: definitioner och begrepp  

Enligt Skutnabb-Kangas (1981) karakteriseras flerspråkighet enligt fyra kriterier: ursprung, 
kompentens, funktion och attityder. Ursprungskriteriet innebär att man som barn har lärt 
sig två eller flera språk av en familjemedlem som har språket som modersmål. 
Kompetenskriteriet handlar om hur väl en individ behärskar språket, som kan graderas på 
en skala, från att kunna ett språk flytande till att kunna producera meningsfulla uttalanden 
på två eller flera språk. Funktionskriteriet handlar om hur språken används i vardagen. Det 
fjärde kriteriet, attityder, handlar om huruvida personen i fråga identifierar sig själv som 
flerspråkig eller gör det av sin omgivning.  

Musk och Wedin (2010) skriver att olika kriterier lyfts fram olika mycket i olika 
sammanhang. I Nationalencyklopedin definieras flerspråkighet som ”användning eller 
behärskning av flera språk. Flerspråkighet kan gälla samhällen eller individer. 
Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen” (2015a). Här definieras 
begreppet enbart utifrån funktions- och kompetenskriteriet. Om jag däremot slår upp 
”tvåspråkig” kommer andra kriterier fram: ”[den] som behärskar två språk (nästan) till 
fulländning så att båda kan betraktas som vederbörandes modersmål” (2015b). Här dyker 
ursprungskriteriet upp och vi finner återigen kompetenskriteriet. Det är också dessa två 
kriterier som väger tyngst i vardagliga sammanhang. Däremot i forskningssammanhang 
finns en bredare definition av begreppet som betraktas utifrån de samtliga fyra kriterierna. 
I denna empiriska studie kommer Nationalencyklopedins definition av tvåspråkighet där 
samtliga kriterier nämns, som i princip är samma fenomen som flerspråkighet att 
betraktas:  

I en mycket vid betydelse täcker tvåspråkighet alla grader av behärskning av mer än ett språk, 
dvs. bland tvåspråkiga inkluderas då även personer som endast i mycket begränsad utsträckning 
förstår eller kan uttrycka sig på ett annat språk än modersmålet. Den vetenskapliga 
användningen av termen tvåspråkighet motsvarar närmast denna senare betydelse. För att 
spegla att tvåspråkighet hos olika individer kan vara sammansatt och utvecklas på olika sätt, 
använder man ofta typologier över tvåspråkighet som bygger på individens behärskning av resp. 
språk, användningsfrekvenser, inlärningsförhållanden samt i synnerhet i vilken utsträckning 
individen identifierar sig som etniskt och kulturellt med andra talare av språken 
(Nationalencyklopedin, 2015c). 

Lahdenperä (2010) skriver att flerspråkighet är en resurs, inte enbart för individen utan 
hela samhället. Det ökar individens möjlighet att söka utbildning och arbeta i andra delar 
av världen och är därmed en resurs i vår globala värld. Tillgången till olika språk innebär 
också att flerspråkiga individer får olika sätt att se på världen och andra regler för 
kommunikation. Lahdenperä (2010) tar även upp attitydkriteriet när hon skriver: ”Vi 
definierar oss själva och blir identifierade av andra genom språket” (s.23). 

2.1.1 Kodväxling 

Jonsson (2010), Musk och Wedin (2010) samt Salameh (2010) skriver att kodväxling är en 
vanlig och komplex term, som innebär att flerspråkiga personer byter språk mitt i ett 
yttrande. En talare kan alltså tala på ett språk för att sedan säga ett ord eller en fras på ett 
annat språk för att sedan fortsätta tala det språk hen talade först. Vidare skriver Jonsson 
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(2010) att det är vanligt att kodväxling definieras som växling mellan språk, men det kan 
även vara en dialekt eller en stil.  

Att växla koder är ett vanligt fenomen och används som en språklig strategi runtom i 
världen. Andersson och Nauclér (1987), Jonsson (2010) samt Jørgensen (2002) menar att 
det finns en föreställning om att det är ett tecken på bristande språkkunskaper, men 
forskning bevisar motsatsen. Att använda sin språkliga behärskning i harmoni i sociala 
sammanhang kräver en hög grad av språkligbehärskning och pragmatisk kompetens. 
Vidare skriver Jonsson (2010) att det inte kräver stor kunskap i att växla koder i ett samtal 
på svenska. En spanskalektion räcker för att kunna säga följande: ”Hola señor, jag vill ha 
en kopp kaffe”. Författaren menar att andra mer avancerade former av kodväxling, där en 
individ exempelvis växlar fraser, kräver större språklig kompetens vid användning av de 
inblandade språken. 

Trots detta dröjer sig många fördomar kring flerspråkighet kvar. Det har antagits att 
flerspråkiga personer som i hög grad växlar koder gör det för att de saknar tillräckligt med 
kunskaper i språken (Jonsson, 2010). En konsekvens av detta synsätt är att flerspråkiga 
personer kan ses som ”halvspråkiga”. Det är ofta de bakomliggande ideologierna i 
samhället som ligger bakom de fördomar och attityder som finns gentemot kodväxling 
skriver Jonsson (2010). Hon menar att genom att utgå från en monokulturell norm där 
normgivaren är enspråkig finns det en risk att dessa fördomar får fotfäste. Här i Sverige 
kan det sägas att det svenska språket är normgivaren i det monokulturella samhället.  

Jonsson (2010) och Salameh (2010) skriver att kodväxling används i olika syften. Att växla 
koder kan användas för att markera tillhörighet med en grupp som en individ identifierar 
sig med och för att markera avstånd från majoritetssamhället (Jonsson, 2010; Salameh, 
2010).  

Enligt Jonsson (2010) är det viktigt att lärare känner till kodväxlingens makt- och 
identitetsrelaterade egenskaper så att inte elever tystas på grund av kodväxling. Detta för 
att läraren på bästa möjliga sätt kan stödja eleverna i deras språkutveckling och 
identitetsskapande.  

2.2 Flerspråkiga elever i Sverige  

Majoriteten av jordens människor är flerspråkiga (Salameh, 2010), därmed finns det 
många flerspråkiga elever i Sverige. År 2013 var cirka 25 procent av eleverna i grundskolan 
berättigade till modersmålsundervisning, och 70 000 av dem var födda utomlands 
(Skolverket, 2013). Förutom svenska talas det totalt 146 olika språk i grundskolan, där 
arabiska är det vanligaste språket följt av bosniska/kroatiska/serbiska och spanska. Denna 
elevgrupp är ojämnt fördelad över landet. I vissa storstadsområden kan alla elever i vissa 
klasser ha en utländsk bakgrund, medan i andra skolor finns endast ett par elever med 
utländsk bakgrunden (Musk & Wedin, 2010). Hyltenstam (2007) skriver att alla lärare 
möter eller kommer att möta flerspråkiga elever i sin undervisning. Därför måste alla 
lärare kunna hantera och vara medvetna om de förhållanden som gäller för flerspråkiga 
och flerkulturella elever.  

Hyltenstam (2007) och Skolinspektionen (2009) är överens om att gruppen som helhet är 
heterogen. Skolinspektionen (2009) skriver i sin rapport att gruppen bland annat består av 
ensamkommande flyktingbarn från konfliktzoner och andra som har emigrerat med sina 
familjer på grund av brist av arbetsmöjligheter i sina hemländer. De bär alla med sig olika 
erfarenheter och referensramar till skolan, några är analfabeter medan andra har goda 
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kunskaper i de olika ämnena. Därför har de olika förutsättningar och behov för att lyckas 
med sina studier (Skolinspektionen, 2009). Elmeroth (2010) tillägger att det enda som 
elevgruppen egentligen har gemensamt är att svenska inte är deras första språk. 
Skolinspektionen (2009) har också konstaterat att majoriteten av dem är 
studiemotiverade, men på samma gång känner många elever med utländsk bakgrund en 
frustration för att de inte förstår det svenska språket och därmed tappar de tidigare 
kunskaper och halkar efter sina klasskamrater i skolan.   

2.2.1 Utbildning av flerspråkiga elever 

I skolan är språket ett viktigt instrument för att inhämta kunskap och för att nå 
kunskapsmålen i de olika ämnena. Desto bättre språkbehärskning en individ har desto 
bättre fungerar det som ett verktyg i skolan. För flerspråkiga elever kan det alltså antingen 
vara svenska eller deras modersmål som är det bästa verktyget för kunskapsinhämtning, 
menar Hyltenstam (2007). Det bör även tilläggas, enligt en studie som utfördes i USA, att 
det kan ta upp till sex till åtta år för ett invandrarbarn att tillägna sig ett språk innan det 
fungerar tillräckligt bra för att användas som ett verktyg för kunskapsinhämtning (Collier, 
1987:617). Det kan antas att situationen förmodligen är densamma för invandrarbarn i 
Sverige. Musk och Wedin (2010) skriver att undervisningsspråket i skolan är svenska och 
andra språk, förutom i modersmålsundervisningen, förpassas till hemmet och 
vänskapskretsen. Författarna menar att detta kan få konsekvenser för hur både svenskan 
och andra språk kan utvecklas. Magnusson (2010) skriver att många flerspråkiga elever 
upplever att deras kunskaper i andra språk inte uppfattas som en resurs, utan de får istället 
höra att de har en bristande språkförmåga i svenska. Enligt hennes studie upplever 
eleverna att det framför allt är deras utseende som avgör om de accepteras som svenskar 
eller inte. De identifierar sig själva som invandrare även om de i vissa situationer känner 
sig som svenskar.  

Lahdenperä (2010) lyfter även fram att alla lärare bör se sig själva som språklärare. Detta 
för att kunna arbeta med elevers kunskapsutveckling i olika ämnen, och inte enbart i 
språkämnena som exempelvis svenska, engelska och spanska. Därför är det enligt henne 
viktigt att inte enbart modersmålslärare och andra språklärare får kontinuerlig fortbildning 
i flerspråkighet och interkulturell pedagogik. Dock har det visat sig att andra lärare inte 
visar samma intresse för mångkulturalitet. De fortbildar sig inte och kan därmed sakna 
kompetens i sina ämnen för att bedöma elever som har sämre svenskkunskaper än elever 
som har svenska som modersmål. Hon menar att det finns en risk att de exempelvis enbart 
hör elevernas uttal som kan vara präglad av deras modersmål, men under den kan det dölja 
sig perfekt svenska.   

2.2.2 Modersmålsundervisning 

Sedan 1970-talet har det rått full politisk enighet om att elever som har ett annat 
modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning inom den svenska skolans 
ram. Kommunerna är skyldiga att anordna modersmålsundervisning för elever med 
utländsk bakgrund och för elever som tillhör landets minoritetsgrupper (Hyltenstam, 
2007). Däremot är det frivilligt att delta i undervisningen (Lahdenperä, 2010). Syftet med 
verksamheten är enligt Lgr11 att:  

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt 
modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 
för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets 
uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika 
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skolämnen. […] Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella 
identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att 
utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska 
också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk (s. 
87). 

Här anges flera motiv för modersmålsundervisningen som exempelvis att utveckla 
kunskaper i och om sitt modersmål och ge förutsättningar för att utveckla sin kulturella 
identitet och bli flerspråkiga (Hyltenstam, 2007).  Att eleverna får undervisning i och på 
modersmålet är viktigt eftersom det är en identitetsmarkör och har ett egenvärde för 
eleverna (Lahdenperä, 2010).  

Även om 18 procent av eleverna i grundskolan är berättigade till modersmålsundervisning 
är det allt färre som deltar. Orsakerna kan vara besparingar i undervisningen, hårdare krav 
för att få delta och ändrade regler som säger att kommunerna inte är skyldiga att anordna 
modersmålsundervisning om färre än fem elever talar samma språk (Skolverket, 2013). 
Modersmålsundervisningen är ofta lagd utanför skoltid, vilket enligt Lahdenperä (2010) är 
exkluderande för eleverna eftersom den är frånkopplad den övriga skolverksamheten. 
Undervisningen omfattar endast omkring en till två timmar per vecka. Genom dessa två 
faktorer kan det skapas föreställningar om att modersmålsundervisningen inte är lika 
viktig som de övriga ämnena, menar Ladberg (2000). 

Situationen för modersmålslärarna är inte heller hållbar eftersom det finns liten och ibland 
ingen samverkan med de övriga ämneslärarna och ibland arbetar de på flera olika skolor. 
De känner sig inte heller välkomna in i lärarrummet, skriver Lahdenperä (2010). Ladberg 
(2000) uttrycker att det är viktigt att höja statusen på modersmålsundervisningen 
eftersom den nuvarande situationen påverkar elevernas motivation negativt. Lahdenperä 
(2010) skriver att en annan viktig del som kan vara avgörande för eleverna är föräldrarnas 
syn på modersmålet, svenska och andra språk. Därför är det viktigt att involvera 
föräldrarna i barnens skolgång och att föräldrarna ses som en tillgång i språktillägnandet.  

Lindberg (2003) avlivar myten om att modersmålet skulle störa andraspråksinlärningen 
för eleven. Forskningen har på senare år istället fastställt många positiva samband mellan 
tvåspråkighet och kognitiv utveckling. Tvåspråkighet har bland annat visat sig utveckla 
språkig medvetenhet. Hyltenstam (2007) skriver att denna språkliga medvetenhet är sin 
tur viktig för läsfärdigheten som är en viktig faktor för allmän skolframgång. 
Fortsättningsvis skriver han att de elever som fått minst modersmålsundervisning också är 
de som har störst svårigheter med svenskan, vilket också Lahdenperä (2010) håller med 
om. Hylenstam (2007) visar på att de flerspråkiga elever som fått kontinuerlig 
modersmålsundervisning under hela sin grundskoletid är de som lyckas bäst i skolan, 
vilket styrker vikten av modersmålsundervisning. Forskningen har alltså bevisat att flera 
språk berikar varandra och språklig medvetenhet kan utvecklas om rätt förutsättningar 
ges. Det motsatta kan då troligtvis också förekomma, att flerspråkighet kan vara ett hinder 
om individen inte får rätt förutsättningar genom exempelvis kontinuerlig 
modersmålsundervisning.  

2.3 Det mångkulturella samhället och skolan 

I skolans läroplan framgår det tydligt att ”[skolan] är en social och kulturell mötesplats 
som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 
där” (Lgr, 2011:7). Detta ställer nya förväntningar på samhället och dess invånare. Enligt 
Fredriksson och Wahlström (1997) är två av dessa att skapa ett accepterande samhälle som 
motverkar sociala och etniska konflikter i samhället, och att skapa förutsättningar för ett 
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inkluderande samhälle som motverkar att individer med utländsk bakgrund blir andra 
klassens medborgare.  

Andersson och Refinetti (2001) skriver att ”[samtidigt] som samhället finns i skolan, så 
skapar skolan samhället” (s.5). Författarna menar att skolan och samhället i allra högsta 
grad påverkar varandra. Vidare skriver de att vårt mångkulturella samhälle kräver en 
vidgad förståelse för andra kulturer och att skolan inte reproducerar existerande 
samhällsklyftor. Här har skolan en nyckelroll eftersom en del av lärarens uppdrag är att 
överföra värdegrunden till eleverna och förbereda dem för livet efter skolan. Vilket också 
läroplanen tar fasta på när de skriver att ”[det] svenska samhällets internationalisering och 
den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga 
att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lgr, 2011:7). För att 
skapa ett välmående mångkulturellt samhälle krävs det, enligt Spowe (2003), ett 
förlåtande samhällsklimat där ”alla [inser] och [respekterar] skillnader exempelvis vad 
gäller ras, etnicitet, genus, kultur, klass, språk, sexuell inriktning, religion, begåvning och 
samtidigt erkänna likheter, beröringspunkter och gemensamma intressen över dessa 
sociala kategorier” (Spowe, 2003, s.19).  

2.3.1 Monokulturellnorm  

Lahdenperä (2010) menar att för att uppnå detta är det essentiellt att komma bort från de 
monokulturella antagandena som finns kring flerspråkighet, alltså att det enbart bör pratas 
svenska i Sverige. Då utgår verksamheten ifrån att det är kunskaperna i svenska som är 
viktigast för eleverna. Uppfattningen finns också att det enbart går att lära sig ett språk i 
taget eftersom det kan vara förvirrande för eleverna att få undervisning på olika språk, men 
det finns ingen forskning som stödjer detta. Om dessa antaganden granskas i sin helhet 
kan de uppfattas sig enfaldiga och inskränkta, enligt Lahdenperä (2010). Samtidigt skriver 
hon att självfallet är kunskaper i det svenska språket viktiga om eleverna ska ha chans till 
arbete i det svenska samhället, men det ska inte rangordnas högre än 
modersmålsundervisning eller elevers kunskaper i andra språk. Hon skriver även att det 
monokulturella tänkandet kan utgöra ett hinder för elevernas språkutveckling i svenska 
och andra språk. De flerspråkiga eleverna värderas enbart i ljuset av svenskhet, och hon 
menar att erfarenheter och kunskaper i andra språk och kulturer betraktas som en brist. 
Den monokulturella synen diskriminerar de flerspråkiga eleverna och kan även minska 
motivationen att lära sig svenska, som skulle kunna vara en förlust för hela samhället.  

2.4 Lärarnas attityder 

För att lära sig någonting i skolan borde innehållet känns meningsfullt och relevant för 
eleverna annars finns det en risk att de förlorar sin motivation. Cummins (2001) och Finn 
(2010) understryker att i sin planering borde lärarna ta hänsyn till elevernas tidigare 
kunskaper, erfarenheter, kulturell bakgrund och språk. Elevernas kulturella bakgrund är 
viktig därför att den påverkar eleverna förmågas att förstå innehållet i texterna. Lärarna 
borde därför vara flexibla i sina pedagogiska metoder och använda sig av varierande 
verktyg i sina lektioner, därför att många elever kan föredra en annan väg för att tillägna 
sig kunskap. Detta är även något som Lgr11 trycker på när de skriver:  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla (s.8). 
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Dessutom borde lärarna ha ett öppet sinne och vara intresserade av elevernas kulturella 
bakgrund. De bör undvika att fälla negativa och stereotypa omdömen om de länder språk, 
bostadsområden, etniciteter och religioner som eleverna på skolan identifierar sig med.  
Elmeroth (2010) och Lahdenperä (2004) är överens om att det interkulturella 
förhållningsättet kan vara en metod för att uppnå detta och Spowe (2007) menar att 
interkulturell undervisning är mer en process än en metod. Elmeroth (2010) skriver 
fortsättningsvis att denna pedagogik ställer i sin tur krav på att undervisningen utgår från 
elevernas värld och inte från skolans. Dess syfte är att erövra och övervinna kulturella 
barriärer som leder till ömsesidigt respekt och förståelse mellan elever och mellan lärare 
och elever. 

I det interkulturella förhållningsättet betonar Bryam och Fleming (1998) att det är viktigt 
att lärarna har en etnocentrisk attityd, vilket är förmågan att se ens egen kultur från ett 
utifrån perspektiv. Genom att ha ett sådant förhållningssätt utvecklar lärarna en medveten 
och professionell förståelse för elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter om skolan. 
Lärarna behöver också ha en insyn om hur olika kulturella bakgrunder kan mötas och 
interageras i skolan. Den röda tråden här är öppenhet mot kulturella skillnader och 
överföring av demokratiska värderingar till eleverna. Både Elmeroth (2010) och Runfors 
(2003) vittnar om lärarna relativt ofta inte vet vilket land eleverna kommer ifrån, vilket 
modersmål de har eller hur länge de har varit i Sverige. Elemroth (2010) skriver att de 
erfarenheter och kunskap som elever med utländsk bakgrund besitter inte tas tillvara på 
när utbildningspolitiken medvetet eller omedvetet osynliggör denna elevgrupp, som 
exempelvis när modersmålsundervisningen läggs utanför skoltid eller på en annan skola. 
Hon menar att det handlar om etnisk blindhet som i sin tur leder till att eleverna inte får 
relevant undervisning. Enligt Cummis (2001) kan skolan bekräfta elevernas kultur och 
identitet genom att addera ett kulturellt perspektiv i läroplanerna vilket är viktigt för 
elevernas självkänsla. 

2.5 Utbildningsresultat 

Enligt statistik från Skolverket (2011b) finns det skillnader i studieresultaten mellan elever 
med svenska som modersmål och elever med utländsk bakgrund i årskurs 9. Statistiken 
visar att 74 procent av elever med utländsk bakgrund fick godkänt i svenska, matematik 
och engelska, medan 91 procent av eleverna med svenska som modersmål fick godkänt i 
ämnena. Den visar även på en skillnad mellan flickor och pojkar. 75,9 procent av flickorna 
med utländsk bakgrund fick godkänt medan 72,3 procent av pojkarna med utländsk 
bakgrund fick godkänt. Av de elever med svenska som modersmål fick 92,2 procent av 
flickorna godkänt, medan 89,8 procent av pojkarna fick godkänt. Elever med svenska som 
modersmål blir i allt högre grad antagna till högskoleförberedandeprogram på gymnasiet 
än elever med utländsk bakgrund. 86,9 procent av de elever med svenska som modersmål 
blev antagna till ett teoretiskt program på gymnasiet mot 68,7 procent av de elever med 
utländsk bakgrund, där är även flickorna överrepresenterade. Statistiken visar även att 39 
procent av eleverna med utländsk bakgrund ej nått målen av de som skulle fått mål- och 
kunskapsrelaterade slutbetyg jämfört med elever med svenska som modersmål där 18,6 
procent inte mådde målen.   

3 Metod  

I följande avsnitt presenteras val av metod, urvalet av mina informanter och reliabilitet och 
validitet samt så visar jag hur hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna i studien.  
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3.1 Urval av informanter  

Datan till denna empiriska studie samlades in genom kvalitativa intervjuer av fyra utvalda 
lärare på en gymnasieskola i en större stad i centrala Sverige. En kvalitativ metod 
involverar att forskaren på nära håll studerar ett begränsat antal personer, event och/eller 
fenomen. Den fokuserar på att noggrant beskriva, analysera, tolka och förstå en specifik 
situation (Stukát, 2005), vilket går väl i hand med syftet i denna studie som sagt är att få en 
god förståelse ett par språklärare upplevelser av ”flerspråkighet” i klassrummet.  

Enligt Denscombe (2009) borde en kvalitativ studie fokusera på informanterna som har 
den mest relevanta informationen, vilket i mitt fall betydde en direkt kontakt med berörda 
lärare som har erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever med utländsk bakgrund och 
undervisar i språk. Urvalskriterierna för informanterna var följande: de skulle arbeta på en 
gymnasieskola och undervisa i åtminstone ett språk, antingen engelska eller ett modernt 
språk som franska, spanska eller tyska. 

3.2 Semistrukturerade Intervjuerna  

Innan intervjuerna utfördes förberedde jag frågorna till mina informanter noga, där jag tog 
hänsyn till mitt syfte, mina frågeställningar och den litteratur som redovisats tidigare i 
denna studie. Jag ville få en holistisk bild av lärarnas upplevelser. Därför delades frågorna 
in i två delar: bakgrundsfrågor och frågor avseende studien. I frågor som berörde studien 
kategoriserades frågorna enligt följande grupper: undervisningssituationen med 
flerspråkiga elever; flerspråkighet och modersmålsundervisning och till sist fortbildning, 
interkulturell undervisning och skolan (se bilaga). 

Enligt Stukát (2005) är det viktigt att motivera intervjufrågornas relevans till syftet och 
frågeställningarna. Syftet med bakgrundsfrågorna var att få en inblick i deras 
lärarutbildning, hur länge de hade arbetat som lärare och vilka ämnen de undervisade i. 
Jag ville bland annat veta om de ansåg det viktigt att veta vilket modersmål och vilken 
kulturell bakgrund deras elever hade och varför denna information var viktig för 
undervisningen. Min tanke med dessa frågor var att de eventuellt kunde avslöja lärarnas 
attityder kring flerspråkiga elever. En annan viktig fråga som togs upp bland 
bakgrundsfrågorna var hur lärarna inkluderar flerspråkiga elever i undervisningen 
eftersom jag då kunde få reda på om detta är något de har reflekterat kring tidigare. Sedan 
tyckte jag det även var intressant att fråga hur de upplever att skolan tar tillvara på 
flerspråkigheten som finns bland eleverna och deras syn på modersmålsundervisning då 
jag kanske kunde få en bild om det fanns en monokulturellnorm på skolan eller ej.  

Den viktigaste punkten gällande intervjufrågorna var att jag ville komma åt lärarnas egna 
reflektioner och upplevelser kring flerspråkighet och därför valde jag att utföra 
semistrukturerade intervjuer. Vilket består av ett antal förberedda frågor, men också 
lämnar rum för flexibilitet. Till exempel har intervjuaren möjlighet att ställa frågorna i en 
annan ordning än planerat, ställa följdfrågor och ge informanten tid att utveckla sina egna 
tankar (Denscombe, 2009) 

Fältintervju är den vanligaste intervjuformen, och betyder att intervjun utförs på en plats 
där informanten känner sig bekväm, vilket i detta fall betydde på skolan under skoltid.  

När intervjusvaren tolkas är det viktigt att vara objektiv utan att ens egna tankar och 
åsikter färgar svaren. Stukát (2005) poängterar också att det inte finns några strikta regler 
när svaren analyseras i en kvalitativ metod, i kontrast till en kvantitativ metod. Även om 
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forskaren borde gå igenom svaren flera gånger för att koppla samman alla element, vilket 
jag har försökt att göra.   

Totalt utfördes fyra individuella intervjuer med lärarna som tog mellan 24 och 33 minuter. 
Det finns en risk vid individuella lärarintervjuer att de enbart ger teoretiska svar som 
kanske inte speglar verkligheten eller att de ger mig svar enbart för att det låter bra och att 
de vill göra mig nöjd. Förhoppningsvis kunde jag ställa kluriga följdfrågor och eftersom jag 
under min verksamhetsförlagda utbildning lärt känna dem hoppas jag att de var ärliga att 
detta kunde undvikas (Denscombe, 2009).  

Alla intervjuer spelades in, enligt Stukáts (2005) råd, med en diktafon. Intervjuerna 
transkriberades sedan av mig.    

3.3 Reliabilitet och validitet 

Även om studien är liten och har sina begränsningar tycker jag att den både har reliabilitet 
och validitet. Jag är välmedveten om att ett par utvalda lärare från en skola inte kan 
representera hela landet. Även om väl förberedda semistrukturerade intervjuer med 
erfarna informanterna kan ge en god holistiskt bild av deras individuella situation och 
upplevelser, och de eventuella didaktiska utmaningarna de upplever. Det kan åtminstone 
fungera som en hint av hur lärare upplever flerspråkighet på andra håll, också.  

Semistrukturerade intervjuer passar väl ihop med en kvalitativ metod, och intervjufrågorna 
var väl förberedda, vilket borde ge studien hög validitet och begränsa möjligheten till 
misstolkningar. Intervjufrågorna testades också på en testinformant innan de ”riktiga” 
intervjuerna utfördes, och därmed kunde möjliga brister i frågorna ändras (Stukát, 2005).  

De fyra utvalda lärarna för studien har professionell erfarenhet av flerspråkiga elever med 
utländsk bakgrund, vilket gör dem till informanter som borde ge mig tillförlitliga svar om 
deras upplevelser angående flerspråkighet.  

3.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att för att skydda deltagarnas rättigheter och integritet i en 
studie måste de fyra huvudkraven om information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande uppfyllas. Informationskravet betyder att forskaren måste förklara syftet av 
studien till potentiella informanter och informera dem om att deltagandet är frivilligt. 
Samtyckteskravet betyder att informanterna måste ha gått med på att delta i studien. 
Konfidentialitetskravet betyder att ingen läsare av studien kan spåra informanterna och jag 
har respekterat detta genom att inte använda deras riktiga namn eller att säga vart exakt 
studien tagit plats. Angående nyttjandekravet kommer inte någon information som har 
kommit fram att användas för kommersiella syften. Innan varje intervju startade påminde 
jag informanterna om deras rättigheter och frågade dem igen om de ville delta och 
informerade om att de kunde dra sig ur om de ville när som helst under intervjun. Jag 
frågade om tillstånd att använda en diktafon under intervjun, vilket de alla gick med på.   

4 Resultat 

I min resultatredogörelse börjar jag med att presentera mina fyra informanter för att sedan 
redogöra resultatet från mina intervjuer.  
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4.1 Kort information om informanterna 

I studien fick alla informanter fiktiva namn för att skydda deras rätt till anonymitet, och 
därmed respektera Vetenskapsrådets (2002) krav om konfidentialitet. Här är kort 
information om de fyra lärarna:  

Annika har en gymnasielärarexamen i svenska och spanska. När intervjun utfördes hade 
hon arbetat som behöriglärare sedan 2009 på ett teoretiskt program.  

Karin är utbildad svensk- och spansklärare för grundskolan och gymnasiet. När intervjun 
utfördes hade hon arbetat som behöriglärare sedan 2003, varav tio år på en grundskola och 
två år på gymnasiet på ett teoretiskt program.  

Mattias har en gymnasielärarexamen i svenska och engelska. Han har arbetat på skolan där 
studien utfördes sedan 1999 på ett teoretiskt program när intervjun utfördes.  

Sara har en gymnasielärarexamen i engelska och spanska. Hon har arbetat på skolan i tolv 
år och har arbetat som utbildad lärare sedan 1999. När datan samlades in arbetade hon på 
ett teoretiskt program. 

4.2 Intervjuerna  

4.2.1 Flerspråkighet  

Nämen, det är ju en resurs, språk är alltid en kunskap och en viktig sådan. (Mattias) 

Det kan vara [ett hinder] om man varken kan sitt modersmål eller svenska på ett avancerat plan. 
(Annika) 

Alla informanterna var överens om att flerspråkighet i grund och botten är en resurs 
oavsett vilket språk det är. En förutsättning, som de alla nämner, för att flerspråkighet ska 
vara en resurs är om eleverna har uppnått en hög språklig medvetenhet på sitt modersmål 
eller har en välutvecklad svenska. I dessa sammanhang kan flerspråkighet vara en fördel 
när eleven exempelvis ska tillägna sig ett nytt språk som exempelvis engelska eller ett 
annat modernt språk som spanska. Den främsta anledningen menar Annika är “att språk 
berikar varandra”. Sara och Karin säger att flerspråkiga elever kan ha bättre 
inlärningsstrategier, som att exempelvis förstå grammatiska regler eftersom de kan se 
språkets strukturer. Det kan bero på att de redan har lärt sig ett främmande språk när de 
kom till Sverige, vilket har gjort att de vet vad som är viktigt att lära sig i ett språk, menar 
Annika.  

Däremot kan flerspråkighet vara en brist för elever med utländsk bakgrund. Orsaken 
bakom detta tror informanterna är om eleverna inte har ett välutvecklat modersmål och 
inte heller en fungerande svenska. Mattias beskriver det som att ”de [eleverna] hamnar i 
ett limbo där de inte har ett språk att luta sig mot, utan de faller mellan två olika språk, och 
då kan det bli inlärningsproblem”. Sara lägger till att det finns en risk att individen kan 
känna sig vilsen om hen varken har en bas på sitt modersmål eller svenska. Annika, Karin 
och Mattias ansåg att det är alltid viktigt att uppmuntra elever att använda det språk de 
kan och att inte se flerspråkighet som ett hinder i undervisningen.   

Tre av informanterna uttrycker att de inte har reflekterat särskilt mycket kring 
flerspråkighet tidigare. Annika berättar att hon gjorde det mer tidigare men har upptäckt 
att det inte var någon större skillnad mellan elever med svenska som andra språk och 
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elever med svenska som modersmål. Tre av informanterna berättar att de vet eller oftast 
vet vilket modersmål deras elever har medan Sara ofta inte visste det.  

4.2.2 Undervisningssituationen i flerspråkiga klassrum 

De har ju haft problem med ord som är självklara för det flesta svenskar som att fiesta betyder 
fest och vino betyder vin. (Karin) 

De kan snarare vara en tillgång [i undervisningen] och ge en mer nyanserad bild av engelskan. 
(Mattias) 

Samtliga informanter vittnar om att i ett klassrum med flerspråkiga elever kan det finnas 
didaktiska utmaningar. En aspekt som de nämner är att det finns en risk att deras svenska 
inte är stark och därför förstår inte eleverna alla instruktioner eller orden i texterna. 
Annika berättar å andra sidan att de flerspråkiga elever hon har mött inte har haft problem 
med svenskan. De visar upp samma typ av problem som elever med svenska som 
modersmål. Därför utgår hon ifrån stöd utifrån läs- och skrivsvårigheter i allmänhet och 
inte på grund av flerspråkighet. Även Sara gör den kopplingen att det inte spelar någon roll 
vilket modersmål eleven har, utan att det finns elever med svenska som modersmål som 
kan vara svaga i hennes ämnen.  

Karin berättar att hon har haft problem med nyanlända elever från Vietnam. Hon har 
upplevt att de eleverna haft svårt med en del ord som kan vara uppenbara för elever med 
svenska som modersmål, som exempelvis kamera betyder cámera på spanska. Även Sara 
berättar om liknande upplevelser från spanska lektionerna, men också att de flerspråkiga 
eleverna inte alltid förstår den svenska översättningen i gloslistorna. Hon lägger även till 
att elever med svenska som modersmål inte heller alltid förstår den svenska översättningen 
i gloslistorna. Även Mattias berättar att vissa svåra ord och fraser i svenskämnet kan vara 
svåra även för elever med svenska som modersmål. Informanterna beskrev olika strategier 
för att hantera de didaktiska utmaningarna. Sara berättar att hon ibland förklarar vissa 
delar i undervisningen på ett enklare sätt för de flerspråkiga eleverna om hon märker att 
deras svenska är svag. Mattias hävdar att det är viktigt att förklara svåra ord och fraser på 
ett inkluderande sätt för att undvika att någon känner sig utpekad eller utanför. 

Informanterna berättade att information om elevernas modersmål kunde vara viktig för 
hur de planerade undervisningen, men det var ingen avgörande faktor. Sara upplevde inte 
att det var en aspekt som påverkade hennes planering. Annika, Karin och Mattias anser att 
det är viktigt att veta vilket modersmål eleverna har för det kan påverka hur de förklarar 
saker och ting på lektionerna. Karin brukar fråga vilket modersmål elever har av intresse, 
men hon menar att det kräver försiktighet eftersom det kan vara känsligt för vissa elever 
att prata om sin bakgrund. Hon skulle exempelvis aldrig ställa en sådan fråga inför hela 
klassen.  

Undervisningen bedrivs på svenska förutom i engelskundervisningen, där både Mattias och 
Sara talar engelska. Mattias talar enbart engelska medan Sara ibland talar svenska för att 
förklara vissa grammatiska regler. Karin anser att undervisningen ska bedrivas på svenska 
och att vi ska värna om det svenska språket. Då kan det vara ett hinder för eleverna att 
klara av sina studier om de inte är bra på svenska. Hon lyfter även upp att lärarna alltid 
måste vara väldigt positiv kring att alla språk är betydelsefulla för hon har upplevt att en 
del elever nästan kan skämmas över sitt ursprung. Det håller inte Sara med om, hon tror 
snarare att flerspråkiga elever kan skämmas över att de inte är bra på svenska och ibland 
drar sig undan om de inte har förstått instruktionerna.   
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Även om det finns didaktiska utmaningar i ett klassrum med flerspråkiga elever kan de 
även vara en didaktisk tillgång i undervisningen. Mattias berättar att han förra året hade en 
elev från Pakistan som hade engelska som sitt andra språk. När de arbetade om temat 
Global English kunde eleven berätta om engelskan från Indien. Han menar att detta gav 
arbetsområdet en större tyngd då eleven hade verkliga upplevelser från det området där 
engelskan talades. Det gav även eleverna med svenska som modersmål perspektiv kring 
temat. Även Karin berättar att dessa elever kan ge perspektiv i undervisningen och de kan 
berätta att ”det här med artiklar är betydligt värre på mitt språk för vi har 8 stycken”.  

Mattias berättar att det är viktigt att låta dessa elever ”glänsa lite när man marker att de 
kan något som de svenska eleverna inte kan för [de flerspråkiga eleverna] har nog 
tillräckligt i sin vardag där de får stå tillbaka för de svenska eleverna”. Det anser han är 
viktigt för att bekräfta de flerspråkiga eleverna och att de kan bygga självförtroende och 
självkänslan. Sara menar att det är viktigt att låta eleverna berätta om sina egna 
erfarenheter och att många av de andra eleverna är nyfikna och att det är roligt även för 
henne.  

4.2.3 Kunskapsmålen 

Ja det gör dom, och ibland kan de ha fördel av att vara flerspråkiga. (Sara)                                                                                                                                                                                          

Informanterna berättar att majoriteten av deras elever når kunskapskraven i deras ämnen. 
Vilket alla tror beror på att eleverna de har i sina ämnen har nått en viss nivå i sina 
språkkunskaper. En anledning som de nämner är att de arbetar på ett teoretiskt program. 
De beskriver att elever som har svagare svenska ofta går svenska som andra språk, även om 
Karin anser att en del elever som hon har haft i svenska kanske borde ha gått svenska som 
andra språk istället, men även de eleverna når målen med extra stöd.  

Karin och Mattias vet av erfarenhet från andra lärare i sitt arbetslag att de har haft större 
problem med flerspråkiga elever i det mer abstrakta ämnena som samhällskunskap och 
naturkunskap. De tror det beror på att ämnena är mer teoretiska och eleverna måste läsa 
svårare och större textmängder. Medan Anna, Mattias och Karin undervisar mer ”i 
verktyget som [eleverna] använder i samhällskunskap”.  Sara lägger även till att vid slutet 
av vårterminen när arbetslagen skriver sin verksamhetsberättelse har det ofta visat sig att 
eleverna med svagast resultat ofta är de flerspråkiga eleverna. Annika upplever att till stor 
del är det de elever med svenska som modersmål som når de högre betygen, medan 
Mattias anser att det inte är någon större skillnad mellan de elever som har svenska som 
modersmål och elever med utländsk bakgrund.  

Annika, Karin och Mattias upplever att det är skillnad mellan flickorna och pojkarna med 
utländsk bakgrund. Flickorna är mer noggranna och ambitiösa än pojkarna, där Annika 
upplever att det finns en antipluggkultur. Dessa skillnader finns bland eleverna med 
svenska som modersmål också, men att skillnaden är tydligare i hos de flerspråkiga 
eleverna, tycker Mattias. Sara upplever att det inte är en fråga om genus utan att det 
snarare handlar om personlighet.   

4.2.4 Modersmålsundervisning  

Jag anser att det är viktigt för annars kan man bli halvspråkig. (Sara)   

Alla informanterna ansåg att modersmålsundervisningen var viktig för eleverna. Sara 
poängterar att den inte enbart är viktig för elevernas språkutveckling utan även för ens 
identitetsutveckling där individen känner tillhörighet med sin kultur som skapar trygghet. 
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En del av lärarnas mentorselever har valt att gå på modersmålsundervisning istället för på 
moderna språk. Annika anser att det är viktigare för flerspråkiga elever att delta på 
modersmålsundervisning än moderna språk. Här beskriver hon dock att det finns ett 
dilemma eftersom kommunen inte erbjuder alla elever samma möjlighet, då de endast 
erbjuder detta i arabiska och finska eftersom det inte finns behöriga lärare i de andra 
språken. Hon hade då Polska elever som istället valde att läsa spanska eftersom de ville 
komma åt meritpoängen som ett modernt språk ger i slutbetyget.  

Det faktum att modersmålsundervisningen ofta är schemalagd på dåliga tider och ibland 
på andra skolor hade de förståelse för. Även om, som Sara sa, att de kan ge eleverna fel 
signaler även om det är en fråga om resurser för skolan. Det är inte hållbart i längden att ha 
modersmålsundervisning på bra tider och på samma skola om mindre än fem elever har 
det språket som modersmål. Karin sade att hon tyckte att modersmålet borde 
schemaläggas bättre men då är det på bekostnad av något annat, som att majoriteten av de 
andra eleverna på skolan då skulle få ett sämre schema. Det är viktigare att prioritera 
engelska, matematik, svenska och de obligatoriska gymnasieämnena, ansåg hon.  

Mattias gissar att det kan finnas flera anledningar till att flerspråkiga elever väljer bort 
modersmålsundervisningen. De tre anledningarna han nämner är att eleven inte vill sticka 
ut ur mängden, de ser inte betydelsen av att läsa sitt modersmål och den tredje orsaken är 
att det är frivilligt.  

Både Annika och Mattias ansåg att det var upp till mentorerna att trycka på vikten av 
modersmålsundervisningen. De menar att det gör det själva genom att berätta om den här 
möjligheten för föräldrar och genom att skriva upp när lektionerna är. Mattias berättade 
att enbart eleverna kan svara på om de känner om modersmålsundervisningen prioriteras 
eller inte av skolan.  

Ingen av informanterna har eller hade haft något samarbete med modersmålslärarna.   

4.2.5 Interkulturell undervisning  

Jag kan gissa men du får gärna berätta. (Mattias) 

Ingen av informanterna kände direkt igen begreppet interkulturell undervisning, även om 
de kände till vad ordet interkulturell betydde. De hade inte fått någon fortbildning om 
flerspråkighet eller interkulturell undervisning under tiden de arbetat på skolan. 
Informanterna ansåg att det skulle vara bra, men samtidigt är det mycket en lärare behöver 
fortbilda sig i. Mattias lyfte även att det är viktigt att ta eget ansvar och Karin menar att 
möjligheten finns att ta hjälp av lärare som undervisar i svenska som andraspråk om 
problem uppstår kring flerspråkiga elever. En aspekt Mattias lyfter är med tanke på de 
stora flyktingströmmarna från bland annat Syrien hade det varit bra om undervisande 
lärare fick lära sig mer om den bakgrunden. Sara tror nog att alla lärare skulle ha 
användning av att förstå hur flerspråkiga personer tänker även om de aldrig kommer att 
förstå hur det är att vara flerspråkig till hundra procent.    

4.2.6 Stöd till elevernas flerspråkighet  

Om de inte utvecklar sina språkkunskaper på mina lektioner då ligger ju felet hos mig och inte 
hos eleverna. (Mattias)                 

Men de där är svårt för jag känner att jag inte har kunskaper att säga hur man ska ta tillvara på 
flerspråkigheten. Karin)    
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När det gäller att stödja elevernas flerspråkighet anser informanterna att det är svårt 
eftersom de inte har möjlighet att lära sig alla språk. Annika menar att hon har svårt att 
göra något på egen hand för att stödja deras flerspråkighet eftersom hon enbart kan 
svenska, spanska och engelska. Men att det så klart skulle vara bra för vissa av de 
flerspråkiga eleverna om de kunde får undervisning på sitt modersmål i exempelvis 
matematik och naturkunskap. Mattias menar att om eleverna kommer på hans lektioner 
och arbetar med det han har planerat borde de utveckla sina kunskaper i svenska och 
engelska. Om han bedriver en undervisning där eleverna inte utvecklar sina 
språkkunskaper då ligger problemet hos honom och inte hos eleverna. Sara tyckte att hon 
genom att hon själv identifierar sig som ”invandrare” kunde motiverar eleverna på ett 
annat sätt genom att ”ingenting kommer gratis utan all språkinlärning kräver hårt arbete”.  

Informanterna menade att det finns mycket som kan göras när det handlar om att ta 
tillvara på flerspråkigheten som finns på skolan. Både Mattias och Sara säger att det är en 
fråga om tid och resurser eftersom de är styrda av kursplanerna. Mattias säger att ”tänk om 
det fanns en schemalagd post som hette interkulturell kunskap” eller speciella kulturella 
dagar säger Annika. Karin påpekar att eftersom fokus oftast ligger på deras bristande 
svenskkunskaper kanske de inte är bra på att ta tillvara på flerspråkigheten. Dock anser 
informanterna att i det vardagliga skolarbetet finns det inte tid till att göra detta förutom 
när det passar arbetsområdet. Avslutningsvis berättar Annika att hon anser att flerspråkiga 
elever enbart värderas i ljuset av svenskhet: 

Jag kan faktiskt inte se om en elev kan arabiska bra att de i den svenska skolan får chansen att 
vara stolta över det någonstans förutom i modersmålsundervisningen. Vi har en svensk norm 
och all kunskap kontrolleras med svenska. För jag skulle inte säga att vi har en mångkulturell 
norm på skolan utan man ska ju vara så svensk som möjligt.  

5 Resultatanalys 

I följande avsnitt har jag kort analysera och visa min tolkning av empirin. 

5.1 Resultatanalys  

I analysen har jag kategoriserat empirin efter de två följande kategorierna: Möjlighet och 
hinder, och monokulturellnorm.  

5.1.1 Möjlighet eller hinder 

Utifrån empirin har jag kunnat tolka att flerspråkighet är en möjlighet men det kan också 
vara ett hinder. Vad jag har kunnat tolka beror det på vilken språklig nivå eleverna har 
uppnått i svenska och modersmålet. Flerspråkighet är en möjlighet om eleverna har ett 
välutvecklat modersmål där de har uppnått språklig medvetenhet och därmed kan språken 
berika språken varandra, som Lindberg (2003) uttrycker det. En förutsättning som 
empirin visar, som Hyltenstam (2007) och Lahdenperä (2010) trycker på, är att 
kontinuerlig modersmålsundervisning är ett villkor för detta ska uppnås. Det kan vara ett 
hinder om eleverna med utländsk bakgrund inte har en stark bas varken i sitt modersmål 
eller på svenska. De eleverna kan då ha ett begränsat ordförråd, vilket gör att de eventuellt 
har svårt att förstå instruktionerna, texterna och gloslistorna som används i 
undervisningen, som kunde vara en didaktisk utmaning vilket delar av empirin visade. Den 
visade också att flerspråkiga elever var en resurs i undervisningen då de kan ge perspektiv 
på olika arbetsområden.  
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Modersmålsundervisningen var som sagt en central faktor för att skapa möjligheter. Trots 
detta schemaläggs den efter skoltid eller på andra skolor i kommunen, vilket enligt 
Lahdenperä (2010) är exkluderande. Enligt empirin var detta en förståelig aspekt eftersom 
det är en fråga om resurser och prioritering av de obligatoriska ämnen som svenska, 
matematik och engelska. Även om det ansågs som viktigt för elevernas identitetsskapande 
och språkutveckling. Det kan ha skapat en föreställning, som Ladberg (2000) menar, att 
modersmålsundervisningen inte är lika viktig som de övriga ämnena även om 
informanterna tryckte på vikten av modersmålsundervisningen och av betydelsen att 
kunna andra språk. Resultatet visade även att modersmålsundervisningen var viktigare för 
flerspråkiga eleverna än att läsa ett modernt språk, men att det inte fanns resurser i 
kommunen för att tillgodose detta behov eftersom det inte fanns behöriga lärare i alla 
språk. Vilket kan tyda på att detta inte är en prioriterad fråga av kommunen.   

5.1.2 Monokulturellnorm  

Utifrån min tolkning av empirin fanns det en monokulturellnorm på skolan. En av 
anledningarna var för att det till viss del inte ansågs att modersmålsundervisningen var 
lika viktig som de övriga ämnena och att det finns en idé om att vi ska värna om det 
svenska språket. Trots som Ladberg (2000) menar att det är viktigt för att höja statusen för 
modersmålsundervisningen. Empirin visade även en förståelse för att 
modersmålsundervisning låg utanför skolverksamheten vilket skulle kunna styrka detta. 
En orsak som togs upp är eleverna bristande kunskaper i svenska och att de flerspråkiga 
eleverna värderades utifrån deras svenskkunskaper eftersom eleverna ska vara så 
”svenska” som möjligt, vilket Lahdenperä (2010) menar är en konsekvens av en sådan 
norm. Det talades bland annat i arbetslaget om eleverna bristande kunskaper i svenska 
som en orsak till deras svårigheter i olika ämnen och i verksamhetsberättelser kom det 
fram att eleverna med svenska som andra språk hade lägst resultat. En annan bidragande 
orsak kan enligt resultat vara att inte alla informanter ansåg det nödvändigt att veta vilket 
modersmål deras elever talade och att det påverkade deras planering. Vilket kan innebära 
att verksamheten inte ta tillvara på flerspråkigheten som finns på skolan. Däremot visade 
också resultatet att majoriteten av informanterna visste vilket modersmål eleverna hade, 
vilket till del kan ifrågasätta Elmeroth (2010) och Runfors (2003) teori om att lärare ofta 
inte vet vilket modersmål deras elever talar.  

6 Diskussion  

I diskussionen börjar jag med att diskutera mitt val av metod för att sedan diskutera 
empirin utifrån litteraturen i bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 

Datainsamlingen till empirin var kvalitativ och utfördes med semistrukturerade intervjuer. 
Med syfte och frågeställningarna i åtanke anser jag att detta var rätt metod, med tanke på 
att jag ville undersöka lärarnas upplevelser kring flerspråkighet. Jag ansåg att det var 
viktigare för studien att intervjua ett få utvalda informanter för att djupare förstå 
fenomenet flerspråkighet och dess komplexitet. Jag tror att med en kvantitativ metod hade 
jag fått större spridning och kunnat inkludera fler informanter. Detta hade varit intressant 
med tanke på att jag hade kunnat inkludera lärare med olika ämnen, på olika program och 
eventuellt på olika skolor. Dock hävdar jag att det inte hade gått att komma på djupet av 
mina frågor eftersom jag inte hade kunnat ställa följdfrågor eller gett informanterna tid att 
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utveckla sina egna tankar. Däremot hade jag i mina intervjuer kunnat inkludera 
informanter från exempelvis yrkesprogrammet för att undersöka om de lärarna hade andra 
upplevelser angående flerspråkighet. Fast å andra sidan anser jag att det finns många olika 
aspekter som är intressanta att undersöka, och därför valde jag att fokusera på utvalda 
språklärare. Jag hade även i åtanke att komplettera intervjuerna med observationer. 
Däremot ansåg jag att det inte fanns någon garanti för att det skulle ge något resultat och 
bestämde mig därmed för att utesluta observationerna. Sedan kan det vara värt att ta upp 
att tre av mina informanter var kvinnor och en var man, men vad jag kunde notera fanns 
det inga skillnader i deras svar som berodde på genus som skulle påverka resultatet i 
empirin. En eventuell brist i mitt arbete är att jag enbart inkluderade fyra informanter, 
men om jag hade ansett att utfallet av intervjuerna inte hade räckt till hade jag utfört flera 
intervjuer. De fyra lärare som valdes ut arbetade på teoretiska program på gymnasiet, 
vilket kan innebära att de hade andra upplevelser angående flerspråkiga elever än 
exempelvis lärare på andra program, gymnasieskolor och grundskolor. Syftet var att 
undersöka deras upplevelser gällande ”flerspråkighet”, och därmed ansåg jag att det 
faktum att de undervisade på ett teoretiskt program hade mindre betydelse för studiens 
resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

I empirin har jag funnit att det fanns didaktiska utmaningar i klassrummet med 
flerspråkiga elever. De var i sig inte är direkt kopplade till elevernas modersmål, utan mer 
att deras svenskkunskaper inte var tillräckligt välutvecklade. Ett begränsat ordförråd på 
svenska gör att de ibland har svårt att förstå instruktionerna i klassrummet. De 
flerspråkiga elevernas bristande språkförmåga i svenska är något som nämns av 
informanterna, men de påpekade även att eleverna med svenska som modersmål kunde 
vara svaga i deras ämnen. Därför ansåg Mattias att det var viktigt att förklara nya ord och 
fraser på ett inkluderande sätt, särskilt i svenska eftersom det även kan finnas elever med 
svenska som modersmål som inte heller förstår. Karin lyfte att när arbetslaget tar upp och 
diskuterar elevärenden handlar det oftast om flerspråkiga elevers svaga ”svenska” och att 
det är det som oftast ställer till problem för dem. Detta var då främst i de mer teoretiska 
ämnen som samhällskunskap som det uppstod större hinder för de flerspråkiga eleverna 
eftersom det är ett mer abstrakt ämne där mer komplicerade och längre texter måste läsas. 
Detta kan dock indikera på det som Magnusson (2010) menar att flerspråkiga elever ofta 
får höra att de har en bristande språkförmåga i svenska, eftersom det är där fokus ligger 
när flerspråkiga elever i svårigheter diskuteras i arbetslaget. Hur diskursen ser ut kring 
elever med svenska som modersmål som är i svårigheter eller varför elever med svenska 
som modersmål är svaga i mina informanters ämnen är ingenting jag har underlag för att 
kommentera.    

Även om det fanns didaktiska utmaningar fann jag även att informanterna upplevde att 
dessa elever var en tillgång i undervisningen. Speciellt när Mattias beskriver hur en elev 
han hade från Pakistan fick beskriva hur engelskan är i Indien. Detta visar på interkulturell 
undervisningen som Elmeroth (2010), Lahdenperä (2004) och Spowe (2003) tar upp som 
en viktig komponent för att övervinna kulturella barriärer, vilket även Mattias ansåg 
eftersom det ger eleverna med svenska som modersmål perspektiv och djupare förståelse 
för omvärlden. Emellertid berättade även Mattias att det gick att göra såhär när det 
passade arbetsområdet, vilket kan tyda på att det inte är ett förhållningssätt som 
genomsyrar undervisningen. Vilket är något jag enbart kan spekulera i är att 
undervisningen inte utgår ifrån elevernas värld, som Elmeroth (2010) och Finn (2010) 
rekommenderar, utan mer utifrån skolans och lärarnas värld. Vilket jag kunde notera 
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berodde på att lärarna var styrda av styrdokumenten som gör att det enbart går att 
använda interkulturell undervisning när det passade arbetsområdet.   

Utifrån empirin kan jag konstatera det som Lahdenperä (2010) skriver, att flerspråkighet 
är en möjlighet och en resurs för elever med utländsk bakgrund, men då krävs det att de 
har uppnått en hög språklig medvetenhet och därmed, som Lindberg (2003) menar, 
berikar språken varandra. Det hade informanterna märkt av och Annika berättade att hon 
tidigare undervisade två elever från Polen där hon märkte att eleverna hade uppnått i hög 
språklig medvetenhet eftersom eleverna utryckte sig på ett avancerat plan och hade goda 
strategier att tillägna sig spanska. Jag kan också konstatera att det motsatta förekommer 
där det kan vara ett hinder för eleverna. Enligt empirin kan jag konstatera att 
flerspråkighet kan vara ett hinder om eleverna varken har en stark bas i sitt modersmål 
eller svenska. Vilket leder till att de inte har ett språk att luta sig mot. Empirin visar att det 
finns en risk att eleverna inte känner en trygghet och därmed kan känna sig vilsna vilket 
kan hindra deras språk- och identitetsutveckling, som Musk, Wedin (2010) och 
Lahdenperä (2010) utrycker det.  

Utifrån empirin kan jag även se att det finns en monokulturellnorm på skolan där 
elevernas kunskaper i andra språk inte tas tillvara, och förpassas till 
modersmålundersvisningen och hemmet, även om det enligt Hyltenstam (2007) är viktigt 
för skolframgång för de flerspråkiga eleverna. Även Lahdenperä (2010) och Jonsson (2010) 
menar att det är essentiellt att komma bort från sådana antaganden eftersom det kan skapa 
fördomar. Eleverna värderas enbart i ljuset av svenskhet och det svenska språket, förutom i 
engelskämnet och modersmålsundervisningen, vilket kan betyda att skolan kanske inte är 
bra på att ta tillvara på och stödja elevernas flerspråkighet. Detta uttrycks av Annika 
eftersom hon menar att det inte finns en mångkulturellnorm på skolan utan eleverna ska 
vara så ”svenska” som möjligt för det är det som är idealet och normen.  

Jag kan även antyda att det inte fanns en etnocentrisk attityd bland informanterna, som 
Bryam och Fleming (1998) menar är viktigt att ha. Jag kan antyda detta eftersom de inte 
alltid visste vilket modersmål deras elever hade eller att det påverkade planeringen och 
undervisningen särskilt mycket. Detta gällde inte för alla informanter, men det visar att det 
existerar på skolan eftersom det inte heller finns något intresse att ta reda på det. Sådana 
kunskaper om elevernas språkbakgrund ska influera undervisningen, enligt Lgr11.  

Att modersmålsundervisningen inte var en prioritering kan också antyda att det finns en 
monokulturell norm på skolan, eftersom ämnen som svenska, engelska och matematik 
borde prioriteras högre. Lahdenperä (2010) och informanterna anser båda att om man vill 
bo och arbeta i Sverige, är kunskaper i svenska viktiga, men de ska inte prioriteras högre än 
modersmålsundervisningen, vilket de i dag gör. Det skulle kunna säga till eleverna att 
deras modersmål inte är lika viktigt som svenska och därför kan det leda till, som Ladberg 
(2000), menar att de tappar motivationen till att läsa modersmålet i skolan, även om 
mentorerna trycker på vikten av undervisningen och är positiva till flerspråkighet. Att 
flerspråkiga elever skäms över sitt ursprung eller över sin svenska kan vara en konsekvens 
av detta. De kan känna att deras kunskaper i andra språk inte värdesätts i den svenska 
skolan och att de inte får sin kulturella bakgrund bekräftad, eftersom det inte finns något 
mycket utrymme för detta i undervisningen eller på skolan. Cummins (2001) menar att 
detta bekräftande är en viktig komponent för att stärka deras självkänsla.  

Att informanterna kände att det inte hade tillräckligt med kunskaper för att ta tillvara på 
flerspråkigheten skulle också kunna visa på detta, eftersom det inte fått någon utbildning 
om interkulturell undervisning eller flerspråkighet, som Lahdenperä (2010) 
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rekommenderar. Även om det fanns ett intresse från lärarnas sida kände de på samma 
gång att det är mycket man behöver fortbilda sig i som lärare. Detta kan bero på att de inte 
haft stora problem med flerspråkiga elever, eftersom de arbetar på ett teoretiskt program 
där majoriteten av deras elever når målen i deras ämnen. Den övervägande delen av 
eleverna har svenska som modersmål och de flerspråkiga eleverna var en minoritet. Även 
om de i sin undervisning har flerspråkiga elever är flerspråkighet inget de reflekterar över, 
utan om det uppkommer problem fokuseras det ofta på att eleverna är svaga i 
svenskaspråken.  

Ett annat viktigt element jag kan notera är att de arbetade på ett teoretiskt program på en 
gymnasieskola vilket kan medföra att de har andra upplevelser än lärare på andra program 
och skolor eftersom de i allt högre grad undervisar elever med svenska som modersmål. 
Denna faktor styrker utbildningsresultatet från Skolverket (2011b) eftersom färre elever 
med utländsk bakgrund blir antagna till teoretiska program. 

6.2.1 Arbetets pedagogiska betydelse och fortsatt forskning 

Att belysa flerspråkighet och undersöka vilka upplevelser lärarna har om flerspråkighet är 
idag ett mycket aktuellt ämne. Inte minst på grund av samhällsutvecklingen vi ser med 
stora flyktinggrupper från bland annat Syrien, där det också kommer många barn i 
skolåldern som har rätt till en likvärdig och adekvat utbildning så att deras modersmål och 
kunskaper kan tas tillvara i skolan. Vilket idag inte görs på många skolor, som vi bland 
annat kan se i utbildningsresultaten från Skolverket (2011b). Att lyfta och synliggöra den 
monokulturella normen som finns på skolorna är viktigt för att kunna förändra synen på 
flerspråkighet både i skolan och i samhället. Flerspråkighet är en tillgång för samhället och 
för att visa eleverna att sådana kunskaper är viktiga, måste skolan bli bättre på att stödja 
och ta tillvara den språkliga kompetensen som finns i verksamheten. Naturligtvis kan 
lärarna inte kunna alla språk, men genom att uppmuntra, vara nyfikna och intresserade 
går det att stödja elevernas flerspråkighet och bekräfta deras identitet. Min förhoppning är 
att studien har väckt tankar och funderingar kring detta ämne och kan bidra till fortsatta 
diskussioner kring flerspråkighet. För fortsatt forskning hade det varit intressant att 
undersöka om flerspråkiga elever upplever att deras modersmål är en möjlighet eller ett 
hinder i skolan. Det hade även varit intressant att jämföra olika lärares upplevelser 
angående flerspråkighet från olika andra skolor olika lärares upplevelser angående 
flerspråkighet från olika andra skolor. 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur många år har du arbetat som lärare?  

Frågor om undervisningssituationen med flerspråkiga elever 

3. Är det viktigt att veta vilket modersmål och kulturell bakgrund dina elever har?  
  Exempel på följdfrågor: 

a) Vet du vilka språklig och kulturell bakgrund dina elever har? 
b) Vilken betydelse får den informationen för hur du planerar undervisningen?  

4. Hur inkluderar du flerspråkiga elever i undervisningen?  
Exempel på följdfrågor: 
a) Har du några praktiska exempel?  

5. Når de flerspråkiga elever generellt kunskapsmålen i ditt/dina ämnen?  
Exempel på följdfrågor: 
a) Klarar de sig bättre eller sämre jämfört med elever som har svenska som 

modersmål? 
b) Upplever du att det är någon skillnad mellan flickor - och pojkar med 

utländskbakgrund? 
6. Vilka didaktiska utmaningar upplever du finns i klassrummet med flerspråkiga elever? 

Exempel på följdfrågor:  
b) Vad gör du för att hantera dessa utmaningar?  

Frågor om flerspråkighet och modersmålsundervisning 

7. Har dina flerspråkiga elever modersmålsundervisning? 
Exempel på följdfrågor: 
a) Tycker du att skolan signalerar att modersmålsundervisning är viktig?  

8. Upplever du att flerspråkighet är en brist eller resurs för elever med 
utländskbakgrund? Kan du ge praktiska exempel?  

Frågor om fortbildning, interkulturell undervisning och skolan 

9. Känner du till begreppet interkulturell undervisning? 
Om ja: 
a) Tycket du att det är viktigt att använda sig av ett sådant perspektiv i 

undervisningen? 
b) Vad gör du i praktiken för att tillämpa detta? 
Om nej:     
   a) Känner du att du får rätt resurser från skolledningen för att ge flerspråkiga elever 
rätt stöd i undervisningen? 

10. Har du fått någon fortbildning/utbildning kring flerspråkighet? 
Exempel på följdfrågor: 
a) Om inte, tycker du att det skulle behövas? Varför/varför inte?   

11. Tycker du att skolan tar tillvara på den flerspråkighet som finns bland eleverna? 
a) På vilket sätt kan du som lärare stödja dina flerspråkiga elever i sin 
språkutveckling? 

12. Har du några egna tankar och reflektioner kring detta ämne?  


