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Abstract 

Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever 

integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 

1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att 

kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna 

flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra 

grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. Metoden består av 

kategorisering av intervjusvaren utifrån begreppen multimodala verktyg, 

studietekniker och transspråkande liksom begreppet modersmål och dess vikt för att 

förstå svenska som andraspråk. Studiens teoretiska ram grundar sig i det 

sociokulturella perspektivet och vikten av stöttning i undervisningen. För att 

analysera våra intervjuer och den insamlade empirin har vi utgått från ett 

hermeneutiskt perspektiv för att skapa en djupare förståelse för intervjusvaren. 

Genom att analysera de fyra lärarnas svar kan vi konstatera att alla lärarna har 

strategier som de anser vara fungerande för att stötta den flerspråkiga eleven. Alla 

fyra lärarna arbetar mycket med olika multimodala verktyg. Tre av de fyra lärarna 

anser att modersmålet har en stor vikt för utveckling av elevens inlärning. Två av dem 

arbetar mycket med transspråkande i klassrummet. Utifrån resultatet har vi dragit 

slutsatsen att alla dessa strategier hänger ihop och främjar språkutvecklingen, som är 

en viktig del av människans utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessa 

olika metoder hjälper eleven att utvecklas såväl kunskapsmässigt som 

identitetsstärkande. 
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1 Inledning 

Under många år har människor från olika länder och världsdelar immigrerat till 

Sverige. Från 50- och 60-talen var det människor med yrkeskunskaper som behövdes 

som arbetskraft (SCB 2019, opag), men under slutet på 1990-talet och 2000-talet 

började krigsdrabbade människor söka asyl i Sverige. År 2016 nådde den totala 

invandringen sin topp i Sverige med 163 000 personer, vilket är den högsta siffran 

någonsin (a.a 2019, opag). De nyanlända individerna ska integreras i det svenska 

samhället och måste därför kunna det svenska språket. Med anledning av 

invandringen ökade även antalet nyanlända elever i skolsystemet, alla med olika 

förutsättningar såsom skolbakgrund och faktiska kunskaper i olika ämnen. De skolor 

i landet som tog emot och utbildade dessa elever hade alla olika ekonomiska och 

resursmässiga möjligheter samt mer eller mindre erfarenheter av att arbeta med elever 

med annat modersmål och varierande skolbakgrund. 

 

I skolverkets läroplan står det att skolan ska vila på en demokratisk grund. Skolans 

uppdrag är förankrat i att lära ut och bilda demokratiska medborgare, utifrån de 

mänskliga rättigheterna (Skolverkets 2019 s. 7). Eleverna ska känna sig trygga och 

tillgodosedda när de befinner sig i skolan. Skolan ska vara individanpassad, och det 

är det enskilda lärandet som ska prägla undervisningen. Därför är det viktigt att skolan 

aktivt arbetar med elevers rättigheter och skyldigheter. Det behövs för att alla elevers 

behov ska synas och uppmärksammas (a.a s. 7). I den svenska skollagen, kapitel 3 § 

2 (2010:800) står det att alla elever oavsett årskurs ska få möjligheten att utvecklas 

utifrån sina behov för att lyckas så bra som möjligt. Även de elever som behöver 

särskilt stöd i sin utbildning ska ges tillräckligt mycket stöd för att det ska tillgodoses. 

 

Vid egna observationer i skolmiljöer har vi upplevt flera situationer som inte stämmer 

överens med skolverkets läroplan där varje individ och dess egenvärde ska främjas 

(Skolverket 2019, s. 7). Ett exempel på en sådan situation är hämtat ur en observerad 

lektion: Zhara (fingerat namn) invandrade till Sverige för två år sedan från ett 

krigsdrabbat land. Hon hade blivit placerad i en klass där majoriteten av eleverna 
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behärskade det svenska språket. I undervisningen fick Zhara lättare uppgifter att jobba 

med för att hon, på grund av sina språkbrister, inte kunde följa den vanliga 

undervisningen. Vid ett tillfälle per vecka fick Zhara träffa en studiehandledare som 

hjälpte till i klassrummet med exempelvis att översätta uppgifterna som Zhara hade 

fått utföra på lektionerna. Zhara läser svenska som andraspråk, vilket innebar att hon 

tillsammans med en SVA-lärare tränade och utvecklade det svenska språket. Det 

innebar också att hon inte var med på svensklektionerna med resten av klassen en dag 

i veckan. Resterande svenskundervisning arbetade Zhara ensam med sin SVA-bok i 

klassrummet, vilket kan anses distansera henne från klasskamraterna då hon inte fick 

vara en del av klassrumsundervisningen. De andra klasskamraterna arbetade genom 

det kooperativa lärandet, vilket innebar att eleverna tillsammans strävade mot ett 

gemensamt mål (Hensvold 2006 s.92). Eftersom Zhara hade bristande kunskaper i 

svenska fick hon inte möjlighet att vara delaktig i det kooperativa lärandet. Läraren 

ska enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, ha en 

individanpassad undervisning, där elevens behov tillgodoses. Det går att argumentera 

för att Zharas utbildning var individanpassad, men undervisningssättet kan även ses 

hämma hennes egna, tidigare förmågor, kunskaper och utveckling snarare än att 

gynna den (Skolverket 2019 s. 12). 

  

Med anledning av de situationer vi mött, som liknar den med Zhara, har vi valt att 

studera ämnet närmare för att se om det finns andra strategier och metoder som kan 

användas i svenskundervisningen för nyanlända elever.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever 

integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 

1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. 

Studiens frågeställningar är därmed: 

 

-     Vilka strategier använder grundskollärare för att ta till vara på flerspråkiga 

elevers kompetens i svenskundervisningen?  
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-    Vilka redskap och studietekniker kan grundskollärare använda sig av för att 

stötta flerspråkiga elever i svenskundervisningen? 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt belyser vi inledningsvis begreppet flerspråkighet i allmänhet och 

fördjupar oss om flerspråkighet i skolan, därefter presenterar vi vad tidigare forskning 

har kommit fram till är framgångsrika arbetssätt för lärare som undervisar flerspråkiga 

elever. 

2.1 Flerspråkighet och flerspråkighet i skolan 

Sverige är idag ett flerspråkigt land med över 150 olika språk. En del har ett annat 

modersmål än svenska, samtidigt som alla elever i Sverige läser minst ett språkämne 

(Ganuza & Sayehli 2019 opag.). Flerspråkighet kan definieras på olika sätt. Det ena 

sättet är hur och vid vilka tillfällen personen använder sin talförmåga för att uttrycka 

de olika språken. Ett annat sätt är hur duktig personen är på att tala språket (Ganuza 

& Sayehli 2019 opag). Om individen kan tala två eller flera språk vid ett vardagligt 

sammanhang kan hen definieras som flerspråkig. 

 

Elever som läser svenska som andraspråk har ett annat modersmål. Modersmål eller 

förstaspråk definieras som det första språket människor lär sig. I språklagen (§ 14) 

står det att alla som är bosatta i Sverige har rätten att få möjlighet att lära sig, utveckla 

och använda det svenska språket, men de har även samma rättigheter gällande sitt 

modersmål. En elev som har minst en förälder med annat modersmål, eller om 

modersmålet talas i vardagen hos eleven, har rätt att erbjudas 

modersmålsundervisning (Skollagen SFS 2010:800, § 7, Riksdagen 2009, 2010). Att 

låta elever fortsätta utveckla sitt modersmål ger dem en möjlighet att bibehålla 

kontakten med sin kulturella identitet. Om barnet får möjlighet att arbeta med sitt 

modersmål underlättar det även för eleven när hen ska arbeta med andra ämnen 

(Skolverket 2020, opag). 
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2.2 Strategier som enligt forskning gynnar flerspråkiga elever 

Vår forskningsgenomgång har visat att transspråkande är ett arbetssätt som gynnar 

flerspråkiga elever, liksom användandet av internetbaserade verktyg.  

 

Gudrun Svensson (2017) lyfter att begreppet transspråkande är en svensk version av 

det engelska ordet translanguaging (Svensson 2017, s. 44). Translanguaging handlar 

om att utveckla flera språk samtidigt (Svensson 2017, s. 45). Det är ett sätt att arbeta 

med begrepp utifrån dess betydelse på olika språk, för att skapa förståelse och koppla 

erfarenheter från elevens starkaste språk (Svensson 2017, s. 44). De olika språken 

handlar inte bara om det verbala utan också om kroppsspråk och andra multimodala 

redskap som exempelvis digitala verktyg, bilder och böcker på olika språk (Svensson 

2016, s. 70). Hedman och Wedin lyfter att när barn tittar på tv eller spelar olika former 

av digitala spel möter de ofta olika språk. När de möter olika språk via medier vidgas 

deras språkkompetenser och multimodala kompetenser (Hedman och Wedin 2013, 

s.203). 

 

Enligt Gunnar Höst (2019) ger ett transspråkande klassrum möjligheten för alla elever 

att visa sina kompetenser. För att skapa erfarenheter om ett begrepp använder eleverna 

sig av språkloopar som innebär att eleverna växlar mellan sitt förstaspråk och svenska 

(Höst 2019, opag.). På det viset kan elever förstå vad begrepp som till exempel 

klorofyll är och sätta det i ett sammanhang på elevens förstaspråk. Det kan då skapa 

en djupare förståelse, vilket kan främja att eleverna kan använda sig av det i det 

svenska språkanvändandet (a.a 2019, opag). Att använda sig av en studiehandledare 

som stöd till transspråkande är ett sätt som skulle kunna bidra till att eleven kan få 

diskutera och klargöra begrepp på sitt eget modersmål. Transspråkande kan sålunda 

bidra till att flerspråkiga elever når större framgång i skolan (Höst 2019, opag). 

 

Människan lär utifrån de situationer som hen möter. Före digitaliseringen tog det 

längre tid för information att förmedlas runt om i världen. Idag har vi möjligheten att, 

tack vare internet, ta del av händelser direkt från andra delar av världen och därigenom 

skapa ordförståelse och tillgodose oss kunskaper (Montén & Zevenhoven 2011, s. 2). 

Med hjälp av de möjligheter som digitalisering och internet givit oss blir vi mer 
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allmänbildade och språkkunniga. Det ger oss möjlighet att utveckla vår kunskap om 

att se världen utifrån flera perspektiv. Skolan bör ta hänsyn till verktyg som skapar 

möjligheter för elever att lära sig utifrån deras egna förutsättningar. Att använda sig 

av multimodala verktyg i undervisningen kan skapa fler möjligheter för eleverna att 

lära och utvecklas utifrån sina tidigare erfarenheter, både socialt och 

kunskapsmässigt, och även ett sätt att hitta information på olika språk på ett snabbt 

och effektivt sätt. Detta innebär att läraren kan använda sig av digitala verktyg, 

kroppsspråk, liknelser och bildstöd med mera för att underlätta och göra 

undervisningen mer relevant för enskilda elevers lärande (Montén och Zevenhoven 

2011, s. 6). 

2.2.1 Modersmålets betydelse enligt forskning för flerspråkiga elevers 

inlärning av svenska 

Elever som har ett tidigare skolspråk har möjligheten att med hjälp av sitt modersmål 

förstå det svenska språket (Skolverket 2016, s. 2). Att använda sig av modersmålet i 

undervisningen skapar en möjlighet för eleven att utveckla sitt andraspråk på ett mer 

avancerat sätt än ifall den flerspråkiga eleven endast skulle hålla sig till svenska (a.a 

s.1). I undervisning där läraren och den flerspråkiga eleven diskuterar på svenska, 

utan någon stöttning på modersmålet, kan det uppstå missförstånd. För att undvika 

missförstånden är det viktigt att utveckla strategier som eleven förstår, en teknik är 

att använda sig av modersmålet för att skapa en förståelse vilket underlättar 

lärprocessen i svenska.  Därför är det viktigt att utveckla olika studietekniker på 

modersmålet som kan stärka eleven. Modersmålet har en stor betydelse för 

flerspråkiga elevers inlärning av svenska med anledning av att det skapar arbetssätt 

och strategier för att lära sig (a.a s. 2). 

 

Bunar lyfter att om en elev ska förstå innehållet i undervisningen i skolan är språket 

viktigt. Det finns olika sorters språk som exempelvis vardagsspråk, som utvecklas i 

vardagliga sociala sammanhang, och skolspråk som är ett mer abstrakt och även 

textbaserat språk. Om eleven inte förstår skolspråket behövs det hjälpmedel (Bunar 

2015, s.83). Nygren-Junkin lyfter att ett bra hjälpmedel är att låta eleven använda sig 

av sitt modersmål vid inlärningen av ett nytt språk. Men det är inte bara ett positivt 
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arbetssätt för skriv- och läsförmågan utan också för alla resterande ämnen i skolan 

(Nygren-Junkin 2006, s. 14). 

2.2.2 Konsekvenser av att inte inkludera de flerspråkiga eleverna 

Svensson lyfter att om en flerspråkig elev inte blir inkluderad utan får sitta med egna 

”lättare” uppgifter hämmas den flerspråkiga elevens utveckling, både på det sociala- 

och kunskapsmässiga planet (Svensson 2017, s. 85). Det är viktigt att se flerspråkiga 

elever som en resurs snarare än som ett problem eller en avvikelse. En annan 

konsekvens av att inte inkludera flerspråkiga elever kan innebära att eleven skäms 

över sin identitet vilket bidrar till dålig självkänsla och att identitetsutvecklingen 

hejdas (Svensson 2017, s. 19). I skolor där inställningen är ”här pratar vi bara 

svenska” föds även en norm om att andra språk än svenska är något ovanligt och 

negativt. Detta föder ett utanförskap och diskriminering. Flerspråkiga elever kan då 

känna sig åtskilda och isolerade vilket kan leda till att det påverkar dessa elevers 

möjligheter till lärande negativt (Svensson 2017, s. 33). Svensson beskriver att ett 

problem som förekommer i skolan är när eleverna blir tillsagda att hålla sig till det 

svenska språket när de samtalar i skolan (Svensson 2018, s. 263). Hon menar att det 

håller tillbaka elevernas språkutveckling och eleverna får också svårare att visa en 

djupare förståelse än vad de hade kunnat visa om de fick använda sitt modersmål som 

stöd. Det kan även bidra till att eleven inte får visa sin kompetens och därför känner 

sig exkluderad (a.a s. 263). 

 

Hedman och Wedin menar att det mest optimala sättet att arbeta med flerspråkighet, 

är att på ett positivt sätt uppmärksamma de olika språk som finns och skapa ett 

intresse, en förståelse och tolerans hos alla eleverna för språk (Hedman och Wedin 

2013, s. 37). På det viset bildas en syn på flerspråkighet som ett hjälpmedel istället 

för en belastning, för den enskilda eleven och klassen, i både sociala miljöer och i 

undervisningen (a.a 2013, s.37). 
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3 Teoretisk ram 

I det här kapitlet kommer studiens bakgrund i det sociokulturella perspektivet lyftas. 

Kapitlet kommer även lyfta värdet av stöttning för elever med annat modersmål än 

svenska i svenskundervisning. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Anna Forsell förespråkade Vygotskij att människans utveckling både är 

biologisk och kulturell (Forsell 2018, s. 167). Den biologiska utvecklingen startar 

redan innan födseln. Under hela utvecklingen utvecklas människans olika färdigheter. 

Den första tiden av livet utvecklas människan lika oavsett i vilken del av jorden 

personen lever på. Det är när barnet börjar kommunicera som utvecklingen påverkas 

av olika sociokulturella erfarenheter. Språket är det starkaste verktyget för att bli 

delaktig i samhället (a.a, s. 167). Det sociokulturella perspektivet anser att människan 

lär och utvecklas genom att delta socialt (Forsell 2018, s. 177). Roger Säljö lyfter att 

ett sociokulturellt perspektiv utgår från att lärande ska ske med hjälp av medierande 

verktyg, där språket är det allra viktigaste verktyget (Säljö 2017, s. 256). Det utgår 

från att kunskap medieras mellan människor och att den största kunskapskällan är 

språket. Det är i kommunikation med andra människor som individer skapar 

förståelse. I skolans miljö ska eleven få möjlighet att möta nya kunskaper som skapar 

förståelse för världen utanför elevens egen tidigare kunskap och erfarenhet (a.a s. 

259). Vygotskijs perspektiv på utveckling kan ses som en mognadsteori, där han 

pratar om att ett barn måste kunna förstå logiska resonemang, och lärarens uppgift 

blir att anpassa innehållet i undervisningen efter elevens förmågor (Forsell 2018, s. 

171). 

3.2 Värdet av stöttning i undervisning 

En sociokulturell utgångspunkt på lärande utgår även ifrån att eleven är beroende av 

lärarens stöttning för att få en djupare förståelse av världen omkring sig och det för 

att läraren ofta har en större kompetens och kunskap (Säljö 2017, s. 259). Stöttning, 

som är det svenska ordet för scaffolding, används som en språklig metod för att 
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synliggöra vuxnas kunskaper och insikter för barn i olika lärandesituationer menar 

Anne Kultti. Det är viktigt att barns motivation och intresse tillgodoses när det 

kommer till stöttning. Stöttning kan ses som en gemensam aktivitet mellan vuxna och 

barn, eller lärare och elev som barnet eller eleven inte skulle kunna utföra på egen 

hand. Stöttning kan vara att förse barnet med en struktur för lärande och att komma 

med reflektioner eller tankar som leder eleven vidare i lärandet. Inom skolan är det 

viktigt att läraren på sikt minskar stöttningen när en elev blir förtrogen med momentet 

som ska utföras. En gradvis minskning som sedan leder till att en elev ska kunna göra 

aktiviteten på egen hand (Kultti 2012, s. 30). 

4 Metod, material och analysmetod 

I detta kapitel beskriver vi först insamlingsmetoder som består av intervjuer. Därefter 

presenterar vi intervjumaterial och informanter för att avsluta med att beskriva 

analysmetoden och etiska överväganden samt ge metodkritik. 

4.1 Insamlingsmetod 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med lärare från olika skolor i Småland för 

att synliggöra olika strategier för hur lärare kan tillgodose elevers olika kompetenser 

i svenskundervisningen. 

 

För att få svar på studiens forskningsfrågor har vi valt att göra intervjuer med fyra 

olika lärare. Det är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att det kan tillkomma följdfrågor om vi har sökt en större förståelse för något 

som lärarna har pratat om (Trost 2010, s, 39). Kvalitativa studier främjar en djupare 

förståelse än kvantitativa med anledning till av att de som intervjuar är mer 

intresserade av personliga erfarenheter än vad generella forskningsresultat visar 

(Trost 2010, s, 25). Studien är grundad i intervjuer för att få reda på vilka strategier 

och metoder som de olika lärarna använder sig av för att tillgodose flerspråkiga 

elevers kunskap och utveckling.   
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Inför intervjun hade lärarna fått veta att ämnet skulle handla om inkludering av 

flerspråkighet i svenskundervisningen. Vi gav alla intervjupersoner samma 

förutsättningar inför intervjun, vilket innebar att de inte fick möjligheten att se 

intervjufrågorna innan. Den enda informationen de har fått är informationen om 

studien som de fick i mejlet som skickades ut till alla aktuella skolor (bilaga 1). 

Anledningen till att intervjufrågorna inte fick synliggöras på förhand var för att svaren 

skulle vara personliga och spontana. Vi var intresserade av intervjupersonernas 

spontana reaktioner och resonemang, vilket är viktigt i en kvalitativ studie (Trost 

2010, s.32). 

  

4.2 Urval och deltagare 

För att få kontakt med relevanta lärare valde vi att undersöka vilka skolor, i Småland, 

som var mångkulturella. Det gjordes genom att söka information om skolorna på 

nätet. Vi tog mailkontakt med rektorerna som hänvisade oss vidare till lärare på 

respektive skolor. I mejlet förklarade vi vilka vi var och anledningen till att vi hörde 

av oss (se bilaga 1). Den första kontakten ska vara kort och koncis (Trost 2010 s. 81). 

I mailet fanns information om studien samt en samtyckesblankett (bilaga 2). Vi kom 

överens om plats och tid för intervjun och förklarade hur lång tid intervjun beräknades 

ta, vilket är viktigt att informera om för att intervjupersonerna ska få en förståelse för 

vad som förväntas av dem (Trost 2010, s. 82).  

4.2.1 Deltagare 

Intervjuobjekten är fyra olika lärare som arbetar som grundskollärare. Alla lärarna 

undervisar eller har undervisat i svenska som andraspråk. Lärarna arbetar på 

mångkulturella skolor som är belägna i Småland. 

 

Lärare 1, har jobbat som lärare i 14 år, har nu en årskurs fyra och arbetar på en skola 

(S1) där 98 % av eleverna har ett annat modersmål än svenska. L1 är utvecklingslärare 

i transspråkande och har utvecklat och föreläst om transspråkande. 
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Lärare 2 är 4–6 lärare och arbetar tillsammans med lärare 1. Lärare 2 är förstelärare 

på (S1) och har jobbat som lärare i 17 år. Hon har utbildning i SVA.  

 

Lärare 3 har 20 års erfarenhet och undervisar i en årskurs fem på  skola två (S2) med 

cirka 800 elever. L3 har utbildning i svenska som andraspråk och har behörighet att 

undervisa i det i grundskolan, gymnasiet och i svenska för invandrare (SFI). L3 har 

för tillfället 17 elever var av det finns två är SVA-elever och sex elever talar ett annat 

modersmål än svenska i hemmet. 

 

Lärare 4, har arbetat som lärare i en termin på skola tre (S3). Hen är resurs i de 

ordinarie klasserna och har ansvar för SVA-undervisningen i årskurserna 1-3. På 

skola tre finns ett mindre antal flerspråkiga elever. Sammanlagt undervisar läraren tio 

elever med annat modersmål. 

4.3 Genomförande 

Här beskrivs hur intervjuerna utfördes och hur informationen som framkom 

användes. Här redogör vi för vilka frågor vi valt att ställa och varför vi inte valt att gå 

vidare med alla svar. I slutet av detta avsnitt kommer även metodkritik där vi går 

igenom vad vi skulle kunna göra annorlunda och vad vi borde tagit hänsyn till. 

 

Intervjuerna genomfördes på de skolor där lärarna, som valt att delta, undervisar. Det 

genomfördes tre intervjuer, en intervju på varje skola. Vilket innebar att på S1 

intervjuade L1 och L2 medan de andra två intervjuerna var individuella. Intervjuerna 

spelades in med en mobiltelefon, för att säkerhetsställa att all information samlades 

in och för att sedan kunna transkribera dem. Att använda sig av ljudupptagningar 

bidrog till att det gick att lyssna på intervjuerna fler gånger, höra tonlägen och 

osäkerhet hos den som intervjuades (Trost 2010, s. 74). Med hjälp av 

stödanteckningar under intervjun kunde information som gester och kroppsspråk som 

inte hördes på inspelningen dokumenteras (Trost 2010, s. 79). Att transkribera de 

olika intervjuerna gav möjligheten att läsa hela intervjun istället för att endast lyssna. 

På det viset blev det enklare att jämföra och analysera svaren från de olika lärarna. 

Efter transkriberingen raderades intervjuerna av hänsyn till intervjupersonernas 
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anonymitet. Innan intervjuerna startade fick lärarna, som skulle intervjuas, även ge 

sitt godkännande för att spela in intervjun (se bilaga 2). Det på grund av att det finns 

många människor som inte är bekväma med att bli inspelade (Trost 2010, s. 75). 

 

Under två av intervjuerna var båda författarna till den här studien delaktiga, för att få 

ett delat helhetsintryck, men vid intervjun med L3 var bara en student närvarande. 

Intervjuerna var formade så att den ena studenten har styrt samtalet och den andra har 

fått anteckna men hen har också haft möjligheten att ställa frågor. Med anledning av 

att intervjun ska bli kvalitativ har vi valt att bara en ska styra samtalet i intervjuerna. 

Enligt Trost är det en fördel att det är en som styr för att kunna koppla de olika 

intervjuerna men också för att den personen har det enklare att minnas tillbaka till 

situationen (Trost 2010, s. 79). Det bidrar också till att intervjuaren kan utveckla sin 

intervjuförmåga och blir därmed mer förtrogen ju fler intervjuer som personen utför. 

Intervjufrågorna var förutbestämda men det tillkom även följdfrågor under 

intervjuerna. Frågorna grundade sig i att ta reda på vilka olika strategier och metoder 

läraren anser att det finns för att stötta och inkludera flerspråkiga elever i 

svenskundervisningen (se bilaga 3). Intervjufrågorna gav oss en övergripande blick 

över vilka lärarna var och hur de arbetade med nyanlända elever.  I intervjusvaren 

kunde vissa mönster utläsas för att sedan kategoriseras till att se mönster i de olika 

intervjuerna. Detta gjorde att inte alla intervjusvar blev relevanta och därför jämförs 

inte alla svaren med varandra. Vi valde att inte använda oss av alla frågor och svar 

när vi skrev studien på grund av att vi ansåg en del frågor och svar vara mer relevanta 

än andra. 

4.3.1 Metodkritik gällande intervjuerna 

I det här stycket kommer olika kritiska aspekter med inriktning på intervjuerna 

diskuteras. Kritiken kommer presenteras i samma ordning som skolorna intervjuades 

alltså S1, S2 och sedan S3. 

 

Intervjun på S1 utfördes som en gruppintervju med två lärare. En kritisk aspekt med 

att ha en gruppintervju är att den ena läraren kan få mer talutrymme än den andra men 

enligt Trost är det en fördel av att ha gruppintervjuer vid tidsbrist (Trost 2010, s. 69). 
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En annan kritisk aspekt som vi tog med oss från S1 till de andra intervjuerna var att 

vi blev påverkade av de första lärarna som intervjuades, med anledning av att de hade 

mycket erfarenhet av transspråkande. Intervjun gav oss en positiv inställning till hur 

lärare kan använda sig av transspråkande i olika undervisningsformer. Det kan ha 

bidragit till att vi hade en mer partisk ställning till ämnet i resterande intervjuer. 

  

På intervjun med S2 var inte båda studenterna närvarande. På grund av tidsramarna 

valde vi att inte byta intervjutillfälle. En kritisk aspekt var att den student som 

intervjuade tidigare hade arbetat med den intervjuade läraren. Men det kan även ses 

innebära att intervjun blev en mer avslappnad diskussion vilket kan ge fördelen att 

läraren kunde vara säker när hen gav sina svar. 

 

På S3 har en av oss studenter vikarierat sporadiskt och känner därför till hur 

arbetssätten ser ut på skolan. I genomförandet av intervjun på den skolan höll sig den 

av oss i bakgrunden för att inte påverka resultatet. Vi valde att inte avstå från intervjun 

för att få mer empiri att jämföra med i vår studie. 

4.4 Analysmetod 

I det här kapitlet diskuteras tillvägagångssättet för analysen av materialet, som utgår 

från ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

Analysen av de fyra intervjuerna genomfördes för att ta reda på vilka strategier och 

metoder som finns för att stötta flerspråkiga elever i svenskundervisningen. Vi valde 

att göra en induktiv analys av vår insamlade empiri. Begreppet induktiv utgår ifrån 

att våra egna erfarenheter och kontext kan spegla våra förväntningar på kommande 

händelser; i det här fallet gällande intervjuerna (Allwood 2010, s. 53). Induktiv analys 

innebär att vi får en fördjupad insikt i lärares åsikter, men det innebär även att det är 

färre intervjupersoner. Då studien inte har som mål att generalisera utan snarare att få 

fram olika strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisningen, 

har vi ställt våra resultat från de olika intervjuade lärarna mot varandra och därefter 

jämfört likheter och skillnader. 
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För att transkribera lyssnade vi på ljudinspelningarna och skrev ner vad som sades. 

Det första vi gjorde efter att ha transkriberat de olika intervjuerna var att gå igenom 

dem för att finna betydande begrepp och mönster. Intervjusvaren kategoriseras sedan 

under olika rubriker formade utifrån begreppen. Det gjorde det enklare att jämföra, 

analysera och ställa svaren mot varandra, för att sedan sammanställa ett 

resultat.  Begreppen var studieteknik, multimodala redskap och transspråkande. 

Begreppen valdes ut beroende på vilken relevans de hade utifrån vår studies syfte. 

 

Vid ett hermeneutiskt perspektiv ska texter ställas mot varandra och läsas flera gånger 

för att skapa en bredare förståelsehorisont (Alwood 2010 s. 109). Vid analys av 

transkriberingarna utgick vi därför utifrån den hermeneutiska filosofin för att skapa 

djupare förståelse i de svar vi fått under intervjuerna. 

 

4.4.1       Metodkritik gällande analysmetod 

Alwood menar att forskare som är partiska inte behöver innebära något negativt, 

speciellt när det gäller forskning om utsatta grupper där förutsättningarna kan 

förbättras (Alwood 2010, s. 61). I studien har vi inte hållit oss opartiska utan sökt efter 

strategier för att motverka utanförskap och för att lärare i svenskundervisningen ska 

känna sig trygga och ha redskap för att kunna tillgodose flerspråkiga elever. Trots 

eventuella förutfattade meningar måste forskaren utgå från att lärarna beskriver sina 

arbetssätt så ärligt som möjligt (Alwood 2010, s.  109–110). Om vi hade ställt andra 

frågor skulle således resultatet blivit ett annat. 

4.5 Etiska överväganden 

Studien har tagit ställning till de fyra forskningsetiska principerna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). Nedanför beskrivs de olika kraven och hur vi tagit hänsyn 

till dem i denna studie. 

  

Inför alla intervjuerna fanns det ett sammanställt kontrakt som lärarna hade läst 

igenom för att få kunskap om studien före deras medverkan, vilket är en förutsättning 

inom informationskravet. Innan intervjuerna genomförts har lärarna fått skriva på en 
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samtyckesblankett där de samtycker till medverkan i studien och där läraren ges rätt 

att neka och avbryta intervjun när som helst. Att ha en samtyckesblankett är en del av 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt så ingen obehörig kan nå dem. 

Deltagarna fick valet att delta konfidentiellt. Det innebär att de som medverkat är 

anonyma och deras namn ersätts med fiktiva namn. Intervjuerna vi gjort spelas in, 

transkriberas och raderas. Den empiriska undersökningen vi genomför kommer 

endast nyttjas i detta forskningsändamål och på så vis följer studien nyttjandekravet. 

5 Resultat och analys 

I denna del besvarar vi våra forskningsfrågor. Här presenteras de olika strategier och 

metoder, som kan användas för att stötta flerspråkiga elever, som har 

uppmärksammats vid intervjuerna. De metoder och strategier som diskuterats är 

multimodala redskap (5.1), studietekniker och stöttning (5.2) och transspråkande 

(5.3). 

5.1 Multimodala redskap 

Vid intervjun nämnde alla fyra lärare att de arbetade på olika sätt med multimodala 

redskap. Lärarna använde sig av biblioteket, bildstöd och andra tekniska redskap. Alla 

fyra skolorna hade tillgång till bibliotek där det fanns böcker på olika språk som kan 

användas multimodalt. L1 och L2 uttryckte att biblioteket är viktigt och ser 

bibliotekarien som en resurs för att eleverna skulle få förståelse på sina förstaspråk. 

  

Då tänker jag också på biblioteket är en jätteviktig grej, att man samarbetar mycket 

med bibliotekarien, att man har böcker på flera språk. Man får tänka hela tiden att de 

måste förstå ord och begrepp. Man kan inte förstå en text utan ord eller man kan inte 

skriva en text utan ord. (L2) 

  

L3 vill att eleverna ska känna sig bekväma och använder sig därför av verktyg som 

eleverna känner sig trygga med, som mobiltelefonen. Mobiltelefonen används i L3s 

klassrum som ett redskap för att de flerspråkiga eleverna ska få möjlighet att använda 
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sina förstaspråk som resurs till undervisningen. L3 har upplevt att om eleverna får 

använda sig av något de är bekväma med ökar deras vilja att visa att de kan och vilja 

att lära sig mycket. Precis som L3 använder lärarna på S1 digitala verktyg men de 

använder datorer och läsplattor i undervisningen. De har även licens till digitala 

läromedel där eleverna kan välja språk, för att sedan titta på filmer och svara på frågor, 

för att uppnå förståelse och lärande. Dessa tre lärare anser att digitala redskap är ett 

lättillgängligt verktyg som gynnar elevers utveckling för att förstå det svenska 

språket. 

 

L4s metod är att arbeta mycket med bildstöd för att ge eleverna en förståelse för olika 

objekt. Läraren liknar det med hur lärare jobbar med engelska till svensktalande 

elever i början, exempelvis genom att sätta upp lappar med ord på olika artefakter i 

klassrummet. 

  

Vissa saker, när de inte kan någonting, fönster, bord, bänk och tavla och så där. Och 

försöka använda mycket synonymer så de lär sig begrepp hela tiden. (L4) 

  

När eleverna ska arbeta med att skriva får elever som ligger på en grundläggande nivå 

i svenska använda sig av bilder som stöd för att bilda meningar. Eleverna som ligger 

på en mer avancerad nivå får skriva texter från fantasin. Ett annat multimodalt redskap 

är att använda sig av kroppsspråk, gester och olika artefakter som kan visualisera och 

tydliggöra uppgifter för de flerspråkiga eleverna. När L4 jobbade med prepositioner 

upplevde hen att det var svårt för de flerspråkiga eleverna att förstå innebörden, det 

visualiserade L4 genom att använda en boll som de placerar under, på och bredvid ett 

bord till exempel. 

  

Vi har även jobbat mycket med prepositioner har vi gjort så här, ovanför, bakom, på 

och då har vi liksom haft en boll och lagt den på olika ställen och pratat om, aa var 

är bollen nu? (L4) 

 

Användning av olika multimodala redskap i skolan anser de fyra lärarna vara ett bra 

sätt för att få eleverna att förstå i olika situationer i svenskundervisningen. Lärarna 

tyckte även att det bidrog till motivation och att det var intresseskapande.  
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5.2 Studieteknik och stöttning 

De fyra lärarna använder sig av olika studietekniker för att arbeta med de flerspråkiga 

eleverna i svenskundervisningen. Det de har gemensamt är att de uppger att de inte 

kan ändra på vad eleverna ska lära sig utan hur de ska lära sig. 

Språkutveckling sker bland annat genom elevens auditiva förmåga, och för att 

utveckla ett talspråk arbetar L3 och L4 med att ljuda ord och bokstäver. L3 förklarade 

att alla elever oavsett modersmål gynnas av att uttala ord högt. L3 kallar ett arbetssätt 

hen använder för språkbad, det innebär att eleverna befinner sig i en språkrik miljö. 

Hen menar att det är viktigt att använda sig av flera sinnen för att lära sig effektivare. 

  

Vi arbetar mycket med titta, skriva, lyssna och säga. Då säger vi ofta saker i kör. Till 

exempel glad, gladare, gladast. Jag tänker att det går fyra gånger så fort ifall man 

arbetar på det sättet och använder de sinnena. (L3) 

  

L4 arbetar med ett material för lägre årskurser till sina elever för att de ska få 

möjlighet att få en djupare och enklare förståelse, men L2 anser att eleverna som har 

skolerfarenhet inte ska få förenklat material. L2 anser att man håller tillbaka eleven 

om de inte får arbeta med relevanta uppgifter för sin ålder och nivå. L2 beskriver att 

läraren kan hjälpa eleven med att ta ut det viktigaste ur en text, för att eleven enkelt 

ska kunna se vad som är de relevanta stödorden i texten. L2 menar vidare att eleverna 

kommer att få en studieteknik där de själva lär sig att se de viktiga delarna i en text 

och därefter själva kan sammanfatta det viktigaste från den utvalda texten. 

  

Ja man får plocka ut det som är viktigt. [...] Man får aldrig förenkla texter, man får 

aldrig förenkla och tänka att de är dumma i huvudet, för det är dom inte de är ju 

jätteduktiga våra elever. Det är ju språket som ställer till det. (L2) 

  

Enligt L3 är det viktigt att redan från början låta eleverna bli bekväma med att 

använda det svenska språket, oavsett om det är korrekt eller inte. Därför menar hen 

att lärare inte ska lägga någon större vikt vid att rätta och bedöma de flerspråkiga 

elevernas texter, för att eleverna inte ska känna sig dåliga och inte känna sig förtrogen 

med att utveckla och prova sig fram är det därför viktigt att skapa en miljö där den 

flerspråkiga eleven känner sig trygg nog att våga chansa. 
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Jag rättar aldrig deras texter i början. Det viktigaste är att de börjar lära sig att våga 

att prata svenska. Det är viktigt att uppmuntra eleven hela tiden, så fort den gör något 

den inte tidigare vågat. (L3) 

  

L1, L2 och L3 anser alla att det är ett stort steg för eleven är att våga tala ett nytt 

språk. Och de uppmuntrar alla försök till att prata hos den som inte vågar, samtidigt 

som det är viktigt att ha en strategi för att få eleven att prata. L3 brukar vara införstådd 

i den flerspråkiga elevens kunskap och ställer ofta frågor som hen vet att eleven kan 

svaret på. Det bidrar till att eleven inte behöver känna skam för att svara fel, samtidigt 

som hens kunskaper blir stöttade och uppvisade för resterande klasskamrater. 

  

För att våga prata i klassrummet, måste man komma över det steget att prata i 

klassrummet, har man kommit över det steget så vågar man prata sen. (L3) 

 

En annan teknik L1 använder sig också av är föräldrarna, för att utveckla elevens 

förståelse för olika begrepp. Föräldrarna är inte alltid jättebra på svenska och därför 

blev det en utmaning i hemmet. L1 har förklarat i skolan för eleverna vad läxan ska 

gå ut på. Som förklaring till föräldrarna står det på enkel svenska samt på deras 

förstaspråk. Det bidrar till att föräldrarna kan förklara begrepp på det språk som de 

känner sig säkrast på. Eleverna kan utmana sina föräldrar på svenska vilket L1 har 

upplevt vara stimulerande då eleverna ofta kan mer svenska än föräldrarna. Eleverna 

får på det viset känna sig lite överlägsna samtidigt som utveckling och förståelse sker. 

L1 menar inte att föräldrarna ska användas som en extra skola, men som stöttning för 

att den flerspråkiga eleven ska uppnå lärande och erfarenheter. L3 brukar säga till 

elevernas föräldrar att deras modersmål är mycket viktigt och det är viktigt att de 

använder det i hemmet. 

 

En studieteknik som skiljer L1 och L2 från L4, är deras inställning till användandet 

av förstaspråket. L4 anser att i klassrummet ska bara svenska talas med anledning till 

att hen och de resterande eleverna med svenska som förstaspråk inte förstår de 

flerspråkiga elevernas förstaspråk medan L1 och L2s syn på flerspråkigheten är att 

alla språk är lika viktiga och ska ses som en resurs och inte som en belastning, men 
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för att skolarbetet ska fungera är det viktigt att resterande klasskamrater är förberedda 

på att fler språk talas i klassrummet. 

 

Det första vi gör är att eleverna ska känna sig trygga med att det talas flera språk, att 

det är välkommet och att alla språk är viktiga. (L1) 

  

Att de olika tankarna om olika tekniker skiljer sig så mycket åt kan bero på att L1 och 

L2s erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever är större och längre vilket bidrar 

till att de både har sett progression och utveckling hos de flerspråkiga eleverna under 

en lång tid. L1 och L2s strategi att undervisa med hjälp av förstaspråket har visat sig 

vara till fördel för eleverna. Eleverna, som besitter både olika språkkunskaper och 

ämneskunskaper även på sina förstaspråk, hjälper då varandra med förklaringar för 

olika begrepp. Att använda sig av fler språk som resurs kallas transspråkande som 

också är en strategi som vi fått ta del av utifrån våra intervjuer som nämns nedan. 

5.3 Transspråkande både kunskapsutvecklande och identitetsstärkande 

På L1 och L2s skola anses det vara mycket viktigt med språk. Deras synsätt är att alla 

språk ska vara välkomna och lika viktiga. L1 menar att om de flerspråkiga eleverna 

kan förstå ett begrepp på sitt förstaspråk, kan eleven enklare förstå det på det svenska 

språket. L1 använder sig mycket av multimodal undervisning med koppling till 

transspråkande. 

 

Vi ser på en bild, vi ser på en film, jag säger ordet och då tänker vi, efter bilden och 

efter jag förklarat då vill jag se att de verkligen kommer ihåg. [...] och då använder 

vi transspråkande för att vi har märkt att när de väl säger ordet på sitt förstaspråk så 

har de lättare att komma ihåg det. (L1) 

  

Elevens identitet är viktig anser L1, L2 och L3. De menar att eleven måste få utveckla 

modersmålet och de måste få vara stolta över vilka de är och varifrån de kommer. L1 

tycker det är viktigt att stärka elevens självförtroende och självkänsla. Hämmas deras 

modersmål hämmas även deras identitet. Att arbeta med transspråkande bidrar till att 

elevernas språk blir normaliserade i och utanför klassrummet men framförallt blir den 
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lika viktiga, som det svenska språket. L1 menar att transpråkande är både 

identitetsstärkande och kunskapsutvecklande, vilket gör det till en bra arbetsmetod att 

använda sig av i skolan. 

 

L1 förklarade tillvägagångssättet för att välkomna transspråkande i klassrummet. 

Lärarens strategi för att inte eleven skulle känna sig utpekad var att till en början 

arbeta med eleven individuellt. L1 vill klargöra för eleven vikten av språket både för 

sig själv som lärare men också för elevens egen skull. Eleven måste känna att 

användningen av sitt modersmål är något positivt. I början fick eleven ta ut begrepp 

som skulle översättas till förstaspråket för att sedan diskutera med L1 eller med 

föräldrar i hemmet. 

 

Att det är viktigt för dig och mig. För mig för att jag tycker att det hjälper dig, och 

för dig för att du känner att, ja men jag förstår. Och då lyfter jag eleven även där, utan 

att peka ut den framför alla. (L1) 

 

L1 förklarar vidare att nästa steg, när eleven känner sig bekväm med att använda sitt 

språk, är att lyfta olika språk i klassen. Då brukar L1 be alla elever berätta vilka språk 

de kan och skriva upp dem på tavlan. Anledningen till det är att läraren på ett försiktigt 

sätt vill inkludera den flerspråkiga elevens språk. L1 menar att det är viktigt att inte 

tvinga eleven att använda förstaspråket, utan eleven ska få ha möjligheten att bara 

uttrycka det ifall den själv vill. 

Vi har en anslagstavla inne i klassrummet, och då har jag skrivit olika begrepp på 

olika språk, svenska, engelska, arabiska, albanska och så här och när de sitter i 

språkgrupper och ska förklara de här begreppen så hjälps de åt (L1) 

 

Om klassen består av flera flerspråkiga elever är en bra strategi att låta eleverna sitta 

i språkgrupper. Det är en bra lärstrategi då eleverna får arbeta med sina modersmål 

och svenska tillsammans. En elev berättar till exempel på arabiska och någon annan 

på svenska. En tredje kan söka upp fakta och en fjärde kan anteckna. L1 har fått erfara 

att det är en bra strategi för att inkludera alla elever i gruppen. En förutsättning är att 

eleverna i samma grupp har samma modersmål. 
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Så när de sitter i språkgrupper som sagt så kan det vara till nytta till den som kan, och 

så blir det att de utbyter kunskaper, du berättar på förstaspråket och jag berättar på 

svenska så alla är delaktiga (L1). 

  

L1 berättade om en elev som haft engelska som skolspråk. Trots att modersmålet var 

något annat, kände eleven sig mest bekväm att använda engelskan. L1 förklarade att 

den här eleven frågade ifall de kunde ha en engelsk språkgrupp, vilket var självklart 

eftersom alla språk är lika viktiga. Eftersom andelen elever med svenska som 

modersmål var så liten ville de eleverna ofta vara med i den engelska språkgruppen. 

Då kom det fram att även fler elever ville vara med och utveckla sitt engelska språk 

och vara med i den engelska språkgruppen. 

  

Sen blev det faktisk fler än bara tre. För det var flera som kände, jag är ju jätteduktig 

på engelska, får jag vara där? Ja men visst, engelska är ju ett språk också så det vill 

vi jättegärna ha. Så då blev eleverna som har svenska som förstaspråk en engelsk 

grupp där (L1). 

  

L1 berättade att många lärare hade försökt börja arbeta med språkgrupper direkt, 

vilket enligt dem blivit mycket rörigt till att börja med, tills dess att eleverna förstod 

konceptet. L1 menar att det är viktigt att alla elever i klassrummet måste vara beredda 

på att språk som de inte förstår kommer talas i klassrummet för att strategin ska få ett 

positivt bemötande. 

  

Det första är att bara låta eleven bli vana med att ditt språk är viktigt, ditt språk är en 

resurs och att de ska använda språket (L1) 

  

Att använda sig av transspråkande har enligt L1 och L2 positiva fördelar för de 

flerspråkiga eleverna. L1 och L2 förklarade en fördel som är att de får både visa upp 

vad de kan när de får uttrycka sig på sitt förstaspråk och när de översätter till svenska 

blir det en mer fördjupad kunskap, som eleven har tagit till sig. På S1 beskriver de 

även fördelarna för lärarna, för de menar att även om ett arbetsområde eller en uppgift 

kan ta längre tid så blir slutprodukten som ska bedömas djupare och med mer 

substans. 
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Enligt L1 och L2 har är transspråkande är både en metod för att se hur eleverna ligger 

till kunskapsmässigt och som ett verktyg för att stötta flerspråkiga elever. Lärarna vi 

intervjuat har uttryckt att eleverna med skolbakgrund har lätt att formulera ord och 

meningar, men ofta inte har förståelse för vad de skrivit. Därför är transspråkande i 

svenskundervisningen ett sätt för eleven att uttrycka, utveckla och förstå texter och 

andra uppgifter, vilket innebär att läraren kan veta att eleven har förstått den färdiga 

produkten som läraren ska bedöma.  

5.4 Sammanfattning 

I inledningen av denna studie presenteras de frågeställningar som vi ville undersöka: 

1. Vilka strategier använder grundskollärare för att ta till vara på flerspråkiga 

elevers kompetens i svenskundervisningen?  

2. Vilka redskap och studietekniker kan grundskollärare använda sig av för att 

stötta flerspråkiga elever i svenskundervisningen?  

De strategier som lyftes av lärarna som hjälp för att ta tillvara på flerspråkiga elevers 

kompetens i svenskundervisningen grundar sig i transspråkande och utvecklas i olika 

varianter i form av olika arbetssätt. Att få eleverna att intressera sig av och använda 

tidigare kunskaper på sitt förstaspråk och översätta kunskaperna till svenska är ett 

transspråkande arbetssätt. Att låta eleverna använda sig av transspråkande bidrar till 

att elevens självkänsla och identitet stärks och utvecklas. 

 

De metoder som lärarna uppgav att de använder för att stötta flerspråkiga elever i 

svenskundervisningen är stöttning med hjälp av olika multimodala redskap som 

exempelvis bildstöd, filmer och digitala hjälpmedel. Bildstöd är en genomgående 

metod som samtliga skolor använder sig av. L1 och L2 menar att det är ett enkelt sätt 

för att få mer substans och förståelse till ett begrepp. L3 använder sig av bildstöd på 

ett mer kreativt sätt då eleverna får rita bilder som de sedan får diskutera om. Utifrån 

intervjuerna finns det belägg för att multimodala redskap är en effektiv metod som 

gynnar elevers lärande, utveckling och förståelse. Att jobba för att eleverna ska lära 
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sig och utveckla egna studietekniker är också en stöttning som över tid gör att den 

flerspråkiga eleven blir mer självgående i arbetet. 

 

6 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera och reflektera över vad vi har kommit fram 

till i resultat och analysdelen, kopplat till tidigare forskning. Vi har utgått från 

Vygotskijs perspektiv på utveckling, som går i samma linje som transspråkande 

genom att börja med kunskap som den flerspråkiga eleven redan kan, för att sedan 

söka fakta på elevens förstaspråk och efter det översätta det till en slutprodukt på 

svenska. 

 

Alla fyra lärarna har undervisningsstrategier och metoder för att stötta de flerspråkiga 

eleverna i svenskundervisningen. Strategierna och metoderna stämmer delvis överens 

med varandra, men en del metoder är de oense om. Vi tror att lärarnas olika synsätt 

kan bero på deras olika inställningar och erfarenheter av språkutveckling och 

flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Resultatet visar att alla fyra lärare har 

samma goda upplevelse av att använda sig av multimodala redskap i sin undervisning 

för att stötta och underlätta för den flerspråkiga eleven, vilket bekräftas av tidigare 

forskning som pekar på att multimodala redskap är positivt för språkutveckling 

(Hedman och Wedin 2013, s. 203).  Att ha ett bra samarbete med bibliotek för att få 

tag på relevant litteratur till flerspråkiga elever på deras förstaspråk är också en enkel 

och underlättande lösning på de skolor som har tillgång till bibliotek. 

 

Skolans uppgift är att individanpassa materialet som ska läras ut, vilket innebär att 

göra det förståeligt för alla elever, utan att förenkla för dem (Skolverket 2019, s. 7). 

Med det menas att ge eleven strategier för att själv kunna se och bedöma vad som är 

viktigt att lära sig. I den här studien fokuserade vi på elever med annat modersmål än 

svenska och dess väg för att bli stöttade och vilka fungerande strategier som finns för 

att utbilda eleven i svenskundervisningen. Eleven ska bli trygg i att exempelvis läsa 

texter och ta ut stödord som kan bilda en sammanfattning. En kritisk aspekt blir när 

det kommer till flerspråkiga elever att ta reda på vart eleven befinner sig 
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kunskapsmässigt. Det går att undersöka genom att låta den flerspråkiga eleven 

använda sig av sitt förstaspråk och sedan själv jobba med att översätta det till svenska 

(Svensson 2018, s. 263). Det blir en studieteknik, ett arbetssätt som hjälper den 

flerspråkiga eleven att få fram, på papper, vad den har för kunskaper och det hjälper 

läraren som får en färdig produkt på svenska som går att bedöma. 

 

En annan studieteknik som alla fyra lärare lyfter är att de flerspråkiga eleverna måste 

våga lära sig är att prata och skriva svenska. För att våga det måste elevernas 

handlingar uppmärksammas, uppmuntras och berömmas. L3 har strategier som 

gynnar elevens förmåga att våga. Hen är medveten om elevens kompetens och 

anpassar sin undervisning för att de ska få känna sig kapabla och delaktiga. L4 arbetar 

med att förenkla texter till de flerspråkiga eleverna och låta dem utefter deras nivå 

använda sig av olika multimodala redskap för att underlätta skrivundervisning. Detta 

går dock inte i linje med vad tidigare forskningen säger, och L1 och L2 pratar även 

om att det finns risker med att förenkla uppgifter för de flerspråkiga eleverna. L1 och 

L2 låter de flerspråkiga eleverna arbeta med material som är baserat efter 

åldersgruppen, men de hjälper eleven att ta ut det som är viktigast i arbetet. L1 menar 

att det är viktigt att ha ett bra samarbete med föräldrarna och brukar skicka hem läxor 

som bidrar till diskussion på både modersmålet som pratas i hemmet och även på 

svenska. Detta gör att föräldrarna får en insyn i vad eleverna jobbar med i skolan och 

känner sig delaktiga i sina barns skolgång. Eleven får uppmärksamhet av både lärare 

och föräldrar vilket också bidrar till utveckling och lärande. Eleven som ofta kan mer 

svenska än föräldrarna känner sig duktig och blir mer motiverad till att lära sig mer. 

I det sociokulturella perspektivet anses språk inte vara något som människan bara har, 

utan det är något som utvecklas och förnyas hela tiden. Språket är en koppling mellan 

kultur, interaktion och individens tänkande (Säljö 2000, s. 87). 

  

Till skillnad från det multimodala som alla fyra lärare använde sig av, var det bara två 

av lärarna som använde sig av elevernas förstaspråk som resurs för att låta dem visa 

sin kompetens. Tre av fyra lärare nämnde att modersmålet var en viktig del av elevens 

identitet och att de måste använda sig av det i hemmet och enligt L1 och L2 i skolan 

också. De menar inte att eleverna endast ska använda sig av sina modersmål för att 

lösa uppgifter i skolan, utan att språket ska vara en resurs för förståelsen. Eleverna 
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måste förstå vad ett begrepp betyder på sina förstaspråk för att ha någon möjlighet att 

förstå det på svenska. L2 nämnde under intervjun att det är viktigt att förstå att det är 

språket som ställer till det för eleverna. De är inte mindre kompetenta än de andra, 

men de kan inte visa kompetensen på svenska. Språket är enligt det sociokulturella 

perspektivet det viktigaste medierande redskap människan har (Säljö 2000, s. 82). 

Med språket kan människan diskutera, förklara och argumentera om specifika 

artefakter i nutid, dåtid och futurum. Utan språk skulle människan bara kunna 

använda gester för att tala om den omedelbara verkligheten, språket gör att människan 

blir mer fri i sin uttrycksform (Säljö 2000, s. 83–84). Detta kan också ses i 

klassrummet då elever som inte kan tala svenska håller sig tysta istället för att samtala 

om vad eleven menar. 

  

I skolan ska elevernas behov bli tillgodosedda, undervisningen ska vara 

individanpassad och alla elever ska utifrån sina möjligheter kunna utvecklas till sin 

fulla potential (Skolverket 2019 s. 7, Skollagen, kapitel 3 § 2 (2010:800). Med det 

ingår även de språkliga och kulturella delarna av den flerspråkiga elevens behov 

(Svensson, 2018). Att modersmålet är något mycket viktigt för identiteten och 

utvecklingen anser L1, L2 och L3. Får elever inte använda sig av det menar både 

forskning och de lärare vi intervjuat att den flerspråkiga elevens språkutveckling 

hämmas och att det får konsekvenser även utanför skolans ramar. I våra intervjuer har 

vi märkt att L1, L2 och L3 jobbar mycket på det sättet, med att stärka elevens identitet 

med hjälp av hens förstaspråk. De väljer att uppmärksamma det och se det som en 

tillgång för att uppnå lärandemål. Ett agerande mot flerspråkiga elever, som är synligt 

på många skolor, är att placera eleven i ramar där de inte får använda sig av något 

annat språk än svenska. Det framkommer från tidigare forskning att det begränsar den 

flerspråkiga eleven (Skolverket 2016, s. 2, Svensson 2017, s. 33). En annan 

missuppfattning är att lärare bör anpassa materialet till en lägre nivå för de 

flerspråkiga eleverna. Detta bör också undvikas då det kan uppfattas som 

nedvärderande för den flerspråkiga eleven, som kan besitta faktakunskaper i ett ämne, 

men ha svårt att visa dem på grund av att den inte kan språket (Svensson 2018, opag).  

Det är viktigt att ta reda på elevens tidigare kunskaper innan en uppgift delas ut. L1 

och L2 arbetar mycket med transspråkande som sitt koncept för att utveckla eleverna 

kunskapsmässigt och socialt. Forskning säger att arbetar lärarna transspråkande i 
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klassrummet gynnas den flerspråkiga elevens framgång, inte bara i 

svenskundervisningen utan även i resterande ämnen (Höst 2019, opag, Nygren-

Junkin 2006, s. 14, Svensson 2017, s. 85). 

  

Utifrån det sociokulturella perspektivets syn på utveckling utgår det ifrån att 

människan utvecklas genom att delta i sociala situationer. En viktig del för att kunna 

delta i och utvecklas i de sammanhangen är att en människa besitter fysiska och 

språkliga redskap. Genom att ha dessa redskap kan en person delta i och fungera samt 

utvecklas i det sociala sammanhanget som personen är placerad i (Säljö 2018, s, 177). 

För att kunna tillgodose sig sådana språkliga kunskaper är det alltså viktigt att lärare 

bemöter flerspråkiga elever på den kunskapsmässiga och språkliga nivån där eleven 

befinner sig. Om den flerspråkiga eleven får använda sig av sitt starkaste språk för att 

utveckla både sin kunskap och olika begrepp på svenska och på sitt modersmål 

kommer utveckling av både kunskapsmässig- och identitetsmässig nivå att gynnas. 

7 Avslutning 

Nedan skrivs en avslutande slutsats om vår studie där vi kortfattat går igenom vad 

som har uppmärksammat och tagit till oss under studiens gång. Avslutningsvis 

kommer även ett stycke om vad vi tycker vore intressant att forska vidare om. 

7.1 Slutsats 

Utifrån vår analys av vårt resultat har vi kommit fram till att en metod när man 

undervisar flerspråkiga elever är att arbeta multimodalt. Arbetssättet kan användas 

som stöttning för att lära eleverna studieteknik och kunna tillgodose deras behov. 

Enligt L4 använder hen olika artefakter som multimodala verktyg för att visa eleven 

exempelvis olika prepositioner.  Att använda sig av digitala verktyg är ett redskap 

som lärarna anser uppmuntrar eleverna till att lära sig mer. Ett annat multimodalt 

verktyg är att använda sig av biblioteket där eleven kan låna böcker på modersmålet 

som möjliggör att eleven läser en bok både på svenska och på sitt modersmål. 
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 Transspråkande är en annan strategi som lyfts i tidigare forskning, resultat och i 

diskussion.  Att analysera tidigare forskning och resultat gjorde att vi kunde dra 

slutsatsen att transspråkande är en beprövad strategi som delar sig i flera grenar och 

går att använda på många olika sätt. En av de intervjuade lärarna pratade inte något 

om transspråkande. Detta kan bero på att den läraren inte hade så mycket erfarenhet 

av språkutveckling när det kommer till flerspråkiga elever. Läraren förklarade att hen 

inte låter eleverna använda sitt modersmål i klassrummet med anledning av att de 

andra eleverna kan känna obehag av att inte förstå. En sådan inställning, som enligt 

våra erfarenheter många lärare verkar ha, menar L1 och L2 att det är helt förståeligt 

att tänka så men att olika språk måste arbetas in i klassrummet för att alla ska känna 

sig bekväma.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Sverige kommer vara ett fortsatt mångkulturellt land, och det är viktigt att forska om 

strategier för att inkludera de elever som inte förstår det svenska språket. Nedan 

kommer olika förslag som vi anser vore intressant att göra en vidare forskning om 

som relaterar till vår studie. 

 

En forskningsinriktning skulle kunna vara att utgå från den flerspråkiga elevens 

perspektiv. Vilka strategier fungerar enligt de flerspråkiga eleverna bäst vid 

språkinlärning av ett andraspråk. Tillvägagångssättet skulle kunna vara att göra 

semistrukturerade intervjuer, enkäter eller diskussioner i grupp för att kunna göra en 

kvalitativ undersökning utifrån elevernas erfarenheter.  

 

En annan inriktning som kan vara viktig att undersöka är fler strategier inom området 

transspråkande för att underlätta för flerspråkiga elever. Det skulle kunna göras 

genom att observera olika lektionstillfällen där transspråkande är en del av 

undervisningen. Det som skulle observeras skulle kunna vara hur transspråkande 

används, i vilka läromedel de finns och hur läraren presenterar det för eleverna. Det 

hade varit intressant att se utvecklingen från uppstart för första gången i klassen till 

hur det ser ut efter en tid med arbetet. 
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En tredje inriktning skulle kunna vara en läromedelsundersökning för att studera vilka 

olika transspråkande läromedel som finns och hur undervisningen går att anpassa efter 

dem. 
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Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi heter Jakob Arkegård och Rebecka Hjelm och vi går femte terminen på 

grundlärarutbildningen 4–6 vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Under 

höstterminen skriver vi vårt första examensarbete i ämnet svenska där vi valt 

att inrikta oss på strategier om hur man kan inkludera flerspråkiga elever i 

svenskundervisningen. För att få svar på våra forskningsfrågor önskar vi att få 

intervjua svensklärare samt SVA-lärare. Vi är därför tacksamma om du kan 

tänka dig att ställa upp i studien. Intervjun beräknas ta max en timme och vi 

önskar att få dokumentera intervjun genom ljudinspelning och anteckningar. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att du när 

som helst kan avbryta ditt deltagande, utan att behöva motivera varför. Vi 

kommer inte skriva ut namn på vare sig lärare eller skola i uppsatsen. Vidare 

är det endast vi, Jakob och Rebecka, vår handledare Malin Alkestrand och vår 

examinator Maria Lindgren som kommer att ta del av ljudinspelningen. När 

uppsatsen är klar kommer ljudinspelningarna att raderas. Om du väljer att delta 

kommer vi kontakta dig för att tillsammans bestämma när och vart intervju ska 

ske. Du kommer även att få skriva under en samtyckesblankett inför 

intervjutillfället. Om du önskar skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till dig 

när den är klar. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du har några 

frågor eller funderingar.  

 

Varma hälsningar, 

 Jakob Arkegård och Rebecka Hjelm  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

 

Jag har tagit del av information om studien ”Strategier för att inkludera 

flerspråkiga elever i svenskundervisningen” och deltagandet samt fått 

möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade. 

 Ja ☐ 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien  

 Ja ☐ 

Ort..………………………………………   

Datum………………………………………   

Namnförtydligande ………………………………………..  

Underskrift ……………………………………….   
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

2. Vad har du för behörighet? 

 

3. Hur stor är din klass?   

 

4. Hur många flerspråkiga elever har du i din klass? 

 

5. Hur ofta finns det språkstöd eller liknande på plats som stöd för eleverna 

med behov? 

 

6. Vilka moment inom svenskundervisningen är svårast att utföra för att 

tillgodose elever med annat modersmål? 

 

7. Hur kan du stötta den flerspråkiga eleven så hen får visa upp hela sin 

kompetens i svenskämnet?  

 

8. Vad finns det för redskap (läroböcker, inläsningstjänst, transspråk) som 

gynnar flerspråkiga elever och deras utveckling? 

 

9. Vilka metoder finns för att gynna flerspråkiga elever allra bäst i 

svenskundervisningen?  

 

10. Hur utvärderar ni de flerspråkiga eleverna för att kunna mäta progression?  

 

11. Hur mycket individanpassningar för eleverna med annat modersmål än 

svenska behöver ni göra?  

 

12. Har ni några strategier som gynnar den elev som precis lämnat förberedande 

klass för att komma in i en vanlig klass? 

a) För att bli inkluderas socialt 

b) I undervisningen 

 

13. Hur tar du hänsyn till språkskillnader i svenskundervisningen?  

 

14. Hur kontrollerar du att de flerspråkiga eleverna förstått/ tagit till 

svenskundervisningen?  

 

15. Vad finns det för utmaningar när det gäller att inkludera elever med annat 

modersmål?  

 

16. Hur anpassar du materialet för den flerspråkiga eleven? 
 


