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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att belysa några lärares inställningar till flerspråkighet och 
flerspråkiga elever och hur de arbetar med dessa elever. Studien bygger på 7 intervjuer 
med kvinnliga lärare som är verksamma i grundskolans tidigare år och arbetar på relativt 
små skolor i en och samma kommun.  

 

Resultaten visar att lärarna har en överlag positiv inställning till flerspråkighet och 
flerspråkiga elever, även om några negativa aspekter kommer upp. Många lärare ser 
eleverna som en resurs och menar att man får in språk- och kulturdiskussioner på ett 
naturligt sätt. Av intervjuerna framkom det även att det krävs mer tid och resurser för att 
kunna bemöta flerspråkiga elever. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare 
studier. 

 

Lärarna i studien menar att det krävs ett mer konkret och tydligt arbetssätt för att stödja 
språkutvecklingen för de elever som har annat modersmål än svenska. Flera av lärarna 
menar att stöd i modersmålet är viktigt. Men att stödja utvecklingen av modersmålet ser 
många lärare som svårt och lägger ansvaret på modersmålslärarna och föräldrarna. 
Studien visar också att det krävs extra mycket tid och resurser för att kunna bemöta 
flerspråkiga elever på ett likvärdigt sätt. Men tyvärr finns det varken tillräckligt med tid 
eller resurser på dessa skolor anser lärarna. 

 
Nyckelord: flerspråkighet, modersmål, modersmålsundervisning, svenska som 
andraspråk, mångkulturell 
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1 INTRODUKTION 
 

Sverige är ett mångkulturellt land, med 200 olika medborgarskap representerade. 14 
% av Sveriges befolkning 2008 var födda i ett annat land, enligt Statistiska Central 
Byrån (2009). Av alla elever i svenska skolan har 18 % utländsk bakgrund (Beijer, 
2008). I många skolor möter lärare dagligen flera elever med utländskt ursprung. 
Dessa elever har inte svenskan som sitt enda språk utan är två- eller flerspråkiga. 
Detta kräver ett annat förhållningssätt och bemötande av läraren än om man möter en 
grupp med elever som har svenska som modersmål och sitt enda språk. Vissa av 
eleverna med flera språk talar svenska flytande, medan vissa kanske bara kan några 
få ord. Dessa elever bär med sig andra modersmål än svenskan, vilka är viktiga att ta 
hänsyn till, uppmuntra och stödja, tror vi. En uppfattning som även flera författare 
stödjer, bland andra Ladberg (2003).  

Ofta citeras Emiliaprojektets ord: ”Ett barn har 100 språk, men berövas 99”. När 
det gäller invandrarelever som inte stimuleras nog i sina bägge språk, kan man 
ibland tala om att de berövas alla 100. (Cerú, 1993, s 7). 

Arbetet med flerspråkiga elever skapar många funderingar och dilemman för många 
lärare och vi vill därför genom denna undersökning ta reda på vilken inställning 
lärare har till flerspråkighet och hur de hanterar flerspråkigheten i sitt arbete. 

 

Läraren har en viktig roll i skolan för att kunna möta alla olika elever, vare sig de har 
svenska som modersmål eller som andraspråk. Det är viktigt att läraren har en 
förmåga att skapa en positiv skolgång och kan möta varje elev på ett bra sätt trots 
alla olikheter. Vi menar att lärarens inställning till flerspråkighet påverkar hur denne 
bemöter sina elever, vilket skickar signaler till eleverna vilken inställning de ska ha 
till flerspråkighet. Vilken inställning läraren har kommer att påverka eleverna och 
deras framtida utveckling.  

 

1.1 Syfte 
Vårt syfte med detta arbete är att belysa vilken inställning lärare i år 1-6 har till 
flerspråkiga elever och arbetet med dessa. Vi tycker också att det är intressant att ta 
reda på om den enskilde läraren ser detta som sitt ansvar eller ifall de ser det som 
någon annan lärares ansvar att stödja barnens flerspråkighet. Lunneblad (2008) 
menar att lärarutbildningen inte är anpassad till den mångkulturella skola som den 
svenska skolan faktiskt är. Han menar att de lärare som kommer ut i verksamheten är 
dåligt förberedda att möta elever från olika kulturer och med olika språk, och att de 
undervisar som om att alla elever vore svenska (Lunneblad, 2008). Detta påstående 
motsäger läroplanens text av hur det ska vara i skolan: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
(Utbildningsdepartementet, 2006, Lpo94). 
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Med bakgrund av Lunneblads undersökning och att vi själva inte känner oss 
tillräckligt förberedda, anser vi det viktigt för vårt kommande yrke att vi får en större 
insikt i hur man kan bemöta och undervisa flerspråkiga elever. Detta hoppas vi få 
genom att intervjua ett antal verksamma lärare. Med intervjuerna vill vi också få en 
uppfattning om olika lärares inställning till flerspråkighet. Vårt examensarbete kan 
vara intressant för dem som håller på att utbilda sig till lärare, men också de lärare 
som redan är verksamma inom yrket för att få upp ögonen för hur verkligheten kan 
se ut.  

 

Flerspråkighet är mycket aktuellt i dagens mångkulturella samhälle, och vi anser inte 
att det finns tillräckligt många studier kring lärares inställning till flerspråkighet och 
hur man arbetar med flerspråkiga elever i skolan. Därför vill vi genomföra denna 
studie för att bidra till de studier som finns för att kunna ge en bredare bild hur det 
ser ut i skolorna. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Val av källor  
Vår huvudkälla är Ladbergs (2003) bok Barn med flera språk. Vi valde denna bok 
som huvudbok då den tar upp flera olika aspekter kring flerspråkighet. Den beskriver 
flerspråkighet i både förskola, skola, familj och samhälle. Boken är relativt ny vilket 
gör att den känns trovärdig och relevant i dagens samhälle, då det skett stora 
förändringar inom detta ämne på kort tid i och med den ökade invandringen. 
Författaren har stor erfarenhet inom ämnet då hon arbetat på flyktingförskola, arbetat 
som språkpedagog och har utbildat personal på kurser och studiedagar. Hon har även 
givit ut en rad böcker och rapporter. Författaren har tagit del av ett stort antal böcker 
och studier som stöd för författandet av denna bok. Boken använts bland annat som 
kurslitteratur på Lärarprogrammet, vilket innebär att boken valts ut även av 
universitetet som en viktig bok. 

 

För att få en bredare bild av ämnet och utveckla kunskapen har vi dessutom tagit del 
av ett antal böcker och rapporter. Litteraturen vi använt bygger på författare som 
studerat tidigare litteratur och studier. Vi har även studerat ett antal genomförda 
studier, av bland andra lärarstudenter. Då vi funnit vad vi tycker är tillräckligt med 
material för att belysa vårt problem och ge en tillräckligt bred bild av detta avslutade 
vi vår insamling av källor. De sökord vi använt oss av är: tvåspråkig, mångkulturell, 
språk, modersmål, andraspråk, svenska som andraspråk, flerspråkig och bilingual.  

 

2.2 Begrepp 

2.2.1 Flerspråkighet 
Enligt Nationalencyklopedin (2010) betyder flerspråkighet behärskning eller 
användning av flera språk. Då vi nämner flerspråkighet eller flerspråkiga elever 
menar vi de elever som har ett annat modersmål än svenska och som använder sig av 
ett eller flera språk förutom sitt modersmål. De elever som bara talar sitt modersmål 
och svenska skulle vi kunna kalla för tvåspråkiga, men för enkelhetens skull har vi 
valt att benämna alla som flerspråkiga, då de behärskar mer än ett språk. Med 
modersmål menas det språket en människa först utvecklar, enligt Elmeroth (2008).  

 

2.2.2 Modersmål och hemspråk 
Modersmålet är det språk som en människa först utvecklar (Elmeroth, 2008). 
Modersmål är en relativt ny term, den infördes i juli 1997 för att ersätta termen 
hemspråk. Anledningen till bytet var för att göra en politisk markering och ge mer 
status till undervisningen i modersmål (Concha, 2007). 
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2.2.3 FBK (Förberedelseklass) 
FBK är en förkortning för förberedelseklass. Elever som nyligen kommit till Sverige 
från ett annat land börjar sin skolgång i en förberedelseklass. Lärarnas uppdrag är att 
skapa trygghet för de elever som kommit till ett land med ett språk de inte kan. 
Lärarna i förberedelseklassen har i uppdrag att förmedla språkkunskaper och 
ämneskunskaper till eleverna (Skolverket, 2010). 

 

2.2.4 Halvspråkighet 
Halvspråkighet innebär att man har en begränsad behärskning både i sitt modersmål 
och i det nya språket. Orsaken till halvspråkighet kan vara en snabb övergång från 
modersmålet till ett nytt språk medan barnet är litet (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

2.3 Flerspråkighet 
I och med det mångkulturella samhälle vi lever i finns det många flerspråkiga elever 
i skolan. Att ge dessa elever undervisning i så väl svenska som andraspråk som 
modersmål är mycket viktigt, anser vi. Ladberg (2003) menar att i Sverige ses 
flerspråkighet ofta som något konstigt och inte särdeles positivt, medan det i andra 
länder är helt naturligt och mycket vanligt att alla pratar flera olika språk och växlar 
mellan dem. Enligt Baker (2006) finns flerspråkighet i alla världens länder, det finns 
i alla samhällsklasser och alla åldrar. Han menar också att flerspråkigheten i världen 
ökar. Den svenska synen på flerspråkighet kan bland annat göra att barnen bara vill 
prata svenska när de är i Sverige. Lunneblad (2008) beskriver en intervju som gjorts 
med en mamma. När förskolan där mammans barn går arbetat på ett monokulturellt 
sätt och inte pratat om olika länder och olika språk så ville barnen bara prata svenska 
hemma. Men när förskolelärarna bestämde sig för att lyfta fram den kulturella 
mångfalden och prata om olika länder och språk så tyckte barnen att det kändes mer 
accepterat att vara från ett annat land och prata ett annat språk än svenska och 
började då prata sitt modersmål hemma med föräldrarna (Lunneblad, 2008).  

 

Antalet flerspråkiga elever kan variera mycket från skola till skola, men studier visar 
samband mellan stora städer och många flerspråkiga elever och mindre städer och 
orter och inte så många flerspråkiga elever. I storstäderna ligger genomsnittet på att 
var tredje elev är flerspråkig, men på vissa skolor är så mycket som nio av tio elever 
flerspråkiga. I mindre kommuner och på glesbygden handlar det istället om ungefär 
var tionde elev, och på vissa skolor är det ingen eller väldigt få som har annat 
modersmål än svenska (Skolverket, 2008). Även att det är stora skillnader kommer 
de allra flesta lärare att möta flerspråkiga elever, vilket ställer krav på både dem och 
skolan. Det blir en utmaning för skolorna att kunna möta mångfalden av språk och 
kulturer och ge dem en likvärdig utbildning. Enligt en studie av Skolverket (2008) 
finns det stora skillnader på hur man arbetar med flerspråkliga elever på skolor. 
Vissa skolor arbetar språkutvecklande i olika ämnen och på olika sätt, medan andra 
skolor inte tar hänsyn till eller ändrar undervisningen utifrån att de har elever med 
annat modersmål än svenska. De skolor med fler elever som har annat modersmål än 
svenska har ofta kommit längre i sitt utvecklande av verksamheten än de med få 
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flerspråkiga elever. På de skolor som kommit längst i utvecklingen har man vänt på 
sitt sätt att se på flerspråkiga elever och ser dem som en resurs istället för ett 
problem. Skolverket (2008) har också sett att lärarnas inställning till ett anpassat 
arbetssätt är varierande och att lärarna skulle behöva få större kompetens vad det 
gäller att arbeta med flerspråkiga elever för att kunna anpassa skolans alla ämnen 
efter detta. 

 

En granskning som Skolinspektionen (2010) gjort visar att det är sällan som 
förskolans och skolans verksamhet tar hänsyn till och anpassar sig efter att det finns 
flerspråkiga barn och elever där. Deras resultat visar att det finns stora brister vad det 
gäller att ge flerspråkiga barn en maximal språk- och kunskapsutveckling. Trots att 
man vet att utvecklingen av både språk och kunskap främjas av att barnen känner 
igen sig och kan koppla det som står i böckerna till egna erfarenheter, så tar man 
sällan hänsyn till detta i undervisningen. Följden av detta bli att deras språk- och 
kunskapsutveckling bromsas. De får dessutom onödigt svårt att nå målen i skolan, 
menar Agneta Ericsson som varit projektledare (Skolinspektionen, 2010).  

 

Skolinspektionen (2010) har sett att det generellt finns en positiv syn på elevernas 
flerspråkighet och att lärarna anser att modersmålet är viktigt för elevernas språk- 
och kunskapsutveckling. Däremot ser lärarna sällan modersmålutvecklingen som sitt 
ansvar utan menar att det är modersmålslärarens eller föräldrarnas ansvar. Lärarna 
saknar ofta kunskap om de utländska eleverna. De vet vilket språk eleverna talar, 
men vet sällan något mer om deras kulturella bakgrund och erfarenheter. De kan 
därför inte ta hänsyn till detta och knyta an till elevernas erfarenhetsvärld. 
Undervisningen i skolan utformas inte tillräckligt utifrån ett interkulturellt och 
flerspråkigt perspektiv, enligt Skolinspektionen (2010).  

 

2.4 Vad behövs för att utveckla flerspråkighet? 
Enligt Arnberg (1994) har många pedagoger och föräldrar uppfattningen att 
invandrarbarn kommer att lära sig språket genom att vara i en miljö där det talas 
omkring dem. Men enligt Ladberg (2003) lär sig barn inte ett nytt språk bara för att 
det talas i närheten. För att ett barn ska lära sig ett nytt språk måste det kännas 
angeläget för dem, de måste se en mening med att kunna det. Enligt Skolverket 
(2003) kan man inte lära barn ett nytt språk, utan språket kommer på köpet när barnet 
samspelar med andra barn och vuxna och när de lär sig om världen och sig själva. 
Mycket kontakt med svensktalande personer gör att det blir lättare lär sig att 
behärska det svenska språket bra (Håkansson, 2003).  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008) menar att det är viktigt att lärarna är konkreta 
och att de ska ta vara på omgivningen för att lära barnen nya ord. Det blir lättare för 
barnen att lära sig ifall de får höra ordet samtidigt som de ser föremålet framför sig. 
Som lärare är det bra att ha i åtanke att försöka aktivera så många sinnen som möjligt 
samtidigt hos barnen (Benckert m.fl., 2008). Cerú (1993) menar att man inte kan lära 
sig nya ord genom att läsa dem i ett lexikon utan man behöver tid för att göra orden 
till sina egna.  
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Barn vill framförallt lära sig språk som de människor de tycker om pratar, för att 
kunna prata med dem (Ladberg, 2003). Om barnen inte har så många människor som 
de pratar svenska med blir behovet av att skapa en bra miljö i skolan extra viktigt för 
att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin svenska (Flink, 2009). Föräldrarnas 
inställning spelar stor roll för barns utvecklande av ett nytt språk. Även samhällets 
och skolans attityder och förhållningssätt till flerspråkighet har betydelse, menar 
Benckert m.fl. (2008), något som eleverna i Torpstens (2008) studie håller med om. 
Dessa elever menar att det som var avgörande för deras utvecklande av ett 
andraspråk var deras egna och andras attityder till dem, till deras modersmål och till 
svenska som andraspråk. Om modersmålet uppfattades som konstigt så uppfattades 
även eleverna som deltog i den undervisningen som konstiga och annorlunda 
(Torpsten, 2008). 

 

Den största källan till motivation inom språkinlärning är att man känner ett behov av 
att göra sig förstådd. Det är därför viktigt att människorna runt omkring barnet 
använder de olika språk barnen har och ska lära sig för att ett behov av språket ska 
uppstå. Om ett språk känns känslomässigt meningsfullt kommer inlärningen av det 
nya språket kännas mer motiverat (Flink, 2009). Det enda som kan hindra ett barn 
från att lära sig språk är om barnet inte ser nödvändigheten med det och därmed 
saknar motivation, eller om barnet inte har någon att lära det nya språket av (Drigoris 
& Strömberg, 2009). 

 

Ladberg (2003) tycker att det är viktigt att tänka på att vissa barn börjar prata det nya 
språket nästan direkt utan att bry sig om ifall de gör språkliga fel, medan andra barn 
är tysta länge och lyssnar in språket. De barn som är tysta och vill lyssna in språket 
kan känna sig pressade ifall de känner att andra förväntar sig att de ska börja prata 
innan de själva känner sig redo för detta. Att uppmuntra ett sådant barn att prata, 
vilket förmodligen sker med största välvilja, kan göra att detta barn känner sig 
tvunget att prata, vilket kan leda till att det låser sig och blir ännu svårare att prata, 
menar Ladberg (2003). Istället för att pressa barnen till att prata kan läraren göra 
övningar där denne ger barnen uppmaningar, t ex ”hämta skrivboken”. Om barnen då 
hämtar skrivboken förstår läraren att de förstått och man kan uppmuntra dem att 
känna att det inte gör något om de inte pratar. Barnen får då gå fram i sin takt och 
känna att de är accepterade för det. Barn har olika sätt att lära sig och dessa tysta 
barn som bara hållit sig i utkanten och inget sagt, kan helt plötsligt börja prata 
massor, med långa utförliga meningar (Ladberg, 2003).  

 

Cerú (1993) beskriver fyra olika aspekter som hon anser vara viktiga för att eleverna 
ska utveckla ett nytt språk. Dessa är tid, tilltro, trygghet och trivselglädje. Hon menar 
att elever måste kunna känna tilltro till sin lärare. Genom tilltron kommer tryggheten 
vilken är viktig för att elever ska kunna lära sig, en otrygg elev har svårt att lära in 
nya saker. Cerú (1993) påpekar också att det är eleverna som lär in och inte läraren 
som lär ut. Även trivseln är viktig för inlärningen, känner eleven tilltro och trygghet 
kommer den förmodligen även känna trivsel.  
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Trygghet och tilltro tas även upp i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006): 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, Lpo94). 

Men för att känna trygghet är det viktigt att varje elev känner sig förtrogen till sin 
egen historia och sitt språk. Därför är det viktigt att som lärare försöka få eleven att 
hela tiden ha kontinuerlig kontakt med sin kultur och miljö som den är van vid. Har 
eleven inte denna kontakt kan hon/han inte heller utveckla språket på ett naturligt 
sätt, menar Marainen (1997), vilket är mycket viktigt att tänka på som lärare. 
Ahmadi (2003) beskriver också att tryggheten är mycket viktig och att många elever 
förlorat sin trygghet när de varit tvungna att lämna sitt hemland, vilket ofta orsakar 
ett starkt sinnestillstånd, detta kan skapa både psykiska och fysiska problem. Då 
familjerna kommer till ett nytt hemland måste de om igen försöka finna ny trygghet 
vilket ofta skapar stress och oro (Ahmadi, 2003). 

 

2.5 Andrafiering 
Lunneblad (2008) beskriver hur pedagogerna på förskolan han studerat, jämförde 
invandrare med svenskar, att de gjorde invandrarna till några som var annorlunda, att 
de klär sig i andra kläder och äter annan mat osv. Även Elmeroth (2008) beskriver 
detta och kallar det för andrafiering, att vi skapar ”dom andra” där utgångspunkten 
finns i den egna gruppen. Hon menar att ”dom andra” skapas för att vara en kontrast 
till oss själva. Elmeroth (2008) skriver att de sanningar vi har om oss själva och om 
”dom andra” skapas utifrån våra sanningar, den grupp man själv tillhör sätts i 
centrum och man bedömer andra utifrån detta. Elmeroth (2008) menar att 
flerspråkiga elever i skolan ofta ses som ”dom andra”.  

 

Andrafiering kan också visa sig genom exotisering, vilket innebär att skillnaden 
mellan människor görs spännande och intressanta, menar Elmeroth (2008). 
Lunneblad (2008) ger exempel på den kategorisering som Elmeroth beskriver. Han 
menar att personalen på förskolan kategoriserar barnen, diskuterar vad man gör i 
deras kulturer och religioner osv.  

 

Benckert m.fl. (2008) menar att det finns många studier som visar att pedagogers 
förväntningar på svenska respektive flerspråkiga elever kan skilja sig mycket åt. 
Självfallet måste läraren förenkla språket och vara mycket tydlig och konkret om 
eleverna inte kan någon svenska alls. Men det är viktigt att uppmärksamma när 
eleverna närmar sig den nivå som de svensktalande eleverna är på och att då ge de 
flerspråkiga eleverna samma stimulans (Benckert m.fl., 2008).  
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2.6 Modersmålets betydelse 
Modersmålet är det språk som en människa först utvecklar. Detta gör att språket har 
stor betydelse för ens personlighet. Språket är nära sammankopplat med individen. 
Att avbryta modersmålsinlärning och övergå till ett annat språk som man inte 
behärskar på samma sätt kan få stora konsekvenser i den kognitiva utvecklingen 
(Elmeroth, 2008). Torpstens (2008) studier visar att genom att lämna modersmålet 
bakom sig och bara prata svenska, så lämnar man också gamla erfarenheter bakom 
sig. Ifall man förlorar modersmålet så förlorar man också tidigare erfarenheter. Det 
är genom våra tidigare erfarenheter som vi lär oss att förstå oss själva och 
omvärlden. En förlust av tidigare erfarenheter kan därmed göra att man får svårare 
att förstå och samspela med andra. Hon beskriver dock en positiv aspekt med att 
lämna de gamla erfarenheterna bakom sig vilket är att man får lättare att distansera 
sig till erfarenheter som varit kaotiska och traumatiska (Torpsten, 2008).  

 

När skolan möter elever med annat modersmål än svenska måste man vara medveten 
om vikten av att barnen även bygger på sitt modersmål, menar Skolverket (1998). I 
en artikel skriven av Ljungberg (2004) kan man läsa att det är viktigt att barnen så 
tidigt som möjligt får stöd i modersmålet, både ifrån förskolan, skolan och 
föräldrarna, för att inte riskera att de bli halvspråkiga. Enligt Ladberg (2003) är det 
många som tror att språk hindrar och konkurrerar med varandra och att det därför är 
bättre att barnen bara pratar ett språk, men detta stämmer inte. Ett språk hindrar inte 
ett annat, utan tvärtom, ju bättre ett barn är på sitt modersmål desto lättare får de att 
lära sig ett nytt språk, för språken fungerar som stöd för varandra (Ladberg, 2006). 
Även Torpstens (2008) intervjuer med äldre elever visar på att modersmålet har 
betydelse för utvecklandet av ett nytt språk, då de har berättat att det är lättare att 
utveckla andraspråket om man får stöd i modersmålet. Flink (2009) har genom sin 
undersökning kommit fram till att pedagoger anser att de barn som fått möjlighet att 
utveckla sitt modersmål har lättare för att lära sig svenska, och menar därför att det är 
viktigt att som pedagog vara nyfiken och visa intresse för barnens modersmål (Flink, 
2009).  

 

Det är även viktigt att denna kunskap når ut till föräldrarna så att de inser hur viktigt 
modersmålsstöd är. Det finns många föräldrar som inte vill att deras barn ska få 
modersmålsundervisning då de tror att detta hindrar barnen från att lära sig svenska, 
som de i detta fall anser viktigast för att barnen ska klara sig i samhället (Ladberg, 
2003). Flink (2009) skriver att enligt forskning av bland andra Tuomela så finns det 
inte belägg för att det är tvunget att modersmålet är välutvecklat för att det ska bli en 
lyckad andraspråksinlärning. Hon skriver också att ett välutvecklat modersmål inte är 
någon garanti för att en andraspråksinlärning ska gå bra, vilket även Håkansson 
(2003) menar. Däremot hänvisar Flink (2009) till forskning som visar att en samtidig 
utveckling av språken har en gynnsam effekt, vilket innebär att man inte ska vänta in 
det ena språket för att sedan lära sig det andra. Ladberg (2003) förklarar att ibland 
kan det verka som att barn tappar ett språk när de lär sig ett nytt, men det handlar 
egentligen bara om att det nya språket lägger beslag på stor del av 
inlärningskapaciteten och det gamla språket får då stå tillbaka för det nya för en tid. 
Men när man lärt sig det nya språket bättre kommer kunskaper i det gamla språket 
tillbaka.  
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Wieczoreks (2010) menar att modersmålsstöd har en viktig betydelse för barnens 
fortsatta lärande och utveckling. Hon menar att barn som deltagit i 
modersmålsundervisning får bättre betyg när de kommer upp i skolan än de som inte 
deltar. En annan viktig sak hon tar upp är att två tredjedelar av dem som har 
svårigheter med det svenska språket när de blir äldre är de som inte deltagit i 
modersmålsundervisning under sin uppväxt. Modersmålslärarna kan också ha en 
positiv effekt på att barnen integreras i den svenska skolan (Wieczorek, 2010).  

 

2.7 Elevers modersmål i skolan 
För att elever ska få modersmålsundervisning krävs det att språket är ett dagligt 
umgängesspråk hos en eller båda vårdnadshavarna. Språket ska alltså talas i hemmet 
och det ska inte vara nytt för barnet. Om föräldrarna har annat modersmål än svenska 
men pratar svenska hemma med barnen så kan de inte få modersmålsundervisning. 
Det finns också regler som säger att eleven bara kan få modersmålsundervisning i ett 
språk och att det måste vara minst fem barn i kommunen med samma språk 
(Benckert m.fl., 2008). Ett undantag är dock Sveriges minoritetsspråk, vilka är 
finska, jiddish, meänkieli, romani chib och samiska. Finns det elever som har något 
av dessa språk som modersmål är kommunerna skyldiga att ge 
modersmålsundervisning om det så bara är en elev (Språkrådet, 2010). 
Modersmålundervisning är valfritt och föräldrarna kan tacka nej till det, men lärarna 
är alltid skyldiga att informera föräldrarna om fördelarna med att vara flerspråkig och 
vad läroplanen säger. Lärarna ska också uppmuntra föräldrarna till att tala sitt 
modersmål med barnen (Benckert m.fl., 2008). Kunskaper i modersmålet och den 
kultur man kommer från gör att eleverna kan utveckla en flerkulturell identitet 
(Skolverket, 2008). Studier visar att antalet elever som tar del av 
modersmålsundervisning har sjunkit. 2002 var det 12 % som hade rätt till 
modersmålsundervisning, och av dessa var det 50 % som tog del av det, medan det 
10 år tidigare var 60 % (Skolverket, 2003). Håkansson (2003) menar att detta delvis 
kan bero på ekonomiska brister, men även brister i organisationen och att det finns 
en osäkerhet kring vilka metoder som ska användas. Även familjens förhållande till 
modersmålet verkar spela roll, de som tar del av modersmålsstöd använder oftare 
modersmålet både i tal och skrift än vad de som inte tar del av modersmålsstödet gör 
(Håkansson, 2003). Skolverket (2003) tar upp orsaker som att modersmålet inte är 
högt prioriterat, att undervisningen sker efter skoldagens slut och att samarbetet 
mellan lärare och modersmålslärare är dåligt.  

 

Som lärare är det enligt Skolverket (1998) viktigt att visa att båda språken och 
kulturerna är viktiga att bevara och att de är lika mycket värda. För att legitimera och 
stödja modersmålet är det som lärare viktigt att visa intresse för elevens modersmål, 
uppmuntra att modersmålet talas i hemmet och vara nyfiken och positivt inställd till 
flerspråkighet (Benckert m.fl., 2008). Att sätta upp välkomstskyltar på alla språk som 
talas på skolan är ett exempel som visar att man uppmuntrar flerspråkighet och är 
stolt över den språkliga mångfald som finns på skolan (Benckert m.fl., 2008). Ett 
annat sätt att intressera sig för barnens modersmål är att lära sig hälsningsord och 
andra småord som kan vara användbara på de olika språken som finns i klassen. 
Genom att uttala barnens namn på rätt sätt och inte försvenska dem, visar man också 
intresse och respekt för barnen och deras språk (Ladberg, 2003). Cummins (2000) 
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menar att skolan speglar samhällets syn, vilket innebär att eleverna påverkas av den 
attityd skolan visar mot elevernas hemmiljö, språk och kultur. Han menar att elever 
som bemöts av intresse och engagemang har lättare att skapa en positiv självbild och 
har därmed större chans att lyckas i skolan än de elever som värderas på ett negativt 
sätt. 

 

Lunneblad (2008) menar att ifall eleverna inte får använda sitt modersmål kan de få 
svårt att uttrycka sina tankar och känslor. Även Ladberg (2003) poängterar hur 
viktigt modersmålet är för tankarna. Hon skriver att i skolan ska man använda 
språket som tankeredskap och det språk man har lättast att tänka på är det språk man 
utvecklats mest i. Det är lättare att dra slutsatser och lära sig nya saker om man får 
använda sig av det språk som är mest utvecklat. Genom att säga till eleverna att de 
bara får använda svenska så försvårar man deras tankeverksamhet och därmed deras 
inlärningsprocess (Ladberg, 2003). Arnberg (1994) tar upp ännu en viktig aspekt, 
han menar att genom att låta eleverna tänka på vilket språk de vill, och använda sig 
av flera språk, så får de en större tillgång till idéer. Ladberg (2003) menar att genom 
att hindra barn från att använda det språk de kan bäst så hindrar man dem också från 
att tänka.  

 

För att modersmålet ska kunna integreras i verksamheten på ett bra sätt krävs bra 
organisation, planering och samarbete (Benckert m.fl., 2008). Även om det kommer 
en modersmålspedagog till skolan, är det viktigt att alla andra på skolan 
uppmärksammar modersmålet resten av tiden också. Drigoris och Strömbergs (2009) 
undersökning visar dock att lärare som inte kan barnens modersmål tycker att det kan 
vara svårt att hjälpa barnen att utveckla detta språk. Flink (2009) anser att eftersom 
inte modersmålspedagogerna så ofta syns på stället kan det förstärka attityden som 
finns om att modersmålet inte skulle vara viktigt. 

 

2.8 Föräldrarnas betydelse för barnens språkutveckling 
Föräldrarna har ansvar för att hålla modersmålet levande för barnen. Drigoris och 
Strömberg (2009) anser att det är bra om föräldrarna konsekvent talar på barnets 
modersmål och att personalen på förskolan får bli barnets svenska förebilder. De 
menar att denna fördelning av modersmålet och andraspråket gör att barnet får lättare 
att förstå vilka ord som tillhör de olika språken. Håkansson (2003) menar att det 
bästa är om föräldrarna håller sig väldigt strikt till sitt eget språk och inte ens visar att 
de förstår det andra språket, t ex om föräldrarna i en familj har två olika modersmål. 
Om den ena förälderns modersmål är svenska men inte den andres men barnet förstår 
att även denna förälder förstår svenskan så kan det vara svårt att motivera barnet att 
använda sig av båda språken. Följden blir att barnet svarar på svenska även om 
föräldern anstränger sig för att inte använda det svenska språket direkt till barnet 
(Håkansson, 2003). Svensson (1998) påpekar också att det är bra om föräldrar talar 
med sina barn på det språk de behärskar bäst, av anledningen att det gör att de 
överför känslan för språket till barnen. Barnen får genom detta en förståelse för sina 
föräldrars och sitt egna ursprung och kulturarv. Om föräldrarna talar med sina barn 
på ett språk de inte helt behärskar kan det bli ett hinder i kontakten mellan dem, 
menar Svensson (1998).  
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Drigoris och Strömberg (2009) menar att familjen har den största påverkan på 
barnen, om familjen har en positiv inställning till det nya språket så kommer det att 
smitta av sig till barnet. Detta håller även Ladberg (2003) med om och skriver att 
ifall föräldrarna inte känner sig tillfreds med att bo i Sverige och ser det meningslöst 
att lära sig svenska, så är det även en känsla barnen kommer att bära med sig. Om 
barnen upplever att föräldrarna ”är på väg hem” så gör det att de inte får någon större 
motivation till att lära sig det svenska språket eller att fortsätta utbilda sig. Om 
familjen däremot tidigt bestämmer sig för att stanna i Sverige, och att det är där deras 
framtid kommer att bli så lär sig barnen det nya språket snabbt (Ladberg, 2003). 

 

En del barn kan välja bort ett språk ibland, t ex att de tycker att det känns onödigt att 
prata sitt modersmål när de är i Sverige där alla andra pratar svenska. Men detta är 
inget skäl för föräldrarna att sluta prata modersmålet med barnet utan dessa 
kunskaper lagras i barnets minne och så kan de ta fram dem senare när de behöver 
dem. Att hålla modersmålet levande är viktigt för identiteten, men också för att 
kunna hålla kontakt med släkt och vänner i andra länder (Ladberg, 2003). 

 

2.9 Att tänka på som lärare om det finns flerspråkiga elever i 
klassen 

Arbetet i en mångkulturell klass förutsätter flexibilitet, då arbetet i skolan hela tiden 
förändras, nya elever kommer till klassen och andra försvinner. Det krävs mycket av 
läraren att få ihop en klass där många olika kulturer möts (Ask, 1996). 

 

Att inte förstå vad människorna i en omgivning säger och att inte heller bli förstådd 
är inte lätt. Flink (2009) beskriver att bristande språkkunskaper gör att barnen inte 
kan uttrycka sina känslor och tankar, vilket gör dem frustrerade och lärarna upplever 
att många av dessa barn bråkar eller ”spelar pajas”. En av pedagogerna i Flinks 
studie (2009) menar att det är viktigt att tänka på att inte ha för många elever i 
gruppen som kan ”för lite”, utan gruppen behöver en stabil kärna som drar med de 
elever som har problem ur den jobbiga perioden så att detta så småningom kan 
släppa (Flink, 2009). Wikström (1996) påpekar att det överhuvudtaget är viktigt med 
små grupper, då mer tid kan ges åt varje elev. I små grupper är det lättare att skapa 
trygghet, vilket leder till att kommunikationen lättare utvecklas.  

 

Precis som Flink (2009) beskriver Wieczorek (2010) den frustration eleverna kan 
känna när de inte blir förstådda eller inte förstår, många av eleverna känner ångest, 
rädsla, olust, nedstämdhet och även ilska. Enligt Wieczorek (2010) visar yngre barn 
tidigare en öppenhet för att ta kontakt med andra barn, än vad de äldre barnen gör. 
Cerú (1993) menar att det är viktigt att alla får prata och bearbeta allt de varit med 
om, då de ofta kan bära på smärtsamma upplevelser. Eleverna måste få tillfälle att 
berätta i skolan, även om de inte har så många svenska ord att uttrycka sig med. Då 
kan man t ex använda sig av bildskapande, som är bra för tankeverksamheten och 
barnens inre tal. De får då ett alternativt sätt att kommunicera och uttrycka sig på.  
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När elever med annat modersmål än svenska ska lära sig språket har de inte lika lång 
tid på sig att utveckla en grammatisk bas som ett litet barn har då de ska lära sig sitt 
modersmål. För att kunna hänga med i undervisningen behöver de få tillgång både 
till basen och till utbyggnadskunskaper. Därför är det viktigt att låta dessa elever få 
tid till att fritt experimentera och utforska språket utan krav på korrekthet (Sjöqvist & 
Lindberg, 1996). 

 

För att aktivera sådan kunskap eleverna redan har och för att de bättre ska kunna ta 
till sig ny kunskap om världen så kan det vara lättast att göra på det språk som de 
behärskar bäst, vilket ofta är modersmålet. Ett exempel kan vara när man ska prata 
om rymden, då kan det vara bra att ta reda på om eleverna pratat om detta på sitt 
modersmål innan. Genom att arbeta på detta vis kan man skapa förståelse och 
aktivera den kunskap de redan tillägnat sig (Benckert m.fl., 2008). Har inte eleverna 
pratat om rymden innan är det lämpligt att ta hjälp av någon som kan elevernas 
modersmål och först låta eleven ta del av kunskapen detta språk (Skolverket, 2003). 
Som lärare till elever med utländsk bakgrund är det också viktigt att tänka på att 
fakta om omgivningen kan se olika ut beroende på vart man är uppväxt. Även synen 
på t ex historia och geografi vinklas olika beroende på vilken kultur man kommer 
från, menar Sjöqvist och Lindberg (1996). De tar också upp att samma ord kan skapa 
olika associationer för olika människor. 

 

Dysthe (1996) påpekar hur viktigt det är att utgå från elevernas språkliga, sociala och 
kulturella förutsättningar och anpassa undervisningen efter detta. Hon menar att det 
är viktigt att läraren medvetet stöttar eleverna i deras språkutveckling för att de ska 
kunna ta tillvara lärostoffet. Enligt Cerú (1993) är det viktigt att man som lärare 
tänker på att det språk man tränar och använder även ska vara användbart utanför 
klassrummet. Hon menar att det är viktigt att språket är naturligt och levande och att 
man inte bara använder läroböcker då det språket inte alltid är naturligt och äkta.   

 

Att lära sig ett nytt språk innebär inte bara att just lära sig ett nytt språk utan handlar 
om att lära sig en ny kultur. Enligt Ladberg (2003) går kultur och språk hand i hand, 
genom att lära sig språket får man också lära sig den kultur som råder i landet. Man 
får lära sig hur man samtalar med andra människor, hur man lyssnar, vilket 
kroppsspråk man ska använda osv. Som lärare är det viktigt att tänka på alla 
kulturella skillnader som finns och bidra till att skapa förståelse för andra människor 
och kulturer (Ladberg, 2003). Genom språket uttrycker vi vår kultur och våra 
värderingar (Beijer, 2008). Kontakten med den svenska skolan kan vara omtumlande 
för föräldrarna till barn från andra länder, då de inte är vana vid den svenska 
skolkulturen. Som lärare är det viktigt att tänka på detta och lyssna på föräldrarna 
och skapa goda kontakter med dem, som ger båda parter förståelse för varandra 
(Strandberg, 1996). 
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2.10 Lärares inställning till flerspråkiga elever 
Dagdelen och Rudolfsson (2009) har gjort en undersökning om hur lärare tänker 
kring flerspråkighet och flerspråkiga elever i klassrummet. De intervjuade sex lärare 
vilka alla såg flerspråkighet som något positivt och en resurs. Men lärarna ser också 
ett problem med flerspråkiga elever i klassen då dessa ofta ligger långt efter i det 
svenska språket. Trots positiva inställningar menar Dagdelen och Rudolfsson (2009) 
att studien tyder på att svenska skolor är enspråkiga då det är brist på samarbete med 
modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. Även Asics (2009) och 
Flinks (2009) studier visar att de flesta lärare är positiva till flerspråkighet och att de 
vill skapa en motiverande och trygg miljö. Dessa lärare såg eleverna som resurser för 
att man tydligare ska kunna visa på att hur man skapar förståelse för andra 
människor. De påpekade även vikten av det kulturella utbyte de fick ut av dessa 
elever. Precis som Dagdelen och Rudolfsson (2009) har Flink (2009) sett att lärare 
upplever en brist i samarbetet med modersmålslärarna. Men Flink (2009) har sett en 
positiv klassrumsmiljö som tillgodoser elevernas olika behov genom individanpassad 
undervisning. En slutsats av studien är att hon sett att lärarens inställning till 
flerspråkighet påverkar undervisningens utformande. 

 

I en intervju som Capik (2001) gjort med åtta högstadieelever visade det sig att alla 
kände att lärarna och skolan tar tillvara på deras kulturella bakgrund. Skolan fick 
ganska ofta utländska besökare och då fick eleverna hjälpa till att tolka, vilket var 
uppskattat av eleverna. Capik (2001) har sett elever som i vanliga fall är stökiga ta 
till sig denna uppgift med stort allvar och känner sig betydelsefulla. Denna skola 
anordnar kulturdagar med bland annat mat och dans från andra kulturer, vilket visar 
att de tar tillvara på den kulturella mångfald som finns. Lärarna i Asics (2009) 
intervju ansåg att modersmålet har en viktig betydelse för att lära sig ett nytt språk, 
men att de tycker att det är svårt och kräver mycket arbete. Dessa lärare ansåg också 
att det var viktigt att skapa trygga inlärningsmiljöer och använda sig av konkret 
material.  
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3 PROBLEM 
Författarna i bakgrunden har fått oss att förstå hur viktigt det är att stödja elevernas 
modersmål och låta dem använda sig av det och få utveckla det mera, vara positivt 
inställd till flerspråkighet och visa intresse och engagemang, skapa stimulerande och 
tillåtande miljöer för att eleverna ska utveckla sina språk. De studier vi funnit visar 
främst på positiva inställningar till flerspråkighet och att man arbetar medvetet med 
dessa elever. Med erfarenheter från vår VFU ifrågasätter vi detta, då vi inte sett ett 
medvetet arbete med dessa elever, vilket vi anser speglar att de inte tycker att elever 
med annat modersmål är så viktigt att ta hänsyn till. Men vi tror också att brist i tid 
och resurser kan vara en orsak, och vill ta reda på om detta stämmer. 

Våra frågeställningar är: 

- Vilken inställning har lärare till flerspråkighet och flerspråkiga elever? 

- Hur tänker lärare kring arbetet med att utveckla elevernas modersmål och det 
svenska språket? 

- Vilkas ansvar anser lärarna det vara att eleverna utvecklar sitt modersmål och 
blir flerspråkiga? 
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4 METOD 

4.1 Undersökningstyp 
Vi vill med vår studie ta reda på olika lärares inställningar till flerspråkighet och hur 
de hanterar elevers flerspråkighet i sin vardag. Vår undersökning är därför en 
fenomenologisk studie. Att arbeta fenomenologiskt innebär att man gör öppna 
kvalitativa intervjuer, genom detta får man reda på intervjupersonernas uppfattningar 
som de beskriver med egna ord (Patel & Davidson, 2003). Enligt Trost (1997) är 
syftet med en kvalitativ intervju att ta reda på den intervjuades livsvärld och tolka 
den. Kvales (1997) syn på kvalitativa intervjuer är: 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett 
samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 
ämne av gemensamt intresse (Kvale, 1997, s 9). 

 

Att använda sig av intervjuer är lämpligt då man vill få djupgående och detaljerad 
data som baseras på intervjupersonens tankar och åsikter. Intervju är en bra metod 
eftersom det är en flexibel metod. Intervjuaren kan under intervjuns gång anpassa sig 
till den person som intervjuas. Intervjuer är även bra därför att svarsfrekvensen är 
hög, då man tillsammans bestämt tid och plats. Även motivationen och utförligheten 
på svaren blir större i en intervju jämfört med att t ex fylla i en enkät (Descombe, 
2009). 

 

De data vi fått fram genom intervjuerna kan inte användas för att skapa en 
representativ statistik över t ex alla Sveriges lärare. Däremot kan vi med hjälp av 
dessa lärare generalisera hur lärare på skolor med få elever med annat modersmål ser 
på och hanterar flerspråkighet. Vi anser inte att de lärare vi intervjuat är några unika 
lärare utan menar att deras tankar och åsikter kan generaliseras. Då vi inte intervjuat 
några manliga lärare, kan vår generalisering endast gälla för kvinnor. Vi utesluter 
dock inte att vi kommit fram till samma slutsatser om vi intervjuat manliga lärare, 
men det är inget vi kan vara säkra på. 

 

I en kvalitativ undersökning lägger man vikten på orden, istället för på numeriska 
data som man gör i en kvantitativ undersökning. Genom en kvalitativ undersökning 
vill man skapa förståelse och tolkning (Kvale, 1997). Intervjuerna vi genomfört har 
haft en låg grad av standardisering och strukturering. Patel och Davidson (2003) 
menar att det går att se genom att intervjupersonerna har fått svara med egna ord, det 
fanns inga förvalda alternativ att välja mellan. Resultaten av intervjun önskades leda 
till en kvalitativ analys, vilket tyder på just låg grad av standardisering och 
strukturering. Genom att ha öppna frågor och kunna påverka frågornas ordning 
kunde vi lägga fokus på just det den läraren tyckte var viktigt och ta reda på mer 
detaljer kring detta. 
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4.2 Undersökningsgrupp 
I vår undersökningsgrupp ingår sju kvinnliga lärare som undervisar i skolans tidigare 
år, på skolor med klasser från år 1-6. Studien är gjord i en mindre kommun i Kalmar 
län. Kommunen vi valt att göra studien i har sju skolor för elever i dessa åldrar. 
Storleken på skolorna varierar liksom antalet elever med utländsk bakgrund. Av de 
sju skolorna är tre stycken skolor med ca 50 elever, tre stycken med ca 100 elever, 
och en med ca 350 elever. På fem av skolorna är antalet elever med annat modersmål 
än svenska mycket låg, på de två andra skolorna är det betydligt fler elever med 
utländsk bakgrund. Vi har valt att intervjua en lärare från varje skola, och kommer 
därför att få ta del av sju olika lärares inställningar och arbetssätt. Trost (1997) menar 
att då man gör kvalitativa studier försöker man att välja ut personer som kan skapa 
en variation i det material man får fram. Därför har vi valt ut lärare i olika åldrar, då 
vi tror att detta kan ha betydelse för deras inställningar till flerspråkiga elever och hur 
de arbetar med dessa. Lärarna i intervjun är mellan 28 år och 64 år, och de har varit 
verksamma som lärare mellan ca 2 år och 40 år. Alla lärare i vår studie är kvinnor, 
vilket föll sig naturligt då det nästan enbart är kvinnor som jobbar på dessa skolor 
och i de klasser med flerspråkiga elever. På de mindre skolorna med mycket få 
flerspråkiga elever har vi valt att intervjua den lärare som fanns i en klass med 
flerspråkiga elever. Vårt urval är därför inte slumpmässigt, utan det finns en tanke 
bakom varje lärare som valts. Enligt Denscombe (2000) är det vanligt att de personer 
som väljs ut till en kvalitativ intervju inte väljs slumpmässigt. Trost (1997) menar att 
vid kvalitativa studier är det inte intressant att välja personer som utgör ett 
representativt urval. 

 

4.3 Intervjuerna 
Innan en intervju genomförs, menar Patel och Davidson (2003), att det är viktigt att 
man ser till att personerna som ska medverka i intervjuerna är motiverade och att de 
vet vad syftet med intervjun är. Det är också viktigt att de vet hur vi kommer att 
använda oss av den information vi får fram samt om intervjun är anonym eller 
konfidentiell. Att en intervju är konfidentiell betyder att vi vet vem det är som svarat 
på frågorna, men ingen annan kommer att kunna ta del av det. Patel och Davidson 
(2003) anser att det är bra att skicka ut ett brev innan intervjun där man informerar 
om intervjun som kommer att ske och i vilket syfte den kommer att göras. Trost 
(1997) menar att den första kontakten också kan ske genom telefonsamtal. Vi valde 
att ta kontakt med de tänkbara lärarna genom telefonsamtal och ta reda på om de 
skulle kunna tänka sig att medverka i vår studie. Alla vi tog kontakt med accepterade 
att deltaga i intervjun. Då vi fått deras medgivande informerade vi dem över telefon 
om studiens innehåll och syfte. Anledningen till att vi valde att ta kontakt via telefon 
är att vi anser det vara mer personligt och vi tror att det skapar en större motivation 
för studien. Vi informerade även om att intervjun är konfidentiell och att vi kommer 
att sitta ner och diskutera kring ett antal frågor i ungefär 30 minuter. Detta antagande 
stämde väl då våra intervjuer varade mellan 20 till 30 minuter. Vi frågade även ifall 
det gick bra att intervjun spelades in, vilket alla lärare godkände. Lärarna fick vara 
med och påverka intervjuns dag och tid för att på så sätt ta hänsyn till deras arbetsdag 
och därmed skapa en positivare inställning till intervjun.   
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Inför utformandet av vår intervjuguide tog vi del av Patel och Davidsons (2003) 
många olika råd för att få fram så bra frågor som möjligt. I utformandet av våra 
frågor valde vi att ha ett antal ja/nej-frågor, med därtill förberedda och passande 
följdfrågor. Anledningen till detta var att vi inte ville påverka lärarnas svar, och 
försöka få fram något som de egentligen inte står för. Vi menar att genom att fråga t 
ex vad som är negativt eller positivt med att ha flerspråkiga elever i klassen, så 
förmedlar vi att det ska finnas något negativt och något positivt. Genom att fråga om 
det finns något positivt så får läraren chansen att svara nej. Om läraren däremot 
tycker att det finns något positivt kan vi gå vidare med följdfrågor som utvecklar 
svaret ifall inte läraren själv gör detta. 

 

För att den som intervjuas ska behålla intresse och motivation ska man inte ha för 
många frågor. Vi valde därför att ha endast 10 frågor (se bilaga 1), med tänkbara 
följdfrågor beroende på vad lärarna svarade.  Frågorna man ställer ska vara så klara 
och tydliga som möjligt för att undvika missförstånd av dem (Patel & Davidson, 
2003). Även Trost (1997) påpekar vikten av tydliga formuleringar av frågorna, han 
menar att en otydlig formulering kan inverka på det svar intervjupersonen ger. När 
man väl ställer frågorna är det betydelsefullt att man visar intresse och förståelse för 
den person man intervjuar, att man visar hänsyn till de känslor och attityder 
intervjupersonen har. Om intervjupersonen upplever att han blir dömd eller kritiserad 
är det mycket troligt att han intar en försvarsattityd (Patel & Davidson, 2003). Detta 
tog vi hänsyn till då vi utformade våra intervjufrågor och genomförde intervjuerna. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans. Enligt Trost (1997) finns det flera 
fördelar med att vara två som intervjuar. Han menar att intervjuarna ofta blir bättre 
och att man får en större informationsmängd, även förståelsen blir större om man är 
två stycken. För att uppnå de positiva effekterna krävs det att de som intervjuar är 
samspelta, är de inte det kan motsatt ske och intervjupersonen kan känna sig 
underlägsen. Då vi av erfarenhet vet att vi är samspelta ansåg vi att vi skulle ha 
mycket nytta av att intervjua tillsammans. Samtliga intervjuer spelades in med 
ljudinspelare, vilket gjorde att vi båda kunde lägga all fokus på intervjun. Trost 
(1997) menar att det är bra med ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och ta del av 
precis vad som sagts, även tonfall och ordval. En negativ aspekt med att spela in 
menar han dock är att intervjuaren missar detaljer och mimik vid avlyssning.  

 

Denscombe (2009) beskriver en negativ effekt med intervjuer som han kallar för 
intervjuar-effekten. Detta innebär att intervjupersonen blir påverkad av intervjuaren 
och ger de svar som han eller hon tror att intervjuaren vill ha eller inte vågar uttrycka 
personliga åsikter i ämnen som kan anses känsliga. Vi har varit medvetna om detta 
och försökt visa att vi inte värderar deras svar utan att vi är intresserad av hur varje 
intervjuperson tänker och känner, och att svaren inte kan vara rätt eller fel. Därför 
har vi t ex undvikt att ställa ”varför-frågor”. Trost (1997) menar att ”varför-frågor” 
kan vara ifrågasättande och tillrättavisande och att man därför ska undvika dem så 
mycket som möjligt i intervjusituationer. Han menar också att det är viktigt att tänka 
på att endast ställa frågor och inte förslå och påstå saker under intervjun. Med detta i 
åtanke valde vi att inte skicka ut frågorna innan, då vi ville ha så spontana svar som 
möjligt. Vi ville inte att informanterna skulle förbereda ”bra” svar på frågorna. Vi 
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tycker att detta har fungerat bra och bedömer att de har varit ärliga med sina känslor 
och svar. 

 

4.4 Databearbetning 
Då man arbetar på ett fenomenologiskt sätt sker det efter intervjutillfället en analys, 
vilken Patel och Davidson (2003) beskriver i fyra steg. Det första steget innebär att 
man går igenom data och blir känd med den, för att sedan i nästa steg finna likheter 
och skillnader mellan de olika intervjuerna, efter att ha gjort detta kategoriserar man 
de olika uppfattningarna som man funnit i intervjuerna och sedan studerar man den 
underliggande strukturen som finns i kategorisystemet (Patel & Davidson, 2003).  

 

Efter att ha genomfört intervjuerna lyssnade vi av dem och skrev ner dem. Efter detta 
läste vi igenom intervjumaterialet flera gånger för att bli kända med det. Därefter 
sökte vi efter skillnader och likheter mellan de olika intervjuerna för att sedan kunna 
föra samman dessa i olika kategorier. För att förtydliga lärarnas åsikter, så att det ska 
bli tydligt för läsaren vad lärarna svarat, har vi valt ut några citat som varit typiska 
svar eller visat på skillnaderna mellan lärarna. Ibland kan citaten vara något otydliga 
och därför har vi lagt till egna kommentarer, för att visa att det är egna kommentarer 
har vi använt hakparenteser.  

 

4.5 Etiskt förhållningssätt 
Enligt Vetenskapsrådets (2003) Forskningsetiska principer tas fyra huvudkrav upp 
vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Inför intervjuerna informerade vi lärarna om syftet med intervjun 
och vad materialet kommer att användas till och vi fick deras medgivande till 
intervjun. Lärarna fick själva vara med att bestämma tidpunkt för intervjun. 

 

Vi framhöll att intervjun var konfidentiell. Uppgifterna kring vem som deltagit i 
intervjun och vem som sagt vad är det endast vi som tagit del av och bevaras på en 
plats där inga utomstående kan få tag i det. I studien nämns inga namn på varken 
lärare eller skolor, för att undvika att intervjupersonernas personliga tankar och 
åsikter ska kunna härledas. Därför kommer lärarna inte att kunna lida men varken nu 
eller i framtiden. Den data och information vi fått del av har endast används av oss 
och kommer inte att kunna användas av några andra. 

 

4.6 Trovärdighet och rimlighet 
Vi anser att trovärdigheten och rimligheten i denna studie är överlag god, då vi fick 
tydliga svar på våra frågeställningar. Vi bedömer att undersökningen kan anses 
trovärdig. Eftersom vi menar att någon annan kan göra en liknande intervjustudie 
med ungefär samma urvalsgrupp och komma fram till ett likartat resultat. Mätningen 
är därmed stabil. En störning vi fann då vi analyserade intervjuerna var att en av de 
äldre lärarna hade svårt att skilja på gamla och nya begrepp såsom modersmål och 
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hemspråk. Detta kan ha gjort att hon inte alltid svarade som hon menat, vilket kan ha 
påverkat tillförlitligheten till viss del.  
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5 RESULTAT 
Nedan följer resultatet av våra intervjuer. Resultatet visas både genom en 
sammanfattande text och ett antal citat. Ibland har vi valt att lägga till egna 
kommentarer i citaten för att förtydliga för läsaren, våra kommentarer återfinns i en 
hakparentes. 

5.1 Lärares inställning till flerspråkighet och flerspråkiga 
elever 

5.1.1 Tankar om flerspråkighet 
De flesta av lärarna tänker på de elever de haft i sin klass som kommit från ett annat 
land då de tänker på flerspråkighet. En lärare tänkte direkt på de dåliga resurser som 
finns för att möta elever med annat modersmål och främja deras flerspråkighet. 
Läraren tar även upp att på större skolor har man en förberedelseklass som tar emot 
eleverna, men att det på mindre skolor finns en risk att de får börja direkt i en vanlig 
klass, vilket denna lärare menar inte är bra. En annan lärare tar upp svårigheten hon 
ser för eleverna med att hålla flera språk levande och använda dem rätt. 

Hur lärarna definierar ordet flerspråkighet varierar. Någon menar att man behärskar 
flera språk, men inte kan dem flytande. Medan flera av lärarna menar att man är 
flerspråkig då man har ett annat modersmål än svenska och har svenskan som 
andraspråk.  

”Det kan vara styrka men också ett problem.” 

”Flerspråkighet tänker jag mer att man inte kan lära sig så många språk. Man 
behärskar delvis flera språk, inte att man kan flera språk.” 

”Förr var det inte så vanligt, men nu är det något man stöter på varje dag. Jag 
tänker på barnen i min klass, nu har jag ganska många i klassen.” 

”Ett barn med ett annat modersmål än svenska.” 

 

5.1.2 Lärarnas erfarenhet av flerspråkiga elever 
Alla lärare upplevde att de har liten erfarenhet av flerspråkiga elever. De menar att 
de fått dålig utbildning kring detta och att de mött få elever som varit flerspråkiga.  

”Jag har inte haft förstakontakten, [de har varit i FBK innan], därför kan jag inte 
säga att jag har så stor erfarenhet.” 

”Det är väldigt vanligt, men de flesta [lärare] har ingen erfarenhet.” 

 

Antalet elever lärarna mött varierar dock. Någon lärare hade endast mött 10 elever 
under sina ca 40 år som lärare, medan andra mött betydligt fler. En av lärarna hade 
dessutom varit lärare i en FBK, men menade att man inte kan kalla dessa elever för 
flerspråkiga då de inte kan någon svenska alls från början. 
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5.1.3 Positiva aspekter med flerspråkiga elever i klassen 
De flesta ser mycket positivt med att ha flerspråkiga elever i klassen. De menar att 
genom att ha flerspråkiga elever i klassen kan man få in naturliga diskussioner om 
olika kulturer och språk. De andra eleverna får lära sig saker som de annars inte 
skulle ha fått chans att lära sig. Även förståelsen för olikheter kan lättare bildas. 

”Det är bara fördelar” [med att ha flerspråkiga elever i klassen]. 

”Ja, absolut! Dom har mycket att ge oss. Deras kultur, sitt sätt att vara, de 
uppträder oftast på ett väldigt trevligt sätt som våra svenska elever saknar. De är 
tacksamma, artiga och villiga att lära.” 

”Jag ser eleverna som en resurs.” 

 

Men det fanns också lärare som inte kunde finna några positiva aspekter med att ha 
flerspråkiga elever i klassen. 

”Det är klart det är väl bra att kunna flera språk och det är en styrka, jag har 
syrianska som modersmål men jag ser ingen användning och positivt med det i 
klassen.” 

”Är dom [eleverna] inte studiemotiverade då ser jag inget positivt direkt.” 

 

5.1.4 Negativa aspekter med flerspråkiga elever i klassen 
Lärarna upplever inte själva eleverna som något negativt, utan det negativa är tiden 
och resurserna som inte räcker till. Dessa elever kräver mer individuell tid, menar 
flera av lärarna.  

[De kräver] ”Mer tid och hjälp.” 

”Nja negativt kan man väl inte säga, det är ju vårt jobb så att säga, men det blir ju 
mer arbete förstås.” 

”…är det ju verkligen ett merarbete!” 

 

Även en dåligt fungerande FBK eller ingen alls upplevs också som ett problem. 
”Nej, inte när dom fått förberedelse” [gått i förberedelseklass innan de kommer till 
vanliga klassen]. Det upplevs också jobbigt när asylsökande elever helt plötsligt 
försvinner utan att någon vet om det. Dessutom menar en lärare att det ofta kan 
förekomma missförstånd mellan lärare – elev och elev – elev när de inte kan 
behärska det svenska språket korrekt.  

 

5.1.5 Flerspråkiga elever kräver merarbete 
Studien visar att nästan alla lärare menar att det krävs extra mycket tid, planering och 
resurser då man har flerspråkiga elever i klassen. Även om de generellt sett inte ser 
det som negativt att ha eleverna i klassen framhåller de att det är ett extraarbete, då 
de ofta måste anpassa undervisningen, t ex genom att skriva en enklare 
sammanfattning till dessa elever efter att man haft en genomgång i klassen. 
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”Man måste förklara mer, de behöver mer tid och hjälp och ofta en egen mindre 
grupp.” 

”Jag tar mig tid och skriver ett veckobrev på engelska också, då jag vet att dom 
föräldrarna har väldigt svårt med svenskan, tur det är just den engelska som behöver 
denna hjälp!” 

”Det blir ju mer arbete förstås! Man måste komma ihåg att förklara även väldigt 
enkla ord.” 

 

5.1.6 Användande av modersmål i skolan 
De flesta lärare var inte så positiva till att eleverna använder sitt modersmål i skolan. 
Några lärare tar upp problemet i att man inte vet vad eleverna pratar om när de pratar 
med varandra, eller när de får tolka åt varandra. Vissa lärare tar upp att det kan vara 
bra i vissa situationer, men att det i andra stunder kan upplevas komplicerat. 
Problemet med att använda eleverna som tolkar nämns också.  

”Jag är i en omvärderingsfas, men jag har ju aldrig låtit dom göra det [prata 
modersmålet i klassrummet].  Men jag vet att de som jobbar mycket med 
flerspråkighet tycker det är viktigt att de får prata med varandra på sitt modersmål.” 

”På rasterna är det okej, man kan inte ta ifrån en person deras modersmål. Mellan 
varandra tycker jag att det måste vara okej, men inte under lektionstid. Det är bättre 
att man integrerar och pratar svenska. De utvecklar mer svenska om de umgås med 
mycket svenska kompisar.”  

”Det är inte rätt att använda eleverna som tolkar, jag vet inte vad dom tolkar över, 
det kan bli väldigt tokigt, men det är lätt till hands att ta till dom som tolkar när jag 
själv inte kan. De kan ta en ställning gentemot den andra eleven som jag inte 
känner.”  

 

Men det finns även lärare som tar upp de positiva aspekterna, såsom att eleverna kan 
hjälpa varandra på sitt modersmål och att de känner trygghet om de får prata med 
varandra på sitt modersmål. Flera lärare tar upp att man lär sig svenska genom att 
prata svenska, och att det därför är viktigt att de använder svenskan i så stor 
utsträckning som möjligt i skolan. 

”Ja det hade ju varit jättebra [om eleverna kunde använda sitt modersmål och prata 
med varandra], men nu har jag ingen som det är aktuellt för. Men om det vore så så 
vore det ju kanon!” 

”…men det har jag nog låtit dom göra då för att dom ska känna trygghet.” [Prata 
på sitt modersmål med varandra.] 

”Det är en självklarhet att eleverna ska få prata på sitt modersmål i skolan. Deras 
modersmål är deras naturliga språk och därför måste de få prata det.”  
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5.2 Hur lärarna arbetar för att utveckla elevernas modersmål 
och svenska språk 

5.2.1 Utvecklande av modersmål 
Flera av lärarna tycker att det är mycket viktigt att eleverna får utveckla sitt 
modersmål och menar att det är viktigt att eleverna får utveckla det språk de tänker 
på. Någon lärare menar också att eleverna får lättare att utveckla svenskan ifall de får 
utveckla sitt modersmål. Flera lärare anser att det är viktigt att eleverna deltar i 
modersmålsundervisning.  

”Jag tror att det är viktigt att språket man tänker på måste utvecklas för att själv 
utvecklas.” 

”Mm det är det! [Viktigt att eleverna får utveckla sitt modersmål]. Men det slarvas 
med det i skolan. Det är svårt att det måste vara en grupp på fem elever för att det 
ska bli någon undervisning, det är svårt på en liten ort.” 

”Jag tror nog att det är bra om alla har en grund i sitt modersmål för att bli säker 
på språk, jag tror att det är så, men det är mer en känsla jag har. Jag har ju inte läst 
så mycket om det.” 

”Givetvis är det vårat ansvar att eleverna utvecklar sitt modersmål, det står i 
läroplanen.” 

 

Det finns också lärare som tidigare inte tyckt att det var så viktigt, men menar att de 
fått lära sig att det är viktigt och att de försöker ta till sig detta.  

”Jag har frågat FBK-lärarna nu efter att jag varit i kontakt med er och förstått att 
det är viktigt. Jag har haft åsikten att de som klarar sig bäst är de som pratar mycket 
svenska både i skolan och hemma.” 

 

5.2.2 Utvecklande av det svenska språket 
Genomgående uttrycker lärarna att det är viktigt med tydlighet och struktur och att 
använda sig av mycket bilder för att eleverna ska lära sig svenska. Vissa lärare gav 
fler exempel på hur man kan arbeta medan andra inte kommit i någon större kontakt 
med dessa elever och därför inte har någon större erfarenhet om hur man ska få 
eleverna att på bästa sätt utveckla sitt svenska språk. ”Jag har inte behövt ta så stor 
hänsyn, för de har kunnat så bra svenska, det har fungerat bra med att vara extra 
tydlig med ord, men det gäller för svenska barn med.”  

 

En sammanfattning med förslag man som lärare kan använda sig av är: ordteman 
utifrån bilder, händelseböcker, bilder med text och frågor till, ordlista med matteord, 
arbeta utifrån Listiga räven, tänka på att prata mycket, använda hemsidan 
www.lexin.se/bildtema och skapa tilltalande miljö med arbetsro. ”Det är viktigt att 
göra undervisningen lättsam. Man kan använda sig av mycket sagor och berättelser, 
rim och ramsor. Det är alltid bättre att använda sig av konkret material när man ska 
prata och berätta om något.”  
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Några av lärarna menar att det är viktigt att uppmuntra eleverna att ta del av 
modersmålsundervisningen då detta blir en hjälp i utvecklandet av det svenska 
språket. ”  

 

5.2.3 Resursbrist 
Samtliga lärare förutom en känner att de inte har de resurser de önskar för att kunna 
tillgodose flerspråkiga elevers behov. Den lärare som inte tycker som de andra 
menar: ”Det finns alltid resurser till flerspråkiga elever. Det finns folk till hands som 
man kan få hjälp av ifall det behövs. Däremot kan det ibland vara svårare att få tag 
på resurserna på en liten skola, men det går alltid, man får bara jobba lite mer för 
det.”   

 

Vad det gäller modersmålsundervisning framhåller flera lärare problematiken med 
små skolor och få flerspråkiga elever. Man får sällan ihop en tillräckligt stor grupp 
för modersmålsundervisning, ibland sker det på annan ort, eller i mycket 
åldersblandande klasser. Även i klassrummet känner lärarna att de inte har tillräckligt 
med tid för att kunna bemöta dessa elever så som de skulle önska och som de tror 
skulle behövas. 

”Nej, [det finns inte tillräckligt med resurser], det gör det inte, speciellt inte på små 
skolor.” 

”Med de barn som inte kan någon svenska alls känner man att resurserna är 
knappa, de kräver en vuxen per barn.”. 

”Dåligt fungerande grupper med elever från år 1 till 6” [i modersmåls-
undervisning]. 

 

5.2.4 Att tänka på som lärare när man möter flerspråkiga elever 
De intervjuade lärarna menar att man som lärare ska vara beredd på att man kommer 
att möta flerspråkiga elever och det är viktigt att veta man kan inte göra mer än sitt 
bästa. Det är viktigt att tänka på att alla individer och grupper är olika och att man 
inte kan ge något generellt råd. Flera lärare tog upp att det är bra att ha i åtanke att 
många elever inte kan så mycket som det från början kan verka, då många känner att 
det är pinsamt att säga att man inte kan.    

”Bedöm individer ifrån den individ de är och bedöm inte dom från var de kommer 
ifrån, borste från kulturella skillnader och se barnet bakom det.” 

”Läsförståelsen är svår för många.” 

”Man blir lurad, de kan prata rätt bra och man tror att de kan förstå, men när man 
kollar så är det inte riktigt den förståelsen för ord och begrepp.”  

”Jag tror att det viktigaste är att möta dem med stor förståelse och kärlek. Att de 
känner att man bryr sig om dem, försöker förstå dem så gott man kan, puffar och 
uppmuntrar.”. 
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”Det är jätteviktigt att ha ordning, reda och struktur på undervisningen. Sen är det 
jättebra att leka in lärandet, eftersom alla tycker om att leka, både unga och gamla.”  

 

5.3 Vilkas ansvar anser lärarna det vara att eleverna utvecklar 
sitt modersmål och blir flerspråkiga? 

5.3.1 Lärarnas inställning till vems ansvar det är 
Lärarna menar att de själva har en del av ansvaret i att eleverna blir flerspråkiga. Det 
som de kan göra är att erbjuda modersmålsundervisning och att vara uppmuntrande 
och ta del av elevernas kunskaper och visa intresse för dem.  

”Det är mitt uppdrag, man får uppmuntra och stimulera, det är verkligen komplext.” 

”Jag ansvarar för att dom ska nå sina mål i det svenska språket. Jag skulle vilja 
göra mer än jag gör, det man gör är att erbjuda föräldrarna hemspråk. Det perfekta 
vore att ha en lärare [modersmålslärare] kopplad till min klass.”  

”Givetvis är det vårt ansvar att eleverna utvecklar sitt modersmål. Dessvärre kan vi 
oftast inte göra så mycket om vi inte kan språket själv förutom att erbjuda 
modersmålsundervisning, uppmuntra eleverna och prata om språk i allmänhet med 
eleverna.” 

 

De flesta av lärarna känner inte att de kan eller har något större ansvar för att 
eleverna utvecklar sitt modersmål, utan menar att det är rektorn och kommunens 
ansvar att erbjuda modersmålsundervisning. Det är där som eleverna får lära sig sitt 
modersmål av modersmålslärarna. Flera av lärarna känner att deras ansvar endast är 
att utveckla elevernas kunskaper i svenska. ”Jag tycker att det är skolan, eller 
ledningens, ansvar att se till att jag har personer att vända mig till, men det är mitt 
ansvar att vara vaken och uppmärksam på de behov som finns.” 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
För att ta kontakt med lärarna valde vi att ringa dem, då vi trodde att detta skulle 
skapa en större motivation för lärarna, och skapa en personligare känsla. Detta 
fungerade bra, alla lärare vi valde att fråga ställde upp i intervjun och kändes 
motiverade till att svara på våra frågor. Flera av lärarna sa då vi kom att de kanske 
inte hade så mycket att komma med eftersom de inte hade så stor erfarenhet av 
flerspråkiga elever, men vi tycker att vi fick bra diskussioner. Då det var dags att 
genomföra intervjuerna valde vi att göra det tillsammans, då vi tyckte att fördelarna 
med detta övervägde nackdelarna. Vi kände oss mycket samspelta vilket gjorde att 
intervjuerna flöt på mycket bra. Vi upplever inte att lärarna kände sig underlägsna 
utan att vi hade en god diskussion. Descombe (2009) beskriver den så kallade 
intervju-effekten, vilken innebär att intervjupersonen ger de svar han/hon tror att 
intervjuaren vill ha. Lärarna var mycket öppna med sina känslor och då vi inte 
varken värderade eller ifrågasatte deras åsikter kände vi inte att intervju-effekten 
uppstod. Vissa av lärarna blev dock lite osäkra på vissa regler gällande t ex när man 
har rätt till modersmålsundervisning, och poängterade då efter att inspelningen 
stängts av att de var rädda att de svarat ”fel” på detta. De allra flesta lärare brydde sig 
inte alls om att de blev inspelade utan pratade på som i ett vanligt samtal och var 
väldigt öppna på sina åsikter. Några valde dock att prata på lite mer fritt efter att 
inspelningen stängts av. Men de sa inget som inte stämde överens med det de sagt 
innan, utan de pratade bara på lite mer fritt då. 

 

Vi har tidigare inte genomfört så många intervjuer, men vi anser att vår 
intervjuteknik varit relativt god. Detta eftersom vi tagit del av litteratur som visar hur 
intervjuer ska genomföras och vad man som intervjuare bör tänka på och vad man 
bör undvika. Vi har av erfarenhet valt att spela in intervjuerna då vi upplevt detta 
som ett trovärdigt och tillförlitligt sätt att dokumentera lärarnas svar. Vi menar att det 
blir mer tillförlitligt och trovärdigt än att bara skriva ner det läraren säger. Det är lätt 
att missa detaljer och väsentliga saker som gör att bilden av det läraren sagt blir skev. 

 

Enligt Trost (1997) missar man kroppsspråket då man intervjuar. Om en lärare säger 
ja men kroppsspråket ”säger” nej, uppstår det problem vid ljudinspelning. Vi har inte 
lagt någon vikt vid att analysera kroppsspråket då detta är mycket komplicerat. Men 
under intervjuerna var vi uppmärksamma på hur lärarna reagerade och vilket 
kroppsspråk de visade. Vi gjorde ingen närmre analys, då vi aldrig upplevde att deras 
kroppspråk visade något annat mot vad de sa. 

 

Genom vårt bearbetande av intervjuerna har vi kunnat kategorisera de olika lärarnas 
svar och fått en bild av hur de olika lärarna tänker och arbetar om och med 
flerspråkiga elever. Då kategoriseringen och jämförelsen av intervjuerna bygger på 
transkribering av dem, handlar det inte om våra åsikter utan om precis vad lärarna 
sagt, vilket gör att trovärdigheten kan ses som hög. De frågor vi haft har varit bra då 
de tydligt har lett fram till svar på våra huvudfrågor. Vi valde att ha ett antal ja/nej-
frågor vilket man kan vara tveksam till. Vi har dock sett det som positivt, och inte 
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tvingat på några åsikter på lärarna. Vi tycker att detta skapade en öppen och ärlig 
diskussion, och vi upplevde inte att lärarna försökte svara ”rätt” utan de förklarade 
öppenhjärtat deras tankar och känslor. 

 

6.2 Diskussion kring erhållna resultat kopplat till teoretiskt 
material  

6.2.1 Lärarnas inställning till flerspråkighet och flerspråkiga elever 
Vår studie visar precis som tidigare studier att de flesta lärare överlag har en positiv 
inställning till flerspråkighet och flerspråkiga elever. Lärarna vi intervjuade menade 
att man kan få in naturliga diskussioner om språk och kultur, vilket de menade 
gynnar alla elever på ett positivt sätt. Även detta är något som tidigare studier visar 
på genom Asic (2009), Dagdelen och Rudolfsson (2009), Flink (2009) och Capik 
(2001). Detta resultat förvånade oss, eftersom vi inte sett något särskilt arbete med 
flerspråkiga elever då vi varit ute i verksamheten på VFU. Vi trodde då att detta 
berodde på att lärarna hade en negativ inställning till flerspråkighet och inte såg 
dessa elever som en resurs. Trots lärarnas positiva inställning har vi genom 
intervjuerna fått uppfattningen att de inte anpassar sin undervisning nämnvärt efter 
dessa elever. Vi fick uppfattningen att de dels tycker att det är svårt att veta hur man 
ska arbeta, men också att det är svårt att få tiden att räcka till. Något som även Asics 
(2009) visar. Precis det vi sett och upplevt har Skolinspektionen (2010) sett. De 
menar att lärarna ofta har en positiv inställning men att de sällan tar hänsyn till de 
flerspråkiga eleverna och kopplar skolarbetet till dessa elevers erfarenhetsvärld. 
Skolinspektionen (2010) menar att undervisningen inte är tillräckligt interkulturellt 
och utgår från ett flerspråkigt perspektiv. Detta är något som även vi upplevt genom 
intervjuerna. Vi tycker att skolorna därmed gör ett fel då det i Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) står att skolans undervisning ska anpassas till alla 
elever och att den ska ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, 
språk och kunskaper. 

 

Vi upplever att det är individuellt från lärare till lärare vilken deras inställning till 
flerspråkiga elever är. Skillnaderna mellan deras åsikter och arbetssätt går inte att 
koppla till t ex antalet elever med annat modersmål än svenska som finns i klassen, 
då det är relativt få elever med annat modersmål på alla skolor. Däremot kunde vi se 
en viss skillnad i åsikter kopplat till lärarnas ålder. Vi upplever att de äldre lärarna 
hade en ”äldre” syn på flerspråkighet, det märktes att de inte tagit del av så mycket 
nyare forskning och visste därför inte hur viktigt det är för eleverna att få utveckla 
sina språk. De framhöll framförallt vikten av att eleverna får lära sig svenska. De 
yngre lärarna däremot var mycket medvetna om vikten att få utveckla sina språk och 
att få behålla modersmålet. 

 

Lärarna var positiva till att eleverna pratade flera språk och uttryckte att de ville 
uppmuntra eleverna till detta, även om flera av dem menade att det är svårt och att de 
inte riktigt visste hur man gör. Även om många av lärarna menade att det är viktigt 
att eleverna får utveckla modersmålet och att de behöver extra tid och hjälp, så var 
det många av lärarna som kände att de inte hade tid eller visste hur de skulle göra. 
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Tidigare forskning, av bland andra Ladberg (2003), visar på hur viktigt det är att 
eleverna får utveckla sitt modersmål. Utifrån detta tycker vi att flerspråkigheten och 
hur man arbetar med dessa elever borde få en större plats i lärarutbildningen. Vi 
menar också att det borde vara skolledningens ansvar att se till att deras personal får 
vidareutveckling inom detta, då de äldre lärarna utbildade sig på en tid då det inte 
alls var lika vanligt med flerspråkighet i skolan. Vi tror att synen på flerspråkighet 
har förändrats och att det är viktigt att skolan och alla dess lärare hänger med i denna 
utveckling. Detta är något som även Skolverket (2008) tar upp då de menar att 
lärarna skulle behöva få större kompetens för att kunna anpassa sin undervisning. 

 

Enligt Skolverket (1998) är det som lärare viktigt att visa att elevernas alla språk är 
viktiga, och att läraren visar intresse för elevernas modersmål. Läraren kan bland 
annat sätta upp välkomstskyltar på olika språk, och lära sig vissa ord på de olika 
språk, för att visa sitt intresse och engagemang. Ladberg (2003) menar att 
modersmålet är viktigt för tankarna. Flera av lärarna menade att modersmålet är 
viktigt för eleverna och att de måste få använda detta språk, då det t ex ger trygghet 
och att det är deras naturliga språk och en del av deras personlighet. Men lärarna 
menade ändå att i skolan är det bäst att de pratar svenska för att lära sig språket och 
komma in i gemenskapen. En del av lärarna hade dock anstängt sig och försökt lära 
sig några få ord på elevernas modersmål. Vi upplevde att de lärare som använde sig 
mest av elevernas modersmål var de lärare som hade elever med språk som står nära 
svenskan och vår kultur t ex tyska och engelska. 

 

6.2.2 Hur arbetar lärarna för att utveckla elevernas olika språk? 
Lärarna menade precis som många av författarna att det är viktigt att eleverna får 
behålla och utveckla sitt modermål. Vissa var dock mer positiva till detta, medan 
andra sa att de hört att det var viktigt men att de inte riktigt visste om de höll med om 
detta. Detta kan vi koppla till lärarnas ålder och se att det är de äldre lärarna som inte 
menar att modersmålet är så viktigt. Dessa lärare menade att modersmålet är ett 
språk man pratar och utvecklar hemma, och att det är föräldrarnas ansvar att se till att 
modersmålet utvecklas. Någon av lärarna antydde att språken kan hindra varandra 
och att det är svårt för elever att hålla flera språk levande i huvudet. Ladberg (2003) 
menar att detta inte stämmer, utan enligt henne är flera språk inget hinder för 
varandra utan ett stöd. Det kan tillfälligt verka som att eleverna tappar ett språk men 
när man lärt sig det nya språket så kommer det gamla tillbaka.  Detta tycker vi visar 
hur viktigt det är att lärarna får vidareutbildning för att kunna stödja sina elever på 
bästa möjliga sätt.  

 

Skolverket (2008) skriver att hur väl skolorna har anpassat sig till de flerspråkiga 
eleverna ofta har koppling till hur många elever med ett annat modersmål än svenska 
som finns på skolan. Lärarna i vår undersökningen upplever att de inte har så mycket 
kunskap och erfarenhet om hur de ska arbeta med flerspråkiga elever. Därför 
bedriver inte skolan en anpassad verksamhet. Detta kan vi då koppla till att det inte 
är så vanligt med flerspråkiga elever på skolan. De två skolor som har betydligt fler 
flerspråkiga elever har vi sett har en mer anpassad undervisning, och får hjälp i form 
av samarbete med FBK, som på de andra skolorna inte existerar.  
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Flera av författarna i vår teoretiska bakgrund tar upp att det är viktigt att vara konkret 
och tydlig då man arbetar med flerspråkiga elever. Det är även viktigt att förenkla sitt 
språk. Detta var något som samtliga lärare i intervjuerna tog upp och även de menade 
att detta var viktigt att tänka på i sitt möte med dessa elever. Flera av lärarna menade 
också att det inte bara är de flerspråkiga eleverna som har nytta av detta utan att det 
kan vara bra för många av de svenska eleverna också. Vi menar att detta ändå visar 
att lärarna har kunskaper och bryr sig om dessa elever, och att anledningen till att det 
inte sker i den utsträckning man kunde önska nog beror på brist på tid och resurser. 
Vi tror inte att det beror på en ovilja att göra det bästa för eleverna ifall detta inte 
sker. Intervjuerna visar dock att lärarna lägger olika stor vikt vid detta, och att vissa 
tycker att det är viktigare att de snabbt lär sig det kommer in i klassen och den 
”vanliga” undervisningen. 

 

6.2.3 Vilkas ansvar anser lärarna det vara att eleverna utvecklar sitt 
modersmål och blir flerspråkiga? 

Lärarna hade olika åsikter om vem som har ansvar för att eleverna utvecklas i sina 
olika språk. De yngsta lärarna såg att de själva har en större del i elevernas 
utvecklande av de olika språken och menade att det är deras ansvar att se till att 
eleverna får en så god språkutveckling som möjligt. Någon av lärarna tog upp att det 
faktiskt står i läroplanen att det är deras ansvar. I Lpo94 (Utbildningsdepartementen, 
2006) står det att elever ska få utveckla sin språkliga förmåga, det står dock inget om 
vilket eller vilka språk. Vi upplever att det är upp till varje lärare att tolka vilka språk 
han/hon tycker att eleven ska utveckla. Några lärare menar att det är rektorns eller 
kommunens ansvar att se till att eleverna får den språkundervisning de behöver. 
Vissa av lärarna menar att de endast har ansvar för elevernas svenska- och engelska-
utveckling. Utvecklandet av modermodersmålet anser lärarna att det är 
modersmålslärarna och föräldrarna som har störst ansvar för. Beneckert m.fl. (2008) 
menar dock att det är viktigt att varje enskild lärare uppmärksammar modersmålet 
kontinuerligt även om det kommer en modersmållärare till skolan ibland. Vi anser att 
otydligheten i vems ansvar det är kan vara en orsak till att eleverna inte får den 
undervisning de egentligen behöver.  

 

6.2.4 Ytterligare intressanta jämförelser  
Lärarna definierade begreppet flerspråkighet på olika sätt, någon menade att det 
innebär att man behärksar flera språk, men poängterade att eleverna inte kan de olika 
språken flytande. De flesta av lärarna menade att man har ett annat modersmål än 
svenska och därmed kan mer än ett språk. Detta kan jämföras med 
Nationalencyklopedins (2010) beskrivning av ordet flerspråkighet, som betyder 
behärskning eller användning av flera språk. Vi anser därmed att alla lärare på något 
sätt, om än lite olika, berör den rätta benämningen.  

 

Skolverkets (2008) undersökningar visar att det finns samband mellan små skolor 
och få flerspråkiga elever och stora skolor och fler elever med ett annat modersmål. 
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Trots att alla skolor vi intervjuat lärare från är relativt små har vi kunnat se samband 
mellan skolans storlek och antalet flerspråkiga elever. Detta innebär att på flera av 
skolorna har det bara varit ett fåtal elever på hela skolan, medan det på de lite större 
skolorna finns flera elever i varje klass. Vi kunde inte se någon koppling mellan 
antalet elever på skolan med annat modersmål och hur lärarna tänkte om 
flerspråkighet och arbetade med det. 

 

Vi har sett att alla lärare mer eller mindre känner att de inte har tillräckligt med 
resurser för att bemöta flerspråkiga elever. Det handlar om tid och gruppstorlek såväl 
som kunskaper. Lärarna är medvetna om att det är viktigt med t ex små grupper och 
mycket tid, precis som Wikström (1996) skriver. Vi tror att mer resurser och tid i 
klasser med flerspråkiga elever skulle göra att lärarna arbetade mer medvetet för att 
främja dessa elevers behov. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har funderat på hur vårt resultat sett ut ifall vi intervjuat manliga lärare. Kanske 
skulle resultatet ha blivit annorlunda, eller kanske det i princip skulle ha blivit 
likadant. Detta är inget vi känner att vi kan spekulera i, utan för att få fram eventuella 
skillnader krävs det studier på detta. Eftersom vi bara intervjuat kvinnliga lärare kan 
vi endast dra slutsatser för kvinnliga lärare. Vi tror att det resultat vi kommit fram till 
skulle bli liknande i andra kommuner, med skolor av liknande storlek i områden med 
någorlunda lika antal flerspråkiga elever. 

 

I vår problemformulering ifrågasätter vi att alla studier vi tagit del av visar på att 
lärarna är positiva till flerspråkighet, då vi inte i samma utsträckning upplevt detta 
när vi varit ute i verksamheten. Vi funderar om det kan vara så att det beror på att det 
skiljer mellan lärarnas tankar och deras handlande. Detta är något som 
Skolinspektionen (2010) sett i sin granskning, då de menar att många lärare är 
positiva till flerspråkighet men att deras verksamhet sällan anpassas efter dessa 
elever. Vår studie kan därmed belysa lärares tankar, men vi vet fortfarande inte något 
om hur det ser ut i klassrummen. Även om de förklarar hur man bör arbeta med 
flerspråkiga elever, är det ingen garanti för i vilken utsträckning det förekommer i 
deras verksamhet. Vi anser därför att det som vidare forskning skulle vara intressant 
att koppla intervjuer, liknande vår, till observationer av dessa lärare i klassrummen 
för att se hur verkligheten ser ut för de flerspråkiga eleverna. Det skulle även vara av 
intresse att studera hur flerspråkiga elever upplever att lärarna bemöter dem och i 
vilken grad undervisningen anpassas. 
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6.4 Slutkommentar på uppsatsen 
Resultaten vi har fått fram har tydligt kunnat jämföras med den teoretiska 
bakgrunden och tidigare studier inom liknande ämne. För att göra studien ännu mer 
tillförlitligt kunde vi eventuellt ha intervjuat flera lärare. Men vi tycker ändå att vi 
intervjuat tillräckligt många lärare för att få en nyanserad bild av lärares inställningar 
och arbetssätt. 

 

Vi har genom denna studie förstått att vi studerat ett komplext problem, som är 
viktigt att ta hänsyn till i vårt kommande yrke. Då resurser och tid inte är något som 
vi själva kan påverka nämnvärt har vi ändå lärt oss flera saker som vi kommer att ta 
med oss ut i verksamheten. Vi har bland annat förstått hur viktigt det är att visa 
engagemang, nyfikenhet och intresse för eleverna och deras olika språk. Vi har även 
lärt oss hur viktigt det är att vara konkret och extra tydlig. 
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BILAGA 1 
INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad tänker du på när jag säger flerspråkighet? 

 

2. Vad har du för erfarenheter av flerspråkiga elever? 

 

3. Tycker du att det finns något positivt med att ha flerspråkiga elever i klassen? 
Om ja, vad är positivt? 

 

4. Tycker du att det finns något negativt med att ha flerspråkiga elever i 
klassen? 

Om ja, vad är negativt? 

 

5. Tycker du att det är viktigt att eleverna får utveckla sitt modersmål?  

Om du tycker det är viktigt; kan du göra något för att hjälpa dem att utveckla 
sitt modersmål?  

Tycker du att eleverna ska få använda sitt modersmål för att tänka och lösa 
uppgifter? 

 

6. Tycker du att elever ska få prata med varandra på sitt modersmål här på 
skolan? 

 

7. Hur hjälper du en elev med annat modersmål att utveckla sitt svenska språk? 
Hur skapar man en miljö som utvecklar elevens svenska språk?  

Behöver de något särskilt?  

Gör du något särskilt?  

Arbetar du på något annat sätt med flerspråkiga elever än med elever som har 
svenska som modersmål och i så fall hur? 

 

8. Känner du att du har de resurser som behövs för att möta flerspråkiga elever? 

Varför/varför inte?  

Finns det någon du kan få hjälp av som kan barnens modersmål? 

 

9. Vems ansvar anser du det vara att hjälpa eleverna att utveckla sitt modersmål 
och se till att de blir flerspråkiga?  
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10.  Har du något du tips eller något du tycker att vi som blivande lärare behöver 
veta då vi kommer att möta flerspråkiga elever? 

 

 


