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ABSTRAKT
Enligt Skolverket (2008) har ungefär en femtedel av eleverna i svenska grundskolor inte 
svenska  som  förstaspråk.  Flerspråkiga  barn  eller  barn  med  små  eller  inga 
svenskkunskaper är därför ingen undantagsföreteelse i dag utan tvärtom något som allt 
fler lärare i allt större utsträckning kan förväntas komma i kontakt med. Detta kräver 
speciell kompetens av lärarna.

Det övergripande syftet med detta arbete var därför att närmare studera hur arbetet med 
flerspråkiga elever sker i skolan. I det här examensarbetet gjordes en undersökning av 
hur lärare i praktiken arbetar med flerspråkiga elever, detta genom en observation av tre 
lärare i deras undervisning av samma förstaklass med många (tre av fyra) flerspråkiga 
elever.  Under  observationen  fokuserades  det  på  aspekterna  metoder  och  strategier, 
kommunikation och interaktion samt flerspråkighet som stöd.

Sammanfattningsvis kan konstateras att pedagogerna i stor utsträckning använde sig av 
de  i  litteraturen  och  forskningen  beskrivna  metoderna  i  sin  undervisning.  De  flesta 
observerade strategier har gott stöd i den relevanta litteraturen. Utöver en extra tydlighet 
i muntliga och skriftliga instruktioner, liksom en mycket metodisk användning av tavlan, 
skilde sig inte undervisningen från den i klasser med få eller inga flerspråkiga elever, 
enligt våra erfarenheter från tidigare vfu:er. Detta kan till viss del bero på att ingen av de 
observerade lärarna hade formell utbildning i svenska som andraspråk.

Nyckelord: flerspråkig, tvåspråkig, lågstadium, pedagog, lärare.
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1 INTRODUKTION
Enligt  Skolverket  (2008)  är  det  idag  mycket  vanligt  med  elever  med  ett  annat 
modersmål än svenska. Ungefär en femtedel av eleverna i svenska grundskolor har 
inte  svenska  som förstaspråk,  även  om andelen  varierar  över  landet.  Under  våra 
vfu:er på olika skolor och förskolor i södra Sverige och Norden kunde vi uppleva 
verkligheten  bakom  dessa  statistiska  fakta  och  blev  mycket  intresserade  av  och 
nyfikna på hur arbetet med barn med flera språk bedrivs och hur lärare dels kan stötta 
och dels kan utvecklas av dessa barn i sitt dagliga arbete. Vi fick också intrycket att 
risken är stor för att dessa barn ibland förbises, missuppfattas eller inte får det stöd 
som de borde ha. Eftersom andelen barn med annat modersmål än svenska troligen 
inte kommer att minska i framtiden känns ämnesområdet både viktigt och aktuellt, 
och något som allt fler lärare i allt större utsträckning kan förväntas komma i kontakt 
med och bör ha kompetens inom.

Eftersom  ämnet  ”flerspråkiga  barn”  inte  bara  är  oerhört  spännande,  utan  också 
alldeles för brett  för att  kunna göras rättvisa i  ett  examensarbete  med dess snäva 
tidsramar begränsades omfattningen i detta arbete till ett par mer specifika aspekter. 
Dessa var vad som kännetecknar lärarens arbetssätt med flerspråkiga elever samt på 
vilket sätt flerspråkighet fungerar som stöd i undervisningen. När det gällde vad som 
kännetecknar  lärarens  arbetssätt  lades  fokus  på  metoder  och  strategier  samt 
kommunikation och interaktion. Undersökningen gjordes genom observationer i en 
förstaklass,  där  tre  av  fyra  elever  inte  hade  svenska  som  modersmål.  Klassen 
undervisades av tre olika lärare och observationerna utfördes under lektioner i flera 
olika ämnen.
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2 BAKGRUND

2.1 Tillägnandet av ett andra språk

Att arbeta med många elever med olika modersmål ställer särskilda krav på läraren. 
Även om eleverna är äldre har de likartade inlärningsstrategier som små barn som lär 
sig sitt förstaspråk, enligt Carlssons (2006) studie av barn i åttaårsåldern. Författaren 
menar  att  språktillägnandet  bygger  på en kreativ  process och inte  bara imitation. 
Eleverna hittar på egna ordformer som inte finns i omgivningen, eftersom imitation 
är en strategi som inte räcker i längden. I takt med att eleverna behöver hantera allt 
fler ord så måste de använda andra inlärningsstrategier. Carlsson (2006) berättar att 
eleverna använder något som hon betecknar som en ”u-formad” process, där den 
rätta strukturen överges till förmån för nya hypoteser. Två exempel på detta är orden 
”gådde” och ”springde”. Oavsett modersmål börjar barn utveckla konstruktionerna 
på samma sätt, vilket kallas inlärningsgångar. Det betyder att varje steg innebär ett 
utvecklingsstadium.  Barn  brukar  gå  igenom alla  stadier,  understryker  författaren, 
men det finns inga klara gränser mellan stadierna.

Det Carlsson (2006) beskriver kallas processbarhetsteorin. Den skapades av Manfred 
Pienemann  1998.  Processbarhetsteorin  innebär  att  under  språkutvecklingen  kan 
eleverna  bara  skapa  eller  förstå  de  lingvistiska  former  som  de  inlärda 
språkprocesserna  tillåter,  skriver  Pienemann,  Kessler  och  Itani-Adams  (2011). 
Författarna menar att läraren behöver förstå uppbyggnaden av språkprocessen, vilket 
gör  det  möjligt  att  förutse  den  lingvistiska  utvecklingen  i  språkproduktion  och 
språkförståelse oavsett vilket språk det gäller. Delarna i processen utförs till stor del 
automatiskt  och  omedvetet.  Resultatet  syns  gradvis  och  grammatisk  information 
sparas  som ett  tillfälligt  minne,  enligt  författarna.  Pienemann,  Kessler,  och Itani-
Adams (2011) pekar på att processbarhetsteorin är universell och inte knuten till ett 
specifikt språk. I princip kan den användas för att tolka grammatisk information på 
vilket språk som helst. Teorin innebär att eleven inte har någon valmöjlighet utan 
måste följa en bestämd ordning, även om det finns ett visst spelrum när grammatiken 
skapas. Pienemann, Kessler och Itani-Adams (2011) skriver att processbarhetsteorin 
bland annat har prövats på arabiska, kinesiska, engelska, tyska, japanska, italienska, 
spanska och svenska.

När processbarhetsteorin prövades på det svenska språket samarbetade Pienemann 
med Eva-Kristina Salameh. I en rapport visar Salameh (2010) att svensk-arabiska 
barn i 4-5-årsåldern med normal andraspråksutveckling kan visa en hög grammatisk 
nivå redan efter två års svenskundervisning. Det innebär att deras språkliga nivå är 
hög.  Salamehs  (2010)  undersökning  visar  att  barn  i  samband  med  skolstarten 
behöver organisera om sina lexikala nätverk, eftersom de då får en snabb tillväxt av 
ordförrådet. De måste lära sig över- och underordning för att snabbt kunna hitta rätt 
ord.  Detta anser Salameh (2010) vara en förutsättning för att  eleverna ska kunna 
tillgodogöra sig språkundervisningen.
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Durgunoglu och Oney (2000) har bland annat studerat hur elever lär sig skriva. Dë  
framhåller  att  skrivkunnighet  inte  bara  innebär  själva  skrivtekniken,  utan  också 
förmågan att kunna uttrycka tankar och åsikter på ett tydligt och sammanhängande 
sätt. Enligt Durgunoglu och Öney (2000) måste elever först förstå det talade språket 
innan de kan lära sig skriva. Hörförståelsen och avkodningen är två delar som kan 
leda till skrivinlärning, menar författarna. Utöver detta måste elever också förstå hur 
och varför skrivspråk används, liksom de måste känna till de för skrivspråket typiska 
symbolerna. Att förstå släktskapet mellan komponenterna i tal- och skriftspråket är 
en tredje del i elevers skrivutveckling, skriver Durgunoglu och Öney (2000). Detta 
innebär bland annat att elever måste kunna identifiera ord, stavelser och fonem i det 
talade språket innan de kan lära sig skriva.

2.2 Lärarens arbetssätt
Att  möta  skolan  när  man  inte  behärskar  skolans  språk  kan  innebära  att 
undervisningen  blir  näst  intill  obegriplig.  Att  inte  kunna  förmedla  sina 
färdigheter, erfarenheter eller behov kan upplevas som att inte ha något värde i  
den svenska skolan. (Torpsten 2008 s 12)

Torpsten (2008) beskriver hur skolmiljön kan upplevas av den elev som ännu inte 
behärskar svenska språket,  och hur viktig lärarens roll  därför blir  när elever med 
andra  modersmål  än  svenska  sitter  i  klassrummet.  Även  Sandström  (2010) 
poängterar att alla lärare måste förstå hur det är att få undervisning som inte är på 
modersmålet, och hur det är att undervisas av någon som har helt andra kulturella 
värderingar, för att bättre kunna förstå elever med annat modersmål. Att bara ha en 
allmänt välvillig inställning till mångkultur räcker inte för att kunna erbjuda eleverna 
en korrekt undervisning, anser hon. Utbildning är minst lika viktigt som en god vilja. 
Samtidigt  väljer  många  enligt  Sandström (2010)  att  arbeta  i  flerspråkiga  klasser 
eftersom de har intresse för andra kulturer, vilket hon ser som en förutsättning för att 
lyckas i sitt yrke. Sandström (2010) anser att läraren har ett stort ansvar att inkludera 
alla i klassrummet i gruppen vi:

Läraren förutsätts kunna stimulera sin ”grupp” det vill säga den grupp elever de 
[sic!] ansvarar för, till att definiera sin grupp på ett sådant sätt att även elever 
med  annan  kulturell  bakgrund  inbegrips.  Läroplanen  föreskriver  ju  att 
förhandlingar ska göras om hur arbetet ska bedrivas i klassen och i skolan. För 
sin  egen  och  klassens  arbetsro  krävs  förstås  också  att  denna  ”interkulturella 
förhandling” genomförs lyckosamt. Här finns allt att vinna och allt att förlora! 
(Sandström 2010 s 22)

Enligt  Calderón,  Slavin  och  Sánchez  (2011)  är  det  typiska  för  utbildningarna  i 
engelska som andraspråk att alla som saknar tillräckliga kunskaper i engelska hamnar 
i samma klassrum. En lärare ska uppfylla alla elevers behov, trots att de har extremt 
olika kunskaper i såväl läsning som skrivning. All personal måste vara medveten om 
varför  elever  ibland  lyckas  och  ibland  misslyckas,  skriver  Calderón,  Slavin  och 
Sánchez (2011). Personalen måste också försöka hitta lösningar och utvärdera hur 
dessa fungerar, anser författarna. Hickey (2012) ser till skillnad från Calderón, Slavin 
och Sánchez alla  barn med andraspråk som en ganska homogen grupp, som kan 
behöva extra stöd i skolan. Som en del av det duala lärandet vill Hickey (2010) ta 
tillvara möjligheten att som lärare lära av dessa elever.
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Enligt  Durgunoglu  och  Öney  (2000)  består  undervisningen  i  engelska  som 
andraspråk ofta enbart av övningar i att tala och lyssna. Andra aktiviteter börjar inte 
förrän eleven är ”språkkunnig”. Författarna skriver att muntligt flyt ofta ses som en 
förutsättning för läs- och skrivinlärning. Durgunoglu och Öney (2000), vars studie 
utförts  i  en förstaklass, menar dock att  barn oftast  förstår mycket mer än vad de 
själva kan producera språkligt. Därför kan det vara kontraproduktivt att vänta tills 
barnet  talar  flytande innan läsinlärningen börjar.  I  stället  bör  läraren  fokusera  på 
hörförståelse.

Durgunoglu och Öney (2000) får medhåll av Ladberg (2003) på punkten om barns 
språkförståelse.  Ladberg  (2003)  anser  att  det  finns  två  ordförråd,  dels  det  aktiva 
ordförrådet och dels det receptiva ordförrådet. Det aktiva ordförrådet innehåller ord 
som används aktivt. I det receptiva ordförrådet finns ord som förstås när de hörs i 
omgivningen, men som individen ännu inte själv börjat använda. En väg att utvidga 
elevers ordförråd är enligt Ladberg (2003) att som lärare arbeta med variation av ord. 
Lärare kan med fördel låta äldre elever arbeta med dikter och sångtexter. För själva 
språkförståelsen är det däremot viktigt med upprepning, menar Ladberg (2003). Hon 
påtalar  att  detta  är  grunden i  den språkliga basen,  där  uttal  och grammatik ingår 
liksom en automatiserad förståelse. Momentet med upprepning gäller även lärarens 
egna ord. Ladberg (2003) skriver att lärare som är osäkra på om eleverna förstått ofta 
helt  enkelt  utgår  ifrån  att  de  inte  har  gjort  det,  och  därför  provar  nya 
förklaringsmodeller. Samma teori upprepas fast med andra ord.

När  det  gäller  undervisning  i  skrivande  framhåller  Lundin  (2010)  vikten  av  att 
lärarna samtalar med eleverna om texter och texters uppbyggnad, vilket kan göra 
eleverna duktigare på textproduktion och förbättra kvaliteten på deras texter. Bland 
annat vill hon att lärarna ska lära ut vilka olika sorters texter det finns samt vara 
uppmärksamma på  att  vissa  elever  kräver  större  lärandestöd  än  andra  i  samtliga 
genrer. Lundins (2010) studie är gjord bland tredjeklassare.

Hur lärare arbetar med flerspråkiga elever i ämnet matematik har Landström Löfgren 
(2010) studerat. I hennes studie beskriver matematikläraren på en F-5-skola hur det 
finns ett behov av variation inom matematikundervisningen precis som inom övriga 
ämnen.  Matematikläraren  som  uttalar  sig  i  studien  vill  prata  och  resonera  med 
eleverna kring matematiska begrepp för att  eleverna ska utveckla både språk och 
kunskaper  i  matematik.  Vidare  framhåller  samma  lärare  att  resonemang  och 
kommunikation är av stor vikt för språkutvecklingen, och att språket kan bli direkt 
lidande om eleverna bara sitter och räknar algoritmer för sig själva. Enligt Landström 
Löfgren (2010) är matematik ett ämne där en stor andel elever med annat modersmål 
än svenska har svårt att nå målen. Hon varnar för att det ofta är svårt att anpassa 
undervisningen till dessa elevers tidigare förutsättningar och kunskaper. Landström 
Löfgren  (2010)  beskriver  hur  matematikundervisningen  domineras  av  läroböcker, 
som inte är författade på elevernas modersmål. För att kompensera detta ägnas tid åt 
gemensamma genomgångar, lekar och spel som kan ge variation i undervisningen, 
beskriver en matematiklärare som deltog i undersökningen.
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2.3 Flerspråkighet som stöd
Sneddons (2008) undersökning visar att barn från samtliga undersökta språkgrupper 
har fördelar av att läsa på två språk samtidigt. På så sätt stärks såväl deras modersmål 
som  deras  andraspråk,  i  det  här  fallet  engelska.  Några  albansk-  respektive 
urdutalande barn observerades tillsammans med sina mödrar,  några turkisktalande 
var med sina kamrater och ett fransktalande barn samverkade med den fransktalande 
undersökaren.  Undersökningstillfällena  spelades  in  och  dialogen  skrevs  ned. 
Urdutexten transkriberades med det latinska alfabetet. Barnen, som alla var mellan 
sex och nio år gamla, hade tidigare deltagit i flerspråksprojekt. Efter att ha genomfört 
undersökningen kom Sneddon (2008) fram till att modersmålet och hemkulturen är 
avgörande för att lära sig engelska, det aktuella andraspråket i studien.

Sneddon (2008) anser att språket är det främsta verktyget för att visa elevernas unika 
erfarenheter och deras tankar om kommunikation med omgivningen. Alldeles för ofta 
väljer lärare att inte alls ta tillvara modersmålet, utan förväntar sig att de tvåspråkiga 
eleverna  ska  anpassa  sig  till  den  helengelska  klassrumsmiljön,  som bara  speglar 
medelklassen, hävdar Sneddon (2008). Därför kan elever som lär sig engelska som 
andraspråk stöta på problem när de ska förstå instruktioner,  eftersom de inte kan 
koppla dessa till tidigare kunskaper och erfarenheter. Han menar vidare att lärare kan 
ge eleverna möjlighet att utvecklas till  att bli additivt tvåspråkiga samt bredda de 
lingvistiska  tillgångar  som finns  i  hemmet  till  att  också  omfatta  läroböckerna.  I 
Sneddons (2008) studie framgår hur lärare som inte delar språk med eleverna ändå 
kan hjälpa barnen att bli additivt tvåspråkiga. Det betyder att språken drar nytta av 
varandra  och  att  båda  språken  stärks.  Genom  att  låta  eleverna  använda  sitt 
modersmål i klassrummet kan läraren stödja den utvecklingen, även om han eller hon 
inte själv behärskar det andra språket, skriver Sneddon (2008). Läraren kan därmed 
ge eleverna utrymme att utveckla sin flerspråkiga identitet och förbereda dem för sin 
roll i ett mångkulturellt samhälle.

Enligt  Brooks  och  Karathanos  (2009)  är  inlärningen  av  första-  och  andraspråket 
beroende av varandra,  och enklast  lär  man sig på  det  språk man behärskar  bäst. 
Framförallt  är  det  läskunnigheten  som är  viktig,  framhåller  författarna.  Ju  högre 
läskunnighet på förstaspråket, desto lättare går andraspråksinlärningen. Brooks och 
Karathanos (2009) menar att lärare kan dra nytta av elevernas modersmål, även om 
de inte själva talar eller förstår det. Det viktiga är att se det extra språket som en 
tillgång.  Till  exempel  kan  föräldrarna  uppmuntras  att  hjälpa  till  att  förbättra 
läskunnigheten i modersmålet och eleverna kan använda lärloggar på modersmålet. 
Brooks  och  Karathanos  (2009)  menar  att  eftersom eleverna  ofta  får  läsförståelse 
tidigare än de blir säkra på att skriva på andraspråket, är det viktigt att i första hand 
se till  innehållet.  Rättstavningen kan komma senare.  Att  författarna värnar om att 
bevara och tillvarata elevers modersmål och kultur inom skolan, förklarar de med att 
flerspråkighet och mångkultur ska ses som tillgångar inte bara för skolan utan för 
hela samhället. Detta är slutsatsen de kommit fram till efter sitt arbete.
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Thomas och Colliers (1997) undersökning omfattar 700 000 elever, som alla följts 
från att de började tredje klass. Det är en longitudinell undersökning som pågick i tio 
år per elev. Författarna har studerat hur undervisning anpassas till flerspråkiga elever 
samt hur  länge dessa bör gå i  förberedelseklasser.  De menar  att  instruktioner  till 
flerspråkiga elever visserligen måste anpassas till deras lärnivå, men att målet hela 
tiden ska vara att flytta över dem till den ordinarie studiegruppen. Till en början kan 
de flerspråkiga eleverna behöva gå i förberedelseklass, och det är viktigt att de inte 
flyttas därifrån förrän de är redo att,  som författarna uttrycker det,  framgångsrikt 
tävla  med  eleverna  som har  engelska  som förstaspråk.  Det  är  främst  tiden  som 
Thomas och Collier (1997) uppmärksammar, flerspråkiga elever måste få tillräckligt 
med tid att lära sig språket innan de flyttas över till ordinarie klasser, men det får 
heller  inte  dröja  så  länge  att  de  ställs  utanför  de  möjligheter  som  den  vanliga 
undervisningen innebär. Thomas och Collier (1997) uppmanar lärare att inte se elever 
med främmande modersmål som problem:

Your English learners are not ”broken” and they don't need fixing. What they do 
need is an opportunity to keep up in academic and cognitive development while 
they are enriching themselves by adding the world's most powerful  language, 
English, to their own language. They have acquired their first language naturally 
from  birth  and  have  continued  to  develop  this  spoken  language  to  age-
appropriate level, providing them with a natural resource to assist our country, 
(Thomas & Collier 1997 s 79)

Fridlund (2011) har i sin studie följt verksamheten i två skolor och observerar att 
talet  om  mångkultur  och  vikten  av  att  bevara  modersmålet  inte  avspeglar  sig  i 
undervisningen. Hon anser att talet om den mångkulturella skolan verkar vara just 
bara  tal.  Fridlund  (2011  s  143)  hänvisar  till  dokument  som  framhåller  att  ”den 
mångkulturella skolan ska ses som en tillgång” medan de insatser som görs när det 
gäller integration ”snarare verkar rikta in sig på att mildra det mångkulturella, så att 
det  inte  blir  alltför  olikt.”  Fridlund  (2011 s  143)  konstaterar:  ”Utgångspunkten  i 
dokumenten  kan  därför  snarare  ses  som förhöjd  beredskap  inför  mötet  med  det 
okända och problematiska än en förväntan inför att få ta del av deras tillgångar.”

Hur flerspråkiga barn använder sina olika språk har Hughes m.fl. (2006) undersökt. 
De  menar  att  barn  har  flera  olika  språkliga  koder  beroende  på  vem  som  är 
medkommunikatör eller mottagare. För flerspråkiga barn finns möjlighet att som en 
del av kodväxlingen samtidigt byta språk. I  klassrummet kan detta observeras då 
barn från samma språkgrupp byter kod till  sitt  gemensamma modersmål.  Hughes 
m.fl. (2006) konstaterar att det är en additiv tvåspråkighet, när eleverna har en god 
grund i sitt hemspråk och andraspråket blir ett tillägg till den språkliga repertoaren. 
Eleverna kan välja det språk som passar bäst för förståelsen, humorn eller det sociala 
sammanhanget. Tack vare det kan de integrera sina erfarenheter av flera språk och 
kulturer till en helhet, menar författarna. Hughes m.fl. (2006) tycker att kodväxlingen 
bör betraktas som en tillgång. De påtalar att eleverna måste ha en god förståelse i 
flera kulturer och en djup insikt i de underliggande strukturerna och målen i flera 
språksystem. För att lyckas måste elever som byter kod helt enkelt ha många olika 
kognitiva resurser. Hughes m.fl.  (2006) belyser att flerspråkiga elever har sociala, 
kulturella och språkliga verktyg som gör att de kan sammanfoga erfarenheter från 
flera språk.
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Torpsten  (2008)  delar  Hickeys  syn  på  matematikämnet  som  en  möjlighet  för 
flerspråkiga elever. Torpsten (2008) poängterar att det är viktigt för dessa elever att 
möta både första- och andraspråket för att  nå en åldersadekvat nivå i  matematik. 
Landström Löfgren (2010) konstaterar att en god språkförståelse är viktig också för 
matematikinlärningen. Tack vare att eleverna får kommunicera och interagera får de 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och verkligen förstå. Om flerspråkseleverna får 
kommunicera  på  flera  språk  uppnås  oftast  god  effekt  på  kunskapsnivån  och 
processen som gör att eleverna kan skapa sig en matematikidentitet.

Även Sandström (2010) belyser språkets betydelse i matematiken. I sin studie skriver 
hon  bland  annat  om  en  flerspråkig  14-årig  flicka,  som  läste  på  inför  ett 
matematikprov.  Flickan  hade  alla  de  matematiska  begreppen  klara  för  sig,  men 
misslyckades trots detta på provet. När läraren efteråt gick igenom provet med henne 
visade det sig vad som var problemet. Flickan klarade att räkna ut uppgifterna när 
hon fått dem förklarade för sig, men på det skrivna provet hade frågorna formulerats 
som berätta! Hon visste inte vad ordet berätta betydde. Sandström (2010) varnar för 
att  liknande  situationer  kan  leda  till  att  lärare  missbedömer  elevers  kunskaper  i 
matematik, och i värsta fall stämplar eleverna som begåvningshandikappade. I fallet 
med den 14-åriga flickan ställdes samma krav på henne som på resten av klassen, 
men språket blev ett hinder, påpekar Sandström (2010).
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3 SYFTE

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare i praktiken arbetar med 
flerspråkiga elever i  skolan.  Detta är  ett  brett syfte som har mynnat ut  i  följande 
frågeställningar:

• Vad  kännetecknar  lärarens  arbetssätt  med  flerspråkiga  elever  gällande  
metoder och strategier respektive kommunikation och interaktion?

• På vilket sätt fungerar flerspråkighet som stöd i undervisningen?
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4 METOD

Nedan  beskrivs  metodval,  undersökningsgrupp,  genomförande  av  observationer, 
bearbetning av datamaterial, etiska överväganden samt diskussion kring metoden.

4.1 Metodval

Metoden som används i det här examensarbetet  är  direkt observation.  Vi ville på 
detta vis få uppgifter som inte först tolkats eller omtalats i andra hand. Detta finns det 
också stöd för i litteraturen, då flera författare förordar just observation som metod. 
Till  exempel  lyfter Einarsson  och  Chiriac  (2002)  fram  flera  fördelar  med 
observationer. De anser att en observation är mer direkt än till exempel en intervju, 
och att observatören här får se vad som faktiskt händer och inte bara vad människor 
säger  att  de  gör  eller  tänker.  Intervju  som  metodval  övervägdes,  men  då  detta 
befarades  resultera  i  tillrättalagda  svar  valdes  denna  metod  bort.  Också  i  detta 
antagande ger Stukát (2005) medhåll. Han anser att det kan vara stor skillnad mellan 
vad människor påstår sig göra och vad de faktiskt gör. Just detta, att observatören 
själv  registrerar  skeendet,  kan  samtidigt  vara  en  nackdel.  Situationer  som annars 
kunde förklarats genom en intervju lämnas observatören själv att tolka. Även Patel 
och  Davidson  (2003)  menar  dock  att  resultatet  ökar  i  tillförlitlighet  då 
studieunderlaget inte utgörs av tillrättalagda intervju- eller  enkätsvar utan faktiska 
skeenden.  Författarna  anser  vidare  att  observation  som  undersökningsmetod  är 
särskilt  användbar  när  beteenden  i  naturliga  situationer  ska  studeras.   Detta  var 
ytterligare en anledning till att valet av arbetsmetod föll på observation.

I det här examensarbetet observeras lärare i årskurs ett, och som ett led i att förstå 
deras metoder och strategier var vi beroende av att studera deras interaktion med 
eleverna. Detta moment bedömdes vara lättast att göra med hjälp av mikrofoner, som 
ganska snart glömdes bort av samtliga närvarande i klassrummet. Målet var slutligen 
att observera så naturliga lärsituationer som möjligt, vilket underlättades av att ha två 
observatörer närvarande. Genom placering av såväl mikrofoner som observatörer i 
olika  delar  av  klassrummet  kunde  skeenden  studeras  från  mer  än  ett  håll.  Två 
personer  ser  mer  än en,  och  tillsammans  med ljudupptagningar  och anteckningar 
gavs en mer fullständig bild av vad som hände.

4.2 Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen  i  den  här  observationsstudien  utgjordes  av  tre  lärare  som 
tillsammans undervisade en förstaklass. En lärare var klassföreståndare för klassen 
och  bar  det  pedagogiska  ansvaret.  Hon  var  37  år  och  utbildad  1-7-lärare  med 
matematik-  och naturvetenskaplig inriktning.  Hon arbetade på skolan sedan 1999. 
Nästa lärare var utbildad  förskollärare.  Hon var 43 år och tjänstgjorde på skolan 
sedan 1999. Hon hade det pedagogiska huvudansvaret  för eleverna när de gick i 
förskoleklass och följde sedan med dem till första klass. När klassen så småningom 
ska börja tvåan kommer hon att lämna den för att åter få en ny förskoleklass. Den 
tredje läraren var 45 år och utbildad grundskollärare.  Även hon anställdes på den 
aktuella  skolan  år  1999.  Ingen  av  lärarna  hade  någon  utbildning  i  svenska  som 
andraspråk.
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Eleverna i klassen utgjordes i huvudsak av barn med annat modersmål än svenska. 
Av de totalt 21 eleverna hade bara fem svenska som modersmål. Övriga 16 elever 
var antingen födda utomlands eller hade minst en förälder som var född utomlands. 
Sammanlagt  fanns  sju  olika  språk  representerade  i  klassen.  Dessa  var  albanska, 
arabiska,  bosniska,  kinesiska,  kurdiska,  somaliska  och  svenska.  Att  valet  av 
observationsgrupp föll på just denna klass var främst för att den hade så stor andel 
flerspråkiga elever.

4.3 Genomförande av observationer

Observationerna fördelades på tre dagar och omfattade totalt åtta timmar. Lektioner 
som observerades var svenska, matematik, bild, musik samt ett allmänt arbetspass då 
eleverna  arbetade  individuellt  med olika  ämnen.  Med stöd  av  det  Einarsson  och 
Chiriac (2002) skriver om att videokameran frigör observatörerna från papper och 
penna  var  avsikten  att  videofilma  observationerna.  Genom  att  filma  situationer 
registreras inte bara det talade ordet utan även tystnad, pauser och mimik, det vill 
säga  det  som Stukát  (2005)  benämner  verbala  respektive  icke-verbala  skeenden. 
Videoinspelning gav dock inte skolan tillstånd till medan däremot en ljudupptagning 
godkändes. Samtliga observationer spelades därför in med hjälp av videokamera med 
blockerad lins. Även utan bild gav denna metod många av videofilmningens fördelar, 
såsom att  uttal  och pauser m.m. registrerades.  Ljudupptagningarna kompletterades 
också med egna anteckningar,  där det  som annars skulle  fångats  på bild  i  stället 
skrevs ned. Visserligen frigjordes då inte observatörerna helt från papper och penna, 
men det var stor skillnad mot att endast förlita sig på anteckningar. Nu fungerade den 
skrivna informationen enbart som komplement till ljudupptagningarna. Givetvis hade 
observationerna kunnat bli mer detaljerade om videofilmning hade tillåtits, eftersom 
det som bilden förmedlar trots allt är svårt att kompensera. I viss mån uppvägdes 
denna nackdel dock av att  observationerna utfördes av två personer, placerade på 
olika ställen i klassrummet.

Einarsson och Chiriac (2002) understryker just värdet av att vara två observatörer. I 
den  här  studien  var  båda  observatörerna  dessutom  utrustade  med  var  sin 
videokamera, här använd som mikrofon. Observationer interagerar visserligen alltid i 
viss mån med undervisningen, men eftersom de i jämförelse med intervjuer bedöms 
ge  ett  resultat  med  högre  reliabilitet,  valdes  ändå  denna  metod.  För  att  i  stället 
interferera  minimalt  placerades  observatörerna  och  kamerorna  i  var  sin  del  av 
klassrummet.  Att  inspelningen  skedde  från  fasta  platser  hade  både  för-  och 
nackdelar. Till fördelarna hörde att eleverna snabbt glömde den extra utrustningen i 
klassrummet. Hade observatörerna i stället gått runt med mikrofoner i händerna hade 
det säkert varit svårare att bortse från inspelningsmomentet. En annan fördel var att 
observatörerna slapp anteckna allt som sades utan kunde koncentrera sig till fullo på 
att iaktta lärare och elever. Till nackdelarna hörde att det i något enstaka fall var svårt 
att uppfatta vad eleverna sa när flera talade samtidigt. Då klassrummet var relativt 
litet var detta dock inget stort problem, varför fördelarna med ljudupptagning från 
fasta  platser  uppvägde  nackdelarna.  Klassrummet  var  möblerat  med  grupper  av 
bänkar. Det stod en grupp om fyra bänkar i varje hörn, och en grupp i mitten av 
rummet. I en grupp ingick fem bänkar. Längst fram stod ett halvcirkelformat bord 
med böcker och annat material. 



13

Eftersom den här observationen var av det slag som Einarsson och Chiriac (2002) 
kallar öppen observation informerades eleverna om varför klassen skulle spelas in. 
Vi presenterades och fick berätta vad uppgiften bestod i. Därefter intog vi platser i 
bakgrunden och deltog inte aktivt på något sätt i undervisningen. Att observationerna 
delades upp på tre tillfällen berodde främst på att eleverna i viss mån skulle hinna 
vänja sig vid att ha besök i klassrummet. För att kunna studera lärarnas undervisning 
krävdes det att eleverna i största möjliga utsträckning betedde sig som vanligt, vilket 
innebar  att  både  kameror  och  observatörer  smälte  in  och  blev  så  osynliga  som 
möjligt.

4.4 Bearbetning av datamaterial

Ljudupptagningarna studerades och dialogen transkriberades samma dag alternativt 
direkt  påföljande  dag.  Arbetet  med  innehållsanalysen  var  relativt  tidskrävande 
beroende på att två kameror användes. Fördelarna var dock stora, eftersom händelser 
från  olika  delar  av  klassrummet  kunde  studeras.  Stukát  (2005)  menar  att 
observatören själv utgör mätinstrument genom att registrera vad han eller hon ser och 
hör. Stukát (2005) påpekar att eventuella mellanled på så sätt blir överflödiga. I linje 
med  detta  betraktade  vi  oss  själva  som  de  mätinstrument  Stukát  nämner,  och  i 
samband  med  transkriberingen  renskrevs  även  samtliga  anteckningar  med 
kompletterande observationer. Slutligen valdes relevanta citat ut. Urvalet skedde med 
utgångspunkt  i  studiens  frågeställningar.  Under  det  här  arbetet  framgick  det  hur 
mycket av språkutvecklingen som faktiskt skedde under andra lektioner än svenska. 
Transkriberingarna sorterades nämligen också efter vilken lektion de tillhörde, och 
när de relevanta citatet hade valts ut var inte lektionerna i svenska mer representerade 
än något annat ämne. Därefter tematiserades och strukturerades materialet utifrån de 
delaspekter  som studien  särskilt  fokuserade  på,  nämligen  metoder  och strategier, 
kommunikation och interaktion respektive flerspråkighet som stöd.

4.5 Etiska överväganden

Vid alla former av undersökningar är etiken viktig. Fokus måste alltid ligga på vad 
som ska observeras och varför. Information som tas fram får aldrig leda till onödig 
skada för någon, och observerade personer ska inte heller lida men av observationen, 
om detta kan undvikas. Patel och Davidson (2003) manar till allmän försiktighet i 
dessa  sammanhang.  Vid  undersökningarna  har  därför  stor  vikt  lagts  vid  de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. De har fått löpa 
som  en  röd  tråd  genom  arbetet,  och  då  inte  minst  vid  förberedelserna.  Inför 
observationen  togs  kontakt  med  både  ansvarig  lärare  och  rektor,  men  då  inget 
tillstånd för filmning kunde medges diskuterades andra alternativ fram. I samråd med 
rektor och lärare bestämdes att en ljudupptagning föll inom ramarna för de etiska 
principerna  som  Vetenskapsrådet  (2002)  tagit  fram.  Principerna  ställer  fyra 
huvudkrav  på  forskning:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet.
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Informationskravet handlar om att den som ska observeras har rätt att informeras om 
vad studien handlar om och varför han eller hon ska observeras samt att deltagande 
är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att personer som ska observeras får lämna sitt 
samtycke.  Båda  dessa  krav  uppfylldes  då  eleverna  vid  första  mötet  med 
observatörerna  informerades  om  studien  som  skulle  utföras  i  deras  klass  samt 
tillfrågades om de ville delta. En flicka räckte upp handen och bad att inte behöva 
vara  med.  Inga  kommentarer  från  henne  finns  därför  med  i  studien. 
Konfidentialitetskravet syftar till att skydda observerade personers integritet. Särskilt 
vid  känsliga  frågor  är  detta  krav  viktigt,  då  personer  som  deltar  i  studier  ska 
garanteras anonymitet. Uppgifter de lämnar ska avidentifieras och tystnadsplikt ska 
gälla.  Nyttjandekravet  handlar  om att  information som framkommit  vid forskning 
inte får användas i andra sammanhang utan tillstånd. I den här studien är samtliga 
observerade  individer  avpersonifierade.  Inga  namn nämns,  varken på  elever  eller 
lärare.  De  tre  lärarna  beskrivs  till  ålder,  utbildning  samt  antal  år  i  yrket.  I 
resultatdelen  redovisas  deras  kommentarer,  men  då  enbart  utifrån  deras  roll  som 
lärare. Vem av lärarna som säger exakt vad saknar betydelse i detta sammanhang 
och behöver därför inte framgå. Det insamlade materialet  används enbart  i  denna 
studie, varför även nyttjandekravet uppfylls.

4.6 Metoddiskussion

Såväl Stukát (2005) som Einarsson och Chiriac (2002) menar att det finns en rad 
fördelar med observation som metod. Observatören registrerar själv vad som sker. 
Ingen annan bearbetar materialet  och processen behöver heller  inte inverka på de 
observerade personerna. Observatören har fördelen att vara där det händer när det 
händer,  skriver  Stukát  (2005).  Han inser  dock att  det  som är  en  fördel,  att  inga 
mellanled behövs, naturligtvis också kan upplevas som en nackdel. Ingen annan kan 
förklara händelserna som observeras, utan observatören måste själv tolka det som 
sker. Här kan det troligtvis vara en fördel att vara flera observatörer, anser Einarsson 
och Chiriac (2002).  Dessa kan då hjälpas  åt  att  skapa en så fullständig  bild som 
möjligt av de observerade situationerna.

Även  Einarsson  och  Chiriac  (2002)  medger  att  det  finns  negativa  aspekter  med 
observationer, och då främst när tekniska hjälpmedel används. Författarna menar att 
närvaron  av  exempelvis  en  videokamera  eller  en  bandspelare  kan  inverka  på  de 
observerade personernas  agerande.  Att  använda liknande tekniska hjälpmedel  kan 
också leda  till  att  omfånget  av det  insamlade  materialet  blir  alltför  stort,  och att 
efterarbetet med transkriberingen därför kan bli omfattande och tidskrävande.

Trots  allt  anser  ändå Einarsson och Chiriac  (2002) att  fördelarna  med inspelning 
överväger.  Med bandspelare registreras inte bara vad som sägs utan även hur det 
sägs.  Pauser,  betoningar,  tystnader  och  uttal  tramträder  tydligt.  Används 
videokamera registreras även kroppsspråket.
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5 RESULTAT

I den här studien har en observation gjorts med fokus på det övergripande syftet som 
handlar om hur arbetet med flerspråkiga elever sker i skolan. Ur detta syfte har två 
frågeställningar utkristalliserats. Dessa är:

• Vad  kännetecknar  lärarens  arbetssätt  med  flerspråkiga  elever  gällande  
metoder och strategier respektive kommunikation och interaktion?

• På vilket sätt fungerar flerspråkighet som stöd i undervisningen?

Nedan  redovisas  resultaten  tematiskt  utifrån  rubrikerna  metoder  och  strategier,  
kommunikation och interaktion respektive flerspråkighet som stöd.

5.1 Metoder och strategier

Vid flera tillfällen under observationerna är det elever som har svårt med uttalet av 
vissa ord. Lärarna kritiserar inte utan sufflerar och hjälper på traven. Ett exempel är 
när klassen tittar på dagens datum i almanackan, och pojken som ska säga datumet 
högt stakar sig. Han försöker flera gånger, men får bara fram:

- Den sch... den tj... den ch...

Då fyller läraren i meningen och säger:

- Den tjugoåttonde november, är det ja.

Läraren uppmuntrar därefter hela klassen att högt upprepa orden tillsammans.

- Den tjugoåttonde november, säger klassen i korus.

Detta är en metod som återkommer regelbundet i klassen. När någon elev stöter på 
ett svårt ord uppmanas alla delta och säga efter tills det låter rätt.

Uttalet  tränas  också  genom  att  använda  mycket  sång.  På  musiklektionen  tränas 
luciasånger.  En  intressant  observation  är  att  elever  som annars  talar  med  tydlig 
brytning faktiskt sjunger utan nämnvärd brytning. Samtliga lärare är noga med uttalet 
av  de enskilda  orden i  texterna.  Till  exempel  rättar  de några elever  som sjunger 
”fred” i stället för ”frid”. Läraren förklarar ordens betydelse, eftersom det först kan 
framstå som att eleverna inte förstår skillnaden mellan ordens innebörd, men sedan 
visar det sig att två elever faktiskt inte hör skillnad på ”e” och ”i”. Även denna gång 
får hela klassen säga det korrekta ordet högt tillsammans. Huruvida de två eleverna 
därefter hör skillnad på ljuden framgår dock inte vid observationstillfället. 

Genomgående  arbetar  lärarna  medvetet  med  grammatik  såsom  elevernas 
meningsbyggnad i tal och skrift. Ofta upprepar de även sina egna ord flera gånger 
och alla tre talar väldigt lugnt och tydligt. Eleverna uppmuntras ofta att lyssna noga 
för att själva hitta rätt ordform och hur ord böjs.

På lektionen i svenska försöker en pojke skriva i sin dagbok att han höll i ett ljus.  
Han ljudar för sig själv:

- Jag hallde... jag hålla... jag ha...
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Läraren kommer fram till honom när han ber om hjälp och suddar ut det han har 
skrivit.  Hon  uppmanar  honom att  lyssna  noga  medan  han  provar  sig  fram.  Han 
fortsätter ljuda för sig själv för att hitta rätt form av ordet ”hålla” innan han skriver 
klart meningen i boken. Vid flera tillfällen uppmanas eleverna att lyssna noga när de 
läser, och de får också läsa ofta, både själva i sina egna arbetsböcker och för varandra 
när de får instruktioner.

I undervisningen i svenska poängterar lärarna ofta vikten av att våga skriva. Punkten 
”våga skriva” stryks under på tavlan, och upprepas flera gånger. När lärarna går runt 
och hjälper elever som inte kommer vidare i sina texter uppmuntras de att prova sig 
fram  och  skriva  som  de  tycker  att  orden  låter.  När  det  är  fritt  skrivande,  som 
exempelvis i dagboken, rättas i allmänhet inte grammatiska misstag, om inte eleverna 
uttryckligen ber om det. Här ser lärarna mer till innehållet och att det alls produceras 
meningar.

- Oj, jag råkade skriva med två ”e”, utbrister en flicka plötsligt.

- Det viktiga är att våga skriva, inte att det blir rättstavat, svarar läraren glatt.

Både hon och de andra två lärarna är noga med att understryka att huvudsaken är att 
eleverna försöker skriva och att stavningen inte är det väsentliga. Ordet ”våga” löper 
som en röd tråd genom undervisningen i svenska.

Klassens tre lärare använder tavlan påtagligt  mycket.  Oavsett  om det handlar om 
dagens schema, arbetsordning eller detaljinstruktioner till en specifik uppgift skrivs 
varje moment upp på tavlan. De tre lärarna arbetar konsekvent och metodiskt i sitt 
instruerande.  Samtliga  uppgifter  skrivs  tydligt  på  tavlan,  och  arbetsordningen 
numreras med stora siffror. Varje uppgift skrivs dessutom i en egen färg och texten 
kompletteras med bilder.  Till  exempel ritas en sax bredvid ordet  ”klippa” och en 
penna bredvid ordet ”skriva”. Med hjälp av tavlan får ordförklaringen på så sätt ännu 
en dimension.

I stället för att enbart ge muntliga förklaringar till ord, både skriver och ritar lärarna 
på  tavlan.  Under  diskussioner  med  klassen  skriver  ofta  lärarna  med  gemener  på 
tavlan, men vid instruktioner används endast versaler. Vid ett tillfälle kommenterar 
en lärare detta till klassen:

- Så, detta som alla måste kunna läsa står med stora bokstäver!

Även symboler  används flitigt.  I  matematikgenomgången  markeras  likhetstecknet 
med en tecknad kvadrat medan plustecknet omgärdas av en triangel. På så vis känner 
eleverna tydligt igen tecknen när flera olika tal skrivs på tavlan. Olika färger används 
också här.

Rent  allmänt  används  mycket  bilder  vid  instruktioner  och  genomgångar.  Vid 
bildlektionen sätter läraren till exempel upp en färdig bild på tavlan. Bilden har en 
elev i en parallellklass gjort. Läraren går därefter systematiskt igenom steg för steg 
hur bilden är gjord. Eleven har använt både kritor och vattenfärg samt klippt och 
klistrat in detaljer. Varje steg skrivs på en egen rad på tavlan, med en egen färg och 
med  en  tydlig  siffra  framför.  Bilder  på  arbetsredskapen  kompletterar  den  med 
versaler skrivna listan. När genomgången är klar vet eleverna exakt vad de ska göra, 
och alla tar sig an uppgiften enligt instruktionerna.
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5.2 Kommunikation och interaktion

I  arbetet  med att  utveckla  elevernas  ordförråd följer  lärarna  givna strategier  som 
omfattar  tydlighet,  repetition,  upprepning  och  kontrollfrågor.  Särskilt  påtaglig  är 
kanske  kommunikationen  i  detta  sammanhang.  Vid  gemensamma  genomgångar 
tvekar till exempel inte en lärare att använda relativt svåra ord, men hon förklarar 
dem också noggrant. Det framgår tydligt att hon i sitt förklarande interagerar med 
eleverna, då hon ställer en rad frågor till dem och ber om deras förslag på ordens 
betydelse. På bildlektionen instruerar samma lärare eleverna att rita mycket detaljer 
på sina teckningar.

- Vad betyder detaljer? frågar hon.

- Mer färg, föreslår en pojke.

- Det ska inte synas något vitt, säger en annan pojke.

- Det är mycket saker, tror en flicka.

Läraren går igenom de olika förslagen med klassen, som gemensamt kommer fram 
till  att  det  ska  finnas  många  olika  saker  med  på  teckningen.  Innan  de  avslutar 
diskussionen får alla upprepa ordet ”detaljer” högt tillsammans.

På matematiklektionen handlar genomgången om ordet  ”plus”. I en stor cirkel på 
tavlan  skriver  läraren  ”PLUS”,  och  låter  sedan  eleverna  fylla  på  med  ord  de 
associerar till  ”plus”. Snart står det  ”hittar”,  ”plocka”,  ”stjäl”,  ”köper”,  ”låna”,  ”får 
mer” och  ”tar” runt cirkeln. I genomgången av orden interagerar läraren åter med 
eleverna, som får turas om att förklara ordens innebörd. Innan läraren låter klassen 
börja med matematikboken ställer hon några kontrollfrågor:

- Vad betyder nu plus, och hur räknar man med plus?

- Vad betyder likhetstecknet?

Flera barn räcker upp handen.

Ytterligare exempel på förklaring i diskussionsform observeras under ett moment där 
eleverna ska rösta fram vilken lek de vill leka på nästa idrottslektion. Då är det ordet 
”majoritet” som ska förklaras, och även denna gång får eleverna ge förslag på vad 
ordet kan betyda. Läraren använder sig av tavlan och ritar tre glada ansikten långt till 
vänster och ett glatt ansikte långt till höger. Därefter diskuterar klassen vilken sida 
som representerar ordet ”majoritet”. Avslutningsvis får hela klassen säga ”majoritet” 
högt tillsammans.

I kommunikationen mellan lärare och elever testas ständigt elevernas ordförråd och 
allmänna språkförståelse, dels när de ska förstå vad läraren säger och dels när de 
själva ska uttrycka sig. Ett tillfälle när lärarna arbetar tydligt med detta är då eleverna 
ritar  och  målar.  Alla  tre  lärarna  går  då  runt  i  klassrummet  och  småpratar  med 
eleverna och ställer frågor kring det de ritar. Eleverna får berätta, och när de fastnar 
på något ord får de lite hjälp på traven. En flicka kommer inte på vad det heter som 
hon håller i handen på teckningen.

- Det är ett ljus, säger läraren.

- Ja, ja, ett ljus, upprepar flickan ivrigt.
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Läraren går vidare till  ett annat bord där en pojke ritar en snögubbe. Han ber om 
hjälp med att rita snögubbens näsa. Han frågar hur den ska se ut. Läraren svarar att 
den ska vara trekantig.  Pojken förstår inte vad hon menar,  men när hon säger att 
näsan brukar vara en morot förstår han kopplingen mellan en tecknad morotsnäsa 
och den geometriska figuren triangel. Inte bara i de allmänna genomgångarna utan 
även  i  kommunikationen  med  en  elev  i  taget  arbetar  lärarna  metodiskt  för  att 
utveckla elevernas språkförståelse.

På en lektion i svenska ska eleverna skriva dagbok. Då skrivs varje moment tydligt 
upp på tavlan med nummer framför och i egen färg. Läraren pratar utförligt om varje 
steg och ställer avslutningsvis några kontrollfrågor för att se att eleverna har förstått. 
När hon tidigare under genomgången avbryts av en flicka som vill fråga mer stoppar 
läraren henne.

- Nej,  jag tycker  jag har  varit  ganska tydlig med det  jag har  sagt,  säger  hon 
bestämt och fortsätter med genomgången där hon blev avbruten.

Läraren tycks föredra att ta eventuella frågor efter själva genomgången, men snart 
räcker en annan elev också upp handen.

- Nej, jag har varit så tydlig i mina instruktioner, inga frågor nu, säger läraren.

Att flera elever räcker upp händerna verkar läraren ändå tolka som att alla moment 
kanske inte har uppfattats fullt ut, varför hon lugnt och metodiskt går igenom alla 
steg en gång till. När hon sedan kommit till punkt frågar hon om någon fortfarande 
undrar något. Ingen räcker upp handen.

5.3 Flerspråkighet som stöd

Under flera lektioner uppmanas eleverna att hjälpa varandra om det är något de inte 
förstår. Till exempel frågar läraren efter genomgången i matematik vad eleverna ska 
göra om de kommer till ett tal de inte kan.

- Fråga bänkkompisen, svarar en flicka när hon får ordet.

- Just det. Och om inte kompisen kan då? fortsätter läraren.

- Fråga er, säger en pojke vid bordet bredvid flickan.

- Precis, säger läraren.

Ganska snart är det en pojke som börjar prata med bänkgrannen samtidigt som han 
pekar i matematikboken. Han förstår inte vad han ska göra. Efter några meningar 
byter de båda barnen till ett annat språk än svenska, men återgår strax till svenska 
igen.  Denna  kodväxling  syns  ett  par  gånger  under  observationerna  i  klassen,  att 
eleverna fäller in enstaka ord eller meningar på ett annat språk när de ska förklara 
något för varandra. Det dominerande språket i klassrummet är dock tveklöst svenska.

På  bildlektionen  sitter  fyra  pojkar  runt  ett  bord.  De  ska  tillsammans  skapa  en 
vinterbild  med hjälp av kollageteknik.  Vattenfärger,  kritor,  pennor och flera stora 
papper ligger framför dem. De diskuterar livligt hur bilden ska se ut, och när en av 
dem föreslår att de ska rita en snögubbefamilj frågar pojken bredvid vad han menar. 
Den förste pojken byter då direkt till deras gemensamma modersmål, men säger bara 
ett par ord. Därefter fortsätter han prata svenska.



19

Inte  någon  gång  protesterar  lärarna,  som  själva  aldrig  använder  klassens  många 
modersmål,  när  eleverna  på  detta  vis  växlar  mellan  språken.  Eleverna  känner 
uppenbarligen  att  de  kan  byta  språk  vid  behov  för  att  hjälpa  varandra,  och  de 
använder  sina respektive modersmål  som stöd i  kommunikationen och i  lärandet. 
Under observationstillfällena var det de enda gångerna som eleverna använde sina 
modersmål i klassrummet. Tilläggas bör att eleverna som inte var födda i Sverige 
hade gått i förberedelseklass.
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6 DISKUSSION

Här ställs resultaten av observationerna mot bakgrundslitteraturen och kopplas till 
studiens frågeställningar. Dessa är:

• Vad  kännetecknar  lärarens  arbetssätt  med  flerspråkiga  elever  gällande  
metoder och strategier respektive kommunikation och interaktion?

• På vilket sätt fungerar flerspråkighet som stöd i undervisningen?

Även  i  diskussionen  hamnar  dessa  ämnen  i  centrum,  liksom  i  kopplingarna  till 
litteraturen.  Ovanstående  frågeställningar  har  för  tydlighetens  skull  delats  upp  i 
motsvarande  kapitel  som  resultaten.  ”Lärarens  arbetssätt”  presenteras under 
rubrikerna  metoder  och  strategier respektive  kommunikation  och  interaktion. 
Flerspråkighet som stöd diskuteras i ett eget kapitel. Under rubriken slutsatser lyfts 
de tydligaste resultatet av observationerna fram och diskuteras, och i slutet finns ett 
kapitel med förslag på fortsatt forskning.

6.1 Metoder och strategier

När det gäller att utveckla ett korrekt uttal menar Ladberg (2003) att upprepning är 
en effektiv metod. Hon anser att uttalet är en del i den språkliga basen och för att 
lyckas med uttalet krävs många repetitioner. Detta verkade lärarna i observationen ha 
tagit fasta på, då de vid ett flertal tillfällen uppmuntrade eleverna att upprepa svåra 
ord. Det var inte bara enskilda elever som fick upprepa ord de tyckte var svåra, utan 
hela klassen deltog. Kanske berodde detta på att ingen elev skulle behöva känna sig 
utpekad,  kanske  ville  lärarna  ge  samtliga  elever  möjligheten  att  tillgodogöra  sig 
kunskapen. Ibland upprepade lärarna även sina egna ord, då dessa kunde vara svåra 
eller obekanta för eleverna. Alla tre lärarna tillämpade denna metod.

Att  uttalet  är  viktigt  anser  också  Durgunoglu  och  Öney  (2000),  men  de  varnar 
samtidigt för att låta det bli avgörande för övrig undervisning. Till exempel menar de 
att  lärare  inte  behöver  vänta  tills  eleverna  talar  flytande  innan  de  introducerar 
läsinlärning.  Författarna  menar  att  lärarna  inte  bör  lägga  så  mycket  fokus  på 
elevernas eget uttal utan mer på deras hörförståelse. Är den god kan läsinlärningen 
gå bra trots  ett  bristande uttal,  menar  Durgunoglu och Öney (2000).  Denna teori 
stämde bra in på de observerade lärarnas arbetssätt. En stor del av klassens elever 
talade med en påtaglig brytning, men läsning uppmuntrades och tränades i alla fall. 
Eleverna fick läsa både högt och tyst, var för sig och för varandra.

Ytterligare  ett  sätt  att  träna  uttal  är  att  använda  sig  av  sång  och  musik.  Vid 
observationen noterades  att  den brytning som hördes i  många elevers  tal  faktiskt 
försvann när de sjöng. Detta är i linje med Ladbergs (2003) teori, då hon menar att 
just dikter och sångtexter är en bra väg att gå för att främja elevers uttal. Lärarna i 
observationen lade stor vikt vid att alla ord uttalades rätt i sångerna.  Flera elever i 
klassen böjde ord fel och hade svårt med tempus. Orsaken till detta står troligen att 
finna  i  processbarhetsteorin,  som  Pienemann,  Kessler  och  Itani-Adams  (2011) 
beskriver.
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I  den  observerade  klassen  låg  fokus  mer  på  innehåll  än  på  form  i 
svenskundervisningen. Lärarna betonade flera gånger att det viktigaste var att  våga 
skriva, inte att det blev rätt! Vid mer än ett tillfälle skrev de ordet ”våga” med stora 
bokstäver på tavlan. En viss skillnad kunde dock märkas när det gällde hur stavfel 
respektive  grammatiska  fel  hanterades.  När  lärarna  läste  elevernas  dagbokstexter, 
som oftast  inte  korrigerades alls,  låtsades de inte  om eventuella  stavfel.  Däremot 
strävade lärarna efter att grammatiken skulle bli rätt. När en elev till exempel hade 
svårt att komma på ordet ”höll” utan sa ”hallde” rättade läraren honom på ett både 
diskret  och  uppmuntrande  sätt.  Lärarnas  arbetssätt  beskrivs  av  Brooks  och 
Karathanos (2009), som anser att det bland annat är genom skrivande och byggande 
av  meningar  som förståelsen  för  språket  utvecklas.  De understryker  att  lärarna  i 
första hand bör se till  innehållet när elever skriver och låta rättstavningen komma 
senare. 

Noterbart  under  observationerna  var  hur  lärarna  i  viss  mån  individanpassade 
undervisningen. De syntes ha en god bild av de enskilda elevernas förmågor, och lät 
detta  styra  nivån  på  uppgifterna.  I  svenskundervisningen  kunde  de  rätta  mindre 
grammatiska skrivfel hos en elev, men låta större fel passera hos en annan. Det skulle 
kunna ha sin orsak i att den första eleven hade kommit längre i sin skrivutveckling, 
medan den andra eleven ännu måste anstränga sig för att det alls skulle bli någon text 
skriven. Detta arbetssätt, att rätta lite mer hos vissa elever och lite mindre hos andra, 
tas  upp av Calderón,  Slavin och Sánchez (2011).  De menar  att  lärare  ska kunna 
uppfylla  alla  elevers  behov,  oavsett  var  dessa  befinner  sig  i  sin  läs-  och 
skrivutveckling.

Lärarna  i  observationen hade alla  tre  arbetat  på skolan i  cirka  tolv år,  och deras 
agerande  genomsyrades  av  att  de  hade  stor  vana  av  flerspråkiga  elever.  De 
underlättade på flera sätt för elever som ännu inte behärskade svenskan fullt ut, inte 
minst när de skrev instruktioner på tavlan. Utöver de skrivna orden användes både 
bilder och symboler. Den elev som hade svårt att stava sig igenom ordet ”skriva” fick 
hjälp av att en penna ritades intill texten. Troligen har lärarna utvecklat sina metoder 
och strategier under de år de har undervisat flerspråkiga elever. De har helt enkelt lärt 
sig av eleverna vilka metoder som fungerar. Detta är ett exempel på det duala lärande 
som Hickey (2012) belyser. Författaren menar att lärare har allt att vinna på att lära 
av sina elever, vilket de observerade lärarna tycks ha tagit fasta på.

Även Torpsten (2008) och Sandström (2010) betonar att lärare till flerspråkiga elever 
behöver försöka sätta sig in i sina elevers situationer. De kan fundera över hur de ska 
underlätta  lärandemiljön  för  elever  med  annat  modersmål  än  svenska,  anser 
författarna.  Att  lärare  måste  anpassa  instruktionerna  till  flerspråkiga  elever  kan 
tyckas  självklart.  Thomas  och  Collier  (1997)  varnar  dock  för  att  låta  denna 
anpassning pågå alltför länge utan ser hellre att de flerspråkiga eleverna flyttas över 
till den ordinarie studiegruppen så snart som möjligt. I den observerade klassen hade 
ett  flertal  elever gått  i  förberedelseklass innan de började i den ordinarie klassen. 
Lärarna verkade dela Thomas och Colliers (1997) uppfattning, då de inte väntade 
tills eleverna behärskade svenskan fullt ut innan de fick flytta över till en ordinarie 
klass.
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Eftersom det endast skiljer två år mellan de yngsta eleverna i Thomas och Colliers 
(1997) studie och eleverna i observationen, anser vi att deras studie har relevans här. 
Till  exempel gick flera elever i den observerade klassen i förberedelseklass under 
förra läsåret, men hade nu flyttats över till en vanlig klass. Instruktionerna till dem 
anpassades  i  viss  mån,  men  i  det  stora  hela  följde  de  sin  klass  på  alla  vis.  I 
undersökningen syntes  de tre  lärarna  arbeta  i  enlighet  med Thomas  och Colliers 
(1997) teori. De anpassade instruktionerna till eleverna men såg samtidigt till att de 
kunde följa med i en ordinarie skolklass.

6.2 Kommunikation och interaktion

Lärarna  i  observationen  arbetade  målmedvetet  med  elevernas  ordförråd.  Vid 
matematikgenomgången talade läraren inte bara om vad ordet ”plus” betyder, utan i 
stället interagerade hon med eleverna genom att gå igenom många olika förslag på 
betydelser och diskutera dem ett i taget. På så sätt lärde sig eleverna inte bara det för 
dem nya ordet ”plus” utan en rad andra ord också. I ämnet bild arbetade lärarna på 
likande  sätt.  De  var  noga  med  att  så  ofta  som möjligt  inkludera  hela  klassen  i 
gemensamma diskussioner. Under lektionerna i svenska var detta tillvägagångssätt 
kanske ännu tydligare, då elevernas uppgift bestod i att skriva och formulera egna 
meningar. Flera gånger frågade elever vad olika saker hette, och då passade lärarna 
på att förklara begreppen högt i helklass. Rent allmänt rådde i klassrummet ett klimat 
som uppmuntrade eleverna till delaktighet, och de verkade vana att diskutera.

Dessa  diskussioner  har  stöd  i  litteraturen.  Exempelvis  framhåller  Lundin  (2010) 
vikten  av  samtal  mellan  lärare  och  elever  för  att  utveckla  elevernas  skrivande. 
Ladberg  (2003)  betonar  betydelsen  av  ett  rikt  ordförråd.  För  att  vidga  elevernas 
ordförråd  menar  Ladberg  (2003)  att  lärare  måste  variera  orden  de  använder  i 
klassrummet. Sättet som läraren i observationen förklarade begreppet ”plus” på är ett 
exempel på detta. Samtliga tre lärare förde noggranna och genomtänkta diskussioner 
med eleverna  kring främmande ord och begrepp.  De nöjde sig inte  med att  bara 
introducera  nya ord,  utan samtalade kring dem och visade på många synonymer, 
exempelvis till ordet majoritet. Syftet med detta skulle kunna vara att de på så vis 
ville vidga eleverna ordförråd. Ingen av dem tycktes anse att detta moment enbart 
hörde hemma på svensklektionerna,  utan nya ord och termer diskuterades oavsett 
vilket ämne som stod på schemat.

Den  allmänna  uppfattningen  kanske  kan  vara  att  det  enbart  är  under 
svensklektionerna som språkförståelsen utvecklas. Ladberg (2003) menar att så inte 
behöver  vara  fallet,  och  det  var  också  därför  som  observationerna  avsiktligt 
genomfördes  under  lektioner  i  flera  olika  ämnen.  Resultatet  visar  att  inte  minst 
matematiklektionerna erbjöd flera tillfällen till språkutveckling. I stället för att endast 
förklara hur ett  tal  skulle räknas ut, inbjöd lärarna eleverna till  en diskussion där 
olika förslag på räknesätt lades fram och övervägdes. Var någon elev osäker på ett 
ords innebörd vävdes också en språklig förklaring in. Med riklig kommunikation och 
interaktion förklarade lärarna de matematiska begreppen. I sitt agerande får de stöd 
av Landström Löfgren (2010) som lyfter fram språkets betydelse i matematik. Hon 
anser  att  eleverna  måste  få  kommunicera  och  interagera  för  att  utveckla  både 
ämnesförståelse och språkförståelse.
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Även om ingen av lärarna i observationerna uttryckligen använde termen grammatik, 
arbetade de ändå med elevernas grammatik i tal och skrift. Nästan omärkligt vävdes 
denna undervisning in när lärarna gick runt och hjälpte eleverna. Genomgående lät 
de  eleverna  ta  den  aktiva  rollen  när  det  gällde  att  hitta  rätt  ordform  eller 
meningsbyggnad.  Hellre  än  att  tala  om hur  det  skulle  vara,  ställde  de  frågor  till 
eleverna,  som  fick  tänka  efter  och  diskutera.  Interaktionen  var  påtaglig  i 
grammatikundervisningen.

6.3 Flerspråkighet som stöd

Flera författare anser flerspråkighet vara en tillgång, och något att värna om. Bland 
annat menar Brooks och Karathanos (2009) att inlärningen av två språk är beroende 
av  varandra,  varför  lärare  bör  se  flerspråkighet  som  något  positivt,  och  gärna 
uppmuntra föräldrarna att träna modersmålet hemma med sina barn. Hughes m.fl. 
(2006) delar dessa åsikter och menar att flerspråkiga elever inte bara byter språkliga 
koder beroende på kontexten, utan att  de som en del av kodväxlingen även byter 
språk. Under observationen kunde det noteras att några elever vid enstaka tillfällen 
bytte språk när de skulle hjälpa varandra med förklaringar av uppgifter. Detta var 
inget som varken uppmuntrades eller kritiserades av lärarna. Det verkade falla sig 
naturligt  för eleverna att  på detta  vis byta språklig kod, precis  som Hughes m.fl. 
(2006) skriver.

Att eleverna använde sina modersmål är något som rekommenderas även av Sneddon 
(2008).  Han  anser  att  lärare  med  fördel  kan  uppmuntra  elever  att  tala  sina 
förstaspråk, även om läraren själv inte behärskar dessa språk. Det som möjligen kan 
konstateras  efter  observationen  är  att  lärarna  inte  uttryckligen  uppmuntrade  till 
användning av flera språk i klassrummet, trots att en övervägande del av litteraturen 
förespråkar detta. Kanske kan det vara så som Fridlund (2011) slår fast i sin studie, 
att intentionerna om en mångkulturell skola oftast inte blir verklighet, utan att många 
teorier  aldrig  blir  annat  än  skrivbordsprodukter.  Delvis  stämmer  detta  in  på  den 
observerade  klassen.  Ingen  av  lärarna  hade  någon  utbildning  i  svenska  som 
andraspråk. Visserligen anpassade de mycket av undervisningen till de elever som 
hade  svårt  med  språkförståelsen,  men  de  uppmuntrade  inte  uttryckligen  till 
användning av något kompletterade språk vid undersökningstillfället.  Att  eleverna 
ändå några gånger bytte språk kan tyda på att detta var accepterat sedan tidigare.

6.4 Slutsatser

Efter observationen kan det konstateras att  undervisningen i den här klassen med 
många  flerspråkiga  elever  inte  skiljer  sig  avsevärt  från  undervisningen  i  andra 
klasser, som vi har erfarenhet från. Kanske kan detta bero på att  ingen av de tre 
observerade lärarna faktiskt hade utbildning i svenska som andraspråk, även om de 
alla hade många års erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever. Även om inga 
stora  skillnader  syntes  kunde  möjligen  en  mer  uttalad  tydlighet  noteras,  både  i 
muntliga och skriftliga instruktioner. Sättet på vilket tavlan användes var annars det 
som främst skilde sig från vad vi sett på tidigare vfu:er. Lärarna skrev mycket på 
tavlan och gick metodiskt tillväga.  Alla instruktioner numrerades och skrevs med 
olika färg. Särskilt viktiga punkter skrevs med versaler. En så frekvent användning 
av tavlan har vi inte mött någonstans tidigare.
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6.5 Förslag på fortsatt forskning
Ett examensarbete av detta slag har snäva tidsmässiga ramar att förhålla sig till och 
måste  därför  begränsas  till  ett  mycket  litet  urval  undersökningsaspekter.  Ämnet 
”Lärares arbete med flerspråkiga barn” bjuder in till mångfacetterad forskning. Som 
en  direkt  fortsättning  av  denna  observationsstudie  lämpar  sig  jämförande 
observationer  på  flera  olika  skolor,  klasser,  åldersgrupper  samt  undersökning  av 
eventuella  regionala  skillnader  i  storstadsmiljö  respektive  på  landsbygden  i 
jämförelse med den här observerade klassen i en medelstor svensk stad. Detta kunde 
vara intressant då lärares erfarenheter av flerspråkiga elever kanske ofta är större i 
städer jämfört med landsbygd. 

En  annan  mycket  intressant  forskningsaspekt  skulle  vara  att  i  jämförelsesyfte 
observera en klass med många flerspråkiga elever och lärare som har en mer formell 
utbildning,  exempelvis  svenska  som  andraspråk,  eller  lärare  som  själva  har  en 
flerspråkig bakgrund.

Ett tredje forskningsuppslag i detta sammanhang är i vilken omfattning och på vilket 
sätt även flerkulturella bakgrunder hos elever eller lärare påverkar undervisningen 
och hur flerspråkiga elever tillgodogör sig undervisningen.
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