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Sammanfattning 
Samhället har gått från att vara monokulturellt till att bli mångkulturellt, vilket har lett till 
pedagogiska utmaningar för skolan. Enligt skolans styrdokument ska alla elever ges lika 
studie- och utbildningsmöjligheter, men elever med utländsk bakgrund missgynnas. Detta blir 
tydligt av statistik som visar att var fjärde elev med utländsk bakgrund går ut grundskolan 
utan grundläggande behörighet, vilket kan jämföras med var tionde elev med svensk 
bakgrund. Faktorerna är sammansatta, men denna studie inriktas främst på språkliga faktorer. 
Arbetet utgår ifrån ett socio- och interkulturellt perspektiv på lärande, och berör även 
forskning om språkutveckling. Denna visar bl.a. att språk- och kunskapsutveckling hör ihop 
och att flerspråkiga elevers modersmål har stor betydelse för både språkutveckling och 
lärande, vilket är en grund i denna studie. Arbetet berör även skolans intentioner kring 
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling samt hur verkligheten ser ut i de olika 
verksamheterna. Ofta har skolor en monokulturell organisationskultur istället för en 
interkulturell, vilket är det som är eftersträvansvärt för att ge elever med utländsk bakgrund 
goda utbildningsmöjligheter. Dessutom råder stora variationer både inom och mellan skolor 
med avseende på flerspråkiga elevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling, men 
överlag råder stora brister utifrån de intentioner som finns för skolväsendet. Undersökningen i 
detta arbete är en fallstudie, vars ena syfte är att öka kunskapen om hur organisationen kring 
arbetet med språk- och kunskapsutveckling hos elever med utländsk bakgrund kan se ut på en 
mångkulturell skola. Vidare syftar studien till att öka förståelsen för hur synsätt, organisation 
och riktlinjer kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling (främst genom 
modersmålet) kan påverka ämnesundervisningen, och i synnerhet med avseende på att 
tillämpa modersmålet som en resurs för lärande. Ett ytterligare syfte var att ta reda på 
elevernas upplevelser av ämnesundervisningen och av deras möjligheter till språk- och 
kunskapsutveckling. Studien gjordes genom en intervju med rektorn på skolan för fallstudien, 
genom intervjuer med tre lärare, samt genom två fokusgruppsintervjuer med elever på skolan. 
Studien visade att skolan har ett dominerande synsätt som är signifikativt för en interkulturell 
organisationskultur, vilket påverkar både organisation och undervisning. I stora drag arbetar 
skolan både organisatoriskt samt inom ämnesundervisning enligt skolväsendets intentioner. 
Aktörerna på skolan försöker utifrån kunskaper om forskning, styrdokument och egna synsätt 
ge eleverna goda möjligheter till språk- och kunskapsutveckling och en likvärdig utbildning 
gentemot elever med svensk bakgrund, liksom mellan flerspråkiga elever. Även om skolan 
ligger långt fram i sitt arbete så hindrar ramfaktorer från att lyckas fullt ut.  

 

Nyckelord: elever med utländsk bakgrund, flerspråkig, modersmål, språkutveckling, lärande, 
organisation, ämnesundervisning, monokulturell, interkulturell, mångkulturell
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1 INTRODUKTION 
Alltsedan 30 år tillbaka har samhället präglats av globalisering och ökad rörlighet över 
nationsgränser. Detta har lett till stora förändringar inom skolan, då denna alltid speglar det 
omgivande samhället. Skolan har gått från att vara homogen och monokulturell (personal och 
elever hade nästan alla samma språk och kulturbakgrund och därmed kunde lärarna bygga sin 
undervisning på en gemensam förförståelse och planera undervisningen utifrån en svensk 
norm) till att vara heterogen och mångkulturell1 med en flerspråkig2 elevsammansättning 
(Lahdenperä, 2010; Skolinspektionen, 2010). År 2012 hade 20 procent av alla elever i 
grundskolan utländsk bakgrund3 och upp mot 150 olika modersmål var representerade 
(Skolverket 2012c; 2013). Det är för skolan en utmaning att möta denna mångfald av 
språkliga och kulturella bakgrunder hos eleverna, och främst handlar det om att kunna erbjuda 
likvärdiga möjligheter till utbildning (Skolverket, 2008b).  

”Enligt läroplanen, Lgr 11, ska undervisningen främja lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå 
från ”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. Trots det visar Skolverkets 
statistik att flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som andra elever” 
(Skolverket, 2013:4). 

Nästan var fjärde elev med utländsk bakgrund lämnar grundskolan utan grundläggande 
behörighet, vilket kan jämföras med var tionde elev av de med svensk bakgrund 
(Skolinspektionen, 2010). Utifrån denna skillnad kan man fundera över om alla elever 
verkligen ges samma studie- och utbildningsmöjligheter, vilket skolans styrdokument (Lgr11) 
framhåller. Hyltenstam anser att:  

”Det är uppenbart att skolan inte lyckas ge elever med utländsk bakgrund en lika god utbildning som den 
de inhemskt svenska eleverna får. Skälen till detta är sammansatta och måste bland annat antas omfatta 
ett antal viktiga psykosociala och kulturella faktorer. Bland de psykosociala finns elevernas sociala 
integration, deras motivation och attityder till skolmiljön samt vilka attityder andra elever och lärare visar 
dem. De kulturella faktorerna omfattar bl.a. elevernas egna och deras föräldrars erfarenheter av utbildning 
i andra kulturella kontexter. Detta komplex av faktorer bidrar till varje elevs identitetsskapande och ger 
via elevens självuppfattning effekter på utbildningsresultat och social situation i skolan”(2007:46). 

Han framhäver även att språkliga faktorer är av stor betydelse (idem). Det är på de språkliga 
faktorerna som detta arbete främst fokuserar, även om alla faktorer måste ses som 

                                                 

 

 

 
1 I arbetet används begreppen mångkulturell och interkulturell vilka skiljer sig i betydelse, varför de bör förtydligas. Först 
och främst kan ordet kultur definieras på olika sätt, men här avses det socialantropologiska kulturbegreppet som syftar på 
ekonomiska och sociala strukturer, levnadssätt, beteenden, värderingar, kön m.m. Begreppet mångkulturell används för att 
ange ett tillstånd, en position, en situation osv. T.ex. säger man att ett samhälle är mångkulturellt och att en skola är 
mångkulturell (befolkas av individer som representerar skilda kulturer, etniciteter eller nationaliteter). Begreppet 
interkulturell betecknar handling, aktion och interaktion mellan individer från olika kulturella bakgrunder (Lorentz & 
Bergstedt, 2006).  
2 Flerspråkighet kan definieras på olika sätt men i denna text avses samma definition som Axelsson, Rosander och Sellgren 
(2005) använder, vilken innebär att man i sin vardag har behov av att använda flera språk. Ibland skiljer man på två- och 
flerspråkighet men jag kommer endast att använda begreppet flerspråkighet och däri innefatta tvåspråkighet. Gällande 
begreppet flerspråkiga elever syftar jag (i likhet med Skolverket, 2012c) på elever med ett annat modersmål än svenska. 
Modersmålet (synonymt med förstaspråk) är det språk som ett barn etablerar sina första kontakter med, det språk på vilket 
barnet socialiseras i hemmet, och in i en kultur. Detta förvärvas informellt i språkets naturliga miljö. Ett andraspråk (eller 
tredje-, fjärdespråk osv.) syftar på ett språk som lärs in senare i livet (formellt i skolan men också informellt i elevernas 
vardag) när ett eller flera förstaspråk redan är etablerade (Axelsson m.fl., 2005; Torpsten 2008).  
3 ”Född själv i annat land eller båda föräldrarna utlandsfödda” (Skolverket, 2013:8). Definitionen har använts sedan år 1999 i 
Skolverkets uppföljningssystem och Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (Cederberg, 2006). 



7 

sammanflätade vilket resulterar i att de olika delarna oundvikligen kommer att beröras om än 
i mindre omfattning.  

Det faktum att de flerspråkiga eleverna växer upp med svenska som sitt andraspråk och ett 
minoritetsspråk som sitt förstaspråk innebär att de behöver särskilda arrangemang för att båda 
språken ska utvecklas till att bli effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument 
(ibid.). Forskning visar att samtidiga satsningar på modersmål, ämneskunskaper och svenska 
är en framgångsfaktor (Bunar, 2010), vilket är anledningen till att skolor uppmanas att all 
undervisning ska vara inriktad på både språk- och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 
2010). Ofta är det lärandet av svenska som premieras ute på skolorna, vilket visas tydligt 
genom att nyanlända elever ofta placeras i introduktionsklasser/förberedelseklasser där 
främsta fokus ligger på att lära sig svenska, medan eleverna kopplas bort från övrig 
ämnesundervisning. Däremot ges inte de flerspråkiga elevernas modersmål lika stort utrymme 
(Skolinspektionen, 2014). Inte sällan hörs åsikter om att flerspråkiga elever ska lära sig 
svenska och inte ägna sig åt studier i sitt modersmål, därför att modersmålet stör utvecklingen 
av svenska (Skolverket, 2012c). Detta en enig forskarvärld till trots som menar att 
modersmålet har stor betydelse både för utvecklingen av nya språk samt för 
kunskapsutveckling inom andra ämnen, varför både ämnet Modersmål och stödåtgärden 
Studiehandledning på modersmål

4 har inrättats (Skolinspektionen, 2010). Dessutom anses alla 
lärare ha ett språkligt ansvar i sitt klassrum och inom sitt ämne samt att man som lärare tillåter 
och uppmuntrar flerspråkiga elever att använda alla sina språk som ett verktyg för att skaffa 
sig nya kunskaper. Detta eftersom att språk- och kunskapsutveckling sker inom alla ämnen 
och under hela skoldagen (Beijer, 2006; Skolverket, 2012c). Dock finns det generellt stora 
brister ute i skolvärlden gällande både tillämpning och syn på flerspråkiga elevers modersmål 
som en tillgång för lärande samt att studiehandledning ges i otillräcklig kvalitet och kvantitet. 
Dessutom saknas i många fall kunskap dels om vad som är viktigt för flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling och dels vad egentligen studiehandledning på modersmål är 
och vilka riktlinjer som finns kring detta. Vidare råder det stora variationer både inom och 
mellan skolor gällande flerspråkiga elevers möjligheter till stöd genom modersmålet 
(Skolinspektionen, 2014). 

Sammantaget kan sägas att elever med utländsk bakgrund alltså inte ges de studie- och 
utbildningsmöjligheter som de har rätt till, vilket får konsekvenser för en likvärdig utbildning 
där dessa elever missgynnas gentemot de elever med svenska som modersmål. Därför behövs 
mer forskning kring flerspråkiga elevers utbildning, såsom språk- och kunskapsutveckling, 
både på organisationsnivå liksom på undervisningsnivå dels utifrån lärarperspektiv dels 
utifrån elevperspektiv. Det behövs mer kunskap kring hur man kan arbeta med språk- och 
kunskapsutveckling bl.a. genom modersmålet för elever med utländsk bakgrund, hur det kan 
se ut på mångkulturella skolor samt vad som hindrar och/eller möjliggör arbetet.  

                                                 

 

 

 
4 Studiehandledning på modersmål är en åtgärd som avser att stödja elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås i ett eller flera ämnen (Bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kap. 6–12 §§ skollagen.). Innebär att en elev 
får hjälp av en studiehandledare som kan elevens modersmål för att kunna ta till sig innehållet och utveckla kunskap inom 
olika skolämnen.  
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2 SYFTE 
Ett syfte med denna fallstudie är att öka kunskapen om hur organisationen kring språk- och 
kunskapsutveckling för elever med utländsk bakgrund kan se ut på en mångkulturell skola. 
Det som främst avses att undersökas gällande denna organisation är hur man arbetar med 
språk- och kunskapsutvecklingen genom de flerspråkiga elevernas modersmål. Vidare syftar 
studien till att öka förståelsen för hur synsätt, organisation och riktlinjer kring flerspråkiga 
elevers språk- och kunskapsutveckling (främst genom modersmålet) kan påverka 
ämnesundervisningen, och i synnerhet med avseende på att tillämpa modersmålet som en 
resurs för lärande5. Ett ytterligare syfte är att ta reda på elevernas upplevelser av 
undervisningen och hur de uppfattar deras möjligheter till språk- och kunskapsutveckling. 
Problematiken angrips alltså utifrån tre perspektiv (ledningens, lärares samt elevers), liksom 
på både organisationsnivå och undervisningsnivå.  

2.1 Frågeställningar 
1) Vilket/vilka dominerande synsätt finns bland skolans aktörer gällande vad som är viktigt 
för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling?  

2) Hur struktureras organisationen och vilka riktlinjer finns kring flerspråkiga elevers språk- 
och kunskapsutveckling? 

3) Hur påverkar synsätt, organisation och riktlinjer kring flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling ämnesundervisningen, och i synnerhet med avseende på att tillämpa 
modersmålet som en resurs för lärande? 

4) Hur upplever de flerspråkiga eleverna undervisningen liksom deras möjligheter till språk- 
och kunskapsutveckling?  

 

                                                 

 

 

 
5 Definition för att ’tillämpa modersmålet som en resurs för lärande’: Ordet tillämpa avser både praktiska metoder och 
strategier samt förhållningssätt. En metod innebär ”ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat” 
(Malmgren, 2007). Det kan t.ex. vara specifika övningar eller material inom undervisningen. En strategi innebär en 
metod/teknik att långsiktigt och övergripande leda/arrangera/ordna något (t.ex. ett företag/en utveckling)/någon/några i 
önskad riktning (Svenska Akademiens Ordbok, 2014). Här handlar det om övergripande metoder/tekniker för att skapa en 
utveckling/lärande. Ett förhållningssätt innebär ”ett uttryck för en viss inställning” (Malmgren, 2007). Ordet resurs syftar till 
”något som finns att tillgå för en viss verksamhet” (ibid.). Här handlar tillgången om flerspråkiga elevers modersmål, och 
verksamheten om språk- och kunskapsutvecklingen inom skolans ämnesundervisning. 
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3 BAKGRUND 
För att skapa en förståelse kring språk och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever så 
beskrivs i bakgrunden först teorier och forskning med avseende på detta, varpå skolans 
intentioner och verklighet kring samma ämne förklaras. Sedan följer en beskrivning av olika 
organisationskulturers påverkan för undervisning och flerspråkiga elevers lärande. Slutligen 
förklaras den didaktiska analysmodell som kommer att tillämpas vid analysen av 
undersökningens insamlade empiri.  

3.1 Språk- och kunskapsutveckling 
I den här studien behandlas språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever varför detta 
bör förtydligas genom teorier och forskning. Då undersökningen berör ämnet skilda kulturer 
liksom att skolans styrdokument (Lgr11) framhåller ett interkulturellt perspektiv på lärande 
(används här synonymt med kunskapsutveckling) så är det denna teori som är utgångspunkt. 
Då det interkulturella perspektivet i mångt och mycket hör ihop med och har utvecklats 
utifrån sociokulturell lärandeteori (Lorentz, 2010), så kommer denna först och främst 
beskrivas vari de interkulturella aspekterna vävs in. Sedan följer en beskrivning av 
språkutveckling i en majoritetssituation samt omständigheter för flerspråkiga elever, varpå 
modersmålets betydelse för språkutveckling följer.  

3.1.1 Lärande 
Utifrån sociokulturella teorier (vari ett interkulturellt perspektiv kan räknas in) är lärande 
något som ständigt pågår och förändras i samspel med omgivningen. Kunskaper utvecklas 
genom kommunikation och interaktion. Lärande sker via sociala gruppkonstruktioner och 
deras processande av kunskap samt genom användning av kulturella artefrakter/redskap, där 
språket anses vara huvudartefrakt. Lärande är alltså något som sker mellan människor, vilka 
kommunicerar och agerar utifrån olika värden, normer och förväntningar som är 
sociokulturellt och historiskt betingade (Hundeide, 2006; Säljö, 2000). Kopplat till ett 
mångkulturellt klassrum och ”interkulturellt lärande” så kännetecknas detta ytterligare av att 
interaktionen och kommunikationen mellan individer med skilda etniska och kulturella 
bakgrunder kan påverka lärandets villkor och kunskapens innehåll i lärandesituationen då de 
olika kulturella normerna, värderingarna, beteendena, kunskaperna och tankarna påverkar 
subjektiva uppfattningar av skilda kunskapsfenomen (Lorentz & Bergstedt, 2006). Olika 
kulturer, språk och perspektiv anses berikande för kunskapande och värdegrundande 
utbildning (Borgström, 2004; Elmeroth, 2008; Lorentz, 2010). 

Eftersom kunskapande alltid sker i en social kontext är lärandemiljön avgörande, där social 
trygghet genom goda relationer, acceptans, respekt och inkludering anses vara viktiga 
faktorer. Det anses även viktigt att det som lärs in känns viktigt och motiverande, varför 
undervisningen bör bygga på tidigare erfarenheter och kopplas till elevernas liv (Hundeide, 
2006; Säljö, 2000). I ett mångkulturellt klassrum måste därför hänsyn tas till flerspråkiga 
elevers språk, kultur och erfarenheter för att de inte skall missgynnas (Lahdenperä, 2004). Ur 
ett sociokulturellt synsätt påverkas elevernas motivations- och ambitionsnivå även av deras 
självuppfattning och identitet, vilken i sin tur påverkas av hur omgivningen ser på eleven och 
attribuerar denne. Läraren bör alltså ha ett förhållningssätt som stärker eleverna bl.a. genom 
en god relation och genom att visa omtanke och tro på elevens person och förmåga genom att 
ha höga förväntningar (Hundeide, 2006). Gentemot elever med utländsk bakgrund är det även 
viktigt att visa att deras språk, kultur och erfarenheter är viktiga genom ett interkulturellt 
förhållningssätt. Detta innebär att man har en öppenhet mot mångfalden och ser denna som 
berikande. Man har en förståelse för att människor är olika, har skilda synsätt och har en 
acceptans för detta. Man sätter även värde i att träffa människor som har andra värderingar 
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och erfarenheter eftersom man lär sig mycket om världen och sig själv i mötet med det 
”annorlunda” och har en tolerans gentemot detta. Grunden för ett interkulturellt 
förhållningssätt är en övertygelse om alla människors lika värde (Borgström 2004; Elmeroth 
2008; Lorentz 2010). 

Sociokulturella lärandeteorier lägger vikt vid individens förutsättningar (individuell 
utvecklingspotential) istället för tillkortakommanden, dvs. att man utgår från möjliga 
utvecklingszoner. För att utvecklas och lära sig krävs det att man får guidning av någon som 
kan lite mer (lärare eller andra elever) och att uppgifter är kognitivt krävande så att man kan 
befinna sig i zonen för närmaste utveckling (Hundeide, 2006; Vygotskij, 1978; Wedin, 2011). 
Ju högre kognitiv svårighetsgrad det är desto mer språklig stöttning behövs (Gibbons, 2010). 
Det här är särskilt viktigt för flerspråkiga elever som även kan behöva stöd genom 
modersmålet (Lahdenperä 2004). 

3.1.2 Språkutveckling 
När barn utvecklar sitt förstaspråk görs det till en början muntligt och spontant genom att 
smaka, titta, känna, undra och prata sig fram. Den språkliga kompetens som tillägnats innan 
barnet börjar i skolan kallas språklig bas, vilken innefattar 8000 - 10000 vardagsrelaterade 
ord. Vid skolstarten är språket automatiserat, dvs. att man inte behöver tänka på uttal och 
struktur utan kan koncentrera sig på innehållet i kommunikationen. Efter skolstarten påbörjas 
en utveckling av ett kunskapsrelaterat/skolspecifikt språk som innefattar formella 
regler/strukturer och ett utökat ordförråd, vilket betecknas språkets utbyggnad. Eftersom 
skolspråket utvecklas i en takt av 2000 - 3000 nya ord/år på gymnasiet är det nödvändigt att 
kunna 30000 - 40000 ord för att förstå undervisningen (Elmeroth, 2010; Hyltenstam, 2007; 
Skolverket, 2012c). Såhär ser språkutvecklingen generellt sett ut vid en majoritetssituation 
(barnets modersmål är samma som omgivningens majoritetsspråk, här svenska). För elever 
med utländsk bakgrund kan språkutvecklingen vara betydligt mer komplicerad. De ska 
utveckla den bas som övriga elever redan har vid skolstarten och samtidigt som det 
kunskapsrelaterade språket ska byggas på. De ska alltså både lära ett andraspråk och lära på 
ett andraspråk. Det tar alltså mycket lång tid att nå den språknivå som krävs för att följa 
undervisning som genomförs på andraspråket. Dessutom utvecklas samtidigt de svenska 
elevernas språk. ”Språkutvecklingen blir en kapplöpning mot tiden!” (Elmeroth, 2010:87). 
Hur denna språkprocess ser ut för de flerspråkiga eleverna skiljer sig såklart, men forskning 
visar att det basrelaterade språket tillägnas relativt snabbt, medan det kunskapsrelaterade 
språket kan ta 5-8 år att utveckla till en nivå som är jämförbar med de elever vars förstaspråk 
är majoritetsspråket (Beijer, 2006; Gröning, 2006). Men att de flerspråkiga eleverna utvecklar 
svenska är av vikt för deras kunskapsutveckling, vilket visas genom forskning som har fått 
fram klara samband mellan elevers kunskaper i svenska och deras ämneskunskaper 
(exempelvis Gröning, 2006). Att språk- och kunskapsutveckling hänger ihop kan förklaras 
genom den socio- och interkulturella teoriramens syn på både lärande och på språkutveckling 
som situerade och kontextuella företeelser, där olika sammanhang utvecklar olika språk 
(Gibbons, 2010; Sandwall, 2013). Resonemanget bygger på den språkteori som baseras på 
Hallidays och andra lingvisters forskning kring systematisk funktionell lingvistik, vilken 
handlar om att ett språk finns med i nästan allt vi gör och att vi alltid använder det i sociala 
sammanhang som påverkas av både situationen och kulturen. Situationskontexten handlar om 
att man använder och förstår språket på olika sätt beroende på situation, medan 
kulturkontexten handlar om att människor inom en kultur delar förgivettagna åsikter, 
värderingar och förväntningar samt att användandet av ett språk är olika i olika kulturer 
(Gibbons, 2010). 
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I och med att språk och lärande är sammankopplat så är det fördelaktigt om den tidigare 
beskrivna språkprocessen går så fort som möjligt. Hur lång tid det tar kan bero på flera 
faktorer, såsom socioekonomiska förhållanden, ålder, stöttning i andraspråket och 
sociokulturellt klimat (monokulturalitet kontra interkulturalitet), motivationsgrad och 
traumatiska skeenden i livet exempelvis, men en av de faktorer som är mest avgörande är 
undervisning/stöttning i och på modersmålet (Beijer, 2006; Cummins, 2001; Hill, 1995; 
Hyltenstam, 2007; Thomas & Collier, 2002). Vägen till svenska och till kunskapande går i 
mångt och mycket alltså genom de flerspråkiga elevernas modersmål.  

3.1.3 Modersmålets betydelse 
Forskning visar att de elever med utländsk bakgrund som får använda sitt förstaspråk vid 
lärandet fortare uppnår en lika effektiv språknivå som de elever med majoritetspråket som 
modersmål, liksom att de uppnår bättre studieresultat än de flerspråkiga elever som inte 
använder modersmålet i undervisningen (Cummins, 2001; Hill, 1995; Thomas & Collier, 
2002). Det här kan förklaras genom att när barn håller på att lära sig sitt förstaspråk utvecklar 
de kompetenser att benämna, förstå och organisera världen, men de utvecklar också 
metaspråkliga kunskaper. De utvecklar en ”allmän språkkompetens”(ASK) som är till stor 
nytta vid lärandet av ett andraspråk. När andraspråket utvecklas alltmer så förbättras även 
ASK:en ytterligare och på så vis gynnas förstaspråket i sin tur. Man kan uttrycka det som att 
det blir en positiv språkutvecklande spiral där språken berikar varandra. Flerspråkiga personer 
får en förståelse för språkliga förutsättningar, varför det är lättare att lära språk ju fler språk 
man kan. Behärskar man olika ord och begrepps innebörder på ett språk har man en 
förförståelse som kan översättas till det nya språket (Cummins, 2001; Elmeroth, 2010).  

Då ett andraspråk på detta vis lärs genom att det läggs till och komplementerar förstaspråket, 
så kallas detta för en additiv språkutveckling. Motsatsen är subtraktiv språkutveckling där 
modersmålet tynar bort i takt med att det nya språket förbättras. (Elmeroth 2008, 2010; 
Wallace E. Lambert, 1977). Utifrån den teori om ASK så är en additiv språkutveckling det 
som är eftersträvansvärt inom en interkulturell teoriram. En förutsättning för detta är att 
språket anses som viktigt i samhället och av individen samt av de personer som är nära i 
omgivningen (Elmeroth 2008, 2010; Hyltenstam, 2007). Man kan alltså lära sig ett språk utan 
att det sker på bekostnad av ett annat språk. De flerspråkiga elevernas kunskaper i sina 
modersmål behöver därför inte ställas mot kunskaper i majoritetsspråket (Beijer, 2006). Det 
här är också viktigt ur likvärdighetsynpunkt för att de flerspråkiga eleverna ska kunna ges lika 
möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar på det sätt som läroplanen föreskriver. 
Gruppen elever med utländsk bakgrund är mycket heterogen och det är inte alltid 
undervisning på modersmålet behövs, men om de berövas det instrument som fungerar bäst 
för deras lärande så är detta missgynnande. Modersmålet finns där ”gratis” för utnyttjande i 
lärandet (Gröning, 2006; Hyltenstam 2007). Skolans syn på språk- och kunskapsutveckling 
bl.a. genom modersmålet, intentioner och riktlinjer kommer nu att utvecklas vidare. 

3.2 Skolans intentioner och verklighet 
Innehållet gällande likvärdighet, interkulturalitet samt språk- och kunskapsutveckling för 
flerspråkiga elever i skolans olika styrdokument bygger i mångt och mycket på de olika 
teorier och den forskning som hittills har beskrivits. Skolans intentioner utifrån detta samt 
forskning om hur riktlinjer efterföljs ute i skolverksamheternas verklighet lyfts i detta avsnitt.  

3.2.1 Vad säger styrdokumenten? 
Intentioner och riktlinjer som olika dokument uträttade av skolväsendets myndigheter med 
avseende på flerspråkiga elevers utbildning bygger på den likvärdighetsprincip som råder i 
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den svenska skolan. Den här innebär att skolan ska ge lika studie- och utbildningsmöjligheter 
till alla elever utifrån sina individuella förutsättningar och behov (Lgr11). Det här är en grund 
till att interkulturell undervisning förespråkas samt att lärarutbildning, undervisning och 
skolmaterial framskrivs ska genomsyras av ett interkulturellt perspektiv (Granstedt, 2006). 
Utifrån detta konkretiseras vissa riktlinjer som beskrivs nedan. 

Ämnesundervisningen i skolan ska vara både språk- och kunskapsinriktad (Elmeroth, 2008, 
2010; Lahdenperä, 2010; Skolinspektionen, 2010, Skolverket, 2008b). Detta innebär också att 
ansvaret för elevernas språkutveckling åläggs alla på skolan samt att alla lärare ska ses som 
språklärare (Elmeroth, 2008, 2010; Lahdenperä, 2010, Skolverket 2012b, 2012c). Lärare bör 
anlägga språkliga perspektiv på undervisningen genom att medvetet arbeta med språk och 
innehåll parallellt i undervisningen (Skolverket, 2012b). Elevernas språkutveckling ska 
stödjas från den utgångspunkt där eleverna befinner sig och ges rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva för att utveckla och få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11). Vidare bör 
eleverna ges möjlighet och uppmuntras till att använda alla de språk de har tillgång till som en 
resurs i sitt lärande.  

”Elever som har samma modersmål kan till exempel få samtala om något ämnesinnehåll på sitt modermål 
och på så sätt fördjupa sina kunskaper i ämnet. Läraren kan också uppmuntra eleverna att jämföra hur ord 
och begrepp används i olika språk. Ett sådant jämförande perspektiv gynnar barnens och elevernas 
förståelse för språket och undervisningens innehåll. Och uppmuntran från lärarna kan ge barn och elever 
insikter i att olika språk har olika uppbyggnad och struktur och att språkliga misstag är en naturlig del av 
språkutvecklingen” (Skolverket, 2012b: 11). 

Dessutom ska undervisningen, enligt läroplanen, främja lärandet och kunskapsutvecklingen 
genom att utgå från ”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 
(Lgr11:8). Den bör alltså knyta an till elevernas vardagsvärld och intressen liksom de olika 
förmågor och kunskaper de redan har om ämnet, så att innehållet sätts in i ett sammanhang 
som ger mening och förståelse. Då måste man särskilt ha i åtanke att elever med utländsk 
bakgrund kan bära med sig helt andra förväntningar och kunskaper till klassrummet 
(Skolverket 2008b, 2012c; Skolinspektionen, 2009, 2010). Då elever med utländsk bakgrund 
utgör en mycket heterogen grupp är det av vikt att undervisningen individualiseras i alla 
ämnen (Skolinspektionen, 2009). Skillnaderna är särskilt stora gällande elever som är 
nyanlända till Sverige, varför det är viktigt att kartlägga exempelvis erfarenheter, kunskaper, 
språkliga förmågor och livsmiljö (Skolverket, 2008a; Skolinspektionen, 2009, 2010). Vid 
kartläggningen är det viktigt att utgå från vad eleverna kan, i motsats till deras ”brister” 
(Bunar, 2010; Cederberg, 2006; Elmeroth, 2008). Skolverket (2008a) menar att det är viktigt 
vid organisering kring nyanländas utbildning att överväga för- och nackdelar med olika typer 
av organisation, att ha en tydlig och känd ansvarsfördelning samt att ha beredskap att ändra 
sin organisation.  

För flerspråkiga elever, och i synnerhet de nyanlända, anses det betydelsefullt att de får 
fortsätta sin kunskapsutveckling på modersmålet parallellt med att de lär sig svenska, så att de 
får arbeta med ämnena växelvis på modersmål och svenska som stöd för lärandet och för att 
ges möjligheter att följa undervisningen och att klara kraven i skolans olika ämnen. De som 
behöver det ska därför få studiehandledning på modersmålet (Skolinspektionen, 2009, 2010, 
2014; Skolverket 2012c, 2013). För en effektiv studiehandledning anses samverkan mellan 
studiehandledaren och ämnesläraren vara central (Skolverket, 2013, Skolinspektionen, 2010). 
Då kan läraren hålla i undervisningen om ett ämnesinnehåll medan studiehandledaren kan 
förtydliga, förklara och diskutera innehållet på modersmålet, samt nya företeelser och begrepp 
utifrån elevens tidigare erfarenheter och kulturella normer och värden (Skolverket 2013). 
Skolverket (2013) beskriver förslag för olika former av studiehandledning: innan lektion för 
att förbereda ord och begrepp om ett okänt ämnesinnehåll och för att lättare kunna hänga med 
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i undervisningen, vilket passar elever med begränsat ordförråd men med goda kunskaper i 
ämnet; efter lektion för att få förklarat för sig det som gåtts igenom samt att repetera. Passar 
om man kommit lite längre i språkutvecklingen; slutligen anses studiehandledning under 

lektionens gång gynna samarbetet mellan ämnesläraren och studiehandledaren och det passar 
bra när studiehandledningen omfattar flera elever i samma klass samt elever som varit i 
Sverige kort tid. Det kan tillföra ett flerspråkigt perspektiv i ämnesundervisningen. 
Alternativa lösningar kan vara studiestuga, fjärrverksamhet liksom användning av olika typer 
av lärverktyg. (Skolinspektionen, 2014, Skolverket, 2013).  

Studiehandledare eller modersmålslärare kan även vara bra att tillgå vid examination, för att 
kunna bedöma eleven på både svenska och modersmålet och därmed få en rättvisande bild av 
elevens kunskaper i ett ämne (Skolverket, 2013).  

3.2.2 Hur ser verkligheten ut i den svenska skolan? 
Skolverket och skolinspektionen har vid flera tillfällen gjort omfattande granskningar kring 
flerspråkiga elevers utbildning, och har kommit fram till liknande resultat vid de olika 
tillfällena. Skolverkets (2008b) studie gjordes på 13 skolor och gällde den samlade 
verksamheten för elever med annat modersmål än svenska. Skolinspektionens (2009, 2014) 
undersökningar gällde främst nyanlända elever, varav den första omfattade 34 skolor i 14 
kommuner, och den andra 10 kommunala grundskolor. Samtliga granskningar visade stora 
variationer både mellan skolor och inom skolorna. Det finns skolor som lyckas ge en god 
utbildning, men generellt sett brister planering, genomförande och anpassning av elevernas 
förutsättningar och behov i liten utsträckning, vilket resulterar i att flerspråkiga elever inte ges 
likvärdiga möjligheter att nå skolans mål. Detsamma gäller för att ge eleverna tillit till den 
egna förmågan genom att visa höga förväntningar på deras förmågor och möjligheter till 
lärande.  

På de flesta skolor kunde dock enskilda lärares goda ansträngningar ses, även om skolorna i 
stort saknade strukturer, samverkan och ledning som kan ge stöd för ett gemensamt ansvar för 
utbildningen av elever med utländsk bakgrund. Ofta saknas kunskap bland personalen om 
flerspråkiga elevers rätt till utbildning. Eleverna blir oftast inte integrerade i vanliga klasser 
utan undervisas länge i separata klasser avskilda från övrig undervisning – s.k. 
introduktionsklasser/förberedelseklasser fokuseras främst på svenska, i vilket lärare ofta har 
hög kompetens, medan det saknas ämneskompetens (Skolinspektionen, 2009, 2014). Även 
om granskningarna visar stora brister i dessa introduktionsklasser och trots att de av eleverna 
ofta upplevs som segregerande och utpekande, så finns det forskning som visar att 
flerspråkiga elever som har haft framgångsrika skolkarriärer ändå har tyckt att tiden i 
klasserna varit mycket givande (Cederberg, 2006).  

Förberedelseklasser liksom, studiehandledning på modersmål och annat särskilt stöd saknar 
ofta samsyn och relevanta strategier och verkar dessutom ligga utanför skolans normala 
processer. Stöd genom studiehandledning på modersmålet ges generellt i otillräcklig kvalitet 
och kvantitet, ofta utanför schemalagd undervisningstid något enstaka tillfälle i veckan 
(Skolverket, 2008b; Skolinspektionen, 2009, 2014). Det här försvårar även samarbete mellan 
ämneslärare och studiehandledare och flertalet lärare önskar mer samverkan 
(Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2008b). I alla kommuner som deltog i 
Skolinspektionens (2014) granskning finns riktlinjer kring i vilken omfattning och hur länge 
studiehandledning ska ges, vilket skapar frustration hos lärare som ansöker om 
studiehandledning men i många fall inte får detta.  
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Då eleverna får studiehandledning är responsen entydigt positiv. Alla elever är nöjda med att 
få studiehandledning och önskar att de skulle få mer (Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 
2008b).  

På de skolor som Skolinspektionen (2009, 2014) granskat är kartläggningar av nyanlända 
elever generellt sett bristfälliga, och dessutom kartläggs främst det som eleven inte kan, 
istället för att fokusera på det som hen kan. 

Även om den sammantagna bilden av skolorna är att de flesta inte lyckas ge flerspråkiga 
elever en god och likvärdig utbildning, och att det inte är någon skola som uppnått en optimal 
verksamhet så finns det de skolor som kommit långt. Dessa kännetecknas av följande 
framgångsfaktorer: samsyn i förhållningssätt, kompetens kring flerspråkiga elevers lärande, 
gemensamt ansvar, tydlig roll- och ansvarsfördelning, systematiska kartläggningar av 
nyanlända som sprids till lärarna och utifrån vilka de sedan bygger sin undervisning på, rektor 
får besluta om studiehandledning istället för ramsättande riktlinjer från kommunen, 
studiehandledning ges i direkt anslutning till lektioner, nära samverkan mellan 
studiehandledare och ämneslärare, och slutligen användande av hjälpmedel i form av program 
för språkinlärning och översättning integrerat i all undervisning (Skolinspektionen, 2014). 

3.3 Organisationskulturer 
En systematisk organisation med tydliga roller och ansvar med en gemensam samsyn kom 
alltså Skolinspektionen (2014) fram till var av vikt för flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Att en skola har ett gemensamt synsätt om något handlar om att det råder 
en viss organisationskultur. Utifrån normer och värderingar, medvetna eller omedvetna, 
påverkar skolans olika aktörer varandra att tycka och agera, vilket i sin tur får effekt för både 
strukturering av organisation och undervisning gällande förhållningssätt, metoder och 
strategier exempelvis (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 2010). Relevant för denna studie är de 
två dikotomierna interkulturell samt monokulturell organisationskultur. Den förstnämnda 
bygger på ett interkulturellt perspektiv på lärande (se paragraf 2.1.1). I stort handlar det, som 
tidigare beskrivits, om en syn att olika kulturer, språk, erfarenheter, åsikter och perspektiv etc. 
berikar och är positivt både gällande värdegrundande utbildning liksom språk- och 
kunskapsutveckling, något som skolans styrdokument förespråkar (Lgr11). Men istället för en 
interkulturell organisationskultur så är det ofta den monokulturella som råder ute i de svenska 
skolorna (Brömssen von, 2006; Elmeroth, 2008), vilket flera vetenskapliga studier kommit 
fram till, och där man kunde se att en konsekvens av detta var diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism (Ljungberg, 2005; Brömssen von, 2003; Runfors, 2003; 
Tesfahuney, 1999). Detta är något som helt går emot skolväsendets värdegrund samt riktlinjer 
kring likabehandling liksom att motverka diskriminering (Lgr11, Skolverket, 2012a). Ett 
monokulturellt synsätt innebär att elever med utländsk bakgrund ska anpassas till det svenska 
samhället och skolan med dess normer, vilka utgår ifrån ett svenskt perspektiv. Utveckling av 
svenska och att komma in i den svenska kulturen anses som viktigast för skolframgång. 
Svenska blir då det viktigaste ämnet, eftersom att monolingvistska antaganden innebär en tro 
på att barn bara kan lära sig ett språk i taget och andra språk blir då konkurrerande och tros 
hindra språkutvecklingen av svenska (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 2010). På detta vis 
rangordnas språk – svenska ställs högst upp i språkhierarkin medan de flerspråkiga elevernas 
förstaspråk bortprioriteras. Exempelvis synliggörs detta genom att vissa skolor förbjuder att 
andra språk än svenska används i klassrummen (Elmeroth, 2008; Evaldsson, 2000), samtidigt 
som ämnet ”Modersmål” ständigt ifrågasätts trots att forskning visar dess positiva inverkan på 
elevers skolframgång (Axelsson, 1999, Toumela, 2001). Dessutom är denna undervisning 
frivillig liksom att den ofta anordnas utanför elevernas schema och i separata skollokaler 
(Elmeroth 2008, 2010; Gröning 2006; Lahdenperä 2010). Vidare karakteriseras en 
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monokulturell organisationskultur av att elever ses som förändringsobjekt där man utgår från 
brister hos eleverna med utländsk bakgrund istället för att fokusera på förutsättningar och 
tillgångar. Om eleverna har det svårt i skolan, vilket kanske handlar om andra erfarenhets- 
och referensramar eller språkliga svårigheter så söker man fel hos eleverna istället för i 
skolans förhållningssätt. (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 2010; Lindberg, 2009). Om skolan 
nedvärderar elevernas kulturella kapital och språkkunskaper kan detta få konsekvenser för 
deras trivsel, skolframgång och relationer till lärare (Lahdenperä, 2010).  

Lärare vill inte diskriminera sina elever, utan vill det bästa för sina elever, men de blir del i 
den monokulturella organisationskulturen och reproducerar omedvetet sociala, kulturella och 
språkliga ordningar som grundar sig i monokulturella normer och etniska maktordningar som 
finns i samhället (Cederberg, 2006; Elmeroth, 2008). Elmeroth förklarar det genom att:  

”Möten mellan individer sker alltid i ett maktlandskap där individerna kategoriseras och ges olika 
positioner med varierande grad av makt över andra människor. Med kategoriseringen följer en 
maktordning där samhällets rådande inställning bildar basen för olikskapande som i sin tur blir 
utgångspunkten för formandet av den sociala orättvisan” (2008: 11). 

I den här kategoriseringen tillskrivs de som utgör samhällets norm (här svenskar) positiva 
egenskaper och värden, medan de som faller utanför normen blir konstruerade som en motsatt 
kategori (här icke-svenskar) och tillskrivs istället negativa egenskaper och värden - det dras 
en gräns mellan ”vi och de”. Kategoriseringen handlar också om att skapa ordning i och förstå 
den sociala verkligheten, och sättet att definiera sig själv positivt och andrafiera dem som inte 
tillhör den egna gruppen är ett naturligt mänskligt beteende som bottnar i ett behov av att 
skapa en god identitet och självbild (Elmeroth, 2008). 

Här jämförs två motsatta organisationskulturer, men efter att ha läst flera forskningsrapporter 
kring flerspråkiga elevers utbildning kan man förstå att verkligheten inte alltid (och 
förmodligen oftast inte) är så här svart eller vit, vilket exemplifieras genom Granstedts 
(2006), Cederbergs (2006) och Grubers (2007) studier. Det kan på en skola finnas ett 
dominerande synsätt men där det även finns enstaka aktörer med andra förhållningssätt 
(Granstedt, 2006). I Cederbergs (2006) studie berättar elever att de på samma skola kan bli 
bemötta väldigt olika av olika lärare och förklarar att dessa bemötanden har spelat en 
avgörande roll för deras kunskapsutveckling, självförtroende och motivation både i positiv 
och i negativ bemärkelse. Det kan också vara så att lärare uttrycker att man arbetar för att 
främja mångkulturalitet och att lyfta upp detta som något positivt, men när lärarna sedan talar 
om elever med utländsk bakgrund så framträder diskriminerande diskurser och reproducering 
av monokulturalitet (Granstedt, 2006). I Grubers (2007) undersökning framkommer det att 
lärare inte enbart identifierar elever som svenskar eller invandrare (hennes ordval), utan att de 
beroende på skolsammanhanget också uppfattas vara detta i olika omfattning, vilket i sin tur 
påverkar förväntningar och bemötande. De talar om invandrare som kategori i negativ 
bemärkelse, men kategoriseringen tycks främst omfatta de elever som inte motsvarar 
förväntningarna på ett önskvärt skolbeteende. De ”duktiga eleverna” ses som ett undantag 
från invandrarnormen. Generellt verkar lärarna i studien också vara mer positivt inställda till 
”invandrartjejer” än till ”invandrarkillar”.  

Även om det kan råda en dominerande organisationskultur som kan påverka organisation och 
undervisning, så kan det alltså även finnas särdrag inom organisationskulturen som påverkar 
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i olika utsträckning. 

3.4 Didaktisk analysmodell 
För att förenkla den komplexa verkligheten som studien kommer att beskriva och för att 
underlätta den didaktiska analys som ska göras utifrån den data som undersökningen ger så 
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kommer jag att använda mig av en av Pettersens (2008) didaktiska analysmodeller, vilken nu 
beskrivs och förklaras.  

 

 
 

Figur 1. Didaktisk analysmodell avritad från Pettersen (2008) med ett förtydligande av ramfaktorerna genom en 

ring runt modellen.  

Pettersen (2008) menar att modellen stämmer väl överens med lärares uppfattningar om vilka 
faktorer och moment som är viktiga i undervisning och didaktiskt arbete. Den är en 
utbyggnad av den didaktiska triangeln (med grundkategorierna lärare, student, innehåll) som 
är en grundmodell tillhörande didaktikens arvegods. Pettersens (2008) modell utgår även ifrån 
följande didaktiska frågor:  

• Varför? Avsikten med all undervisning är att åstadkomma lärande. Kan kopplas till 
modellens syfte.  

• Vad? Handlar dels om undervisningens innehåll, dels om mål - vilken riktning 
lärprocesserna ska ta och vilka läranderesultat vi siktar på.  

• Hur? Medel, strategier, metoder, förhållningssätt och social organisering t.ex.  

• Var? Denna fråga handlar om att undervisning sker inom bestämda ramar och kontexter 
som påverkar, modifierar, möjliggör och begränsar undervisnings- och lärprocesserna 
samt intentionerna för dessa – s.k. ramfaktorer. Pettersen (2008) har delat upp dessa i fem 
kategorier:  

1) Personramar - exempelvis egenskaper, kunskaper, attityder och kompetenser hos 
undervisningens aktörer.  

2) Organisatoriska ramar - t.ex. sammansättning, storlek och organisering av lärarstaben, 
men även organisering av olika delar av verksamheten. 

3) Tidsramar - såsom disponibel tid för planering och undervisning och hur den fördelas 
mellan olika ämnen, teman och undervisnings- och läraktiviteter. 

Ramfaktorer 

LÄROPLAN 
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4) Fysiska ramar - den fysiska och materiella miljön. 

5) Ekonomiska resurser - påverkar i hög grad övriga ramfaktorer.   

Modellen bygger på ett relationsdidaktiskt perspektiv där samspelet och förhållandet mellan 
de kategorier vi måste ta ställning till i arbetet med att analysera, planera, genomföra och 
bedöma undervisning klargörs. Kategorierna ska inte analyseras var och en för sig utan i 
samband med de övriga (ibid.). 

I analysen av det empiriska materialet i denna studie kommer undervisningen beskrivas 
utifrån modellens olika kategorier och förhållanden dem emellan. Gällande elevers 
uppfattningar så är det kategorin studenter/elever som förklaras i relation till de övriga 
kategorierna. På organisationsnivå kopplas modellen främst till hur organisationen påverkar 
de olika kategorierna och dess relationer men här kommer ramfaktorerna att ha större del. 
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4 METOD 
I detta kapitel beskrivs metodval, urval, tillvägagångsätt, etiska överväganden samt 
analysmetod. 

4.1 Metodval 
Enligt Patel och Davidsson (2003), Lantz (2013) och Trost (2010) bör metodvalet göras 
utifrån syftet och vad som bäst besvarar frågeställningarna, varför detta var utgångspunkten i 
studien. Eftersom undersökningen syftade till att få ett helhetsperspektiv och en så 
heltäckande bild som möjligt över hur en mångkulturell skola kan arbeta med flerspråkiga 
elevers språk- och kunskapsutveckling, så valdes att göra en fallstudie då en sådan är förenlig 
med de kriterierna (Patel & Davidsson, 2003). Fallstudien gjordes genom kvalitativa 
intervjuer, eftersom det lämpar sig väl då man söker att öka förståelsen för det som undersöks, 
när man vill hitta mönster och när man vill ta reda på subjektiva uppfattningar och 
upplevelser (Lantz, 2013; Trost, 2010). 

Eftersom studiens frågeställningar söker svar både på organisationsnivå och på 
undervisningsnivå liksom utifrån ledningens, lärares samt elevers perspektiv så gjordes en 
djupintervju med rektorn tillika chefen för modersmålsenheten, djupintervjuer med lärare 
samt fokusgruppsintervjuer med elever. I fokusgruppsintervjuer interagerar respondenterna 
utifrån ett specifikt diskussionsämne som är styrt av moderatorn, vilket blir fördelaktigt för att 
producera data om tolkningar, normer, jämförelser av erfarenheter, flera åsikter liksom 
kunskap om komplexiteter i betydelsebildning och i sociala praktiker (Gillham, 2008; 
Halkier, 2010), varför denna typ av intervju ansågs passande. En nackdel med denna typ av 
intervju är att man inte får ut lika mycket individuell information om deltagarna (Halkier, 
2010). Det här var dock inte ett mål med denna intervju, utan snarare att få en bild av 
elevernas upplevelser av ämnesundervisningen och av deras möjligheter till språk- och 
kunskapsutveckling. Däremot valdes individuella intervjuer med lärarna eftersom det var 
intressant för undersökningen att ta reda på lärarnas personliga synsätt, förhållningssätt och 
arbetssätt, då de vet bäst själva vad som försiggår i det egna klassrummet. Intervjun med 
rektorn gjordes utifrån en urvalsprocess där han ansågs mest lämplig att beskriva 
organisationen kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. På denna intervju 
framkom även dokument för skolans visioner och mål, liksom för flerspråkiga elevers 
modersmål. Dessa dokument kommer även de att utgöra del i studiens empiri.  

4.2 Urval 
Valet av skola för fallstudien gjordes utifrån kriteriet att det skulle vara en mångkulturell 
högstadieskola (98 % av eleverna på skolan har utländsk bakgrund, ungefär 45 nationaliteter 
och 21 modersmål är representerade). Dessutom valdes en medelstor skola (cirka 370 elever) 
i en medelstor stad, eftersom jag i enlighet med Gruber (2007) ville uppmärksamma denna 
skolkategori, vilken sällan synliggörs i forskningssammanhang med etnicitetsperspektiv. 
Istället ligger ofta fokus på segregerade ”förortsskolor” i storstadsområden (ibid.).  I arbetet 
kommer jag att använda mig av det fiktiva namnet Söderskolan.  

För att få fram lämplig intervjuperson att besvara frågeställningarna rörande synsätt och 
organisation kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling togs i första hand 
kontakt med skolans rektor för att ta reda på vem som kan delge mest kring dessa frågor. Han 
ville gärna ställa upp själv, vilket var i synnerhet passande då han även var chef för 
kommunens modersmålsenhet. Han skulle även komma att vara mycket behjälplig gällande 
urval av lärar- och elevinformanter.  
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Rektorn rekommenderade att jag skulle ta kontakt med den lärare som var arbetslagsledare för 
årskurs 4-9 så att hon på en konferens med alla lärare skulle höra om intresse att delta i 
studien. Hon kontaktades och fick beskrivit för sig studiens syfte och upplystes om de etiska 
principer jag arbetade efter (se paragraf 4.4.), liksom att det var lärare som undervisade elever 
med annat modersmål än svenska i årskurs 8-9 (eftersom att jag även skulle intervjua eleverna 
de undervisade och ansåg att de bör ha gått en tid på skolan för att skapa sig en uppfattning 
om organisation och undervisning) som eftersöktes. Förhoppningen var att få tag på 3-4 
frivilliga lärare eftersom jag ville få flera lärares synpunkter men samtidigt enligt Trosts 
(2010) rekommendationer ville begränsa mig till få antal intervjuer för att materialet inte 
skulle blir ohanterligt stort, samt för att fokusera på kvalitén istället för kvantiteten. Tre lärare 
ville medverka i studien, vilka beskrivs nedan med fingerade namn:  

- Johanna är 36 år och undervisar i hemkunskap och tyska. Hon har varit lärare sedan 2004 
och arbetat på skolan i 7 år.  

- Monika är 40 år och undervisar i SO och svenska. Hon har varit lärare sedan 1999 och har 
arbetat på skolan sedan 2012. Hon är en av förstelärarna på skolan. 

- Anders är 44 år och undervisar i NO, teknik och matematik. Han har varit lärare i 15 år och 
arbetat på skolan i 12 år.  

När man ska välja respondenter till fokusgruppsintervjuer är det enligt Gillham (2008) och 
Halkier (2010) viktigt att fokusera på att få en lämplig sammansättning där man bör se till att 
få med viktigt karakteristika i förhållande till problemställning. Därför hjälpte rektorn till att 
finna elever som alla har ett annat modersmål än svenska och där flertalet har haft samtliga 
lärare som intervjuats samt har haft/har studiehandledning på modermål. Han föreslog en 
klass i årskurs 9 dit jag själv gick och gjorde en förfrågan om medverkan, vilket resulterade i 
att 16 elever ville delta. Min tanke var att dela in eleverna i två grupper för att få ett lagom 
antal informanter i varje fokusgruppsintervju. Forskningen har olika rekommendationer men 
man har sett lyckade fokusgruppsintervjuer med 3-12 deltagare. Det är fördelaktigt med en 
liten grupp om det är ett känsligt ämne, medan det positiva med en stor grupp är att man får 
fram många perspektiv (Halkier, 2010). Detta är ytterligare en anledning till att ungefär 8 
elever i varje grupp ansågs lagom eftersom det kan vara ett känsligt ämne i vissa avseende, 
men för att uppfylla syftet krävdes ända flera synsätt. Eleverna skulle komma att delas in i en 
grupp med flickor och en grupp med pojkar för att se om det kunde finnas eventuella 
skillnader i upplevelser (i synnerhet med Grubers, 2007, forskningsresultat i åtanke). En elev 
hoppade av efter att ett brev skickats hem till föräldrarna om deras samtycke (se bilaga 1). 
Dessutom tillkom ytterligare ett bortfall på två elever som inte var närvarande vid det 
lektionstillfälle som intervjun ägde rum, vilket resulterade i en intervju med 8 flickor och en 
intervju med 5 pojkar. Information om eleverna kan ses i bilaga 2. 

4.3 Tillvägagångsätt 
Enligt Lantz (2013) är det viktigt då studien innefattar flera datainsamlingar att tänka igenom 
den kronologiska ordningen. För denna undersökning verkade det mest lämpligt att börja med 
rektorsintervjun för att skapa en helhetsbild av organisationen, vilket var en förutsättning för 
att kunna ställa frågor till lärarinformanterna kring dess påverkan på undervisningen. Nästa 
steg var lärarintervjuerna eftersom jag ville få en ökad förståelse för organisationen utifrån 
deras perspektiv liksom för att få kännedom om deras synsätt samt om deras beskrivning av 
ämnesundervisningen. Slutligen genomfördes elevintervjuerna för att få deras perspektiv på 
undervisning liksom möjligheter till språk- och kunskapsutveckling.  
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Samtliga individuella intervjuer genomfördes på samma vis, om än med vissa skillnader i 
frågor, och förklaras först och främst innan tillvägagångsättet för fokusgruppsintervjuerna 
beskrivs.  

Intervjuer kan skilja sig både gällande strukturering och standardisering. Det senare innebär 
att alla intervjuer har samma frågor i samma ordning till alla respondenter, liksom att 
situationen är densamma för samtliga. Det här är vanligt vid intervjuer som görs utifrån en 
kvantitativ ansats, medan kvalitativa intervjuer så gott som alltid har låg grad av 
standardisering Patel & Davidsson, 2003; Trost, 2010). Standardisering var därför inget jag 
strävade efter vid förberedelserna inför empiriinsamlingen. Vilken grad av struktur man väljer 
beror på vilken typ av information som eftersöks. Lantz (2013) beskriver fyra typer av 
intervjuer: två lite öppnare (öppen, riktat öppen) och två mer strukturerade (halvstrukturerad, 
strukturerad). I strukturerade intervjuare är fenomenet för det som ska undersökas känt, man 
har ofta fasta svarsalternativ liksom att respondenterna kan ge svar om kvantiteter. I de 
öppnare intervjuerna vill man få en förståelse för subjektiva erfarenheter och uppfattningar 
utifrån respondenternas perspektiv, varför denna typ av intervju ansågs mest lämplig för att 
besvara studiens frågeställningar. Eftersom jag ändå ville rikta intervjuerna mot vissa 
ämnesområden för att kunna ringa in vissa saker som var nödvändiga för att uppnå 
undersökningens syfte, så valdes en öppet riktad intervju. I enlighet med hur en sådan, enligt 
Lantz (2013) förbereds, så gjordes en intervjuplan (bilaga 3 och 4) upp med bestämda 
frågeområden ordnade i en viss följd. Även om frågorna var uppsatta efter en logisk ordning 
var ändå tanken att kunna följa upp dem efterhand som de kom upp när informanterna pratade 
och skifta ordning under intervjuns gång för att få till ett bra samspel där jag kunde vara 
följsam och uppmärksam på de intervjuades berättelser.  

Vid en intervju är inledningen mycket viktigt för att skapa ett gott klimat, liksom för att skapa 
ett förtroende och en god arbetsrelation mellan intervjuare och respondent, vilket är grunden 
för en bra intervju (Lantz, 2013; Trost, 2010). Därför följdes de råd för en god inledning som 
Lantz (2013) samt Patel & Davidsson (2003) har framskrivit. Jag inledde med att presentera 
syfte och mål med intervjuerna, vilka etiska aspekter som gällde samt intervjuns upplägg. De 
inledande frågorna var neutrala och gällde bakgrundsfakta, varefter det följde några öppna 
frågor för att de sedan skulle bli mer specifika och beröra vissa områden (enligt 
intervjuplanen).  

Vid intervjun försökte jag formulera frågor som var enkla, entydiga och konkreta, liksom att 
jag försökte undvika dubbel-frågor, frågor som var långa, ledande, negerande, förutsättande, 
indirekta, provocerande, hypotetiska, retrospektiva samt frågor innehållande värdeladdade 
ord, svåra/främmande ord, fackuttryck, oklara och tvetydiga ord, liksom oklara frekvensord 
(enligt råd från Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2003; Trost, 2010). Det här var även något 
som jag tänkte på vid skapandet av frågor till fokusgruppsintervjuerna.   

Vid fokusgruppsintervjuer kan man ha olika grader av strukturer, utifrån vilka Halkier (2010) 
beskriver tre modeller: en lös modell (få breda och öppna frågor som lämpar sig när 
interaktionen är i fokus), en stram modell (flera och specifika frågor som är passande då 
innehållet är i fokus), samt en trattmodell (börjar öppet och slutar mer strukturerat) vilken är 
den modell som använts i denna studie. Detta eftersom det främst var innehållet som var 
intressant, men jag ansåg att några öppna frågor i början skulle bli en lättsammare start på 
intervjun där respondenterna skulle kunna komma igång och prata. I likhet med de 
individuella intervjuerna informerades eleverna i fokusgrupperna först och främst om syfte, 
mål och upplägg liksom de etiska aspekterna gällande anonymitet och konfidentialitet. Istället 
för att jag ställde frågor gällande bakgrund inför hela gruppen fick varje deltagare skriva ner 
på en lapp hur länge de bott i Sverige, hur länge de gått på fallstudiens skola, vilket 
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modersmål de hade, om och hur länge de gått i internationell klass, om och hur länge de haft 
studiehandledning på modersmål. Varje lapp hade ett nummer som representerade hur de satt 
vid intervjutillfället, för att jag vid analysen skulle kunna koppla bakgrundsfaktorerna till vem 
som sagt vad vid intervjun. Anledningen att de fick skriva detta på lappar var för att spara tid 
och för att undanröja att någon skulle känna obehag över att besvara frågorna inför alla de 
andra i gruppen. Härefter ställdes frågor utifrån en intervjuplan (bilaga 5) som låg till grund 
för intervjuerna, även om ordning inte följdes helt och hållet liksom att ytterligare följdfrågor 
ställdes då det ansågs passande utifrån elevernas svar.  

Vid samtliga intervjuer tänkte jag på att vara inställd på att främst lyssna, att uppmuntra till att 
tala, att skapa trygghet samt att försöka empatisera med informanterna för kunna sätta mig in 
deras perspektiv. Dessutom försökte jag ha ett professionellt förhållningsätt och tänka på 
reaktionerna på de intervjuades svar och inte visa några åsikter i ämnet (i enlighet med vad 
Halkier, 2010; Lantz, 2013; Trost, 2010 anser viktigt för en god intervju). Exempelvis 
berättade jag att jag inte lade någon värdering i det som sades utan var enbart intresserad av 
att få en bild över hur det faktiskt är på skolan och hur de upplever det.  Jag tänkte även på att 
Trost (2010) skriver om att formulera sig på ett vis så att det är anpassat till mottagaren. 
Därför samtalade jag på olika sätt med lärare, rektor respektive elever. I synnerhet i 
fokusgruppsintervjuerna försökte jag hålla mig till mycket enkla och konkreta frågor där de 
eleverna fick ge exempel. I synnerhet tänkte jag på att anpassa språket eftersom vissa av 
respondenterna kunde ha svårt att förstå vissa begrepp på svenska. 

Lantz (2013) menar att det kan vara svårt att lyssna aktivt och skriva samtidigt, varför man 
kan få ut mer av en inspelad intervju, men att intervjupersonerna måste samtycka eftersom 
vissa kan tycka att det känns obehagligt. Vid denna studies empiriinsamling användes 
ljudinspelning. Videoinspelning valdes bort för att minska risken för stor nervositet hos 
respondenterna. Alla deltagare samtyckte till inspelningen. Vid lärarintervjun med Johanna 
visade och berättade informanten tydligt att hon upplevde inspelningen jobbig och 
distraherande, varför inspelningen under en stund stoppades så att hon skulle känna sig bättre 
till mods. Under denna tid antecknade jag noga vad som sades. Inspelningen sattes igång igen 
efter en stund när Johanna kände sig mer avslappnad och tyckte att det var okej. Det här var 
ett av de många etiska överväganden som gjordes under undersökningens gång. 

4.4 Etiska överväganden 
Under studiens gång har jag gjort en del etiska överväganden och då hela tiden haft 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav i åtanke, vilka förklaras nedan.  

• Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Gällande informationskravet informerades alla deltagare i undersökningen redan vid första 
kontakten liksom precis innan intervjuerna om studiens syfte, men även vad som gällde med 
avseende på de andra etiska kraven. Detta för att alla informanter utifrån denna information 
skulle kunna avgöra om de ville medverka i undersökningen eller inte. Jag berättade att det 
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var frivilligt att deltaga och att de skulle ha rätt att dra sig ur närsomhelst under studiens gång. 
Eftersom de elever som ville medverka var under 15 år skickades ett informationsbrev ut till 
deras föräldrar (se bilaga 4) för att de skulle ha möjlighet att invända mot barnens val att vara 
med i studien. Jag delgav, enligt konfidentialitetskravet, att inget av det som kommer att 
skrivas i arbetet kommer att kunna kopplas till varken skola eller någon individ, varför skolan 
beskrevs som ”en medelstor skola i en medelstor stad” samt att lärarna har givits fiktiva namn 
och att elevernas namn inte redovisats. All information som framkommit under 
empiriinsamlingen kommer enbart att användas i forskningssyfte, samt att informationen 
förvarats enkom på mina privata enheter och kommer att raderas efter att undersökningen är 
slutförd. Där här var också något som samtliga respondenter informerades om.  

4.5 Analysmetod 
Eftersom det inte finns en bestämd metod för hur bearbetning av empirin ska gå till vid en 
kvalitativ studie så är det viktigt att beskriva denna tydligt så att läsaren ska kunna följa 
tillvägagångsättet liksom för att kritiskt kunna granska slutsatserna (Lantz, 2013; Patel & 
Davidsson, 2003). Först och främst transkriberades alla intervjuer noggrant. I enlighet med 
Halkiers (2010) rekommendationer, överfördes ljudfilerna i text ordagrant liksom att uttryck 
såsom [hmm], [skratt] osv. togs med. Transkriberingen gjordes för att kunna överblicka och 
därmed möjliggöra en systematisk analys. Härefter följdes några steg i 
databearbetningsprocessen som både Halkier (2010) och Lantz (2013) tar upp. Först och 
främst gjordes en datareduktion för att materialet skulle bli hanterligt stort samt för att 
prioritera de uttalanden som informanterna gjort. Här tänkte jag dock på att aldrig reducera 
kontexten då meningar kan få en betydelseskillnad då de tas ur sitt sammanhang. Härefter 
följde en kodning av materialet genom att sätta rubriker/ämnen till den informationen som 
getts under intervjuerna, varpå jag sökte mönster i kategoriseringen där frågeställningarna var 
utgångspunkt. Slutligen betraktades empirin utifrån den didaktiska modell som utgjorde 
analytiskt utgångspunkt i studien.  

Under hela processen för både datainsamling och för databearbetning dokumenterades tankar 
som dök upp med avseende på analys, tolkning eller koppling till bakgrunden eftersom det, 
enligt Patel och Davidsson (2003), vid kvalitativa studier är viktigt att dokumentera tankar 
under hela analysprocessen. 

Slutligen strukturerades materialet upp med rubriker som tematiserar tolkningen vid 
redovisning för att tydliggöra för läsaren (rekommendationer från Patel & Davidsson, 2003). 
På så vis klargörs när de olika frågeställningarna besvaras, vilket beskrivs när Resultatkapitlet 
(paragraf 5) inleds.   
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5 RESULTAT 
Resultatet redovisas med fyra avsnitt. Det första (paragraf 5.1.) besvarar frågeställningen 
”Vilket dominerande/vilka synsätt finns bland skolans aktörer gällande vad som är viktigt för 
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling?”. Sedan (i paragraf 5.2.) besvaras 
studiens andra frågeställning ”Hur struktureras organisationen och vilka riktlinjer finns kring 
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling?”. I det tredje avsnittet (paragraf 5.3.) 
beskrivs ämnesundervisningen utifrån den didaktiska analysmodellen. Modellens olika 
kategorier innehåll/mål, (arbets- och undervisnings-)metoder och strategier liksom 
bedömning- och examinationsformer kopplas till kategorierna lärare och elev eftersom 
undervisningen beskrivs både ur lärarnas och ur elevernas perspektiv. Andra kategorier kan 
även kopplas till varandra även om det är den nyss beskrivna strukturen som är utgångspunkt. 
När ämnesundervisningen förklaras vävs även aktörernas synsätt och organisationens 
påverkan på ämnesundervisningen in. Organisationens påverkan beskrivs som organisatoriska 
ramfaktorer och de övriga ramfaktorerna vävs in de med. Sedermera besvaras studiens tredje 
frågeställning ”Hur påverkar synsätt, organisation och riktlinjer kring flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling ämnesundervisningen, och i synnerhet med avseende på att 
tillämpa modersmålet som en resurs för lärande?”, men även del ett i den fjärde 
frågeställningen ”Hur upplever de flerspråkiga eleverna undervisningen?”. Den andra delen i 
den fjärde frågeställningen som handlar om hur eleverna upplever deras möjligheter till språk- 
och kunskapsutveckling, besvaras i ett direkt följande avsnitt (paragraf 5.4). 

5.1 Synsätt kring språk- och kunskapsutveckling 
Informanterna i samtliga intervjuer påpekade att en mångkulturell skola är något som till 
största del är positivt för lärandet eftersom flera språk, kulturer, bakgrunder och sätt att tänka 
gör att saker ses ur flera perspektiv vilket kan leda till givande diskussioner med flera 
infallsvinklar. Detta exemplifieras och kan tolkas utifrån följande utsagor:  

”Vi tycker och ser att många kulturer berikar” (Rektor). 

”Det är bra med olika bakgrunder och kulturer, man får insyn i andras sätt att tänka och se på saker. Det 
som är självklart för mig är inte självklart för andra. Man har olika syn på kunskap, olika diskussioner 
och infallsvinklar” (Monika) 

”Det är positivt med flera kulturer. Då får man olika perspektiv på saker” (Johanna) 

”Man kan se och tänka på olika sätt vilket ger ett större perspektiv. Man kan använda detta i 
undervisningen, och man kan jämföra olika kulturer och traditioner. Det är jättepositivt” (Anders). 

Samtliga lärare uttrycker dock att avsaknaden av elever med svensk bakgrund kan vara 
negativt för de flerspråkiga elevernas språkutveckling, samt att det kan ge en känsla av 
uppdelning och utanförskap.  

”Men det kan även vara negativt för deras språkutveckling. 98 % av eleverna har andra kulturer. De hade 
behövts fler svenska klasskamrater så att de skulle prata mer svenska utanför klassrummet” (Johanna) 

Men att det är så många elever med utländsk bakgrund kan ha vissa negativa effekter för 
språkutvecklingen. Förr gick det kanske 15 % elever med svensk bakgrund på skolan och detta gjorde en 
jätteskillnad. Det gjorde så att de fick höra andra elever prata svenska. Vi lärare pratar ju på ett annat sätt 
än eleverna” (Anders) 

”Vi saknar elever med svensk bakgrund. Det känns som en segregerad skola” (Monika) 

Utsagorna kan också förstås utifrån det faktum att både rektorn och lärarna uttryckte att det är 
viktigt för de flerspråkiga elevernas språkutveckling att de får möta det svenska språket i 
många situationer. Samtliga menar att det är viktigt att personalen pratar mycket svenska med 
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eleverna eftersom att de kan vara de enda personer med svenska som modersmål som 
eleverna träffar. De flesta av skolans elever talar sitt modersmål med vänner och i hemmen.  

Vidare är språkutveckling något som av alla tre lärare anses viktigt att arbeta med i samtliga 
ämnen. Detsamma uttrycks även av rektorn och står dessutom skrivet i skolans dokument för 
visioner och mål:  

”All verksamhet på Söderskolan kännetecknas av språkutveckling” (Skolans visioner/mål). 

”I vårt kvalitetsarbete har vi något som vi kallar språkutveckling i alla ämnen. Det är det vi har fokus på i 
undervisningen. Du lär dig inte bara språket i svenska som andraspråk utan du ska lära dig språket i alla 
ämnen” (Rektor). 

När rektorn tillfrågas vems ansvar elevernas språkutveckling är svarar han följande: 

”Dels är det vi som rektorer som är ytterst ansvariga med att genom vår personal att se till att de får en 
lämplig och adekvat undervisning i det här. […] Men annars ligger det ju på en lärares ansvar - ska du 
undervisa så ska du kunna de här bitarna. Jag frågar ju ’hur går det i din klass med detta och detta osv.?’ 
Jag har ju ansvar att följa upp men det ingår ju i lärares uppdrag och ansvarsuppgifter” (Rektor). 

Endast Anders påpekar att det är rektor som är juridiskt ansvarig, i övrigt instämmer han och 
de andra intervjuade lärarna att lärarna har ett ansvar för språkutvecklingen. De tycker även 
att ansvaret ligger på flera aktörer än så, innefattande all skolans personal men också eleverna 
själva och hemmens på så vis att de utnyttjar de möjligheter som ges.  

Intervjupersonerna lyfter fram att elevernas modersmål är något som anses viktigt för både 
språk- och kunskapsutveckling: 

”Jag uppmuntrar mina elever att läsa modersmål överhuvudtaget. Det är viktigt, för forskning visar att det 
är tuffare att lära sig ett andraspråk om du har ett svagt förstaspråk. Har du däremot en god grund i ditt 
modersmål – ett bra skrift- och talspråk – så har du också lättare att ta till dig ett nytt språk. Det finns ju 
vissa riksdagspartier som tycker att man ska slopa modersmålsundervisningen och bara satsa på 
svenskan, men modersmålet är även en del av identiteten som ger en styrka i människan i sig. Så jag tror 
ju på att läsa modersmålet parallellt med svenskan, så man inte släpper det ena eller det andra utan 
utvecklar båda ” (Rektor). 

”Det är jätteviktigt med elevernas modersmål. Jag försöker uppmuntra eleverna till att använda det och 
läsa det” (Anders). 

”Det är jätteviktigt att de får använda sitt modersmål. Det är väldigt viktigt för likvärdigheten. Om de har 
ett starkt modersmål kan de ta till sig svenskan bättre. Om de inte har ett skriftspråk är det viktigt att de 
lär sig skriva på modersmålet” (Johanna). 

Förutom att elevernas modersmål anses viktigt för språk- och kunskapsutvecklingen menar 
informanterna även att det spelar roll för identitetskapandet och likvärdigheten. Detsamma 
gäller för att i undervisningen utgå från elevernas erfarenheter, bakgrund, kultur, 
förutsättningar och behov, vilket av respondenterna uttrycks på lite olika sätt. Exempelvis 
nämns att lyfta fram elevernas kulturer och traditioner (Rektor; Johanna; Anders), att koppla 
innehållet till andra sammanhang än den svenska kontexten (Rektor; Monika; Anders), samt 
att sättet att arbeta med elevernas språk- och kunskapsutveckling såsom stödåtgärder m.m. 
måste göras på olika vis och individualiseras eftersom eleverna har olika förutsättningar och 
behov (samtliga av de intervjuade uttryckte detta). 

Vidare är bemötande, kommunikation, relationsskapande, trygghet och ett tillåtande, gott 
lärandeklimat faktorer som lyfts fram som viktiga för lärande, vilket förtydligas genom 
följande citat:  

”Arbetet på Söderskolan präglas av en öppenhet och ärlighet med ett respektfullt bemötande, såväl mot 
kollegor, chefer/medarbetare, elever och föräldrar. […] Skolan och fritidshemmet ska erbjuda en trygg 
och lärande arbetsmiljö” (Skolans visioner/mål). 



25 

”Vi har ju våra ledord som handlar om bemötande, kommunikation och relationer som är jätteviktigt. 
Elever som har flytt någonstans ifrån har behov av att ha trygga relationer. Kan man inte lita på och känna 
trygghet med vår personal då blir det extra jobbigt. […] Och mycket handlar ju också om att bygga 
förtroendekapital. Att bygga relationer och förtroende är viktigt. […] Det är viktigt att kunna visa respekt 
och kunna bemöta på ett gott sätt och känna en värdighet. Ibland så får man ge lite extra omtanke, 
trygghet och stöttning där det finns sociala problem kring eleverna” (Rektor).  

”Viktigt för elevernas lärande är tydlig kommunikation, trygghet i gruppen så man vågar använda sitt 
språk, och tydliga förväntningar” (Monika) 

”Det är viktigt att de är trygga med andra elever och personalen, att det är ett tillåtande klimat så man 
vågar visa att man inte förstår och vågar fråga” (Anders).  

”Vissa elever vill inte fråga och visa att de inte förstår. Då är det viktigt med ett tryggt och tillåtande 
klimat så att de vågar säga fel” (Johanna). 

Min sammanfattande tolkning är att både rektorn liksom lärarna i studien har en mycket lika 
syn på vad som är viktigt för de flerspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling. Det 
skulle kunna vara en slump att just de här fyra informanterna har samma synsätt och att det 
finns många andra på skolan som inte tycker detsamma, men efter att ha frågat 
respondenterna om detta så framgår det att det mest troliga är att det finns ett dominerande 
synsätt som byggts upp genom bl.a. diskussioner. De intervjuade påstår allihop att det är en 
gemensam samsyn som råder på skolan: 

”Jag skulle kunna säga att det är en gemensam samsyn. Det här är något som har jobbats upp under lång 
tid, så det här är något som har implementerats länge men som man behöver uppdatera och påminna om 
hela tiden. Vi väger in det i vår verksamhetsplan – vår vision, vad vi vill med vår skola. Vilka mål vi har. 
Vi pratar om det när vi nyanställer personal och vi pratar om det på våra arbetsplatsträffar. Så jag skulle 
nog vilja påstå att det här är ett uttryck som gäller för alla” (Rektor). 

”Tror att vi tycker lika” (Monika) 

”Till stor del är det en samsyn. Det är nog jobbigt att jobba här om man inte har denna syn. Vi diskuterar 
tillsammans hur vi kan hjälpa eleverna och ibland är man frustrerad. Men att vi pratar om detta 
tillsammans bidrar till en slags kollektiv syn” (Anders). 

Eftersom det finns ett dominerande synsätt bland skolans aktörer som också skrivs fram i 
skolans dokument för visioner och mål så är det även tänkbart att detta synsätt finns i åtanke 
vid strukturering av organisationen kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, 
vilket tydligt kan ses av resultatbeskrivningen under nästkommande paragraf och som även 
problematiseras ytterligare i arbetets diskussionsdel. 

5.2 Organisation och riktlinjer 
Det här avsnittet är uppdelat i fem teman, varav de fyra första handlar om organisation eller 
riktlinjer kring flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling: organisation kring 
nyanlända, organisation kring stödåtgärder, organisation kring kompetensutveckling, samt 
riktlinjer kring ämnesundervisningen. Slutligen beskrivs hur vissa ramfaktorer påverkar 
struktureringen av organisationen.  Pettersen (2008) menar att ekonomiska resurser är den 
ramfaktor som mest påverkar de övriga, varav organisatoriska ramfaktorer är en del, men av 
resultatet att döma går det att tyda flera ramfaktorers påverkan på organisationens 
strukturering.  

5.2.1 Organisation kring nyanlända 
Söderskolan hade fram till 2010 rena förberedelseklasser (fbk) dit alla nyanlända kom. Här 
gick eleverna i två års tid innan de placerades ut i ordinarie klasser. Klasserna gick i ett 
speciellt hus isolerat från den övriga skolan. Denna organisation lades ner eftersom… 

”[det] kom olika forskningsrapporter och olika dokument från skolverket att det här inte var en bra form 
för att ta hand om nyanlända elever. Kritiken var ofta att man inte fick undervisning i alla ämnen utan det 



26 

var bara fokus på svenska och matte och gick inte hela skoldagen. Man levde inte upp till skollagens lag 
om skolplikt och rätt till undervisning” (Rektor). 

Då gick det en tid när skolan försökte arbeta fram och hitta ett annat fungerande sätt. Ofta 
kom eleverna ut i ordinarie klasser direkt med stöd där. Detta blev dock ofta mycket 
problematiskt på grund av att skolan har ett stort in- och utflöde av elever vilket påverkade 
gruppdynamiken i klasserna negativt på så vis att det blev oroligt i klasserna. Därför hade 
skolan fram till 2013 ett slags mellanting mellan förberedelseklasser och ordinarie 
undervisning, för att då övergå till den nuvarande organisationen. Denna innebär att de 
nyanlända eleverna kommer till något som kallas för en internationell klass, vilken fungerar 
som en ordinarie klass på så vis att det ges undervisning i samtliga ämnen men det blir som en 
sluss vidare. Där görs kartläggningar och bedömningar på individnivå både gällande 
utveckling och när eleverna är redo att gå vidare till en ordinarie klass. Detta beslut tas alltså 
utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov (Rektor).  

”En del kan vara redo efter två månader medan andra kanske stannar ett år. Eleverna kommer ju med 
olika förutsättningar. En del kommer ju med en jättebra skolbakgrund och har mycket med sig, andra 
kommer i årskurs nio och har aldrig gått i skola och är analfabeter. Så då möter vi eleverna utifrån deras 
nivå med rätt stöd utifrån behov” (Rektor) 

”Söderskolan har en, för nyanlända elever, trygg och lärande mottagning och där varje elev får stimulans 
utifrån sin behovsnivå” (Skolans visioner/mål) 

Både rektor och alla tre av de intervjuade lärarna påpekar att de tycker kartläggning av 
eleverna är viktigt så att man i undervisningen kan utgå ifrån erfarenheter, förutsättningar och 
behov. Anders uttrycker dock att kartläggning är viktigare i vissa fall än andra. Han menar att 
en elev som är kommunikativ till sättet gärna berättar om dess historia och tydligt visar vad 
denna behöver, medan det är svårare med en blygare elev som inte vill berätta själv. Hans 
upplevelse av hur kartläggning går till på skolan är att den görs främst av modersmålslärare 
informellt och successivt i den internationella klassen, varpå informationen överförs till lärare 
informellt. Det här är något som rektorn till stora delar bekräftar. Han berättar att de har haft 
svårt att få in kartläggning på ett formellt och systematiskt sätt. De har på skolan tagit del av 
olika material kring kartläggning, i synnerhet ett välutarbetat material från Linköping dit de 
också åkt på föreläsningar. De har valt att plocka olika delar från olika material samtidigt som 
de har kollat på vad som är möjligt att genomföra då det sätts i relation till tid, resurser och 
kompetens. Enligt rektorn görs på skolan enkla kartläggningar i den internationella klassen av 
främst modersmålsläraren och ibland ämneslärare. Kartläggningen blir därmed väldigt 
personknuten och ämnesknuten. Finns ingen modersmålslärare att tillgå blir kartläggningen 
knapphändig. Rektorn tillägger även att alla nyanlända familjer som kommer till kommunen 
hamnar på ett första gemensamt boende där det görs en viss bakgrundskartläggning som 
skolan får ta del av. Därmed kan skolan sätta in stödåtgärder direkt till de elever som är helt 
nya och inte kan någon svenska alls.  

5.2.2 Organisation kring stödåtgärder 
På skolan finns olika former av stödåtgärder som sätts in för att förbättra elevernas språk- och 
kunskapsutveckling, såsom studiehandledning, läxhjälp, utanförschematiska aktiviteter och 
hjälp genom specialpedagog. 

5.2.2.1 Studiehandledning 
På skolan har man studiehandledning som stödåtgärd för flerspråkiga elever i flera 
modersmål, där behoven är som störst i arabiska, somaliska, persiska, dari, bosniska, serbiska 
samt kroatiska. Rektor och lärarna i intervjun anser samtliga att studiehandledning på 
modersmål är en bra och viktig stödåtgärd för elevernas språk- och kunskapsutveckling, av 
flera anledningar.  
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”Det är ju att eleverna ska kunna ta till sig kunskap. Dels kan det vara en brygga. Jag tror att det kan vara 
en trygghet när man kommer ny till en klass och det finns en vuxen som talar mitt språk och känner till 
min kultur. Den kan fungera som översättare och förklarare till ord och begrepp” (Rektor). 

”Det är en bra stödåtgärd för att det ger en chans för eleverna att förstå” (Monika).  

”Det underlättar för eleverna att successivt börja klara sig själva. Man känner en trygghet att ha hjälp” 
(Anders). 

Främst menar informanterna alltså att det handlar om att öka möjligheterna för eleverna att 
utveckla kunskap samtidigt som det kan göra att de känner trygghet. Rektorn menar att det 
ska vara behovsstyrt vilka som får studiehandledning. När en elev har svårigheter att nå målen 
har denne rätt till att få studiehandledning om det anses vara den bästa stödåtgärden. Dock har 
skolan ibland problem att tillmötesgå alla behov. Detta eftersom att behoven av 
studiehandledning har ökat mycket senaste tiden samtidigt som den ekonomiska budgeten för 
det har varit densamme. Den ekonomiska rambudget som skolan har räcker helt enkelt inte 
till. Ibland tvingas skolan göra prioriteringar mellan elever om vem som behöver stödet mest 
(Rektor). 

”En viss prioritetsordning finns det ju. Det är ju de som har varit kortast tid i Sverige. Så står vi här och 
väljer mellan en elev som har varit här i ett år men som kanske skulle behöva mer studiehandledning och 
en som är helt nyanländ så blir det ju oftast att stödet hamnar hos den där det är mest akut. Sen är ju det 
inte helt rätt men det blir ju så” (Rektor). 

Vidare påpekar han också att det kan vara svårt att rekrytera vissa typer av modersmålslärare 
för studiehandledning. Exempelvis har det varit ett behov av thai länge men de kan inte få tag 
på en lämplig lärare. Johanna och Monika uttrycker båda två att det hade behövts mer 
studiehandledning, medan Anders och Rektorn ändå tycker att skolan möter de behov som 
finns på ett bra sätt även om de hade önskat att täcka upp behoven fullt ut. Samtliga 
informanter påpekar att många elever faktiskt också väljer att avstå studiehandledning även 
om de blir erbjudna det, eftersom de vill klara sin utbildning på svenska.  

På skolan finns två arabiska modersmålslärare som också har studiehandledning anställda på 
heltid. Övriga studiehandledare kommer till skolan vid olika tillfällen. Alla studiehandledare 
är närvarande i klassrummet under lektionerna, eftersom det ofta är fler i samma klass som 
behöver stöd samt att skolan vill ha en inkluderande verksamhet. Lärarrespondenterna menar 
att de samarbetar mer eller mindre och på olika sätt med studiehandledarna, vilket förklaras 
ytterligare under resultatdelens avsnitt kring ämnesundervisningen, vilket också handlar om 
studiehandledarnas kompetens.  

”Studiehandledarna, ibland hade jag velat se att de skulle gå en speciell kompetensutbildning. Vissa är 
jättebra medans med andra känns det som man har en till elev för de förstår inte syftet” (Monika). 

Det har även funnits distansundervisning på finska förut. Detta fungerade inte så bra, varför 
det togs bort när man fann en studiehandledare som kunde närvara på plats. Samtidigt menar 
rektorn att det kunde vara ett bra alternativ för glesbygdskommuner och något för framtiden.  

Rektorn förklarar att det är han själv som beslutar om studiehandledning på skolan och att det 
är han som chef för modersmålsenheten i kommunen delegerar ut modersmålslärare och 
handledare till andra skolor. Förutom den ekonomiska budget som ges, så finns det inga 
riktlinjer, regler eller systematiska rutiner från Kommunen som styr eller fördelar 
studiehandledningen. Detta är något som rektorn hade önskat funnits för att organisationen 
skulle vara mer strukturerad och systematiserad i kommunen.  
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5.2.2.2 Läxhjälp, utanförschematiska aktiviteter och 
specialpedagog 

Skolan har även andra stödåtgärder för elever som har svårigheter att uppnå målen såsom 
läxhjälp och utanförschematiska aktiviteter. 

”Vi sitter i ett av Sveriges fattigaste områden samtidigt som vi har ett krav på en likvärdig skola, och då 
är det mycket man måste kompensera för. Vi kan inte arbeta på samma sätt som i andra skolor 
häromkring” (Rektor). 

Han påpekar exempelvis att föräldrars utbildningsbakgrund är något som ofta påverkar betyg, 
bl.a. kan de ha svårighet att hjälpa sina barn med läxor, vilket försvåras ytterligare av att de i 
många fall inte kan svenska. Här kan läxhjälp på skolan fungera som ett stöd för elevernas 
lärande. Vidare förklarar rektorn att många elever som kommer till Sverige inte är 
simkunniga, varför skolan lägger in extra resurser för att de ska kunna nå målet angående 
simkunnighet i Idrott och Hälsa. Det handlar om att åka till simhallen efter skoltid. Det här är 
en av de utanförschematiska aktiviteter som beskrivs i skolans dokument för visioner/mål:  

”För att nå en högre likvärdighet i förhållande till andra skolor och fritidshem erbjuder Söderskolan 
många aktiviteter utanför skolan t.ex. simning, studiebesök, undervisning på muséet, naturexkursioner 
etc.” (Skolans visioner/mål). 

Huruvida och i vilken omfattning de övriga aktiviteterna som nämns här utförs framgick inte 
av intervjuerna. Dock beklagade sig Monika över att hon hade velat att det funnits ekonomi 
till att åka på olika studiebesök så att eleverna fick möjlighet att komma ut i samhället mer 
och därmed även möta det svenska språket i flera sammanhang.  

Rektorn påpekar även att det finns specialpedagoger som kan hjälpa elever att utnyttja 
tekniska hjälpmedel såsom datorer, appar till IPad och mobil samt inläst material m.m. där 
man bl.a. kan dra nytta av elevernas modersmål för att tillgodose informationen. 

5.2.3 Organisation kring kompetensutveckling 
Hur lärare väljer att arbeta kring elevernas språk- och kunskapsutveckling påverkas mycket av 
deras kunskaper om detsamma. Det här är ledningen på skolan varse om och har därför 
organiserat kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling. 

Modersmålslärare och studiehandledare är ofta inte utbildade lärare utan väljs utifrån 
lämplighet och kunskaper om det efterfrågade språket. Därför ordnar Rektor som chef för 
modersmålsenheten viss kompetensutveckling för dessa inom främst läroplansteori, betyg och 
bedömning osv. Tidigare fanns en utvecklingsansvarig modersmålslärare för detta, men nu är 
det han själv som ser till att dessa lärare får hjälp med det här (Rektor).  

För övriga lärare som undervisar i olika ämnen är det främst två ”strategier” som ledningen 
har tagit fram för att utveckla dessa lärares kompetens inom språk- och kunskapsutveckling. 
Den första är att personalen får lönepåslag om de läser till Svenska som andraspråk. Då ökas 
lönen några hundralappar för varje 7,5 hp som man läser till. Rektorn tycker själv att det har 
haft positivt utslag och att det är många som nappat på detta. Av de tre intervjuade lärarna är 
det ingen som utnyttjat denna möjlighet, dock har både Monika och Johanna med sig en del 
Svenska som andraspråk genom sin grundutbildning. Lärarna har delvis olika åsikter om 
denna strategi för kompetensutveckling: 

”Bra att få en belöning. Fel eftersom det tas från den gemensamma lönepotten. Det blir lite som ett krav 
att läsa vidare trots att man är färdig. Tycker inte att man ska vara tvungen för att öka i lön” (Monika).  

”Jag tycker det är en bra grej” (Johanna). 

”Jag tycker det är helt okej att skolledningen väljer att prioritera vissa delar. Hellre en aktiv skolledning 
som väljer och pekar ut en riktning” (Anders). 
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Den andra kompetensutvecklingsstrategin är ett projekt inom Undervisningslyftet som drivs 
av de 6 förstelärarna på skolan och handlar om språkutveckling i alla ämnen. Det är 
skolledningen som delegerat detta utvecklingsansvar eftersom de tycker att språkutveckling är 
något som ska prioriteras och är värt att satsa på och de finns med som ett bollplank som kan 
ge feedback även om förstelärarna fått mandaten att driva frågan. Projektet beskrivs av 
Rektorn enligt följande: 

”Vi jobbar utifrån en modell att vi får en föreläsning eller någon form av input. Det kan vara att vi läser 
någonting, att vi ser någon föreläsning på nätet eller att vi har hyrt någon som föreläser. Veckan därpå 
bearbetar vi detta och har seminarier kring den här inputen – svara på frågor, tänka till hur kan jag 
applicera detta i mitt arbete. Sedan har vi även dilemmahandledning som ligger lite vid sidan av – 
diskutera hur kan jag möta den här elevens behov t.ex. Och en fjärdevecka så jobbar man med någon 
form av utvecklingsarbete, och det kan handla om HUR:et – hur ska jag i SO:n se till att jag får min 
undervisning språkutvecklande”.  

Det är alltså förstelärarna som tar fram inputen/materialet som sedan bearbetas och diskuteras. 
Här är skolans samtliga lärare delaktiga. Förstelärarna leder seminarierna i varsin 
grupp/varsitt arbetslag där. Rektor och samtliga lärarrespondenter i studien är enhetligt 
positiva till projektet. De tycker att det är mycket lärorikt, gynnsamt, nyttigt och ger konkreta 
tips för hur man kan jobba.  

I och med att språkutveckling inom alla ämnen är så pass prioriterat så tror både rektor och 
lärarinformanterna att det är något som faktiskt alla lärare på skolan arbetar med. Dock menar 
samtliga att det förmodligen görs i olika grad och med olika kvalitet. Gällande kunskaper om 
vilka riktlinjer som styrdokumenten framskriver kring flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling så tror de allihop även här att det varierar. Vissa har bra koll, medan 
andra inte är så insatta, trots att det är något som ledningen försöker förankra hos lärarna. De 
tre lärare som deltar i studien kunde samtliga redogöra för de generella riktlinjerna som finns.   

På frågan om de får tillräcklig kompetensutveckling svarar lärarinformanterna såhär: 

”Nej, hade önskat mer kompetensutveckling kring vilka hinder det kan finnas [för språk- och 
kunskapsutveckling]. Det finns olika skäl till att det kan ta tid. Många elever har trauman från sina 
hemländer. Vi får kompetensutveckling i hur vi kan arbeta i klassrummet, men jag skulle vilja veta hur 
man kan jobba med de som mår dåligt” (Monika). 

”Ja det tycker jag, men det är också upp till varje lärare vad man prioriterar. Vissa läser mycket hemma 
och är väldigt insatta, andra inte” (Johanna).  

”Nej egentligen inte till vad man skulle behöva. Men samtidigt är jag medveten om att det finns 
prioriteringar. Det behövs kompetensutveckling i allt. Lite av alla delar är viktigt” (Anders) 

5.2.4 Riktlinjer kring ämnesundervisningen 
Studiens andra frågeställning innefattar huruvida och vilka riktlinjer det finns kring språk- 
och kunskapsutveckling inom ämnesundervisningen, främst med avseende på att tillämpa 
modersmålet som en resurs, vilket här besvaras.  

Rektor och lärarinformanterna är eniga i att det inte finns några formella centrala riktlinjer 
utan att det är upp till varje lärare eller att man jobbar tillsammans kring detta i arbetslagen. 
Dock finns vissa saker informellt uttalade, vilka grundar sig i den gemensamma synen som 
finns på skolan, såsom att man ska arbeta språkutvecklande i varje ämne, att elevernas 
kulturer ska uppmuntras samtidigt som den svenska kulturen ska assimileras och belysas, 
samt att eleverna ska bedömas utifrån vad de kan i varje ämne och inte utifrån sina 
språkkunskaper, varpå det kan vara helt nödvändigt att utnyttja elevernas modersmål om det 
är möjligt. Om eleven kan visa kunskaper i olika ämnen på sitt modersmål men inte har betyg 
i svenska så är det detta som ska avgöra elevens ämnesbetyg.  
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Även att det alltså inte finns några centrala riktlinjer kring hur lärare ska arbeta med språk- 
och kunskapsutveckling inom ämnesundervisningen så visar studien att åtminstone de 
lärarinformanter som medverkar tillämpar modersmålet som en resurs på olika sätt och i 
större eller mindre utsträckning, vilket beskrivs under avsnittet om ämnesundervisning (5.3.). 

5.2.5 Ramfaktorer 
Av studien framkommer det att flera ramfaktorer spelar roll för hur organisationen 
struktureras. Bland annat tas tidsramar upp i samband med kartläggning. Det är mycket 
tidskrävande att både gå igenom material kring kartläggning men också själva kartläggningen 
vilket gör det svårt att få in det på ett systematiskt sätt. Kartläggningen påverkas även av 
personramar, om det finns modersmålslärare att tillgå exempelvis. Inte bara kartläggningen 
utan studiehandledning påverkas direkt av denna faktor. Finns det ingen som kan elevens 
språk kan inte studiehandledning ges. Rektorn påpekar även att de på skolan saknar 
psykologstöd. Många av eleverna kommer med traumatiska minnen som indirekt påverkar 
deras språk- och kunskapsutveckling. Den hjälp de kan få är av kurator och skolsköterska 
men ”det räcker inte heller på långa vägar” (Rektor). Det här hör även såklart samman med 
ekonomiska resurser. Detsamma gäller för studiehandledning. Ekonomin för detta räcker inte 
till för att täcka upp alla behov. De ekonomiska medlen är inte heller tillräckliga för många 
andra saker som elever med stora behov skulle behöva, såsom att åka iväg och simma, 
läxhjälp och tolkkostnader för att kunna samtala med föräldrar m.m. Även materialinköp 
påverkas av ekonomisk otillräcklighet. Rektorn nämner exempelvis att de skulle ha velat ha 
1-till-1-system men detta är en omöjlighet eftersom det skulle bli på bekostnad av personal: 

”Personal är det dyraste vi har men också det viktigaste. Vi behöver varenda huvud och händer vi har” 
(Rektor). 

Han fortsätter att tala om hur personliga och ekonomiska ramar sammanvävt påverkar: 

”Det svåraste är att möta den fluktationen som vi har med in-och utflyttning av elever. Helt plötsligt är vi 
uppe i 370 elever och sedan kan det försvinna. Då är vi nere i 320. Och vi kan ju inte hålla på att säga upp 
och anställa lärare hela tiden. Vi är väldigt måna att ha kvar de lärare vi har med den kompetensen. Att 
möta fluktationen med den tilldelade budgeten vi har är det svåraste” (Rektor). 

Lite nedstämt, förklarar han sammanfattningsvis att resurser och medel styr mer än behov, 
mål och vad lagstiftning säger.  

5.3 Ämnesundervisning 
I detta avsnitt beskrivs ämnesundervisningen på skolan utifrån Pettersens (2008) didaktiska 
modell, och består av paragraferna: Innehåll/mål (5.3.1.), (arbets- och undervisnings-)metoder 

och strategier (modellens kategorier arbetsmetoder- och strategier liksom 
undervisningsmetoder- och strategier bearbetas under samma rubrik, 5.3.2.), bedömning och 

examination (5.3.3) samt lärare i förhållande till elev (5.3.4.). De tre förstnämnda 
paragraferna handlar om dessa kategorier i modellen och kopplas till kategorierna lärare 

respektive elev. Den fjärde kategorin behandlar lärares förhållningssätt samt kommunikation 
mellan lärare och elev både utifrån ett lärarperspektiv och utifrån ett elevperspektiv. De 
beskrivna ramfaktorerna i modellen vävs in i de olika kategorierna. Avsnittet besvarar alltså 
studiens tredje frågeställning som handlar om påverkan av synsätt, organisation och riktlinjer 
på undervisning, och just hur det påverkar kommer att diskuteras sammanhängande och 
ytterligare i arbetets sista del (paragraf 6). Avsnittet besvarar även första delen i den 
frågeställning som handlar om elevers upplevelser av ämnesundervisningen.  
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5.3.1 Innehåll/mål 
Utifrån Pettersens (2008) modell kan denna kategori förstås som att undervisningens mål är 
att eleverna ska lära sig något specifikt innehåll. Här beskrivs vad lärarinformanterna tänker 
på innehållsmässigt för att anpassa undervisningen för flerspråkiga elevers språk-och 
kunskapsutveckling, samt vad elevinformanterna tycker om innehåll och lärande.  

Lärarna arbetar ofta med större ämnesområden för att skapa ett, för eleverna, förståeligt 
sammanhang om hur saker och ting hänger ihop. Monika och Anders förklarar också att 
sammanhanget för innehållet i olika läromedel ofta utgår ifrån en svensk kontext och att detta 
är något man hela tiden måste uppmärksamma för att eleverna ska kunna förstå: 

”Man får lägga sina egna värderingar åt sidan och tänka ur ett annat perspektiv. Eleverna har ett annat 
sammanhang” (Monika) 

”Det är mycket innehåll som är kulturellt och där måste man tänka till. Något som är typiskt för en viss 
kultur som är underförstått måste förklaras” (Anders) 

Anders fortsätter och säger att det här blir tydligt på mattelektionerna. När eleverna gör rena 
räknetal kan det gå jättebra men när de sen kommer till ett lästal kan de få problem för att de 
inte förstår innehållet. Här kan även språket ställa till det och då blir det viktigt att hitta 
metoder för att arbeta med språket (se nästa avsnitt, metoder och strategier).  

Anders liksom Johanna nämner båda att de försöker tänka på att lyfta elevernas kulturer och 
bakgrunder i undervisningen och utnyttja dem för elevernas lärande. Johanna säger 
exempelvis att hon i hemkunskapen lagar internationell mat där eleverna får laga mat från 
sina hemländer. Anders tycker att det är jättepositivt att jämföra kulturella aspekter inom 
vissa områden för att det ger ett större perspektiv. Exempelvis utnyttjar han det vid 
undervisning om sex och samlevnad och miljö i NO, men däremot är det inte alltid kulturen 
spelar någon roll såsom när de läser om atomer exempelvis. 

Elevinformanterna är positivt inställda till att ha ett interkulturellt perspektiv i 
undervisningen, och berättar att vissa lärare tänker på detta, andra inte. När jag frågar om de 
tre lärarna i studien arbetar med detta får jag svaret: 

”Mest Johanna, inte så mycket dom andra, tyvärr” (elev 13)… De andra nickar medhållande och säger mm. 

Här stämmer inte elevens och Anders utsagor överens. En tolkning är att många av Anders 
ämnesområden inte är särskilt kulturellt betingade (såsom han nämner angående atomer) och 
att ett internationellt perspektiv endast är nödvändigt ibland. En annan är att de i 
hemkunskapen precis hållit på med temat med internationell mat (vilket Johanna sade) och 
därför mindes eleven detta mest. Eleverna kanske inte heller alltid tänker på vad som är 
kulturellt och inte. 

I övrigt var eleverna i de båda intervjuerna överens om att de tyckte innehållet på de tre 
lärarrespondenternas lektioner var bra och att de lärde sig mycket. Generellt om innehåll i 
olika ämnen påpekar flera elever att man är mer koncentrerad och vill lära sig mer om man 
tycker att ämnet/innehållet är viktigt. Detsamma gäller för om man tycker att ämnet är roligt. 
Då lär man sig mer menar flera.  

”Det är roligt att hålla på med det man gillar, kanske några tycker om idrott” (elev 3). 

”Det beror också på hur intresserad man är av ämnet” (elev 1). [Ang. hur bra man lär sig] 

Samtliga lärare har även som mål att eleverna ska utvecklas språkligt inom ämnena, vilket 
förklaras mer hur de arbetar med under nästa avsnitt (metoder och strategier). Eleverna menar 
att deras språk (svenskan) utvecklas mest på svensklektionerna (de nämner Monikas 
lektioner) men att det ändå utvecklas i alla ämnen.  
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Den gemensamma synen på vad som är viktigt för flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling liksom de riktlinjer som finns kring ämnesundervisningen kan man se 
lyser igenom vid val av innehåll, såsom att olika kulturer och bakgrunder lyfts fram eftersom 
att man anser att detta är berikande samt att innehållet bör kopplas till andra sammanhang än 
den svenska kontexten. Att språkutveckling anges som mål är en del av synen och riktlinjerna 
om att språkutveckling ska ske inom alla ämnen. 

5.3.2 Metoder och strategier 

Samtliga lärare arbetar på olika sätt med språket inom sina ämnen. Främst arbetar de alla tre 
språkutvecklande genom svenskan med hjälp av olika metoder och strategier som beskrivs 
först i avsnittet. Dock tycker de allihop, vilket också reflekterar den gemensamma synen på 
skolan, att elevernas modersmål är mycket viktigt både för deras språkutveckling liksom för 
att kunna ta till sig kunskap i de olika ämnena. Även om de alla tre menar att de inte tänker så 
mycket på hur de kan utnyttja elevernas modersmål i undervisningen (mest eftersom att det 
finns modersmålsundervisning och studiehandledare) så visar det sig ändå att de faktiskt 
använder en hel del metoder och strategier för att tillämpa modersmålet som en resurs för 
lärandet, vilka beskrivs efter den första delen i avsnittet. Därefter redovisas andra metoder och 
strategier som lärarrespondenterna tänker på för att eleverna ska utvecklas. 

Språkutveckling genom svenskan 

Lärarinformanterna arbetar på flera sätt med elevernas språkutveckling genom svenskan, men 
i vilken omfattning avgörs av vilken språklig nivå de ligger på. Här spelar organisatoriska 
ramar stor roll för hur undervisningen läggs upp med avseende på språket. När de undervisar i 
den internationella klassen ligger fokus väldigt mycket på språket i ämnet. Eftersom många 
nyanlända går över i en ordinarie klass relativt tidigt så anpassas arbetet i klassrummet 
mycket efter de olika språkliga nivåer som eleverna ligger på. Ju mindre kunskaper i svenska 
desto mer språklig stöttning försöker lärarna ge. Här följer exempel på hur de arbetar:    

”Försöker jobba med synonymer. […] Stannar upp och förklarar ord och begrepp” (Monika) 

”Jag jobbar mycket med bildordlistor och försöker alltid ha med läsa, skriva, höra och tala. Jag brukar 
lyfta och prata om olika ord och begrepp, ta ut delar i ord och förklara hur små enheter kan skapa en 
betydelse för ett långt sammansatt ord. Då är det lättare att förstå ordets uppbyggnad och komma ihåg 
det” (Johanna). 

”Man måste vara extra medveten hur man jobbar med språket i ämnet [vid undervisning för flerspråkiga 
elever] och visa att det här är ämnesspråket. Så kan man jämföra med vardagsord. […] Jag använder 
läromedel på olika språkliga nivåer, det finns sådana som har mer bilder och förklarar enkelt och tydligt” 
(Anders). 

”I den internationella klassen anpassar jag undervisningen ännu mer efter språket. Vi lyfter upp orden och 
begreppen mer. T.ex. hur verbet böjs, en/ett, tar fram substantiv, adjektiv och verb, uppmärksammar 
motsatsord osv.” (Anders) 

Modersmålet som resurs 

Alla tre lärarinformanterna berättar att eleverna får använda sina mobiler eller IPads och 
datorer med översättningsverktyg. Anders berättar även att vissa elever är väldigt ambitiösa 
och gör översättningar t.o.m. på böcker, vilket han uppmuntrar mycket. Han säger också att 
det finns elever som inte vill använda verktygen eftersom de vill lära sig ”som andra”. 
Eleverna förklarar att det inte är för alla lärare som de får översätta med mobilen. Vissa är 
väldigt hårda med att den inte ska vara igång i klassrummet och för vissa får de inte ens ha 
med den på lektionen. Detta tycker de dock kan vara bra, för då blir de inte distraherade.  

Johanna och Monika (i SO:n, ej svenskan) tänker ibland på elevernas modersmål när de gör 
gruppindelningar om de anser att det kan vara gynnsamt. Då kan eleverna diskutera innehåll 
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även på sitt modersmål. Anders menar att han sällan gör detta men att det händer om det 
precis kommit en ny elev till klassen.  

I övrigt tillämpas modersmålet som en resurs främst med hjälp av studiehandledarna.  

”Tänker på hur man ska utnyttja studiehandledarna” (Johanna). 

Här kan alltså organisatoriska ramar hindra eller möjliggöra beroende på huruvida elever i 
behov får studiehandledning eller inte. Samtliga lärarrespondenter tycker att arbetet 
underlättas mycket av att ha studiehandledare i klassrummet. De menar att eleverna då kan få 
hjälp med översättningar och förklaringar. Monika nämner även att eleverna kan göra 
specifika uppgifter med hjälp av studiehandledaren, och på så vis kan nivån på 
undervisningen hållas på en hög nivå för de andra eleverna. Samtliga lärare berättar att de 
skulle vilja samarbeta och planera mer ihop med studiehandledarna, men att tidsramar och 
fysiska ramar hindrar. Dock säger Monika och Johanna att de sitter i samma arbetsrum som 
en av de arabiska studiehandledarna, vilket möjliggör diskussioner och samplanering i större 
utsträckning. I annat fall kan arbetet med studiehandledarna vara enligt följande: 

”Jag talar om vad de ska göra. Jag har tänkt till i förväg vilka uppgifter studiehandledaren skall få” 
(Monika). 

”Annars pratar jag mycket med handledarna, t.ex. ’nästa gång gör vi det här och det här… och då behöver 
du förbereda detta och detta’. Det är viktigt att planera inför nästa gång. En bra studiehandledare ser 
utifrån planering vad man behöver. Jag jobbar på olika sätt med olika handledare och försöker hitta ett 
fungerande sätt som funkar för båda” (Anders). 

Utsagor från fokusgruppsintervjuerna tyder på att eleverna är mestadels positiva till 
studiehandledningen de får/har fått. Elev 3 hade dock en negativ synpunkt: 

”De [studiehandledarna] hjälper till. De översätter och läser och förklarar” (elev 13). 

”Det var jättebra. För när man gick på t.ex. SO och då så blev jag glad för jag fattade. Jag brukade inte 
fatta på svenska” (elev 12). 

”Jag tycker det är jättebra. Hon [studiehandledaren] förklara, alltså inte just översätta men förklara mer 
lektionen och vad vi har läst och sånt. Extra stöd kan man säga” (elev 4). 

”Alltså för mig var det bra för jag fick ju hjälp att översätta, men det stör kanske andra typ när läraren har 
genomgång sen väntar den typ 5 min på att hon ska översätta till mig. Och ja känner det själv, nu när jag 
hade föräldarmöte så var det typ tre tolk där och läraren pratade 5 min sen fick de översätta typ 5 min och 
det var jättetråkigt då för de andra som kan redan svenska” (elev 3). 

Andra metoder och strategier 

Lärarrespondenterna nämner fler metoder och strategier som de anser är särskilt viktiga för 
flerspråkiga elevers lärande. Samtliga använder sig mycket av bilder och film. 

”Det man kan se kan man begripa” (Anders).  

Johanna och Anders menar också att det är viktigt att förklara varför. Båda nämner även att 
det är bra att arbeta praktiskt, att vara konkret, att visa mycket, samt att vara tydlig och 
repetera mycket, vilket även Monika tar upp. Hon och Johanna har gemensamt att ofta läsa 
texter och berättelser (ibland högt) och sedan diskutera dessa. Monika förklarar även att allt 
tar längre tid när man undervisar flerspråkiga elever, varför hon också försöker att ge dem tid 
istället för att stressa fram undervisningen. Samtliga lärarinformanter anser att det är viktigt 
att utgå ifrån elevernas förutsättningar i undervisningen, vilket kräver mycket anpassning 
p.g.a. hur organisationen är strukturerad (organisatoriska ramar).  

Ämneslärarna undervisar i den internationella klassen som är åldersblandad, varför det krävs 
anpassning efter detta. Nyanlända elever kommer dessutom med helt olika erfarenheter. De 
har gemensamt att de behöver utveckla svenskan, men förutom detta behöver de olika 
undervisning för att uppnå en gynnsam kunskapsutveckling. Vissa har t.ex. en gedigen 
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skolbakgrund medan andra är analfabeter och har aldrig gått i skolan. Efter att eleverna 
kommit in i ordinarie klasser har de fortfarande med sig sina bakgrunder och ligger på olika 
kunskapsnivåer, varför det fortfarande är nödvändigt med mycket anpassning. De tre 
lärarrespondenterna förklarar dock att det behövs mycket planering för att specialanpassa 
undervisningen till olika individer vilket tar mycket tid, och det tycker lärarna att det inte 
finns tillräckligt. Monika beskriver en problematik, som hon uppfattar det, att när hon inte 
hinner göra flera planeringar så får de nyanlända ibland ’bara hänga med’, och ibland tycker 
hon att det känns som att hon sänker nivån, vilket blir orättvist för de andra eleverna istället. 
Det här är något som några av elevinformanterna också uppmärksammat.  

”Det som är negativt med skolan är att det finns elever som har kommit sent till Sverige och kommer in i 
det vanliga klasserna snabbt, och de kan inte sådär jättebra svenska och läraren måste anpassa sin språk 
till de här eleverna” (elev 4).  

Flera av de elever som har bott i Sverige länge håller med, medan några av de elever som är 
relativt nyanlända tycker att det inte är något negativt och verkar ta illa vid sig. Elev 4 
förklarar sedan att hon menar att det är positivt för de nyanlända eleverna men att det kan vara 
dåligt för de som kommit lite längre i språkutvecklingen. Jag frågar om alla lärare gör så, 
varpå alla elever i intervjun är överens att så är inte fallet, se följande exempel: 

”Nej inte alla, vissa håller sig till några elever, vissa håller sig till alla” (elev 8).  

Min tolkning är att eleverna egentligen tycker det är bra att läraren anpassar sitt språk efter 
elevernas nivå, men att de tycker det är bäst om detta kan göras individuellt.  

5.3.3 Bedömning och examination 
Det faktum att elever kommer med olika erfarenheter verkar av studien att döma även påverka 
deras förståelse av betyg och bedömning. Såhär beskriver Anders hur han bemöter detta: 

”Man kan behöva ha samtal om vad det innebär med betyg och måluppfyllelse för det kan vara svårt att 
förstå för de som inte har så mycket skolbakgrund. Man kan också behöva förklara hur systemet fungerar 
för de kanske kommer från ett annat skolsystem och kan missuppfatta” (Anders). 

Problemet blir tydligt av vad elev 7 uttrycker. Hon har bara bott i Sverige i ett år och har 
precis kommit in i en ordinarie klass. Hennes upplevelse är att alla bara ger F hela tiden och 
tycker att lärare borde ha mer förståelse. Jag tolkar det som att hon är frustrerad och tycker det 
känns orättvist att lärare inte tar hänsyn i bedömningen att hon inte bott här så länge. En 
vidare tolkning är att hon inte har förstått att betygsystemet bygger på att varje elev bedöms 
utifrån samma kunskapskrav i ett målstyrt system som det svenska.  

Lärarinformanterna är överens, vilket är helt i linje med skolans riktlinjer, om att eleverna ska 
bedömas efter sina kunskaper i ämnena och inte efter sin språkliga nivå. Därför tillåter 
samtliga att eleverna examineras med hjälp av sitt modersmål, vilket också bekräftas av 
eleverna i fokusgruppsintervjuerna. De förväntas att uttrycka sig så mycket de kan på svenska 
och när de känner att språket hindrar dem så får de istället uttrycka sig på sitt modersmål, 
varpå modersmålslärare/studiehandledare översätter efteråt. Alternativt får de göra muntliga 
prov tillsammans med studiehandledaren. Finns det ingen lärare att tillgå så finns tyvärr inte 
den här möjligheten för eleverna, vilket både Johanna och Anders uttrycker som orättvist.   

”Det blir inte en likvärdig utbildning” (Johanna) 

Hos Monika får modersmålet endast användas vid examination på SO:n, men inte på 
svenskan eftersom det där är språket som bedöms.  

5.3.4 Lärare i förhållande till elev 
Det faktum att Monika tillåter utnyttjande av modersmålet vid examination i SO, men inte i 
svenska, är en del i de olika förhållningssätt hon har gentemot eleverna i de olika ämnena. I 
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SO:n tillåts och uppmuntras elever till att tala sitt modersmål med varandra, liksom att 
diskutera med och hjälpa varandra med förklaringar m.m. Detta förhållningssätt delar hon 
med Johanna och Anders. Dock så har Monika ett annat förhållningssätt i svenskan där hon 
vill att eleverna endast ska prata svenska. Det här kan ses som ett uttryck för det synsätt hon 
har att det är mycket viktigt för elevernas språk- och kunskapsutveckling att de hör svenska 
och pratar svenska mycket, vilket försvåras av att eleverna pratar sitt modersmål med 
kamrater och i hemmet. Eleverna bekräftar i intervjuerna att de får prata på sitt modersmål på 
Anders och Johannas lektioner. Såhär säger de om Monikas lektioner: 

”Det är just på hennes lektioner som det ska vara svenska för hon tycker inte att vi ska prata eftersom 
många elever har klagat på att man tror att någon pratar illa om dig så hon har sagt att det är bäst vi pratar 
svenska” (elev 8). 

”I klassrummet pratar vi inte modersmålet så mycket för vi vet att det inte är bra för oss. De enda som har 
en lärare med sig [studiehandledning, min anm.] det är de enda som får prata på deras språk. Och det är 
bra för då vet man att de inte pratar illa om någon annan” (elev 4). 

”Inte ofta, för vi vet att det inte är bra. Men min vän kan inte så bra svenska och jag förklarar för han, helt 
normalt” (elev 13). 

Elevernas utsagor tyder alltså på att modersmålet tillåts ibland om eleverna verkligen har 
behov av att använda det för att kunna förstå undervisningen.  

Vidare menare lärarinformanterna att det är viktigt att gentemot eleverna ha tydliga 
förväntningar och en tydlig kommunikation. Det sistnämnda verkar de utifrån 
elevintervjuerna lyckas med.  

”Hon är en av de bästa lärarna på denna skolan”; ”Hon lär oss verkligen bra”; ”Hon förklarar bra och så” 
(elever om Monika) 

”Hon ger informationen på en bra sätt som gör att du kan den”; ”När man inte förstår så förklarar hon bra, 
medans några lärare inte kan förklara så man förstår” (elever om Johanna) 

”Bästa läraren på Söderskolan”; ”Han är lugn och lär oss jättebra” (elever om Anders). 

Andra saker som lärarrespondenterna nämner som viktigt för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling är att behandla alla lika, skapa bra relationer och ett tryggt och tillåtande 
klimat så man vågar fråga och säga fel. Att behandla alla lika tolkar jag som att vara rättvis, 
vilket är något som eleverna lyfte fram som en viktig egenskap hos en bra lärare, och som de 
attribuerar både Anders och Johanna som. Gällande att skapa bra relationer är eleverna 
mycket positiva till samtliga tre lärare i studien och de använder ord som: ”jättesnäll”, 
”trevlig”, ”jättepositiv” om alla. Här följer ytterligare exempel: 

”Det är som att hon känner oss elever, hon vet hur hon ska prata till oss och så”; ”Hon låter oss skoja och 
kan skoja tillbaka” (elever om Monika) 

”Om du känner dig jättestressad och sånt så kan jag bara gå, eller för mig då, så kan jag bara gå och prata 
med Anders, han hjälper mycket till” (elev 4). 

Såhär ser interaktionen ut om hur lärare är generellt på skolan:  

”Trevliga”; ”Jättetrevliga”; ”Snälla” (de flesta eleverna säger såhär)… ”De flesta men inte alla, vissa är 
sura, men det beror på hur man uppför sig liksom” (elev 8)... ”Känner mig trygg i skolan och lärare är 
väldigt bra att ha en bra kontakt med eleverna. Och man känner att man kan prata med dem och så” (elev 
4). De andra eleverna håller med: ”ja det tycker jag också”…mmm. 

”Trevliga och snälla, fast det beror också på vilka lärare” (elev 12)… De andra eleverna håller med. 

Gällande studieklimatet uttryckte de sig likadant om hur det är i de tre lärarrespondenternas 
klassrum, men killarna och tjejerna olika synpunkter. Killarna tyckte att det var bra, medan 
tjejerna sade att det var okej men att killarna ofta är stökiga och inte lyssnar på lärarna, samt 
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att många tjejer inte vågar prata för att killarna skrattar när de har fel, vilket upplevs som 
obehagligt. De tycker att lärare borde vara lite strängare.  

5.4 Elevers upplevelser  
Förutom elevernas upplevelser av de olika delarna inom ämnesundervisningen kommenterade 
de även deras olika möjligheter till språk- och kunskapsutveckling på skolan.  

När jag ställde frågan hur det är att gå i skolan fick jag flera svar som reflekterade tankar om 
lärande och möjligheter för detta.  

”Jag tycker skolan är jätteviktigt och det hjälper dig i framtiden, förbereder dig” (elev 4)… De andra 
nickar medhållande, eller säger mmm… ”Lära nya saker” (elev 5). 

”Jag tycker det är bra att gå i skolan. Vi får bra möjligheter i skolan, alltså många möjligheter. Vi 
kommer till skolan för att lära oss saker så att vi kan utnyttja dom i framtiden ” (elev 12)… ”Det är bra, 
man lär sig” (elev 13) 

De flesta svarade bara att det var bra och då bad jag dem förtydliga vad som var bra: 

”Kanske att det finns elever från många länder så man får lära sig mycket om olika kulturer” (elev 4)  

”Det är bra för vi trivs och vi visar respekt varandra. Vi kommer från olika länder och ändå visar respekt 
mot varandra” (elev 10). 

”Får lära sig mera språket, inte bara svenska”(elev 7) 

Jag tolkar det här som att eleverna tycker att de lär sig mycket om och av de många kulturer 
som finns representerade (såsom förståelse och respekt för olikheter). Den sist skrivna 
utsagan förstår jag som att eleven i fråga tycker att hon får utveckla båda sina språk, något 
som jag ställde en fråga om och som eleverna var eniga om att de får. De menar att 
modersmålet utvecklas mest på modersmålsundervisningen men inte så mycket i 
klassrummet, där de utvecklar svenskan mest. På frågan om hur det är i skolan fick jag även 
svaren: 

”Det är inte roligt” (7)… ”Det är roligt på rasterna men inte på lektionerna” (8) 

”Ibland så är det kul i skolan, ibland så är det svårt, och ibland är det långtråkigt och det beror på vilka 
dagar det är” (12) 

Om eleverna uppfattar skolan som tråkig eller rolig kan påverka deras motivation, en faktor 
som kan vara avgörande för elevers lärande. Jag frågade därför om de kände sig motiverade 
att gå i skolan, varpå de flesta svarade att de gjorde det. De menade dock att det kan vara 
olika, särskilt beroende på ämne och intresse. På några som inte svarade kunde man nästan se 
att de inte kände sig särskilt motiverade. Dock kan det vara så att de inte sade något för att de 
höll med tidigare talare.   

När eleverna berättar om deras upplevelser och möjligheter till språk- och kunskapsutveckling 
i förberedelseklassen (fbk)/internationella klassen så har de olika erfarenheter, men det man 
generellt kan se är att undervisningen i dessa klasser verkar har blivit bättre och bättre. De 
som gick i fbk för längesedan verkar vara mer negativt inställda än de som gick senare och i 
synnerhet om man jämför med den organisation som är nu med den internationella klassen, 
även om det finns variationer i åsikterna. Problemet i fbk verkade främst vara att eleverna 
mest läste svenska och matte och inte de andra ämnena, samt att det var för mycket repetition. 
Den elev som gått fbk, men lite senare, hade läst fler ämnen. Hon upplevde det dock som att 
hon inte lärde sig svenska för hon pratade bara sitt modermål med klasskamraterna. Samtidigt 
tyckte hon att det var bra att bli lite förberedd innan hon började den ordinarie klassen. De 
som gått den internationella klassen var mestadels nöjda, men två som inte haft 
studiehandledning tyckte att det var jobbigt att de inte förstod på svenska. De två som hade 
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studiehandledning tyckte istället att de lärde sig mycket och att allt var bra. Dock, nämndes att 
det var mycket vikarier i internationella klassen som de inte lärde sig så mycket av.  
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6 DISKUSSION 
Diskussionsdelen inleds med en resultatdiskussion där resultat vävs samman med teorier och 
tidigare forskning från bakgrunden, varefter en metoddiskussion följer. Sedan diskuteras 
fortsatt forskning, och slutligen tas slutsatser och pedagogiska implikationer upp.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen består av fyra avsnitt: interkulturell organisationskultur (6.1.1.), synsätt 
och styrdokument påverkar organisation och undervisning (6.1.2.), ramfaktorers påverkan på 
organisation och undervisning (6.1.3.), möjligheter till språk- och kunskapsutveckling samt 
likvärdighet (6.1.4.). 

6.1.1 Interkulturell organisationskultur 

Studien visar att det på Söderskolan finns ett dominerande gemensamt synsätt som 
genomsyrar skolverksamheten. Synsättet innefattar:  

1) att flera språk, kulturer och bakgrunder är berikande för lärandet.  

2) att språkutveckling är något som sker inom alla ämnen och är därför allas ansvar på skolan. 

3) att de flerspråkiga elevernas modersmål är viktigt både för deras språk- och 
kunskapsutveckling.  

4) att faktorer som är viktiga för lärandet är bemötande, kommunikation, relationsskapande, 
trygghet, ett tillåtande klimat.  

5) liksom att utgå från elevernas erfarenheter, bakgrund, kultur, förutsättningar och behov.  

Den gemensamma samsynen kan ses som att det på skolan råder en interkulturell 
organisationskultur, eftersom en sådan bygger på normer och värderingar som är 
representativa för ett interkulturellt perspektiv på lärande (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 
2010), vilket stämmer väl överens med Söderskolans synsätt. Det kan man se genom att 
koppla de olika delarna i synsättet (1-5) till vad en interkulturell syn på lärande karakteriseras 
av:  

1) Att olika kulturer, språk och perspektiv ses som positivt för kunskapande och 
värdegrundande utbildning (Borgström, 2004; Elmeroth, 2008; Lorentz, 2010).  

2) Att lärande är situationellt, kontextuellt och sker genom språkanvändning, varför språk- 
och kunskapsutveckling hör ihop (Gibbons, 2010; Hundeide, 2006; Säljö, 2000).  

3) Att lärande sker genom interaktion där språket är avgörande, liksom att hänsyn måste tas 
till elevernas språk samt att språklig stöttning genom modersmålet kan vara nödvändigt för att 
den kognitiva svårighetsgraden skall kunna vara hög och att eleven kan befinna sig i ”zonen 
för närmaste utveckling (Gibbons, 2010; Hundeide, 2006; Lahdenperä, 2004; Vygotskij, 
1978; Wedin, 2011).  

4) Att lärandemiljön är avgörande eftersom kunskapande alltid sker i en social kontext, där 
social trygghet genom goda relationer, acceptans, respekt och inkludering anses vara viktiga 
faktorer (Hundeide, 2006; Säljö, 2000).  

5) Att utgå ifrån förutsättningar (individuell utvecklingspotential) istället för 
tillkortakommanden (Hundeide, 2006; Lahdenperä, 2004), samt att utgå ifrån elevers 
erfarenheter och kultur för att det som ska läras känns viktigt då motivation anses som en 
viktig faktor för lärande (Hundeide, 2006; Lahdenperä, 2004; Säljö, 2000). 
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Som beskrevs i bakgrunden så visar forskning (Cederberg, 2006; Granstedt, 2006; Gruber, 
2007) att det i en viss organisationskultur kan finnas drag av en annan, vilket man också 
skulle kunna tolka det som på Söderskolan, där vissa aspekter av monokulturalitet framträder. 
Först och främst beklagar sig lärarinformanterna över att det på skolan saknas elever med 
svensk bakgrund. Det här skulle kunna ses som ett tecken på monokulturalitet där den 
svenska kulturen premieras (Elmeroth, 2008). Dock är en annan tolkning mer trolig eftersom 
att samma individer också uttrycker mångkulturalitet som något positivt. Denna är att lärarna 
istället känner en oro för att eleverna möter det svenska språket i en så liten utsträckning att 
det skulle vara negativt för deras språkutveckling av svenska. Detta eftersom de med vänner 
och familj talar sitt modersmål, och om de då inte heller pratar svenska i skolan förutom med 
lärare kan detta verka negativt. Det här kan kopplas till den socio- och interkulturella 
teoriramens syn på språkutveckling som en situerad och kontextuell företeelse, där olika 
sammanhang utvecklar olika språk (Gibbons, 2010; Sandwall, 2013). Som lärarna uttryckte så 
ansåg de inte att de räckte att eleverna endast pratade svenska med personalen. De behöver 
jämnåriga att tala svenska med också. Samma diskussion kan kopplas till det faktum att 
Monika i de flesta fall inte tillåter modersmålet i svenskklassrummet, men däremot i SO-
klassrummet. Hon anser att det är av vikt för elevernas språkutveckling att de möter den 
svenska språket i stor omfattning. Dock kan det ses som en monokulturell aspekt, i synnerhet 
eftersom det ger en bild till eleverna att deras modersmål är negativt, vilket kan tydas av 
elevkommentaren ”vi pratar det inte i klassrummet för vi vet att det inte är bra för oss”. 
Vidare skulle det faktum att rektorn talar mycket om att ”kompensera” för många saker 
(såsom språkliga svårigheter, trauman, låg simkunnighet, familjer med låg utbildningsnivå 
osv.) kunna ses som ett tecken på monokulturalitet i det avseende att man utgår från brister 
hos eleverna. Dock stämmer inte detta heller riktigt eftersom att skolan försöker göra saker i 
sin organisation (såsom jobba språkutvecklande, skapa trygghet, ordna extra simlektioner 
liksom läxhjälp) och inte ser ner på elevens egenskaper vilket är något som kopplas ihop med 
bristperspektivet. Istället kan man se det som att skolan utgår ifrån elevers behov och sätter in 
åtgärder och arbetar utifrån det. Det är skolan som ska ändras, inte eleven, vilket mer 
karakteriserar en interkulturell organisationskultur. Slutligen kunde man vid vissa uttalanden 
urskönja en kategorisering av ”vi och dom”, t.ex. när lärarna pratade om den svenska kulturen 
och ”andra kulturer”, vilket skulle kunna tolkas som en monokulturell aspekt, dock behöver 
det inte vara så. Det handlar mycket om vilka normerande värden (negativa kontra positiva) 
man lägger i orden (Elmeroth, 2008). Jag uppfattade aldrig det som om lärarna på något vis 
nedvärderade sina elevers olika kulturer utan såg på dem istället med en öppenhet. Dock kan 
man inte av studien med säkerhet säga att skolan inte i några lägen reproducerar 
monokulturalitet. Det kan givetvis finnas lärare med annan syn som agerar efter den, liksom 
att lärare med ett interkulturellt förhållningssätt omedvetet ibland kan handla på ett annat vis.  

En interkulturell organisationskultur framträdde alltså tydligt, vilket skiljer resultatet i min 
studie ifrån många andra studier som har visat att skolor i mångt och mycket har en 
monokulturell organisationskultur (Elmeroth, 2008; Ljungberg, 2005; Brömssen von, 2003, 
2006; Runfors, 2003; Tesfahuney, 1999).  

6.1.2 Synsätt och styrdokument påverkar organisation och 
undervisning 

Som beskrevs i bakgrunden så får synsätten inom en organisationskultur effekt för både 
strukturering av organisation liksom undervisning (Elmeroth, 2008; Lahdenperä, 2010). Men 
det är inte enkom synsätten som spelar in. Skolans aktörer måste även förhålla sig till de 
styrdokument som finns för verksamheten. Därför diskuteras i detta avsnitt hur både 
organisationskulturen och styrdokument påverkar strukturering av organisation samt 
undervisning. 



40 

Organisationen kring nyanlända på Söderskolan bestod förut av förberedelseklasser där elever 
gick i två år och fokus låg på svenska och matte, men eftersom Skolverket kom ut med 
rapporter om att detta inte var en bra lösning, så ändrade skolan organisationen så att den 
skulle bättre följa de nya rekommendationerna. Dagens organisation korrelerar i hög grad 
med både det synsätt som i nuläget råder på skolan, samt med de intentioner som 
skolväsendets ledning satt upp. Nu får de nyanlända undervisning i alla ämnen, och det görs 
kartläggningar för att undervisningen skall kunna utgå ifrån varje individs bakgrund, 
erfarenheter, språk och kunskaper, förutsättningar och behov, samt att det görs individuella 
överväganden kring när eleverna ska gå ut i ordinarie klass (Lgr11, Skolverket, 2008a; 
Skolinspektionen, 2009, 2010). Synsättet och intentionerna i styrdokument om att 
undervisningen skall utgå ifrån det nyss nämnda är förmodligen en stor påverkansfaktor på 
skapandet av de stödåtgärder (studiehandledning, specialpedagog, läxhjälp och 
utanförschematiska aktiviteter) som skolan organiserat. De två förstnämnda är dessutom 
stödåtgärder som eleverna har rätt till om det finns behov enligt lagen om särskilt stöd (3 kap. 
6–12 §§ Skollagen).  

Studiehandledning kan också ses som ett uttryck för synen på att modersmålet är viktigt för 
flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Detta är något som även 
Skolinspektionen (2009, 2010, 2014) och Skolverket (2012c, 2013) framhåller och menar att 
eleverna bör få arbeta med ämnena växelvis på modersmål och svenska. På så vis kan de 
lättare hänga med i undervisningen och utveckla kunskaper samtidigt som en additiv 
språkutveckling (Elmeroth 2008, 2010; Wallace E. Lambert, 1977) gynnas. För att möjliggöra 
inkludering har Söderskolan valt att studiehandledarna är med under lektionstid, vilket också 
är den form som Skolinspektionen (2014) framhåller som framgångsfaktor för en god 
utbildning för flerspråkiga elever. Det här möjliggör också för lärare att med olika metoder 
tillämpa elevernas modersmål som en resurs för lärandet inom ämnesundervisningen. Lärarna 
i studien använde även andra metoder och strategier för detta liksom att de hade ett tillåtande 
förhållningssätt gentemot eleverna att använda modersmålet, vilket också är ett uttryck för 
synen att modersmålet är viktigt för lärande. Vidare menar Skolverket (2013) att eleverna vid 
examination bör få kunna visa sina kunskaper i ett ämne genom sitt modersmål, något som 
skolan också tillåter med hjälp av studiehandledare och modersmålslärare. 

Ett ytterligare synsätt på Söderskolan är att flera språk, kulturer och bakgrunder är berikande 
för lärandet, vilket korrelerar med det faktum att skolverksamheten ska genomsyras av ett 
interkulturellt perspektiv (Granstedt, 2006). Detta påverkar undervisningen bl.a. genom att 
elevernas språk, kulturer och bakgrunder lyfts fram i undervisningen och jämförs för att skapa 
ett större perspektiv med flera infallsvinklar.  

Vidare är synen att språkutveckling är något som sker inom alla ämnen och är därför allas 
ansvar på skolan en del i den interkulturella organisationskulturen på skolan. Denna syn är i 
enlighet med Skolinspektionens (2010) och Skolverkets (2008b, 2012b, 2012c) intentioner. 
Eftersom språkutveckling i varje ämne är något Söderskolan prioriterar så har 
förstelärarprojektet skapats för att ge kunskapsutveckling samt verktyg för lärarna på skolan 
att arbeta språkinriktat i sin undervisning, vilket de medvetet också gör. 

Ytterligare synsätt bland skolans aktörer är att bemötande, kommunikation, 
relationsskapande, trygghet, och ett tillåtande klimat är viktigt för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Som beskrevs under paragraf 5.3.4. så är detta något som lärarna också 
aktivt försöker arbeta med och som de enligt elevernas utsagor också verkar lyckas med till 
stor del, även om studieklimatet verkade vara något som vissa elever tyckte kunde förbättras. 
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6.1.3 Ramfaktorers påverkan på organisation och undervisning 

Enligt Pettersen (2008) kan ramfaktorer verka möjliggörande eller hindrande. Både gällande 
organisationen och ämnesundervisningen så arbetar skolan för att skapa möjligheter för 
elevernas språk- och kunskapsutveckling utifrån de ramar som finns. Här sammanfattas de 
olika ramfaktorerna i relation till organisation och undervisning. 

Ekonomiska resurser påverkar i hög grad verksamheten, bl.a. genom att den rambudget som 
finns inte är tillräcklig till att möta alla behov som finns, såsom stödåtgärder i den omfattning 
som skolan skulle vilja erbjuda. Det här avser både studiehandledning, utanförschematiska 
aktiviteter, specialpedagogisk hjälp och psykologisk hjälp. Även aktiviteter utanför skolan 
som anordnas av lärare i undervisningssyfte för hela klassen såsom studiebesök hindras. 
Dessutom påverkar ekonomin materialinköp negativt. Detta eftersom skolledningen 
prioriterar personaltäthet med hög kompetens, vilket också kostar pengar.  

Personliga faktorer är något som också spelar stor roll på Söderskolan. Organisationen 
påverkas mycket av in- och utflödet av elever, och av alla de olika bakgrunder och 
erfarenheter de har med sig i form av livsöden, skolbakgrund, språk, skriftspråk m.m. Olika 
behov och förutsättningar kräver olika insatser vilket kostar olika mycket pengar exempelvis, 
men det kräver också olika typer av personal. En viktig personlig faktor är om det går att få 
tag på en lämplig modersmålslärare/studiehandledare eller inte, vilket i sin tur påverkar 
ämnesundervisningen, men också vilken kvalitet det kan bli på kartläggningen.  

Fysiska faktorer nämndes av respondenterna enbart i ett fall, gällande samarbete med 
studiehandledare. Trots att samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare i övrigt är 
bristfälligt så möjliggörs detta då en av studiehandledarna sitter i samma arbetsrum, varpå 
diskussioner och samplanering underlättas. Man kan dock även se att det faktum att 
modersmålet tillämpas som en resurs för lärande inom ämnesundervisningen underslättas 
eftersom studiehandledare finns närvarande i klassrummen.  

Organisatoriska faktorer är det som beskriver hur strukturering av organisation påverkar 
ämnesundervisningen. Först och främst påverkas lärarna i positiv bemärkelse gällande 
organisationen kring kompetensutveckling, vilket underlättar deras arbete. Vidare underlättas 
undervisningen om det finns studiehandledare att tillgå, men försvåras däremot om det inte 
finns en studiehandledare för en elev som egentligen är i behov av detta. Det kräver extra 
anpassningar av lärarna. Detsamma gäller för den organisatoriska faktorn att nyanlända 
inkluderas snabbt i ordinarie klasser. Det innebär stora skillnader i förutsättningar och behov 
att ta hänsyn. Undervisningen påverkas även mycket av att lärarna undervisar i den 
internationella klassen, både av språkliga skäl samt att gruppen är åldersblandad. 

Tidsfaktorer är det som nämns mest frekvent av lärarrespondenterna, men endast i ett fall av 
rektorn. Detta handlar om att kartläggningar är mycket tidskrävande, varför de är svåra att 
genomföra på ett systematiskt sätt. För lärarnas del tycker de att det finns för lite tid till 
samarbete med studiehandledare, och till att göra planeringar och specialanpassa 
undervisningen i den utsträckning som de egentligen anser är nödvändigt.  

Ramfaktorer påverkar alltså organisation och undervisning med avseende på flerspråkiga 
elevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling, vilket diskuteras i nästa paragraf 
utifrån teorier och forskning om lärande och språkutveckling, liksom utifrån skolans 
intentioner (6.1.4.), samt sätts detta i relation till likvärdighet.  
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6.1.4 Möjligheter till språk- och kunskapsutveckling samt 
likvärdighet 

Lärande, enligt en socio- och interkulturell teoriram, sker mellan människor som 
kommunicerar och agerar utifrån olika värden, normer och förväntningar som är 
sociokulturellt och historiskt betingade (Hundeide, 2006; Säljö, 2000). Därför är det 
nödvändigt att innehållet i undervisningen ingår i en kontext som eleverna kan förstå. Om 
lärandestoffet alltid utgår ifrån ett svenskt sammanhang blir därför elever med utländsk 
bakgrund missgynnade. Det här är något som lärare på skolan är medvetna om och de 
lärarinformanter som deltog i studien säger sig tänka på detta och utgår ifrån elevernas 
bakgrunder och kulturer, även om eleverna menar att vissa lärare gör det men andra inte. Det 
här är en del i interkulturell undervisning, vilken ska genomsyra skolväsendet (Granstedt, 
2006). Denna undervisning handlar även om att ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket 
Skolinspektionen (2014) anser är viktigt för att ge flerspråkiga elever en god och likvärdig 
utbildning, liksom att de menar att detta förhållningssätt bör innefattas i en gemensam samsyn 
på skolan. Av studien framgår att en interkulturell organisationskultur genomsyrar 
Söderskolan och att lärarna har ett interkulturellt förhållningssätt gentemot eleverna inom 
ämnesundervisningen. Detta genom att ha en öppenhet mot mångkultur och olika värderingar 
som ofta är kulturellt betingade och visar att elevernas kulturer, bakgrunder, erfarenheter och 
språk är värdefulla. Vidare är det viktigt inom interkulturell undervisning att utgå ifrån 
elevernas förutsättningar och behov (Hundeide, 2006; Lahdenperä, 2004; Säljö, 2000), något 
som också står skrivet i läroplanen (Lgr11) och är en grund för likvärdighet. Det här är något 
som hela skolan arbetar aktivt med både inom organisation och undervisning och har 
intentioner för detta som överensstämmer med vad styrdokument säger. Dock försvårar flera 
ramfaktorer detta. Bl.a. lyckas skolan inte med att göra systematiska kartläggningar, liksom 
att lärarna inte alltid hinner planera och anpassa undervisningen, vilket kan ha konsekventer 
för språklig och kognitiv nivå. Detta har betydelse både för förståelsen på grund av språket 
och för lärandet (med tanke på Vygotskijs, 1978, tankar om zonen för närmaste utveckling). 
Att utgå från förutsättningar och behov innefattar språkliga faktorer. 

Eftersom språk- och kunskapsutveckling hänger ihop – kunskaper i svenska har stor betydelse 
för kunskaper inom ämnesundervisningen – liksom att det för flerspråkiga elever kan ta 5-8 år 
att utveckla ett språk som är jämförbart med elever med svenska som modersmål (Beijer, 
2006; Gröning, 2006) så är det nödvändigt att de får språklig stöttning för att de inte ska 
missgynnas. En del i detta handlar om att elevernas språkutveckling är all personals ansvar 
och att man ska jobba utifrån språkliga perspektiv i alla ämnen (Skolverket 2012b), vilket är 
något högt prioriterat på Söderskolan. Man jobbar kompetensutvecklande med detta samtidigt 
som lärare på olika sätt lyfter fram språket i sin undervisning. En annan del i den språkliga 
stöttningen handlar om att utnyttja elevernas modersmål som en tillgång för språk- och 
kunskapsutveckling. Elever med utländsk bakgrund som får använda sitt förstaspråk vid 
lärandet uppnår fortare en lika effektiv språknivå som de elever med majoritetspråket som 
modersmål, liksom att de uppnår bättre studieresultat än de flerspråkiga elever som inte 
använder modersmålet i undervisningen (Cummins, 2001; Hill, 1995; Thomas & Collier, 
2002). Detta eftersom de förbättrar sin allmänna språkliga kompetens (Cummins, 2001; 
Elmeroth, 2010). Lärarna i studien tillämpar modersmålet som en resurs genom flera metoder 
och strategier men främst handlar det om hur de tar tillvara studiehandledningen. Dock brister 
skolan lite med avseende på samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare, vilket är 
centralt för en god utbildning för de flerspråkiga eleverna (Skolinspektionen, 2014). En annan 
aspekt av likvärdighet kopplat till modermålet är att eleverna blir bedömda efter sina 
ämneskunskaper och inte efter sitt språk, varför modersmålet är en stor resurs vid 
examinationer (Skolverket, 2013). Såhär arbetar lärarna på Söderskolan förutom när eleverna 
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ska bli bedömda i just svenska. Dock blir det inte möjligt om det inte finns en 
modersmålslärare att tillgå. Detta i likhet med om elever får studiehandledning eller ej blir 
inte likvärdigt för eleverna inom skolan. Även om det finns skillnader inom skolan beroende 
på ramfaktorer som är hindrande för skolans intentioner, så verkar generellt de flerspråkiga 
eleverna på skolan ges goda möjligheter till språk- och kunskapsutveckling. Skolan har en 
medvetenhet om vad som är viktigt med avseende på detta och har en struktur och 
undervisning som grundar sig på en interkulturell organisationskultur, forskning och 
styrdokument. Eleverna verkar även de generellt ha positiva upplevelser för deras möjligheter 
till språk- och kunskapsutveckling. Även om de hade mycket negativt att säga om hur 
organisationen för nyanlända varit förut, verkar de elever som gått i den internationella 
klassen ha mest goda saker att säga. Eleverna är mestadels positivt inställda till 
studiehandledning och de tycker i stort att de ges goda möjligheter att utveckla båda sina 
språk. Generellt anser de också att de lär sig mycket på ämnesundervisningen. Ser man till de 
sammanfattande framgångsfaktorer som Skolinspektionen (2014) satt upp för en god och 
likvärdig utbildning så ligger Söderskolan långt fram, även om de inte lyckas helt på grund av 
hindrande ramar.  

6.2 Metoddiskussion 
Det man först och främst kan säga om metoden är att det gav empiri som kunde besvara syftet 
med studien. Eftersom jag var ute efter att få en förståelse för och en helhetsbild över hur 
organisation och undervisning såg ut på skolan med avseende på flerspråkiga elevers språk- 
och kunskapsutveckling, liksom utifrån tre perspektiv så anser jag att intervjuer var det 
alternativ som passade bäst. Enkäter hade kunnat vara ett alternativ om man hade velat få 
fram flera åsikter och perspektiv men då hade det varit svårt att skapa en djupare förståelse, 
samt att det hade varit svårt att ställa följdfrågor på saker som kommer upp. Det hade 
förmodligen gett data av mer kvantitativ karaktär. 

Vid genomförandet har jag försökt att tänka på aspekter som är viktiga för kvalitén, vilket 
också beskrivs i metodavsnittet, såsom att ha ett professionellt förhållningssätt och inte visa 
åsikter m.m. Dock bör man alltid vara medveten om att det är nästan omöjligt att vara helt 
objektiv och att det finns en risk att intervjupersonerna kan ha svarat såsom de tror att 
intervjuaren vill (Lantz, 2013), även om jag har gjort allt för att minimera denna risk. Jag har 
även följt alla rekommendationer från de metodikböcker jag ha tagit del av, vilket beskrivits 
vid metodredovisningen. Det som kunde ha gjorts annorlunda är att göra 
fokusgruppsintervjuerna på en annan tidpunkt eftersom det var den sista lektionen på dagen 
och eleverna var trötta efter att nyss ha haft Idrott och hälsa. Kanske kan detta ha spelat roll 
för hur pass utförliga svar eleverna gav, liksom för deras koncentration på uppgiften. Jag 
kunde dock inte påverka tidpunkten utan det var då som jag fick möjlighet att komma till 
skolan. Dessutom upplevde jag att de faktiskt ville svara så gott de kunde på alla frågor för att 
ge en rättvis bild av skolan.  

När man talar om kvalitet i en forskningsstudie görs detta utifrån begreppen reliabilitet 
(metoden måste ge tillförlitliga resultat) samt validitet (resultaten måste vara giltiga) (Lantz, 
2013). I kvalitativa studier talar man ofta enbart av validitet (Patel & Davidsson, 2003), men 
Lantz (2013) tar upp tre problematiska aspekter man kan tänka på utifrån reliabilitet, vilka jag 
hela tiden har haft i åtanke under studiens gång. Det första är att vi har en benägenhet att söka 
stöd för teorier, uppfattningar och modeller snarare än att utforska och ompröva, varför det är 
viktigt med ett kritiskt förhållningsätt. Jag gick in med en nyfiken inställning om att jag 
endast ville få en bild av hur man arbetade på skolan, vilket också är det som är intressant i 
rent forskningssyfte. Den andra aspekten är att det är viktigt att utforska alternativa tolkningar 
vid analysen, något som jag också har gjort vid de tillfällen det rådde tvetydighet. Slutligen är 
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det viktigt att datan speglar källan och att den intervjuade kan vara enig med den som 
intervjuat av vad som sagts. Jag har försökt att sätta mig in i den intervjuades perspektiv samt 
att tänka på egna åsikter, och istället endast rapportera det som informanterna faktiskt har sagt 
och vad de har verkat mena med sina utsagor (Lantz, 2013). För att läsaren ska få en 
uppfattning av trovärdigheten i de tolkningar som gjorts så har jag i resultatredovisningen lagt 
in många citat från de ordagrant transkriberade intervjuerna och kopplat till de olika 
personerna (enligt rekommendation av Patel & Davidsson, 2003). Validitet i en kvalitativ 
studie gäller hela forskningsprocessen: 

”Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att hitta entydiga regler, 
procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är 
unik är det viktigt att den kvalitativt inriktade forskaren noga beskriver forskningsprocessen så att de som 
tar del på resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren gjort. […] Om den 
kvalitativa forskningsrapporten författas med detta i åtanke kan detta stärka vad som menas med validitet 
i ett kvalitativt forskningssammanhang” (Patel & Davidsson, 2003:106). 

Jag har försökt beskriva metoden så tydligt som möjligt och jag har redovisat de val jag har 
stått inför liksom motiverat varför jag valde att gå tillväga som jag gjorde. 

Eftersom det är en kvalitativ fallstudie som har gjorts kan inte slutsatserna av resultaten 
generaliseras utan endast ses utifrån detta unika fall.  

6.3 Fortsatt forskning 
En tänkbar uppföljning på denna forskningsstudie vore att göra samma studie på flera skolor, 
för att kunna göra jämförelser. På så vis kunde man se hur olika synsätt, liksom 
organisatoriska lösningar påverkar undervisningen och elevers möjligheter till språk- och 
kunskapsutveckling. På så vis kan man även göra jämförelser utifrån likvärdighet mellan 
skolor. Intressant vore även att koppla studiernas resultat till elevernas måluppfyllelse.  

En annan möjlig uppföljning vore att intervjua fler lärare på skolan för att ge en bredare bild, 
liksom att ha fler fokusgruppsintervjuer och att göra observationer som en komplettering. 
Man skulle också kunna gå in djupare på olika delar av studien eftersom den berör ett 
omfattande ämne.  

Genom vidare forskning kan man tydliggöra de problem som skolor står inför och som de 
försöker lösa på bästa sätt, liksom hur elever upplever sin skolgång och sitt lärande. Om 
problematik uppdagas liksom hur verksamheten på olika skolor fungerar visas kan de också 
förbättras. Eftersom skolans verksamhet ska bygga på både erfarenhet och forskning är det 
viktigt att ständigt forska vidare.  

6.4 Slutsatser och pedagogiska implikationer 
Sammanfattningsvis kan sägas att Söderskolan har en interkulturell organisationskultur vilken 
korrelerar med synsätt som styrdokument bygger på och vad forskning säger om vad som är 
viktigt för flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande. Utifrån en gemensam samsyn och 
utifrån skolans intentioner om organisation och undervisning kring flerspråkiga elevers språk- 
och kunskapsutveckling skapar Söderskolan goda möjligheter för sina elever att utveckla alla 
sina språk, att lära sig och att visa sina kunskaper. Söderskolan har kommit långt i arbetet mot 
en likvärdig utbildning för flerspråkiga elever gentemot elever med svensk bakgrund. Trots 
kompetens bland personalen och ett arbete med goda intentioner lyckas de inte fullt ut med att 
ge alla elever lika studie- och utbildningsmöjligheter eftersom ramfaktorer sätter hinder för 
delar av organiseringen och för undervisningen. En slutsats är alltså att utifrån den verklighet 
som tidigare forskning visar om att skolor generellt brister gällande att ge elever goda 
möjligheter till språk- och kunskapsutveckling, så ligger Söderskolan långt fram. Det här är 
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bra för flertalet elever på skolan i fallstudien men visar fortfarande att det är stora skillnader i 
utbildningskvalitet för flerspråkiga elever skolor emellan. Dock råder det inte likvärdighet för 
eleverna inom skolan.  

Studien visar att det alltså finns verksamheter som till största del kan ge elever med utländsk 
bakgrund en god utbildning som i många fall är likvärdig med den som elever med svensk 
bakgrund får. Det här ger också framtidsutsikter om att fler skolor kan förbättra sina 
verksamheter ju mer de kan ta del av forskning som visar att det faktiskt är möjligt och hur 
det praktiskt kan fungera.  

Pedagogiska implikationer utifrån studien är dels att skolor kan se över sin organisation 
utifrån vad forskning visar och skolväsendets riktlinjer. Dels finns det som lärare mycket man 
kan göra även om organisationen kan vara bristfällig. Har man kunskapen om vad som är 
viktigt för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling kan man göra mycket för att 
förbättra ämnesundervisningen. Man kan tänka på ett interkulturellt innehåll och 
förhållningssätt, samt att anlägga språkliga perspektiv i sin undervisning. Dessutom finns det 
språkliga strategier och förhållningssätt där man kan tillämpa elevernas modersmål som en 
resurs för lärande. Finns det ingen studiehandledare att tillgå kan man hitta andra vägar för att 
de flerspråkiga eleverna ska kunna utnyttja sitt förstaspråk som en tillgång för sin språk- och 
kunskapsutveckling. 
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Brev till föräldrar 

Hej, 

Jag heter Jenny och läser sista terminen på lärarutbildningen och skriver nu mitt 
examensarbete. I samband med detta så gör jag en studie om flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutvecklingsmöjligheter genom modersmålet på en utvald mångkulturell skola. I 
undersökningen ingår gruppintervjuer med elever om deras upplevelser av undervisningen. 
Deltagande bygger på frivillighet och ditt/ert barn har valt att ställa upp på en intervju som 
kommer att äga rum fredagen den 12/12 kl. 14.15. Deltagarna har närsomhelst rätt att dra 
sig ur studien. I undersökningen kommer det att råda största möjliga anonymitet och 
konfidentialitet, dvs. att den information som ges endast kommer att användas i 
forskningssyfte och inget som sägs eller som skrivs i arbetet kommer att kunna kopplas 
varken till skolan eller till någon enskild individ.  

Även att ditt/ert barn är frivillig att ställa upp på en intervju så vill jag ändå ge dig/er som 
förälder/föräldrar möjlighet att säga ifrån om du/ni inte vill att ditt/ert barn skall delta i 
undersökningen. I så fall kan du/ni höra av er till...  

Tack för att du/ni och ditt/ert barn vill medverka och stödja forskningen. 

Med vänlig hälsning 

Jenny Daleke 
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Information om elevrespondenter 

 

Tabell 1. Beskrivning av elevinformanterna gällande kön, deras modersmål, hur länge de bott i Sverige och gått 
på skolan, hur länge de gått i internationell klass (alternativt i fbk= förberedelseklass tidigare), samt huruvida 
och i eventuellt i vilken omfattning de fått studiehandledning 

 Kön Modersmål Tid i Sverige Tid på skolan Tid i 
internationell. 
klass 

Har/ har haft 
studiehandledning 

1 Tjej Albanska 11 år Sedan förskolan 1 år (fbk.) nej 

2 Tjej Albanska Född i Sverige Sedan förskolan Ej gått nej 

3 tjej Makedonska 3,5 år 2,5 år 6-7 mån NO 2v 

4 tjej Arabiska 6 år 6 år 3 år (fbk.) Har haft 

5 tjej Arabiska Drygt 1 år 1 år 6 mån Ja, i alla ämnen 

6 tjej Arabiska 3 år 3 år 8 mån SO/NO, 1h/v, 3 mån 

7 tjej Serbiska 1 år 1 år 1 år Ja, har nu 

8 tjej Svenska/arabiska 14 år 9 år Ej gått nej 

9 kille Kurdiska 15 år 13 år Ej gått nej 

10 kille Somaliska 4 år 4 år 2 år nej 

11 kille Albanska  6,5 år 5 år Ej gått nej 

12 kille Persiska 8-9 år 1 år  3 år (fbk.) Har haft 

13 kille Arabiska 8 år 6-7 år 3-4 år (fbk) Har haft 
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Intervjuplan för intervju med Rektor 

Ålder?  Hur länge har du varit rektor?...  chef för modersmålsenheten? 

Vad innebär det att vara chef för modersmålsenheten? 

Hur många elever går på skolan? 

Hur stor procentandel elever med utländsk bakgrund går på skolan? 

Hur många nationaliteter är representerade? 

Hur många modersmål är representerade? 

Gemensam samsyn? (något ni diskuterat, eller din upplevelse om detta)… kring: 

• en mångkulturell skola 
• interkulturellt perspektiv/pedagogik 
• Vad som är viktigt för flerspråkiga elevers lärande (språk- och kunskapsutveckling) 
• Förhållningssätt gentemot flerspråkiga elever 
• flerspråkiga elevers modersmål 
• vems ansvar elevernas språkutveckling är 

 
Finns det tydliga roll- och ansvarsfördelningar kring flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling? (I synnerhet genom modersmålet) 

Vad har ni för organisation kring nyanlända elever? (kartläggning?) 

Vad har ni för organisation kring studiehandledning på modersmål? (typ av studiehandledning? När? 
hur ofta? hur mkt?) 

Finns det riktlinjer från Kommunen gällande studiehandledning som ni måste följa? Vem beslutar om 
studiehandledning? 

Vilka elever får studiehandledning? (Kriterier) 

Finns det organisatoriska riktlinjer för undervisningen med avseende på att tillämpa flerspråkiga 
elevers modersmål som en resurs för lärandet? (förhållningssätt, metoder, strategier – 
lärarstrategier, elevstrategier, samarbete etc.) 

Arbetar ni med kompetensutveckling för lärare gällande flerspråkiga elevers lärande? (i synnerhet 
med avseende på modersmålet) 

Tror du att alla lärare är insatta i vilka riktlinjer som finns genom styrdokumenten kring flerspråkiga 
elevers språk- och kunskapsutveckling/modersmål/studiehandledning? Och vilken avsikten är för 
dessa riktlinjer? 

Har de flerspråkiga eleverna hög grad av «måluppfyllelse»? Vad kan det bero på? 

Är det något du vill tillägga som vi inte kommit in på och som du tror kan vara av vikt för min studie? 

Ramfaktorers påverkan? 
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Intervjuplan för lärarintervjuer 

Ålder?         Hur länge har du varit lärare?...     arbetat på skolan?       Vilka ämnen undervisar du i? 

Vad har du för syn på… 

• en mångkulturell skola 
• interkulturellt perspektiv/pedagogik 
• Vad som är viktigt för flerspråkiga elevers lärande (språk- och kunskapsutveckling) 
• Förhållningssätt gentemot flerspråkiga elever 
• flerspråkiga elevers modersmål 
• vems ansvar elevernas språkutveckling är 

 
Upplever du att din syn stämmer överens med övriga lärares? Finns det en gemensam samsyn på 
dessa punkter? (uttalat, beskrivet eller din upplevelse?) 

Upplever du att det på skolan finns tydliga roll- och ansvarsfördelningar kring flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling? (I synnerhet genom modersmålet) 

Är förstelärarnas utvecklingsarbete med språkutveckling i alla ämnen givande för din kompetens och 
undervisning?   

Tycker du att du får tillräcklig kompetensutveckling gällande flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling? (i synnerhet med avseende på modersmålet) Vad tycker du om lönepåslag för 
SVA? Något du har gjort? 

Påverkas ditt arbete/din undervisning av organisationen kring nyanlända elever? Har du undervisat i 
den internationella klassen? Hur bemöter du elever som slussas över till de ordinarie klasserna?  Är 
du delaktig i elevernas kartläggningar? 

Hur påverkas ditt arbete/undervisningen av organisationen kring studiehandledning på modersmål? 
Mycket samarbete med studiehandledarna? 

Är studiehandledning en bra stödåtgärd? Tycker du att studiehandledning ges i tillräcklig kvalitet och 
kvantitet? 

Är du insatt i vilka riktlinjer som finns genom styrdokumenten kring flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling/modersmål/studiehandledning? Och vilken avsikten är för dessa riktlinjer? 

Upplever du att det finns några riktlinjer på skolan för undervisningen med avseende på att tillämpa 
flerspråkiga elevers modersmål som en resurs för lärandet? (förhållningssätt, metoder, strategier ) 
Påverkar detta ditt arbetssätt? 

På vilka sätt anpassar du undervisningen för flerspråkiga elever?  

Hur ser din undervisning ut med avseende att tillämpa modersmålet som en resurs för lärande? 
(förhållningssätt, metoder, strategier, samarbete med speciallärare och studiehandledare, 
modersmålslärare).  Planering (innehåll, mål), genomförande (metoder, strategier), 
bedömning/examination 

Känner du att det finns ramfaktorer som påverkar din undervisning? Vilka och hur? (t.ex. 
personramar, organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska ramar, ekonomiska resurser).  

Är det något du vill tillägga som vi inte kommit in på och som du tror kan vara av vikt för min studie? 
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Intervjuplan för fokusgrupper 

Genomgång hur intervjun kommer att gå till, frågor inför, om syfte och etik. 

Först och främst rita upp hur vi sitter med numrering på varje plats. Eleverna får en lapp med det 

nummer som representerar den plats de sitter på och skriver upp sina namn och modersmål. Ev. tid i 

Sverige, och i den nuvarande klassen, tid i internationell klass. 

Frågeområden 

Hur är det att gå på skolan?  

Hur tycker ni att personalen på skolan är mot er? 

Tycker ni att skolan lyfter fram flera traditioner, kulturer och språk? Ge exempel. Berätta om tillfällen 

Tycker ni att ni får använda och utveckla alla era språk? 

Hur var det att gå i den internationella klassen? 

Har ni under er tid på skolan haft en modersmålslärare med på vissa lektioner? Är det bra? Hur 

hjälper han/hon er? 

Hur är det på lärare 1, 2, 3:s lektioner? Gällande… 

 - studieklimat (trygghet, våga säga och ha fel, acceptans för olika åsikter, respekt, relationer) 

 - bemötande av lärare 

 - innehåll (utgår det ifrån era intressen, liv och erfarenheter. Internationella perspektiv) 

 - arbetssätt (undervisningsmetoder, egna strategier)  

 - kravnivå, förväntningar 

- examination (ta hänsyn till språk eller andra faktorer) 

 - använda modersmålet i klassrummet, studiehandledning 

 - olika typer av verktyg där man tar hjälp av sitt modersmål 

 - språkutveckling  

 - lärande 

Känner ni er motiverade att gå i skolan och att studera? Kan det vara olika för olika ämnen? 

Avslutande: plus och minus med skolan 

Något annat ni vill tillägga om er utbildning? 
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