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Sammandrag 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare på gymnasiets introduktionsprogram 

språkintroduktion arbetar med elevers modersmål som resurs i undervisningen. Studien 

undersöker även studiehandledares funktion och elevers resonemang kring modersmål som en 

resurs. Analysmetoden bygger på tolkning av intervjumaterialet, där resultatet kategoriserats 

efter informanternas utsagor följt av en deskriptiv resultatpresentation. Materialet för studien 

utgörs av två intervjuer med undervisande lärare och en intervju med en studiehandledare. För 

att komplettera personalens bild har intervjuer gjorts med fem elever vid tre intervjutillfällen. 

Resultatet visar att det inte är självklart att betrakta flerspråkighet som en resurs trots att modern 

forskning om andraspråksinlärning tyder på fördelar med ett sådant synsätt. Språkintroduktion 

är en väldigt heterogen miljö som står inför många utmaningar för att kunna erbjuda 

språkinlärning och utbildning. Slutsatsen är att modersmålet till viss del är en outnyttjad resurs 

inom språkintroduktion som eventuellt skulle kunna tillvaratas om skolan tog ett helhetsgrepp 

för att implementera ett sådant synsätt.  

 

Nyckelord: modersmålet som resurs, språkintroduktion, studiehandledning 
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1 Inledning 

Skolan i Sverige är idag en heterogen miljö. Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan har 

utländsk bakgrund, vilket definieras genom att de antingen är födda utomlands eller har 

föräldrar som är födda utomlands. Antalet elever med annat modersmål än svenska varierar 

mellan skolor, alltifrån enstaka elever till att flertalet elever har annat modersmål. Detta 

påverkar skolans verksamhet i form av möjligheter och utmaningar (Skolverket 2008:5). Alla 

lärare möter idag både flerspråkiga elever och kollegor vilket påverkar skolan och blir något 

alla som verkar inom skolmiljön måste förhålla sig till (Wiklund & Landmark 2012:142).  

Språkintroduktionsprogrammet är en verksamhet inom skolan som möjligen utmärker sig 

mest i fråga om målgruppens heterogenitet. Där finns elever med stora variationer i fråga om 

både språkliga och kulturella bakgrunder, vilket ställer stora krav på skolan att möta 

individuella förutsättningar och behov. Det är därför viktigt menar Skolverket att 

”verksamheten i språkintroduktion organiseras på ett sådant sätt att det blir möjligt att utgå från 

den enskilda elevens förutsättningar” (Skolverket 2013:7).  

Modersmålet kan enligt modern forskning användas som en resurs för inlärning (Skolverket 

2018). I forskningen beskrivs det hur viktigt det är att kunna använda sig av det språk som 

eleven behärskar bäst för att lösa uppgifter och tillägna sig ämneskunskap (Tvingstedt & 

Salameh 2012:243). Därför är det viktigt att kartlägga elevens språkkunskaper och ha 

kännedom om elevens starkaste språk för att kunna erbjuda kognitivt relevant utbildning 

(Skolverket 2013:16; Tvingstedt & Salameh 2012:242).  

 Modersmålet som en resurs har varit en genomgående framgångsfaktor som återkommande 

har lyfts under min utbildning inom andraspråksinlärning på universitetet. Att arbeta 

språkutvecklande med elevens egna resurser i centrum och som utgångspunkt för 

undervisningen framhålls som norm utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (se Axelsson 

2013; Cummins 2017; Gibbons 2009; Garcìa & Li Wei 2014, m.fl.). Elevernas modersmål 

betraktas ofta som en resurs för lärande, men hur hanteras denna resurs i praktiken? Monica 

Axelsson (2013:547) menar att det ”fortfarande finns en dissonans mellan forskningen om 

flerspråkiga barns språkutveckling och lärande och den utbildning de erbjuds”.  

 Språkintroduktionsprogrammets heterogena klassrum står inför en stor utmaning att möta 

krav både från forskningen och från olika styrdokument. Det är upp till läraren att organisera 

och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Läroplan för gymnasieskolan Gy11 2013: 
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2.1:10–11). Vilket innebär att läraren utmanas att skapa förutsättningar för lärande och att 

eleven ska kunna tillägna sig kunskap utan att kunna uttrycka sig fullt ut på svenska språket.  

Den här studien vill utifrån dessa problematiseringar synliggöra praktiken kring 

andraspråksinlärning på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och det didaktiska 

förhållningssätt som utgår från modersmålet som resurs.  

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att skapa fördjupad kunskap om lärares attityder och förhållningssätt till 

elevers användande av sitt modersmål, och om hur elever ser på sitt eget användande av 

modersmålet som en resurs för lärande. Undersökningen fokuserar på undervisningen inom 

gymnasiets språkintroduktion. Studien syftar till att undersöka hur lärare som inte behärskar 

elevens modersmål förhåller sig till språket som resurs, därför utesluts modersmålslärare i 

undersökningen. För att komplettera perspektivet intervjuas även en studiehandledare samt fem 

elever. Undersökningen försöker besvara forskningsfrågorna nedan. 

- Hur arbetar lärarna för att uppmärksamma modersmålet som en resurs i 

andraspråksinlärningen?  

- Vilka strategier väljer lärare för att möta elevers skilda kunskapsnivåer och vilken 

betydelse får elevens modersmål i undervisningen?  

- Vilken roll fyller studiehandledaren för användningen av elevernas modersmål som 

resurs?  

- Hur upplever eleverna att deras modersmål uppmärksammas i undervisningen?  

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt med för studien relevanta begreppsförklaringar. I 

kapitel 3 följer därefter en genomgång av metoden som används i studien och en diskussion 

rörande urval och metod. Resultatet presenteras i kapitel 4 utifrån de intervjuer med lärare, 

studiehandledare och elever som ligger till grund för studien. Resultatpresentationen bygger på 

en tematisk struktur baserat på informanternas utsagor. I kapitel 5 följer ett diskussionsavsnitt 

där intervjustudien kopplas till forskningsöversikten. Avslutningsvis presenteras några förslag 

till vidare forskning.  
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2 Forskningsöversikt 

I det här kapitlet diskuteras de teorier och forskningsantaganden som ligger till grund för 

studiens syfte, frågeställningar och genomförande. Först presenteras forskningsöversikten följt 

av begreppsdefinitioner som är centrala för uppsatsen.  

 

2.1 Teori 

Flerspråkighet i skolan 

Språkintroduktion kännetecknas av att ha en mycket heterogen målgrupp. Stora skillnader finns 

mellan elevernas språkliga och kulturella erfarenheter och bakgrunder. Det får konsekvenser 

för att de individuella förutsättningarna och behoven tenderar att vara större än inom någon 

annan utbildning (Skolverket 2013). Skolverket menar att det därför är viktigt att verksamheten 

inom språkintroduktion utgår och organiseras utifrån elevens särskilda förutsättningar 

(Skolverket 2013:7). Elever som går på språkintroduktionsprogram har rätt till 

modersmålsundervisning och rätt till stöd genom studiehandledning på sitt modersmål (15 kap. 

19 § i Skollagen SFS 2010:800; 9 kap. 9 § i Skollagen SFS 2010:800). Den som är ansvarig för 

att besluta om dessa frågor är rektor och det är upp till varje huvudman att göra de prioriteringar 

som krävs för att skollagen ska efterföljas (Skolverket 2013:9).  

Den moderna andraspråksforskningen visar att modersmålet kan fungera som en viktig 

resurs inom utbildning och att det är gynnsamt att ha ett starkt modersmål (Tvingstedt & 

Salameh 2012:39–41; Cummins 2017; Gibbons 2009; Skolverket 2018). Därför är det viktigt 

att kartlägga elevens språkkunskaper och ha kännedom om elevens starkaste språk för att kunna 

erbjuda en kognitivt relevant utbildning (Skolverket 2013:16). Språkkunskaper är avgörande 

för elevers skolframgång och om det finns svårigheter som är avhängiga av hur väl eleven 

behärskar och kan ta del av undervisningen såväl muntligt som skriftligt. Mariana Sellgren 

(2005:200) beskriver svårigheten för andraspråksinlärare att ta del av undervisningen i den 

svenska skolan med tanke på att undervisningen bygger på det svenska språket. Sellgren 

refererar till en omfattande studie av Wayne P. Thomas och Virginia Collier (1997), där de 

menar att bästa sättet för andraspråksinlärare är att få fortsätta sin kunskapsutveckling på det 

språk de behärskar bäst. Ett parallellt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger 

flerspråkiga elever större möjligheter att snabbare lära sig både andraspråket och skolans 

ämnesstoff (Sellgren 2005:201). För att skapa gynnsamma förhållanden för flerspråkiga elever 

i den svenska skolan behöver ett helhetsgrepp tas där flerspråkighet och ett mångkulturellt 

förhållningssätt angår hela skolans verksamhet (Hyltenstam och Lindberg 2012:33). Detta 
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skulle utmana de rådande språkliga monolingvistiska och ofta monokulturella förhållningssätt 

som präglar stora delar av den svenska skolan (Economou 2015:30). Undervisningen i svenska 

som andraspråk har i studier visat sig vara alltför präglad av den underlägsna positionen i 

förhållande till skolämnet svenska. Det har fört med sig ett bristfokus där undervisningen 

fokuserar på elevernas kunskapsluckor istället för att utveckla kunskaper och förmågor utifrån 

elevens individuella erfarenheter och förutsättningar (Economou 2015:24). Cummins 

(2017:160) beskriver ämnet svenska som andraspråk i den svenska kontexten som ett tillägg 

för de elever som inte passar in i huvudfåran. 

 

Tvåspråkig utbildning 

Det finns en hel del studier som utgår från en engelskspråkig kontext, vilken kan förefalla 

relevant även i den här studiens kontext eftersom frågorna rör flerspråkighet och inte specifikt 

svenska språket. Cummins (2001:19) argumenterar för att lärare bör uppmuntra elever till att 

använda och stärka sitt modersmål. Han menar att det gynnar det egna identitetsskapandet men 

han vill även framhålla att flerspråkighet är både lingvistiskt och kognitivt utvecklande. 

Även om det är svårt att bedriva tvåspråkig utbildning menar Axelsson (2013:551) att lärare 

kan visa respekt för elevernas olika språk och kulturer genom att på olika sätt inkorporera deras 

modersmål i undervisningen. En additiv språklig orientering av undervisningen kan få positiva 

effekter för elevernas självkänsla och identitet, särskilt för nyanlända (Axelsson 2013:551). Ett 

språktillägnande betraktas inom språkvetenskapen som additivt då ett eller flera språk lärs in, 

och läggs till individens språkkunskaper, efter en uppnådd levnadsålder på ca tre år. Om 

språkinlärningen sker innan den åldern kan en persons flerspråkighet istället betraktas som 

simultan, och personen tillägnar sig då fler än ett förstaspråk (Skolverket 2018:15; Svensson 

2017:72). Svensson utvecklar även definitionen till vad hon benämner som dynamisk 

flerspråkighet, med vilket hon menar ett ständigt flöde mellan individens olika språk beroende 

på kontext (Svensson 2017:72).  

Thomas och Collier (1997) konstaterar i sin studie att elever gynnas av tänkande och lärande 

på sitt förstaspråk och att detta även är gynnsamt för att utvecklas i andraspråket (Axelsson 

2013:556). Antagandet bygger på att eleverna behöver utveckla tankar och kunskaper i enlighet 

med sin åldersadekvata nivå inom alla ämnen för att kunna tillägna sig undervisning på 

andraspråket så snabbt som möjligt. Axelsson hävdar vidare att samarbetsinriktad undervisning 

för andraspråksinlärare är betydelsefullt för elevernas möjlighet att förhandla och lära av 

varandra. Gibbons diskuterar hur lärare kan stödja elevers kognitiva lärande bland annat genom 

att utgå från och bygga upp förförståelse kring uppgifter som de senare ska arbeta med. Hon 
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poängterar att elevernas egna berättelser är bra att arbeta med för att skapa engagemang. I 

sådana uppgifter kan eleverna gärna använda sitt förstaspråk (Gibbons 2009:101). En annan 

strategi som kan användas för att skapa förförståelse och förbereda elever innan de tar sig an 

svårare uppgifter är att använda sig av liknande beskrivningar fast skrivna eller berättade på 

modersmålet. Gibbons exemplifierar detta med sagor, att känna till berättelsen kan ge 

förutsättningar för eleven att klara komplexare texter med högre svårighetsgrad än om ingen 

förkunskap aktiveras (Gibbons 2009:135;140). Gibbons (2009:174) uppmuntrar även till 

strategier om att elever bör använda sitt modersmål vid inlärning genom att samarbeta med 

andra elever som har samma språkliga bakgrund samt att göra tvåspråkiga anteckningar utifrån 

dessa grupparbeten. Att skapa tvåspråkiga ämnesspecifika listor för att synliggöra ämnesspråk 

är även det strategier för att elever ska kunna använda sitt modersmål som en resurs för lärandet. 

Svensson (2017:85) menar att det är lärares inställning och förhållningssätt till elevers 

flerspråkighet som ligger till grund för skapande av strategier som gynnar inkludering, positiv 

identitetsutveckling och lärande för nyanlända elever.  

 

Skolspråk 

Att som lärare behärska alla språk som finns närvarande i dagens heterogena klassrum torde 

vara en svår om ens möjlig uppgift. Lucas och Katz (1994:537) menar dock att det är möjligt 

och nödvändigt för lärare att i sin undervisning använda sig av elevernas modersmål genom 

olika strategier, trots att läraren själv inte behärskar det. Modersmålet kan användas för att 

eleverna ska förstå ämnesinnehåll, men Lucas och Katz (1994:539) hävdar även att elever som 

får använda sitt modersmål främjas i tillägnandet av andraspråket. Lucas och Katz (1994:538) 

menar att om elevernas modersmål inte inkluderas i deras skolvardag, så får eleverna inte 

möjlighet att nå den kognitiva nivå för undervisning de behöver. Istället kan språket bli en 

begränsande tröskel, främst i det tidiga skedet av språkinlärningen. Att lära sig språk tar tid, 

Lucas och Katz (1994:538) framhåller att försök att stressa fram ett andraspråk är något som 

främst tilltalar politikerna. Där menar Lucas och Katz att det finns en övertro på att bara fokus 

ligger på andraspråksinlärningen så kommer resten av skolkunskaperna sedan, medan det i 

själva verket kanske uppstår ett kunskapsglapp i undervisningen och ämneskunskapen blir 

lidande (Lucas & Katz 1994: 539). Eleverna i den här studien räknas som nyanlända och har 

därför inte hunnit utveckla ett akademiskt skolspråk på svenska. Att låta eleverna använda sitt 

modersmål kan alltså bli den enda effektiva metoden för att de ska kunna tillägna sig 

åldersadekvat ämnesinnehåll. 
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 Gibbons (2009:87) refererar till Cummins (2000) för att diskutera skillnader i vad som 

brukar benämnas skolspråk respektive vardagsspråk. Skolspråkets komplexitet som vållar 

svårigheter för andraspråksinlärare härleds ofta till de register som skiljer vardagsrelaterat språk 

från skolspråk. Cummins utgår från termerna kontextbundet och kontextreducerat, där 

skolspråkets höga abstraktion står för den svåra utmaningen och i regel kräver fem till sju års 

studier för att tillägna sig medan ett mer vardagsnära språk kan läras in under ett till två års tid 

(Gibbons 2009:87). Det finns även en mängd andra faktorer som spelar in för elevers 

språkutveckling, så som till exempel socioekonomisk bakgrund vilket inte kommer utvecklas 

här. Det relevanta är att det tar lång tid att hinna i kapp kunskapsmässigt på ett andraspråk i 

jämförelse med att tillägna sig samtalsfärdigheter på ett nytt språk (Cummins 2017:68).  

 

Translanguaging/transspråkande 

Teorier om modersmålet som resurs diskuteras och utvecklas i en teoribildning som García och 

Li Wei benämner translanguaging (García & Li Wei 2018). Skolverket uttrycker i linje med 

den teorin att ”[e]n individs språk inte är isolerade från varandra. Det innebär att skolan i sitt 

förhållningssätt bör utgå från elevens alla språkliga resurser” (Skolverket 2018:13). Skolverket 

översätter begreppet till transspråkande. Svensson (2017:43) lyfter fram transspråkande för att 

betona alla språks lika värde, och alla språks möjligheter att fungera som en källa för lärande. I 

den här studien används både transspråkande och translanguaging beroende på kontext. 

Translanguaging synliggör sociala konstruktioner av språk och samtidigt tar begreppet fasta på 

alla de dynamiska språkresurser en individ har tillgång till. Translanguaging används för att 

förklara både ”flerspråkiga individers och gruppers komplexa språkliga praktiker” (García & 

Li Wei 2018:40–42). Det här sättet att betrakta språk vänder på den traditionella synen på språk: 

istället för att separera och kategorisera så löser translanguaging upp och fokuserar på praktiken. 

Antagandet blir att individer interagerar och språkar, de använder alla språkliga resurser de har 

(García & Li Wei 2018:69–70). I en skolsituation kan det innebära att eleverna själva använder 

olika strategier och skapar mening för att förstå undervisningen och ord genom att ta hjälp av 

sina flerspråkiga resurser (Svensson 2017:44).  

Translanguaging skiljer sig från teorierna om kodväxling, genom att syftet inte är att hänvisa 

till pendlande eller växlande mellan skilda språk. Begreppet hänvisar istället till de språkandes 

konstruktion av kommunikativa praktiker som inte kan tillskrivas de traditionellt definierade 

språken. García & Li Wei (2018:44) beskriver att ”[u]r ett translanguaging-perspektiv har 

tvåspråkiga personer en enda språklig repertoar ur vilken de strategiskt väljer drag som tillåter 

dem att kommunicera effektivt”. Kodväxling beskriver Abrahamsson (2009:250) som en 
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tvärspråklig praktik ”då tvåspråkiga av olika skäl, på olika sätt och i olika kontexter växlar 

mellan sina två språk”. Blandande av språk har länge missförståtts som en ofullständig 

behärskning av språken men senare forskning (Musk & Wedin 2010:12) menar att det snarare 

handlar om anpassning till kontexten samt att det krävs hög språklig medvetenhet för att 

använda ett flerspråkigt register. Språket kan vara en viktig del i en individs identitetsskapande.  

 

Strategier 

Cummins (2017:177;58) menar att läraren alltid väljer strategier för sin undervisning. Om dessa 

strategier och didaktiska val görs utifrån beaktande av elevernas befintliga kunskaper, och 

kopplingar till deras liv, samt att läraren strävar efter att främja social rättvisa och mänskliga 

rättigheter så ökar förutsättningarna för effektiv undervisning av nyanlända elever (Cummins 

2017:177–178). Lärarens förhållningssätt blir därmed avgörande för hur undervisningen 

kommer att fungera. En grundprincip i den svenska skollagen är att utbildningen ska vara 

kompensatorisk och alla elever ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar 

(1 kap. 4§ i SFS 2010:800). För att lyckas med det krävs olika strategier för att möta elevens 

utmaningar, bland annat beskrivs studiehandledarens roll som en möjlig resurs att utveckla 

(Skolverket 2018:119). Studiehandledarens roll och behov av kompetens avgörs av rektor vilket 

får till följd att yrkeskategorin är väldigt heterogen. Ofta betraktas studiehandledare 

tillsammans med modersmålslärare som brobyggare mellan kulturer, skolan och hemmet. 

Samtidigt blir funktionen viktig för elevernas möjlighet att kommunicera och använda sina 

språkliga repertoarer i lärandet (Skolverket 2018:120). Skolverket beskriver studiehandledning 

på modersmålet som en form av stöttning i elevers lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

(se Gibbons 2009). Det framhålls även att studiehandledning kan vara en viktig funktion för 

strategiskt samarbete och en flerspråkig aktivitet som innehåller större potential än att endast 

fungera som översättning mellan språk. Möjligheter finns även för kreativt utrymme och 

undervisning genom tolkning, förklarande, exemplifierande etc. vilket ger studiehandledaren 

en fri och betydelsefull roll (Skolverket 2018:121–123). Cummins (2017:83) menar att 

nyanlända är förtjänta av att få undervisningsstöd inom alla ämnen under flera år efter att de 

har tillägnat sig ett vardagsspråk och klarar av att läsa texter i skolan.  

 

Identiteter 

Identiteter är något som både väljs och tilldelas. Faktorer som känslan av tillhörighet kan stärka 

eller förminska känslan av identifikation. Det råder samtidigt nästan alltid maktasymmetri kring 

vem som definierar respektive definieras utifrån den normerande kontexten (György-Ullholm 
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2010:30). Språk och språkanvändning är en del av socialisationsprocessen som samtidigt kan 

realiseras till makt och status (György-Ullholm 2010:32). Begreppet kan problematiseras 

ytterligare vilket inte är syftet i det här sammanhanget. Relevant för den här studien är att 

identiteter konstrueras i socialt samspel, eftersom detta blir ett resultat av hur individen förhåller 

sig till sig själv och talar till andra genom samtal och uttryck i en specifik kontext (Musk 

2010:56).  

Lärares relation till eleverna och vilka positioner läraren väljer att inta i den mellanmänskliga 

interaktionen i skolan kan ha stor betydelse för elevers upplevelse av skolan och deras 

skolframgång (Cummins 2017:164). I en kulturell, språklig och religiös mångfald positionerar 

sig lärare alltid medvetet eller omedvetet. Pedagogers identitet och hur de väljer att positionera 

sin relation till elevernas identitet menar Cummins (2017:164) har stor betydelse för invandrade 

elevers framgång i skolan. Identitetsförhandlingen blir en ömsesidig process mellan elever och 

personal (Cummins 2017:166). Att bekräfta och stärka flerspråkiga elevers identiteter kan göras 

genom att uppmuntra flerspråkigheten hos eleverna och låta dem använda sina språkliga 

förmågor på olika sätt i undervisningen (Cummins 2017:115). 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

I det här avsnittet beskrivs och definieras några begrepp som används i denna studie.  

 

Förstaspråk och modersmål  

Modersmål är det språk ett barn lär sig i naturlig miljö under de första levnadsåren. Det är det 

språk som barnet möter i den omgivande miljö och kultur som socialiserar in barnet i ett 

sammanhang och barnet möter världen genom. Det kan även benämnas förstaspråk, ett begrepp 

som bygger på en kronologisk definition av det språk som lärs in först. Om fler språk lärs in 

samtidigt under barnets första år kan man prata om flera förstaspråk (Abrahamsson 2009:13–

14). Det som är viktigt att ta fasta på i definitionen är att det inte per definition är det första 

språket som nödvändigtvis är det främst utvecklade hos individen utan en mängd faktorer kan 

inverka på vilket språk som är det personligt bästa. Det språk som individen behärskar bäst kan 

även variera diakront eller synkront mellan kontexter (Abrahamsson 2009:13–14). Med 

Skolverkets formulering: ”[e]n elev kan ha flera modersmål eller förstaspråk, där ett av språken 

kan vara ett starkare ’skolspråk’. För en annan elev kan andraspråket vara hans eller hennes 

starkaste skolspråk” (Skolverket 2013:19). Gibbons (2009:85) skiljer på skolspråk och 

vardagsspråk genom att peka på utmaningen andraspråkselever har när det gäller att förstå och 
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hantera skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. Att en elevs starkaste språk inte 

nödvändigtvis behöver vara modersmålet eller förstaspråket kan förklaras genom att en elev 

kan ha utbildats och utvecklat ett skolspråk som inte fyller kriterierna för vare sig förstaspråk 

eller modersmål (Skolverket 2016:37).  

 

Interdependenshypotesen 

Cummins menar att det finns signifikanta positiva samband för att hävda att utveckling av 

kunskaper och färdigheter på förstaspråket ger motsvarande utveckling på andraspråket. Teorin 

formuleras som interdependenshypotesen vilken innebär att undervisning på ett förstaspråk ger 

förmågor på det språket. Dessa förmågor överförs till andraspråket förutsatt att eleven 

exponeras för andraspråket i tillräcklig utsträckning och är motiverad att lära sig andraspråket 

(Cummins 2017:138). Det kan liknas vid att den grundläggande språkliga basen och 

begreppsliga förståelsen ökar och fungerar som grund även för andraspråket (Cummins 

2017:140). Teorin kan användas strategiskt av lärare som vill arbeta metodiskt för att utveckla 

elevers andraspråk. Cummins (2017:149) menar samtidigt att det inte finns några starka belägg 

inom modern språkforskning som visar att immersion, det vill säga språkbad, skulle vara bästa 

sättet att lära sig språk och med interdependenshypotesen som grund förespråkar han istället 

tvåspråkig undervisning.  

 

Nyanlända 

Nyanländ är en person som invandrat inom de senaste fyra åren och påbörjat sin skolgång efter 

sju års ålder. Efter fyra års vistelse i svensk skola upphör eleven att definieras som nyanländ 

(SFS 2010:800 Skollag Kap.3 § 12). Enligt skolinspektionens definition är elever nyanlända 

om de anländer nära skolstarten eller under skoltiden och inte har svenska som modersmål eller 

behärskar det svenska språket (Skolinspektionen 2009:8). Nihad Bunar lyfter även fram en 

definition som myndigheten för skolutveckling presenterar som hävdar att nyanlända elever har 

särskilda behov i mötet med grundskolan och gymnasieskolan och motsvarande skolformer i 

Sverige (Bunar 2010:14). Nyanlända har stora svårigheter att nå behörighet till nationella 

gymnasieprogram. Av de elever som gick ut årskurs 9 våren 2013 var drygt 87 procent 

behöriga. Av de cirka 7000 elever som invandrat efter skolstart var endast 52 procent behöriga 

och av de ca 2600 som invandrat de senaste fyra åren var endast 28 procent behöriga (Bunar 

2015:9–10).  
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Introduktionsprogrammet språkintroduktion 

Språkintroduktion är en utbildningsform som vänder sig till nyanlända ungdomar och är ett av 

fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Utbildningens tonvikt ligger på svenska språket 

och att ungdomarna ska ges behörighet för att kunna ta sig vidare till gymnasieskolan eller 

annan utbildning. Målgruppen för utbildningen är nyanlända, både de med uppehållstillstånd 

och asylsökande. Elever som saknar behörighet i svenska men som har gått längre tid än fyra 

år i svensk skola erbjuds istället något av de andra introduktionsprogrammen (Skolverket 

2013:7). Utmärkande för utbildningsformen språkintroduktion är den mycket heterogena 

elevsammansättningen gällande både språkliga och kulturella erfarenheter (Skolverket 2013:7). 

 

3 Material och metod 

I det här kapitlet presenteras och definieras de metod- och materialval som studien baseras 

på. Urvalet och studiens precision diskuteras samt materialinsamlingsprocessen och analysen 

av materialet beskrivs.  

 

3.1 Material 

Materialet för studien utgörs av kvalitativa intervjuer med verksamma lärare, studiehandledare 

och elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion. Antalet 

informanter begränsas till två lärare, en studiehandledare och fem elever. I en kvalitativ ansats 

menar Kvale & Brinkmann (2014:157) att fokus bör läggas på intervjuernas kvalitet och analys 

snarare än att försöka sträva efter ett kvantitativt omfattande material. Kvale (1997:48) varnar 

för ”en ’omvänd positivism’ - en strävan efter vetenskaplig respektabilitet genom att låta den 

positivistiska tonvikten på stora mängder kvantitativa data speglas i en stor mängd kvalitativa 

data”. Det kan medföra att studien får ett för stort och svårhanterligt material. Avgörandet av 

omfång bestäms istället av studiens syfte och förutsättningar. Metodvalet att i den här 

undersökningen använda intervjuer baseras på studiens syfte som har som utgångspunkt att 

undersöka förhållanden baserade på hur och varför, vilket motiverar en kvalitativ ansats (Kvale 

& Brinkmann 2014:160).  

Intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2) utgår från forskningsbakgrunden och tematiseras för att 

skapa en struktur som underlättar analysen av studien. Kvale och Brinkmann (2014:173) menar 

att en strukturerad intervjuguide underlättar jämförelser och bearbetning av materialet. För att 

upprätthålla fokus på studiens struktur och frågeställningar, och samtidigt kunna vara följsam 

på informantens uttryck, spelas intervjun in samtidigt som anteckningar förs (Kvale & 
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Brinkmann 2014:218). Intervjustudien bygger på en semistrukturerad intervjumodell. 

Utgångspunkten för de olika intervjuerna är samma frågeställningar (se bilagan) men dessa 

anpassas efter intervjusituationen och diskussionen som uppstår. En intervjuguide utarbetas för 

att användas vid intervjuerna med lärarna och en annan för att användas vid intervjuerna med 

eleverna. Frågekonstruktionerna är inte helt överensstämmande eftersom meningen är att 

synliggöra de olika perspektiven. Intervjuguiderna följer dock samma teman och försöker 

komplettera och visa på eventuella likheter och skillnader mellan elever och lärare. 

För att bredda perspektivet i studien görs även klassrumsobservationer. Observationerna 

bidrar till att synliggöra eventuellt oreflekterat agerande och strategier som spontant uppstår i 

klassrumssituationen.  

 

3.2 Urval 

Lärarna som intervjuas är inte verksamma som modersmålslärare eftersom den här studien 

fokuserar på lärares perspektiv och användande av elevers modersmål utan att lärarna själva 

behärskar elevens språk. De lärare som ställer upp för intervju är verksamma inom 

introduktionsprogrammets språkintroduktionsprogram. De elever som ingår i studien väljs 

utifrån tillgänglighet och att deras deltagande passar mina besök på skolan samt att lärare 

föreslår dem som lämpliga informanter. Det finns därmed inga hänsynstaganden kring 

slumpmässighet eller olika variabler så som exempelvis ålder, språkkunskap, kön eller 

liknande, vilka skulle vara intressanta att ta hänsyn till i ett annat undersökningssammanhang. 

Alla informanter, både lärare, studiehandledare och elever, verkar inom samma skola vilket 

medför att bilden för just den här verksamheten blir relativt tillförlitlig men begränsar samtidigt 

möjligheten till uttalanden av mer generell karaktär.  

 

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomförs på informanternas skola under dagtid, mestadels i personalens fikarum 

eller i angränsande lokaler. Samtalen spelas in för att underlätta återgivande och korrekt citering 

av informanternas utsagor. Kvale och Brinkmann (2014:227) menar att formen för utskriften 

bör styras av studiens syfte. I den här studien är fokus på att analysera praktiker ur ett 

kontextuellt begränsat område snarare än att fokusera på de rent lingvistiska aspekterna i 

intervjumaterialet, därför transkriberas endast det som är relevant för studien. Transkriberingen 

av materialet tillåter viss redigering och intervjuerna återges inte ordagrant eftersom syftet är 

att återge en persons åsikter och berättelser snarare än att göra en sociolingvistisk analys (Kvale 

1997:156).  
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Inledningsvis genomförs en serie på fyra klassrumsbesök och samtal förs med de lärare som 

senare intervjuas. De mer informella mötena i kombination med observationerna fungerar som 

underlag för intervjuguiden och ger mig samtidigt lokal kännedom om studiens 

intervjupersoner och den kontext de verkar i. Det är viktigt för att hitta rätt fokus för studien 

men bidrar även till medvetenhet om etiska-lokalpolitiska frågor som kan vara avgörande för 

studiens upplägg och innehåll (Kvale & Brinkmann 2014:150). Informationen från dessa 

informella möten ligger både till grund för intervjuerna men även till den inledande delen av 

resultatpresentationen. 

 

3.4 Metod för analys 

Intervjumaterialet analyseras genom användning av analysverktygen meningskoncentrering 

och meningstolkning. Det är ett hermeneutiskt synsätt som gör det möjligt för forskaren att 

förstå meningen och innebörden i intervjumaterialet. Detta arbetssätt har en konstruktivistisk 

ansats som betraktar intervjuaren som medskapare av de tolkade meningarna både gällande 

frågeformuleringarna i intervjusituationen och vid det tolkande efterarbetet (Kvale & 

Brinkmann 2014:245). Analysen består av fem steg. Först tar forskaren del av hela 

intervjumaterialet för att överblicka helheten. Nästa steg blir att fastställa de naturliga 

meningsenheterna som respondenten uttrycker, därefter formulerar forskaren tematiseringar av 

intervjupersonens utsagor. Det fjärde steget i analysmetoden blir att utsätta intervjumaterialet 

för de frågor som undersökningen syftar till att besvara och därefter, i det sista steget, skapas 

en deskriptiv utsaga om undersökningens centrala teman (Kvale & Brinkmann 2014:247). 

Meningstolkning innebär att dyka djupare i förståelsen av intervjumaterialet. Kritisk tolkning 

av materialet kan bidra till att synliggöra det indirekta och implicita i intervjupersonens utsagor 

(Kvale & Brinkmann 2014:249).   

Det kvalitativa intervjumaterialet tolkas för att klarlägga inre samband i materialet och 

tolkningsprocessen ska utveckla djupare förståelse av temana. Materialet bygger på 

informanternas uttalanden och därför krävs tydliga, fylliga och valida beskrivningar av det som 

framkommer under intervjusituationen (Dalen 2015:121). För att åstadkomma detta presenteras 

informanternas uttalanden som citat där det framgår vem som säger vad, lärare, elev och 

studiehandledare. Lärare och elever numreras. 
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3.5 Metoddiskussion 

För att stärka studiens reliabilitet eftersträvas transparens kring studiens syfte vid kontakter med 

informanter och skolan som undersöks. Att utomstående medverkar i klassrummet under 

observationstillfällen eller att intervjuare har övertag i att styra intervjusituationen kan ha 

inverkan på informanternas agerande och svar. Genom att utgå från en semistrukturerad 

intervjuguide och genom strävan efter ett neutralt förhållningssätt till informanternas svar 

minimeras forskarens subjektiva roll i studien. Monica Dalen menar att den metodologiska 

förutsättningen i en kvalitativ intervju bygger på intersubjektivitet. Intervjumaterialet består av 

resultatet av den mellanmänskliga interaktionen och de upplevelser och situationstolkningar 

som blir gemensamma i en intervju. När förhållandena ordnas så menar Dalen att validiteten 

stärks i tolkningen av informantens uttalande (Dalen 2015:118). För att underlätta granskning 

av studiens validitet beskrivs metoden utförligt i metodavsnittet (Dalen 2015:119).  

 

4 Resultat  

I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna utifrån de teman som framkommer under 

samtalen och svaren återges i refererad form. Utsagorna presenteras genom utvalda citat för att 

förtydliga och beskriva den bild som lärare, elever och studiehandledare ger. För att komplettera 

intervjumaterialet ingår även information som har framkommit under mer informella 

situationer, efter och mellan intervjuer, i fikarum och under observationer vid klassrumsbesök. 

Resultatet beskrivs utifrån tematiska styckeuppdelningar där olika personers utsagor 

kompletterar varandra. Tematiseringarna följer till viss del den semistrukturerade intervjuguide 

som har använts som underlag under intervjuerna (se bilagan). För att tydliggöra vem som säger 

vad benämns utsagorna: uttalande från lärare 1, lärare 2 och studiehandledare samt elev 1 till 5.  

 De teman som framkommit under analysen av intervjumaterialet utgör stommen för 

presentationen av resultatet. De centrala teman som presenteras är: goda relationer, skilda 

kunskapsnivåer, modersmålets betydelse, flerspråkighet som resurs och studiehandledarens 

roll. Tematiseringen skapar struktur för intervjuerna och bidrar till att behålla fokus kring det 

centrala i undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014:154). Att det inte är samma tematiska 

struktur och frågor i intervjuguiden och resultatpresentationen är en följd av studiens strävan 

efter öppenhet i intervjusituationen, för att inte styra informanternas utsagor.  

I den andra delen av resultatpresentationen skildras resultatet från intervjuerna med eleverna. 

Den följer samma struktur som presentationen av lärarnas intervjumaterial. Som inledning till 

resultatavsnittet presenteras en kort beskrivning av den studerade skolan. 
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4.1 Beskrivning av skolan  

Den studerade skolan är belägen i Mellansverige och är en del av en större gymnasieskola med 

nationella program. Introduktionsprogrammet språkintroduktion är en relativt stor del av 

skolans verksamhet då den består av ett drygt hundratal elever av skolans totala elevantal på 

cirka 500. Språkintroduktion riktas till elever som är nyanlända i Sverige och har annat 

modersmål än svenska. Fokus för utbildningen är svenska språket. Övriga ämnen studeras efter 

behov med syfte att ge behörighet att kunna söka nationell gymnasieutbildning. En stor andel 

av eleverna har varit i Sverige sedan hösten 2015 och kom då som flyktingar från Afghanistan 

och Iran. Den övervägande majoriteten av eleverna har persiska eller dari som modersmål. Alla 

elever är bosatta inom kommunen och många av dem är inneboende i frivilliga familjehem. En 

stor del av skolans språkintroduktion bedrivs i en tillfällig byggnad som inte ligger i anslutning 

till den övriga skolan. De som har varit i Sverige kortast tid och går i nybörjargrupperna, enligt 

skolans nivågruppering, får sin undervisning i dessa lokaler. De eleverna äter även i en annan 

matsal än övriga gymnasieelever. Alla lärare och elever som deltar i studien är verksamma inom 

samma skola vilket medför att resultaten inte kan generaliseras i större utsträckning men det 

ger en trovärdig bild av den här beskrivna verksamheten. Språkintroduktion är uppdelat på fyra 

nivåer baserat på inlärarnas uppnådda språknivå.  

 

4.2 Intervjuer med personal 

Intervjuerna med lärarna och studiehandledare äger rum i deras fikarum. Intervjuerna spelas in 

som stöd för minnet. Längden på intervjuerna varierar mellan 30 och 50 minuter, beroende på 

hur mycket informanterna utvecklar sina svar samt tenderar att komma in på sidospår. 

Intervjuguiderna fungerar som diskussionsunderlag och används för att kontrollera att 

frågeställningarna behandlas, snarare än att frågorna ställs direkt i angiven ordning och 

formulering. Att avvika från intervjuguiden under intervjun motiveras genom att fokus ligger 

på den intervjuades berättelse och beskrivning av verkligheten. Syftet är att inte försöka styra 

eller leda in diskussionen åt ett håll som informanten inte avser. Intervjuguiden fungerar inte 

lika bra för studiehandledaren som har ett annorlunda uppdrag på skolan än lärarna. Den 

intervjun görs under friare former och studiehandledaren får friare beskriva sin verksamhet och 

resonera utifrån följdfrågor som syftar till att hålla fokus på studiens syfte. Intervjusvaren 

redovisas genom att referera till svar från lärare 1 och 2 samt studiehandledaren. När svaren 

behandlar en specifik person benämns personen efter titel t.ex. studiehandledaren, läraren eller 

hen, för att bibehålla anonymiteten.  



18 
 

4.2.1 Goda relationer 

Engagemang och förtroende 

Lärarna uttrycker att goda relationer och förtroende mellan personal och elever är en 

framgångsfaktor som betyder mycket för elevernas situation i skolan men även för deras 

kunskapsutveckling. Lärare 1 menar att: 

[U]tifrån mitt perspektiv som lärare så är det väldigt viktigt att ha en god relation till eleverna. De är nya 

när de kommer till Sverige, de känner inte till, de har varken kontakter eller känner till koder, de som de 

kommer väldigt ofta nära och som de många gånger kommer nära, det är lärarna i skolan, då är det viktigt 

att bygga upp en förtroendefull och bra relation. 

Lärare 2 formulerar sig så här kring vikten att bygga upp relationer: 

Att de blir sedda och att man tror att de kan. Det tror jag är det viktigaste för alla elever, jag tror att du kan, 

alla kan. Och att de känner att man tycker om dem. 

Lärarna beskriver att flera i lärarlaget även utanför arbetstid är aktiva i civilsamhället kring 

frågor som rör nyanländas situation i samhället. De beskriver hur de hjälper och stöttar eleverna 

på en mängd sätt som inte direkt kan kopplas till skolans verksamhet. Det engagemanget får 

stor indirekt påverkan på elevernas relation till lärarna genom det förtroendekapital som byggs 

upp. Arbetet på skolan beskrivs innefatta en mängd uppgifter som egentligen inte förknippas 

med skolans uppdrag, studiehandledaren beskriver exempelvis att elever ber om hjälp rörande 

ansökningar till CSN, jobbansökningar, de frågar om de kan få skjuts till sporthallen etc. 

Studiehandledaren utrycker att:  

Det är en helt annorlunda arbetslag än de andra arbetslagen i skolan. Språkintroduktion, därför att våra 

elever har en specialsituation, de har ingen familj och de behöver hjälp verkligen […] Jag försöker hjälpa 

dem, jag kan inte säga det är inte mitt jobb, jag kan inte säga så. 

Att arbeta med denna form av stöd som sträcker sig utanför skolans verksamhet kan även bidra 

till att skapa bra förutsättningar att bedriva skolverksamhet menar studiehandledaren:  

Jag har en bra relation med alla mina elever, de vet att de är viktiga för mig, de är viktiga för mig. 

Integration  

De flesta diskussioner med lärarna leder till samtal om frågor rörande integration. Både 

samhällets utmaningar, på det politiska planet, och mer verksamhetsnära frågor som till 

exempel hur skolan hanterar inkludering av språkintroduktion. Integration problematiseras 

främst gällande lokaler och resurser i relation till den övriga gymnasieskolan. Dessa funderingar 

uttrycks av lärare 2 så här: 

Det hade ju varit bättre om vi satt på en skola, det hade ju blivit mer integration.  

Lärarna diskuterar ofta kring hur de känner att skolan inte inkluderar språkintroduktion i övriga 

skolans verksamhet. De berättar att personalen på egen hand har fått ordna fram förutsättningar 



19 
 

för sitt arbete i form av möbler, kopiator, material, internetuppkoppling med mera. En stor del 

av de informella samtal som förts med informanterna har lyft ämnen kring 

organisationsproblematik och missnöje med ledningens sätt att inte prioritera verksamheten 

samt att lokalerna inte är anpassade för undervisning. Även anpassning till vissa elevers 

speciella behov och underhållet av lokalerna upplevs som bristfälligt. Studiehandledaren sätter 

detta i relation till den hen menar är en av de största framgångsfaktorerna gällande elevernas 

kunskapsutveckling:  

[K]ontakt med samhället så fort som möjligt, de skulle kunna ha kontakt med de andra eleverna på skolan 

men det är inte så nu. Isolerat nu här på paviljongen och ingen kontakt med de andra eleverna. Språket är 

viktigast […] skapa relationer och nätverk i samhället men det går inte […] de får häfte, fyller på och 

skriver, svarar på frågorna men de pratar inte, de måste våga att prata. 

 

4.2.2 Skilda kunskapsnivåer 

Heterogen grupp 

Lärarna beskriver eleverna på språkintroduktionsprogrammet som en mycket heterogen 

elevgrupp. Det varierar visserligen lite beroende på klass men i flera av klasserna talas det 

många språk. Eleverna kommer från olika länder men det viktigast är kanske att eleverna har 

så väldigt olika skolbakgrund. En stor del av elevgruppen kom till Sverige hösten 2015 och 

pratar persiska och dari vilka dominerar i vissa klasser. Det får konsekvensen att många av 

eleverna som går på språkintroduktion har liknande bakgrund i fråga om tid i Sverige och 

förstaspråk. Lärarna betonar däremot vikten av att det inom gruppen är väldigt stor 

kunskapsspridning relaterat till tidigare skolbakgrund. Detta gör att gruppen som ytligt sett kan 

förefalla enhetlig i själva verket är väldigt heterogen. Lärare 1 menar att: 

När man pratar om elever som kommer från olika länder så är det ju så oerhört olika, en del har aldrig gått 

i skola och är analfabeter, men har förstås massa andra kunskaper med sig […] Sen finns det de som har 

jättehöga kunskaper men inte kan uttrycka dem i början. 

 

Skolbakgrund 

Inom språkintroduktion finns det elever som aldrig tidigare har gått i skola och inte kan läsa 

eller skriva, samtidigt finns det elever som har gått 10 år i skola i ett annat land. Lärare 1 

uttrycker:  

Vi har ju elever som vet hur man ska tillägna sig saker, då har man ju ofta en skolbakgrund, och en teknik 

och så vidare, då är ju det en framgångsfaktor. Då är ju också det en viktig del för oss som lärare att ge 

elever de verktygen så att de som inte har det får det.  
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Studiehandledaren uttrycker att det största problemet språkintroduktion står inför är 

kunskapsvariationen och att det därmed egentligen skulle behövas fler nivågrupperingar. Bättre 

kartläggning av elevernas kunskaper skulle kunna bidra till att skapa jämnare grupper och leda 

till bättre förutsättningar för effektiv planering menar personalen. Studiehandledaren tycker att 

det främst är ämneskunskaperna som skiljer mellan eleverna, betydligt mer än förmågan att 

prata svenska. Studiehandledaren beskriver att det är väldigt svårt att arbeta med de elever som 

inte har någon skolbakgrund alls. Det blir svårt att översätta när eleven inte kan skriva på sitt 

modersmål och inte förstår ämnet på sitt modersmål. Studiehandledaren ger ett exempel på en 

situation från sin undervisning:  

[Studiehandledaren skriver, läser och visar ordet häst på dari] Vad betyder häst på svenska [hen säger ordet 

på persiska/dari1], jag säger [ordet häst på persiska] och han kan inte läsa ordet heller, han kan inte alfabet 

på dari, han kan inte läsa och skriva på dari hur kan jag beskriva för honom, jag vet inte. För de andra jag 

översätter på persiska, jag skriver på persiska. Men de som inte kan persiska, hur kan man förklara, jag vet 

inte?  

 

4.2.3 Modersmålets betydelse 

Användande av modersmålet 

Lärarna uttrycker att modersmålet ska användas i klassrummet för att eleverna ska lära sig 

skolrelaterad kunskap och kunna kontrolleras av läraren. De menar att eleverna behöver 

begränsa sitt prat på annat språk än svenska för att kunna lära sig svenska effektivare. Om 

eleverna pratar modersmål utan att fokusera på skoluppgifter menar lärare 1 att: 

Ibland är det ett problem, det kan verkligen jag säga, att det är ett problem i vissa sammanhang. […] Det är 

samma sak med mobiltelefoner, använder du den till att lära vilket vissa gör är jättebra.  

Lärarna säger sig använda modersmålet i sin undervisning och lärare 1 betonar betydelsen så 

här: 

Generellt har det jättebetydelse, absolut. För att om man fortsätter utveckla sitt modersmål även akademiskt, 

i samklang med att den akademiska nivån på svenskan också så är det ju, klart att det hjälper […] men det 

krävs också att det är en modersmålslärare som jobbar på ett bra sätt. 

Samtidigt som lärarna betonar betydelsen av att arbeta med modersmålet problematiseras även 

att elever använder flera olika språk. Lärare 2 diskuterar användandet av flera språk så här: 

Det är också viktigt att inte man bara försöker prata sitt modersmål för då går man inte riktigt framåt. Jag 

har någon elev som, hans modersmål är förvisso inte engelska men han pratar engelska och då istället för 

att försöka lära sig svenska så försöker han kommunicera på engelska och det är ju inte alls bra. Då lär han 

sig ju inte svenska. 

                                                           
1 Dari är en variant av persiska som föga skiljer och är tillsammans med pashto officiellt skriftspråk i 

Afghanistan (Nationalencyklopedin.se 2018).  
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Lärarna beskriver hur de låter eleverna använda sitt modersmål för att lösa uppgifter 

tillsammans och hur de arbetar med att översätta mellan språk. Då får eleverna något att hänga 

upp sin kunskap på och de arbetar med diskussioner för att jämföra likheter och skillnader 

mellan kulturer och språk. Lärare 1 ger ett exempel: 

Jaha, ja hur gör man med det där i Irak? Jaha, ni gör så. Jaha och hur gör man i Thailand?  Ja, eleverna 

gillar det, de, a, jag tror att det har och göra med att man har sin identitet och man får upp sig själv på något 

sätt, ja, och kan berätta om något också. 

I kommunikation utanför lektionerna pratar många elever på sitt modersmål. De som pratar 

persiska eller dari använder det ofta eftersom många av eleverna förstår de språken.  

 

4.2.4 Flerspråkighet som resurs  

Flerspråkighet i klassrummet 

Lärarna säger att de arbetar med elevernas modersmål i sin egen undervisning trots att de inte 

behärskar elevernas språk. De beskriver att de kan låta eleverna förklara för varandra, lärare 2 

menar att:  

Ibland kan någon som kan lite mer få förklara för någon annan och ibland har vi ju studiehandledare i 

klassrummet som kan liksom hjälpa till.  

Lärarna betonar vikten av att ha studiehandledare närvarande för att kunna utnyttja modersmålet 

som resurs. Att använda elevernas språkliga förmågor kreativt blir extra viktigt i 

undervisningen av de som nyligen har anlänt till Sverige och är nybörjare i språkinlärningen 

samt när det inte finns någon som kan tolka mellan lärare och elev. Lärare 2 menar att: 

I mitt klassrum, [där det är väldigt många språk] det blir väldigt mycket teater och väldigt mycket visa och, 

man kan visa väldigt mycket med kroppen. 

Även lärare 1 beskriver hur hen arbetar med elevernas modersmål i klassrummet under 

svenskundervisningen:  

Jag försöker använda mig av elevernas språk i min undervisning i svenska. Och det handlar ju om, nu tar 

jag något enkelt här, att man pratar om olika ord, idag så pratade jag om insekter, de vanligaste som finns 

nu när det blir vår och sommar. Då pratar man ju, jaha vad heter det på arabiska då? Vad heter myra på 

arabiska då? Vad är en mygga på dari och så där.  

Definitionen av flerspråkighet som en resurs menar lärarna främst innebär att eleverna har nytta 

av språkkunskaperna utanför skolan. Flerspråkighet som resurs kommenterar lärare 2 så här: 

Absolut, nä men alltså det är ju klart, språk är alltid en tillgång. Ju mer ord du behärskar desto rikare kan 

du uttrycka dig.  

Studiehandledaren tycker inte att det är gynnsamt att prioritera modersmålet för att kunna 

använda det som en resurs för lärande i ämnen utanför modersmålsundervisningen. Hen menar 
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att det är viktigare att föra diskussioner om hur det svenska samhället fungerar och föreslår att 

modersmålsläraren istället ska fungera som en tolk mellan kulturer. En roll även 

studiehandledaren försöker fylla för att hen menar att eleverna behöver stöd för att anpassa sig 

till det svenska samhället. 

 

Flerspråkiga strategier  

För att ge ett exempel på strategier som utnyttjar elevernas flerspråkighet som resurs nämner 

lärare 1 en metod som tidigare använts av andra lärare på skolan:  

Vi skulle vilja att elever med olika modersmål gjorde filmer. Där dom skulle förklara ordklasser i 

grammatik. Och då säga vad de heter både på sitt svenska och sitt modersmål. […] De kan använda sin 

kreativitet och humor, ja det kommer man ju väldigt långt med.  

Ett annat exempel där flerspråkigheten medverkar i undervisningen menar lärare 1 är:  

Ett projekt jag har nu i min klass är att en gång i veckan varje onsdag, det är idag så lägger jag ut en låt på 

deras Facebook, som de sedan ska översätta till sitt modersmål. Sedan skickar jag det till deras 

modersmålslärare. […] De tycker att det är kul, även de som är rätt nya, jag kan få upp till två sidor som de 

har skrivit på sitt modersmål, det är ju inga smågrejer, det blir avancerat direkt, men det är motiverande. 

Den här strategin motiverar läraren med att eleverna får kognitivt krävande utmaningar och 

samtidigt används modersmålet som verktyg. Lärare 2 diskuterar strategier för användande av 

flerspråkiga resurser genom att ge exempel på undervisningssituationer:  

Ibland kan de ju få förklara på sitt språk, då kan man ju ta in någon som är lite bättre på svenska som kan 

förklara för mig. Ibland tar jag hjälp av elever ibland tar jag hjälp av (modersmålsläraren). Och ibland kan 

det vara så att jag inte kan kommunicera på, ja säg dari, men eleven kan kommunicera på engelska, då kan 

vi prata med varandra.  

Lärare 2 uttrycker även en strategi där hen lär sig vissa ord för att kunna kommunicera och 

förklara för eleverna:  

Ibland lär jag mig vissa ord för att kunna förklara för dem. Inte så mycket men det kan vara vissa ord som 

jag lär mig.  

 

4.2.5 Studiehandledarens roll 

En del av arbetslaget 

Studiehandledning beskrivs av lärarna som mycket viktig för att skapa bra förutsättningar för 

eleverna att tillägna sig undervisningen. Skolan har anställt en persisktalande studiehandledare 

som arbetar i samma arbetslag som övriga lärare på språkintroduktion. Det baseras på att skolan 

har så stor andel persisktalande och daritalande elever, övriga studiehandledares tjänster med 

andra språkkunskapers rekryteras externt. Lärare 1 uttrycker att: 
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Det har blivit jättebra resultat på det. [Hens] engagemang har gett så mycket, jag tror inte att utan det hade 

nog inte många av de här eleverna nått så långt utan [hens] medverkan, det tror jag inte.   

Lärarna menar att det är en stor fördel att ha en modersmålstalande studiehandledare närvarande 

i gruppen. Det underlättar samarbete och det går att arbeta mer flexibelt och parallellt med 

studiehandledning och modersmålsundervisning. Ibland beskrivs dessa undervisningsformer 

som mer eller mindre samma sak vilket lärare 1 synliggör så här: 

[V]i har en modersmålslärare som egentligen är studiehandledare. 

Organisationen av studiehandledningen beror enligt lärarna i stor utsträckning på vilka resurser 

som finns att tillgå. Att de nu har en studiehandledare i arbetslaget som talar persiska skapar 

förutsättningar att bygga ett bra stöd för de elever som talar persiska och dari menar lärarna. De 

kunskaper som studiehandledaren har med sig formar även innehållet för studiehandledningen 

vilket lärare 1 beskriver så här: 

[Studiehandledaren] är till exempel väldigt duktig på matte och tycker det är väldigt roligt med matte. [Hen] 

har till och med en liten matteklass. 

Studiehandledarens komplexa och viktiga roll diskuterar lärare 2 så här:  

[D]e har ibland kunskaper som inte vi har, de kan liksom, se skillnader mellan vårat språk och deras. 

Samtidigt tror jag att det krävs oerhört mycket av studiehandledare, de kan ju få frågor i kemi, i matte, i 

biologi och liksom om du får text i biologi eller kemi och så kanske du inte kan det då måste du ju läsa in.  

Tidigare beställde skolan stöd från kommunens modersmålsenhet medan det nu är upp till 

studiehandledaren att avgöra behovet av stöd och tidsfördelningen mellan eleverna. För de 

elever som talar dari eller persiska blir det en stor tillgång. Här förklarar studiehandledaren sin 

planering:  

Nej, det är jag som bestämmer. Någon behöver mer hjälp, kanske två tre timmar per vecka och någon 

behöver bara en timme. Vi kan bestämma själv […] Det är mycket bättre nu. […] alla eleverna har tillgång 

till mig, de kan komma och fråga mig närsomhelst. 

 

Studiehandledare som tolk 

Lärare 2 uttrycker att det är bra med studiehandledare som närvarar i klassrummet och fungerar 

som tolk. Lärare 2 ger ett exempel på det:  

Vissa har ju oerhört svårt med decimaler, för då kan ju jag prata och hen översätta det jag säger. 

Lärare 2 menar att det är viktigt att samarbetet fungerar bra mellan lärare och studiehandledare. 

Studiehandledaren bör kolla av med undervisande lärare om tillvägagångssätt för den planerade 

undervisningen för att underlätta samstämmighet. Att ha en studiehandledare som tolkar kan 

fungera i klasser där nästintill alla pratar samma språk. Lärare 1 problematiserar det så här: 
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Men annars, tänk dig så här nu att vi skulle ha 70% persisktalande och 30% arabisktalande och så anställer 

vi en lärare som går omkring här och servar och hjälper ett gäng men inte det andra, det kan vara väldigt, 

det ska man tänka sig för med så att det inte blir, då kan det bli riktigt jobbigt.  

Studiehandledaren fyller även en funktion som tolk mellan kulturer. Lärare 1 uttrycker att 

studiehandledarens kompetens fyller en viktig roll genom att: 

 Det blir väldigt mycket lättare när man ska ha projekt, vi har till exempel haft sex och samlevnad, och 

pratat om lagar och olika koder och kulturer och så. Då är det fantastiskt bra att ha.  

 

4.3 Elevintervjuer 

Intervjuerna med eleverna genomförs vid tre tillfällen med en ungefärlig samtalslängd på drygt 

en halvtimme. Vid två tillfällen intervjuar jag två elever samtidigt, intervjutillfälle ett görs med 

elev 1 och 2. Elev 1 kommer från Afghanistan och pratar dari men har ingen skolbakgrund och 

kunde tidigare inte läsa eller skriva på dari, hen har gått på språkintroduktion i två år. Elev 2 

kommer från Afghanistan, hens modersmål är pashto men hen pratar även dari. Eleven har inte 

tidigare gått i skola och har lärt sig att läsa och skriva lite på svenska men inte på sitt modersmål. 

Intervjutillfälle två görs med elev 3 och 4. Elev 3 kommer från norra Syrien, hens modersmål 

är kurdiska och hen kan även arabiska. Hen har gått åtta år i skola i Syrien där skolspråket var 

arabiska och att prata kurdiska var förbjudet. Nu tycker eleven att hen kan arabiska bäst men 

även svenskan utvecklas mycket genom undervisningen i Sverige. Elev 4 kommer från 

Afghanistan och pratar dari och persiska. Hen har gått sex år i skola i Afghanistan. Den sista 

intervjun görs med elev 5. Hen kommer från Afghanistan och har dari som modersmål, hen kan 

även engelska och pashto. Eleven har varit i Sverige i drygt två år och gått på språkintroduktion 

ungefär lika länge. Hen har gått i skola i Afghanistan i nio år där hen studerade de flesta 

skolämnen som även läses inom svenskt skolsystem. Alla samtal genomförs i avskilda rum för 

att kunna behålla fokus på intervjun. Intervjuguiderna fungerar som samtalsunderlag för 

intervjuaren och ger stöd för att behålla fokus på samtalets innehåll. Att hålla sig till 

frågeformuleringarna visar sig omöjligt då många av frågorna behöver förklaras och 

exemplifieras för att eleverna ska kunna reflektera och uppfatta det avsedda innehållet. Att 

träffa eleverna för första gången vid intervjutillfället reducerar möjligheten att i förväg anpassa 

frågeställningarna efter elevernas utbildningsnivå och kunskaper i svenska.    
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4.3.1 Goda relationer 

Eleverna uttrycker inte lika tydligt som lärarna att goda relationer mellan lärare och personal är 

en framgångsfaktor för språkinlärning eller deras skolgång. De diskuterar relationer mer i 

termer av samarbete och möjligheter att kommunicera med varandra som elever. Eleverna 3 

och 4 diskuterar samarbete och menar att det är bra och intressant. Båda eleverna uttrycker att 

de lär av varandra och att det inte är svårt att förstå varandra. De återkommer till att de borde 

stötta varandra i att prata mer svenska för att träna på språket. Elev 3 menar att:  

På rasterna brukar man prata modersmål, det är inte bra. Man ska prata svenska hela tiden, självförtroende, 

när vi har flyttat till en svensk familj, jag har lärt mig jättemycket. 

Elev 5 beskriver även att de som går på språkintroduktion umgås utanför klassrummet och då 

pratar de oftast dari. Eleverna beskriver att det inte är några problem att kommunicera på 

svenska om de inte riktigt förstår så försöker de bara uttrycka sig enklare. Elev 5 menar även 

att eleverna förstår varandra och antyder att det är mer än bara språkligt grundad förståelse.  

 

4.3.2 Skilda kunskapsnivåer 

Att språkintroduktion präglas av stor skillnad mellan elevernas kunskaper framgår av 

intervjuerna. Elev 5 uttrycker sig så här:  

Jag känner några killar här, de kan inte sitt modersmål bra, de kan inte prata svenska bra då. Det hänger 

ihop såklart […] De kan inte förstå vad är verb vad är substantiv vad är konjunktion, typ. Det är därför de 

inte kan böja verbet, de kan inte böja adjektivet.  

Eleven återkommer vid flera tillfällen till att ämnesinnehållet är för lätt, att lärarna inte ger 

tillräckligt utmanande uppgifter och att lärarna ställer för låga krav. I intervjun med elev 1 och 

2 synliggörs kunskapsskillnaderna mellan eleverna i relation till tidigare citat. Elev 1 säger:   

Du vet till mig bara, svenska och matte bara svårt, jag har inte läst i Afghanistan, förstår inte, jag kommer 

till Sverige, till mig var det svårt. 

Eleverna beskriver båda att det är väldigt svårt att hänga med i skolans ämnen. De uttrycker 

ofta att de inte förstår och antyder att de inte kan för att de inte har studerat tidigare. Eleverna 

beskriver att de har svårt både med språket som undervisningen bedrivs på men även nivån på 

ämnesundervisningen.  
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4.3.3 Modersmålets betydelse 

Oklar inställning till modersmålet 

Modersmålets betydelse uttrycks komplext och ibland motsägelsefullt. De flesta anser att 

kunskaper i modersmålet är viktigt och har betydelse men samtidigt uttrycker eleverna 

motstridiga åsikter. Elev 5 menar att modersmålet är jätteviktigt: 

Så klart jag gör, att jag använder mitt modersmål, du vet, om man inte kan sitt modersmål bra då kan man 

inte lära sig svenska tycker jag. […] Jag tänker på dari, och jag drömmer på dari. 

Samtidigt menar samma elev att hen inte vill använda sitt modersmål mer i undervisningen utan 

uttrycker att det går bra att använda sig av svenska källor.  

Eleverna 3 och 4 menar att modersmålet inte spelar så stor roll, de menar att nu kan de 

uttrycka sig på svenska och då räcker det. Samtidigt visar det sig att vilket undervisningsspråk 

som används är av betydelse för eleverna. De uttrycker ofta att de vill lära sig svenska och för 

att klara proven som är på svenska menar de att de endast behöver använda sig av svenska på 

lektionerna. I en reflektion kring undervisningsspråk uttrycker sig elev 5 så här: 

Om svenskar behöver bara en timme bara att lära sig bara innehållet. Vi måste plugga två timmar, att lära 

oss både begreppet och själva innehållet.  

Eleven tror att om hen hade läst texten på dari istället hade det bara behövts mindre än en timme 

eftersom eleven tycker att ämnesinnehållet i den svenska skolan är lättare än i Afghanistan. 

Eleven menar att hen självklart hade kunnat lära sig mer om undervisningen hade varit på dari. 

Elev 4 uttrycker sig så här gällande relationen till sitt modersmål:  

För mig jag tänker på starkaste språk, på dari för mig men jag blandar lite också det kommer upp. 

Uttalandet förstärker den oklara inställning de flesta elever utrycker när de funderar över 

modersmålets betydelse och hur de använder det i skolan. De verkar använda sitt modersmål 

både i tanke och praktik men samtidigt uttrycker de en förväntan om att de inte borde prata eller 

använda sitt modersmål för att det skulle kunna hämma deras inlärning av svenska.  

 

Modersmålsundervisning 

Eleverna känner sig inte utmanade i modersmålsundervisningen. De tycker att det borde vara 

mer utmanande uppgifter och att undervisningen behöver en tydligare struktur och plan för 

progression. De tycker att det är viktigt att få undervisning i sitt modersmål men de är inte nöjda 

med upplägget och de krav som ställs i undervisningen. Det leder till att en stor del av eleverna 

inte närvararar vid modersmålsundervisningen. En del elever får inte modersmålsundervisning 

på sitt modersmål utan istället i något av de språk som erbjuds snarare än grundat på elevens 

faktiska bakgrund. Det är beroende av antal elever som talar just det språket eller skolans 
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förmåga att erbjuda undervisning i det aktuella språket. Att få ämnesundervisning på sitt 

modersmål tror eleverna skulle vara dåligt för deras utveckling i svenska men de tror att det 

skulle kunna öka deras ämneskunskaper. 

 

4.3.4 Flerspråkighet som resurs  

Lärarna uppmärksammar inte elevens modersmål i någon större utsträckning menar eleverna. 

Ibland samtalar de i klassen om elevernas bakgrund, länder och kulturer men det är inget som 

eleverna upplever som en strategi i den mening att det är ett återkommande undervisningssätt. 

Elev 5 ger ett exempel på motsatsen:  

Det var en lärare förra året som, att det var förbjudet att, man måste prata antingen engelska eller svenska. 

Vi kunde inte prata sitt modersmål, när vi pratade dari han sa typ, stopp! Svenska, annars jag pratar tyska. 

[…] Jag tyckte att det var lite otrevligt. 

Den erfarenheten var från undervisning i en gymnasiekurs och inte inom utbildningen på 

språkintroduktionsprogrammet vilket gör att kommentaren till viss del hamnar utanför den här 

studien. Kommentaren var dock av betydelse för elevens upplevelse av skolans lärares ibland 

negativa förhållningssätt till elevens modersmål.  

Eleverna stöttar varandra i sina skilda språkkunskaper under lektioner och även under 

intervjusituationen. Det visar sig under intervjun med eleverna 1 och 2, som har minst 

utvecklade kunskaper i svenska: de tolkar och stöttar varandra för att kunna svara på frågorna. 

De beskriver att de pratar sitt språk med andra i klassen som förstår varandra. Eleverna stöttar 

alltså varandra i skolsituationer när de kan hjälpas åt med att översätta. Eleverna beskriver att 

de inte upplever sin flerspråkighet som en resurs utan för dem handlar språkkunskaper främst 

om att deras kunskaper i svenska brister. De uttrycker sig i termer av att de bara behöver prata 

svenska eftersom det förväntas av övriga samhället, och de ser sitt modersmål och sin brytning 

som ett hinder för att ta till sig den svenska kulturen och skolan.  

 

4.3.5 Studiehandledarens roll 

Eleverna nämner att studiehandledning är väldigt positivt och att de får mycket stöd genom det. 

Främst genom att de får ett ytterligare tillfälle att gå igenom uppgifter som de inte förstått eller 

fastnat på under lektionerna. Eleverna beskriver att de önskar mer studiehandledning och att 

det inte är nödvändigt att handledningen sker på modersmålet, tiden för stödet är viktigast. Även 

om elev 5 menar att studiehandledning på modersmål är att föredra och att studiehandledningen 

påverkar övriga studieresultat positivt.  
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För att det flesta ord som, jag hänger inte med där inne i klassrummet, då läraren (studiehandledaren) 

berättar en gång till på mitt språk och översätter.  

Elev 1 beskriver skolans ämnen matematik och svenska som mycket svåra och att 

studiehandledningen blir mer eller mindre nödvändig för att klara sig:  

Det är jättesvårt, h[e]n kommer till mig, hjälper till mig ibland, jag förstår mycket. Det är bra att det finns. 

H[e]n är jättebra, hjälper till med många personer. 

Eleverna tycker att studiehandledningen bör följa dem vidare i studierna efter språkintroduktion 

och elev 4 beskriver behovet så här:  

När man börjar på gymnasiet och man behöver läsa en massa tunga böcker, man behöver 

studiehandledning. 

Eleverna 3 och 4 resonerar kring studiehandledningen på modersmål och kommer fram till att 

det är viktigt att förstå begreppen och undervisningen på svenska. De vill kunna tillägna sig 

undervisningen på svenska, de menar att i skolan är undervisningsspråket svenska och därför 

måste undervisningen vara på svenska. Att lära sig på sitt eget modersmål tror de inte är någon 

bra idé. Elev 3 uttrycker sig så här:  

Även om alla elever pratar samma språk och läraren pratar samma språk så är det inte bra att använda det 

språket eftersom det är viktigt att lära sig svenska annars glömmer man.  

 

5 Diskussion  

Diskussionen som följer i det här kapitlet tar avstamp i de forskningsfrågor (se kapitel 1) studien 

avser att besvara och de resonemang som framkommit i intervjumaterialet. Materialet 

diskuteras i förhållande till den forskningsöversikt som presenteras i kapitel 2.  

 

5.1 Modersmålet som resurs  

Lärarna framhåller att modersmålet är en viktig resurs för att bedriva undervisning på 

språkintroduktion. De beskriver genom flera exempel hur de använder elevernas modersmål i 

interaktion och samtal under lektionerna. De arbetar med översättningar och låter elever stötta 

varandra i samarbete där modersmål används strategiskt. De exempel som lärarna ger beskrivs 

i enlighet med de strategier Svensson (2017:43) och García & Li Wei (2018:44) framhåller som 

gynnsamma och beaktar individens hela språkliga repertoar. Samtidigt förekommer uttalanden 

som visar på en monolingvistisk praktik med svenska som normerande undervisningsspråk. 

Uttalandet ”istället för att försöka lära sig svenska så försöker han kommunicera på engelska 

och det är ju inte alls bra. Då lär han sig ju inte svenska”, tyder på att lärarna vill betona 

svenskan som undervisningsspråk. Liknande åsikter och upplevelser uttrycks från eleverna. 



29 
 

Kanske är det en indikation på att skolan inte har tagit något helhetsgrepp kring hanteringen av 

flerspråkigheten, och att flerspråkigheten inte alltid betraktas som en resurs för att gynna 

andraspråksinlärning i enlighet med modern forskning (Hyltenstam & Lindberg 2012:33). 

Axelsson (2013:547) beskriver att det ännu finns en dissonans mellan forskningen om 

flerspråkiga barns språkutveckling och den utbildning de erbjuds. Elevernas uttalanden om att 

de inte upplever att lärarna uppmärksammar deras modersmål utanför den explicita 

modersmålsundervisningen visar även på att skolan är präglad av ett monokulturellt och 

monolingvistiskt förhållningssätt i likhet med stora delar av den svenska skolan (Economou 

2015:30). 

 Resultaten är inte helt entydiga i fråga om inställningen till elevers modersmål som resurs. 

En möjlig förklaring skulle kunna vara det heterogena sammanhang som språkintroduktion 

faktiskt är (Skolverket 2013). Vilket den här studien stärker bilden av genom uttalanden av både 

personal och elever. Intressant är att studiehandledaren som spelar en central roll för 

möjliggörandet av elevernas modersmålsanvändning säger sig inte se några direkta fördelar 

med att eleverna använder sitt modersmål som resurs. Kanske bottnar det i elevernas otroligt 

varierande skolbakgrund och att studiehandledaren ser stora svårigheter i att stötta elever som 

har väldigt bristande kunskaper i sitt modersmål. Om skolan skulle ta ett helhetsgrepp och 

betrakta modersmålet som en möjlig resurs, och möta eleverna utifrån deras heterogena 

språkliga bakgrund, kanske dissonansen med den moderna forskningen kunde minskas?  

 

5.2 Skilda kunskapsnivåer och modersmålets betydelse 

Läraren väljer strategier för sin undervisning genom sina didaktiska val och genom det sätt 

läraren förhåller sig till sina elever. Cummins (2017:177–178) menar att läraren bör beakta 

elevens kunskaper och främja social rättvisa för att skapa bra förutsättningar för att undervisa 

nyanlända elever. Personalens fokus på att skapa goda relationer och att engagera sig socialt i 

elevernas livssituation kan betraktas som en outtalad strategi som utgår från eleven och främjar 

social rättvisa. Att bygga vidare på elevers kunskaper från tidigare erfarenheter baserade på 

andra språk är en utmaning som påverkar lärarens strategiska val. Gibbons (2009:101) 

förespråkar strategiska val som beaktar elevens kunskaper på modersmål och som utgår från en 

bekant kontext. Då aktiveras elevernas förförståelse och de får lättare att tillägna sig 

undervisningen. Liknande strategier nämns från lärarna även om de inte direkt hänvisar till 

teorierna. Även organisatoriska utmaningar inverkar på möjligheterna att kunna ta tillvara på 

elevens kunskaper baserade på andra språk. Det kan vara exempelvis tillgång till personer som 



30 
 

förstår elevens språk och kan tolka men även vilja och kreativitet kan utmana dessa 

förhållanden. I en heterogen miljö där många språk talas krävs det att läraren antingen släpper 

på sin kontroll av elevernas språkande eller att personer med kunskap i elevernas språk tas till 

hjälp. Materialet visar att lärarna väljer strategin att ta hjälp av andra talare av språket när de 

låter eleverna använda sina modersmål. Störst hjälp med detta har lärarna från 

studiehandledaren, som ofta kan bistå med tolkningar och begreppsförklarande till den stora 

majoritet av elever som pratar persiska eller dari.  

 Modersmålets betydelse och potential inom språkintroduktion är stor. Eleverna använder sitt 

eget språk för kommunikation och för att stötta varandra, men även strategiskt för att lyckas 

med sina egna studier. Att de får utrymme för användande av sitt modersmål är avgörande för 

hur skolan kan lyckas utmana eleverna och undervisa på rätt kognitiv nivå (Lucas & Katz 

1994:538). Skolan står inför stora utmaningar att undervisa elever med varierande 

skolbakgrunder och språkförmågor. För språkintroduktion finns tendensen att dessa utmaningar 

blir hinder för de möjligheter och utmaningar elevernas flerspråkighet erbjuder. Axelsson 

(2013:556) refererar till Thomas och Collier (1997) som menar att tvåspråkig undervisning är 

framgångsrikt när det gäller att undervisa elever som kanske aldrig kommer ifatt enspråkiga 

elevers språkutveckling och därför annars inte får utbildning på rätt nivå. 

 Både lärarna och studiehandledaren lyfter fram exempel på vikten av att eleverna känner sig 

trygga och att de finner en roll i samhället där de kan stärka sin identitet. Språket kan spela en 

avgörande roll för identifikation, både för elevens känsla av att tillhöra gruppen nyanlända men 

även i relation till majoritetssamhället. Både Axelsson (2013:551) och Musk (2010:56) 

förklarar vikten av att använda språket för att skapa en positiv socialisation och trygghet för 

eleverna i deras strävan efter att finna sin plats i det svenska samhället, lära sig det svenska 

språket och utbilda sig. Att betona modersmålets betydelse är ett sätt att ta hänsyn till språkets 

betydelse, och erkänna att flerspråkigheten behöver få utrymme och utvecklas för att nyanlända 

ska kunna stärka sina identiteter och känna trygghet (Cummins 2017:115). Lärare 1 diskuterar 

betydelsen av att stärka båda språken parallellt. Läraren uttrycker ungefär att ett akademiskt 

utvecklat modersmål kan stärka en akademisk språkutveckling även på svenska. Detta 

resonemang kan styrkas av Cummins (2017:138) interdependenshypotes, som tyder på att 

förmågor som tillägnas på ett förstaspråk även kan användas som en resurs för att stärka 

andraspråket.  

 Ett annat synsätt som framkommer i intervjumaterialet är att både personal och elever 

betonar vikten av goda kunskaper i svenska före modersmålet. Att fokusera på kunskaper i 

svenska betonas för att eleverna ska kunna möta skolans krav på att kunna svenska för att kunna 
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tillgodogöra sig utbildningen (jfr diskussion om skolspråk i Gibbons 2009; Cummins 2017). I 

materialet förekommer flera uttalanden som pekar på informanternas tro på att 

andraspråkundervisningen måste prioriteras och att inlärarna måste använda endast svenska för 

att utveckla sina språkkunskaper. Detta sätt att betrakta andraspråksinlärning påminner om de 

språkbadsteorier som tidigare varit populära men som dagens forskning ställer sig tvekande 

inför (Cummins 2017:149). Att den här typen av resonemang förekommer i så stor utsträckning 

på skolan, både bland elever och personal, tyder på viss dissonans mellan den praktik som 

utövas i skolan och dagens forskningsläge om andraspråksinlärning (Axelssons 2013:547; 

Skolverket 2018; Cummins 2017). 

Elever med längre skolbakgrund och erfarenheter av språkutbildning verkar ha större 

möjlighet att använda sig av modersmålet som resurs vilket framgår i intervjumaterialet. Det 

verkar som om den tidigare skolbakgrunden spelar en avgörande roll för elevernas eventuella 

skolframgång. Att skolan inte lyckas kompensera eller anpassa undervisningen efter de 

individuella förutsättningar som skolans styrdokument anger blir därför anmärkningsvärt men 

inte oförståeligt (SFS Skollagen 1 kap. 4§; Skolverket, 2013:7). Språkintroduktion är en av de 

mest heterogena skolmiljöerna (Skolverket 2013) vilket ibland ställer orimliga krav på lärare 

och organisation att förmå möta de krav som uppstår. Lärarna i materialet uttrycker även stor 

frustration kring hur deras organisation inte prioriteras och att skolledningen inte riktigt stöttar 

dem som arbetar under dessa förutsättningar. Studiehandledaren lyfter även frågan kring 

heterogenitet och skolbakgrund genom att visa på behovet av bättre kartläggning och fler 

nivågrupperingar för att kunna arbeta mer strategiskt med elevernas progression. Är det ens 

möjligt att möta alla de individuella förutsättningar som styrdokumenten anger, med tanke på 

den heterogena målgruppen för språkintroduktion, eller blir det snarare en teoretisk beskrivning 

som får lärare att känna sig otillräckliga?  

 

5.3 Studiehandledarens roll 

Studiehandledarens roll visar sig i studien vara avgörande för elevernas studieframgång. Både 

elever och lärare beskriver hur studiehandledning stöttar eleverna i både ämnesundervisning, 

språkinlärning och i relationsskapande. Studiehandledarens roll är på den studerade skolan i 

likhet med i skolverkets beskrivning en relativt fri, betydelsefull odefinierad resurs (Skolverket 

2018:121–123). Både elever och personal beskriver hur viktigt det är att nyanlända elever ges 

stöd i undervisningen via elevens modersmål. Studiehandledarens roll blir i många fall 

betydande då andra undervisande lärare inte kan elevernas modersmål. Cummins (2017:83) 
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menar även att stödet inte endast bör vara i början av inlärningen utan resursen bör utnyttjas 

länge eftersom det tar lång tid för nyanlända att lära sig det ämnesadekvata skolspråket 

(Gibbons 2009:87; Cummins 2017:68). Hur skolan arbetar med studiehandledning under längre 

tid och utanför språkintroduktion undersöks däremot inte i den här studien. Men eleverna 

beskriver att de gärna vill ha studiehandledning även när de kommit längre i sin utbildning.  

Studiehandledaren, som Cummins (2017:83) menar ibland är en outnyttjad resurs, har den 

studerade skolan tagit till vara på genom att studiehandledaren ingår som en fast resurs i 

arbetslaget. I den här studien fyller studiehandledaren en stor roll för de elever som delar 

modersmål med studiehandledaren. De studiehandledare som inte ingår i studien och som inte 

ingår i arbetslaget som studiehandleder en mindre grupp elever kan ha en helt annan roll och 

betydelse eftersom uppdraget som studiehandledare är relativt oreglerat och upp till skola och 

huvudman att avgöra (Skolverket 2018:120–123). Lärare 1 problematiserar detta genom att 

poängtera risken att studiehandledaren kan bli en snedfördelad resurs i förhållande till elever 

med andra modersmål.  

En annan fråga som kan dyka upp gäller studiehandledarens individuella egenskaper och 

intressen. Studien visar hur studiehandledaren får en avgörande roll i fråga om fördelning av 

resurser mellan elever men även i fråga om upplägg och organisering av undervisningen. Vilken 

roll spelar studiehandledarens fria spelrum och individuella preferenser för handledningens 

innehåll och kvalitet?  

 

5.4 Elevernas upplevelse av modersmålet som resurs 

Eleverna uttrycker främst att de inte vill använda modersmålet i skolan och de menar att 

svenskan ska prioriteras. De menar att skolan bedrivs på svenska och därför måste de prata 

svenska. Att resonemangen går i dessa banor tyder på att lärarna inte arbetar strategiskt med 

elevernas modersmål i större omfattning utanför den explicita modersmålsundervisningen. Om 

så vore fallet skulle troligtvis eleverna notera och reflektera tydligare kring en flerspråkig 

strategi. Det tyder även på att skolan inte har något gemensamt helhetsgrepp kring hur 

andraspspråkinlärning och utbildning kan dra nytta av elevers förstaspråk (Lucas & Katz 1994; 

Svensson 2017:44). Om skolan arbetade med att öka toleransen för flerspråkig undervisning 

skulle kanske eleverna inte se sin egen språkförmåga lika mycket ur ett bristperspektiv, utan 

flerspråkigheten mer uppfattas som en resurs. Dessa förväntningar skulle troligtvis inte ensamt 

kunna axlas av skolan utan ingår snarare i en större diskurs, vilken politiskt betingat framhäver 

att kunskaper i svenska ska läras in först och prioriteras utan hänsyn till att detta inte 
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överensstämmer med modern forskning kring andraspråksinlärning (Lucas & Katz 1994:538; 

Skolverket 2018; Cummins 2017). Idag hamnar fokus på att eleverna måste använda svenska i 

stor utsträckning och eftersom de inte har studerat språket i mer än som längst två år så har de 

inte hunnit tillägna sig den språkliga nivå som skulle kunna motsvara och utmana deras 

ämnesspråkliga kunskap (Gibbons 2009:87). Skolan skulle kunna utmana sitt sätt att bedriva 

undervisning genom att inbegripa teoribildningen kring transspråkande (se Svensson 2017; 

García & Li Wei 2014) för att eleverna ytterligare skulle stärka sina språkliga identiteter. Man 

skulle då åstadkomma en utbildning som i större utsträckning beaktar de erfarenheter och 

språkliga resurser eleverna bär med sig till språkintroduktion.  

 De elever som har kortast skolbakgrund menar att de har svårt att hänga med i 

undervisningen som bedrivs på svenska och den elev som har längst skolbakgrund menar att 

undervisningen är för lätt och att han skulle lära sig mer om undervisningen var på dari. Skulle 

därför en nytänkande skola, som inkorporerar modersmålet som en resurs kunna utmana de 

elever som har störst behov av att förstå och utvecklas, och samtidigt förmedla ytterligare 

kunskaper till den redan skolvane eleven?  

 

6 Avslutning  

Det här avslutande kapitlet innehåller kommentarer till resultatet samt några idéer till vidare 

forskning.  

 

6.1 Avslutande kommentar 

Språkintroduktion brottas med problematik som kopplas till den heterogenitet som präglar 

programmet och elevsammansättningen. Därav även avsaknaden av entydiga resultat.  

Den moderna forskningen visar på fördelarna med att låta språk utvecklas parallellt och att 

språkliga resurser kan vara en viktig tillgång för elevers kunskapsutveckling i skolan. Det kan 

därför vara av stor vikt att öka kunskapen kring den moderna forskningen om modersmålet som 

en resurs och på ett större plan implementera dessa idéer genom ett helhetsgrepp inom den 

svenska skolan (Hyltenstam & Lindberg 2012:33). Då skulle förutsättningarna eventuellt kunna 

öka för att fler elever får möta en skola som tar tillvara elevens individuella kunskaper och i 

förlängningen bidrar till att fler elever får behörighet att söka nationella program på gymnasiet. 
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6.2 Vidare forskning 

Denna studie skulle kunna fungera som pilotstudie för att vidga forskningen eller precisera 

frågeställningarna kring modersmålet som resurs i skolan. För att vidga perspektivet i den här 

undersökningen hade det varit av intresse att studera fler skolor och lärarlag för att se om 

arbetssätt och strategier skiljer sig åt. Det skulle även vara intressant att vidga studien med att 

inkludera modersmålslärarnas eller flera verksamma studiehandledares erfarenheter. Deras bild 

av skolan skulle kunna bidra till ett större helhetsgrepp och visa andra perspektiv. 

Frågeställningarna skulle även kunna preciseras för att studera hur undervisningen verkligen 

fungerar genom en längre deltagande undersökning. Modersmålslärarnas språkkunskaper 

skulle kunna bidra till att möjliggöra studier av det som sägs på modersmål. De skulle kunna 

tolka vid exempelvis intervjuer eller vid klassrumsobservationer över tid. Då skulle studier 

kunna synliggöra hur elevernas språkinlärning utvecklas: om de tappar kunskaper i sitt 

modersmål eller om de lyckas tillägna sig språkkunskaper additivt (Axelsson 2013:551). 

Tvåspråkig undervisning (se Cummins 2017; Thomas & Collier 1997) skulle därmed kunna 

studeras i kontexten för språkintroduktion.  
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Intervjuer 

Lärare 1: 2018-04-11, behörig lärare år 4 - 9, ämnesbehörig i svenska och svenska som 

andraspråk. 

Lärare 2: 2018-04-12, behörig lärare för år 1 - 6. ämnesbehörig i svenska, matematik, fysik, 

kemi, biologi, teknik.  

Studiehandledare 2018-04-26, kommer från Iran, har persiska som modersmål. Har studerat 

litteraturvetenskap på Universitet i Iran. Har jobbat som modersmålslärare tidigare.   

Elevintervju 1: 2018-04-19, Elev 1, från Afghanistan, pratar dari, kom till Sverige som 

analfabet, har ingen skolbakgrund. Elev 2, från Afghanistan, pratar dari men modersmålet är 

pashto, kom till Sverige som analfabet, har ingen skolbakgrund. 

Elevintervju 2: 2018-04-25, Elev 3, från norra Syrien, modersmål är kurdiska men kan även 

arabiska vilket är tidigare skolspråk, har gått 8 år i skola före tiden i Sverige. Elev 4, från 

Afghanistan, pratar dari och persiska, har gått 6 år i skola före tiden i Sverige.  

Elevintervju 3: 2018-04-25, Elev 5, från Afghanistan, har dari som modersmål, pratar även 

pashto och engelska, har gått 9 år i skola före tiden i Sverige. 
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Bilaga 1 Intervjuguide för lärarintervju 

Bakgrund: Kan du berätta lite kort om dig själv? Hur länge har du arbetat med språkintroduktion?  

Undervisningsämnen: Vilka ämne undervisar du i/ vilka är du behörig i?  

Utbildning: Vilken utbildning har du?  

Klassrum  

1. Vad tror du är den största framgångsfaktorn för att elever på språkintroduktion ska lära sig så mycket 

som möjligt?  

2. Hur undervisar du när eleverna har väldigt begränsade kunskaper i svenska?   

3. Arbetar du integrerat med elevers modersmål? Varför/Varför inte?  

- Hur arbetar du med modersmål?   

4. Väljer du uppgifter och läromedel med hänsyn till elevernas modersmål?  

- Hur tänker du då? 

5. Hur tycker du att lärare ska förhålla sig till att det finns elever som pratar flera olika språk i 

klassrummet?  

6. Kan du som lärare använda dig av elevernas flerspråkighet även om du inte kan elevernas modersmål? 

Hur? Finns det några svårigheter med det?  

Kognition 

7. Hur kan du som lärare arbeta med att möta elevens individuella behov och förutsättningar om du inte 

kan elevens modersmål?  

8. Går det att fokusera på elevernas förmågor även om eleverna inte kan uttrycka sig obegränsat på 

svenska?  

- I så fall, hur gör du för att undvika bristfokusering? 

9. Anser du att modersmålsundervisning har effekter för elevernas generella studieresultat?  

- Hur och på vilket sätt?  

10. Har du några exempel på situationer då du har märkt att modersmålsundervisning haft inverkan på 

undervisningen i övriga ämnen?   

Organisation  

11. Hur tycker du att skolan och lärare bör förhålla sig till elevernas modersmål/ modersmålsundervisning? 

(ex. organisering) 

12. Är det möjligt att arbeta med modersmål som en resurs när eleverna i klassrummet har många olika 

modersmål? 

13. Erbjuds alla elever modersmålsundervisning?  

14. Vilken betydelse får det att språkintroduktion bedrivs ifrån gymnasiet separerade lokaler?  

Studiehandledning 

15. Hur arrangerar skolan studiehandledning på modersmålet?  

- Vilka elever/språk erbjuds detta? 

16. Anser du att studiehandledningen påverkar elevernas studieresultat?  

- På vilket sätt?  

17. Kan du integrera studiehandledningen i din undervisning?  

- Hur gör du och vilka effekter kan du se?  

18. Hur påverkas ditt arbete om eleven inte har tillgång till studiehandledning på sitt modersmål?   

19. Är det några strategier kring arbete med studiehandledning du saknar?  

- Vad fungerar bra/vad fungerar dåligt?  
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Bilaga 2 Intervjuguide för elevintervjuer 

Bakgrund: Kan du berätta lite kort om dig själv? Vilka språk pratar du? Vilket är ditt modersmål?  

Vilket språk behärskar du bäst?  

Utbildning: Hur länge har du gått på språkintroduktion? Vilken klass går du i? Vilken är din skolbakgrund? 

Strategier  

20. Hur gör du för att lära dig svenska? 

21. Vad tycker du är svårast med det svenska språket?  

22. Använder du ditt modersmål i skolan? (utanför modersmålsundervisningen) 

- När gör du det och i vilka sammanhang?  

23. Skulle du vilja använda ditt modersmål mer i undervisningen i svenska skolan?  

- Hur skulle det kunna se ut?  

Attityder 

24. Tycker du att det är viktigt att använda ditt modersmål? Varför?  

25. Tycker du att lärarna uppmärksammar ditt modersmål?  

- På vilket sätt/ varför inte, tror du?  

- Är det bra eller inte? Varför? 

26. Upplever du att det är svårt att kommunicera i klassrummet på grund av att elever pratar olika språk?  

- Hur tycker du att lärare ska förhålla sig till att det finns elever som pratar flera olika språk i klassrummet?  

- Upplever du några problem med att lärare inte kan prata samma språk som du?  

Kognition 

27. Hur upplever du att det är att lära sig saker på ett nytt språk?  

28. Anser du att modersmålsundervisning hjälper dig till bättre studieresultat?  

- På vilket sätt?  

29. Fungerar modersmålet som stöd när du utför uppgifter på svenska? Hur? 

- Vilket språk tänker du på när du arbetar med uppgifter i skolan? 

Organisation  

30. Hur tycker du att modersmålsundervisningen ska fungera?  

31. Är det möjligt att arbeta med ditt modersmål när det är elever i klassrummet som har olika modersmål?  

32. Hur tycker du att det är att din undervisning sker i lokaler som är separerade från resten av skolan?  

Studiehandledning 

33. Får du studiehandledning på ditt modersmål?  

- Hur upplever du det?  

34. Anser du att studiehandledning på modersmålet påverkar dina övriga studieresultat?  

- På vilket sätt?  

35. Är det något ämne som du saknar studiehandledning i?   

- Vad fungerar bra/vad fungerar dåligt?  

 


