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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare uppger att de arbetar med flerspråkiga elever i sin 

undervisning. Det inkluderar utmaningar, möjligheter samt det undervisningsmaterial lärarna 

uppger att de använder i sin undervisning inom läsande och skrivande. Vi har med en kvalitativ 

studie samlat in material genom intervjuer med sex olika lärare på lågstadiet. Det insamlade 

materialet bearbetades sedan tematiskt och analyserades med hjälp av den tidigare forskningen vi 

fann inom området. Resultatet analyserades även med vår teoretiska utgångspunkt som ramverk, 

vilket är det sociokulturella perspektivet. Resultatet av studien visar vilka olika anpassningar lärarna 

använder sig av i undervisningen. Bland annat säger de sig använda bildstöd i stor utsträckning för 

att ge eleverna en bättre förståelse för ord, begrepp och sammanhang. Lärarna lyfte även vikten av 

att föra diskussioner och vara tydlig i sina ord- och begreppsförklaringar för att skapa en förståelse 

hos eleverna. En utmaning lärarna såg var elevernas begreppsförståelse, särskilt vad gäller 

ämnesspecifika ord. En möjlighet som uppkom i studien var att lärarna såg flerspråkiga elever som 

en tillgång för hela elevgruppen eftersom tydlighet och anpassningar är något lärarna anser gynna 

alla elever. Undervisningsmaterialet som lärarna uppgav sig använda var både digitalt material och 

läromedel anpassat efter elevernas förstaspråk samt utifrån deras individuella kunskapsnivå. 
 
Nyckelord: pedagogik, grundskolan, kvalitativa intervjuer, flerspråkighet 
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1. Inledning 

Inom vår lärarutbildning har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen varit ute på olika 

skolor och träffat flertalet elever. Det är lätt att konstatera att en klass inte är en homogen grupp, 

utan eleverna kommer från olika socioekonomiska-, språkliga- och kulturella bakgrunder. På en 

skola kan det finnas lika många, eller fler, elever med ett annat förstaspråk än svenska. Eleverna 

kan befinna sig på helt olika nivåer kunskapsmässigt, både när det kommer till det svenska språket 

men likaväl då det gäller deras förstaspråk. Detta gör att lärare ställs inför en mängd utmaningar, 

där det krävs en stor kunskap, förberedelse och planering kring individanpassad undervisning.  
 

Läsande och skrivande är ett område som alla elever behöver kunna i grundskolan. I grundskolans 

första år är det extra centralt för eleverna att öva på dessa kunskaper så de kan komma till 

användning senare i olika läs- och skrivsyften. Vi har utifrån detta riktat in oss mot läsande och 

skrivande i och med att vi själva studerar till lärare på lågstadiet där det här området är centralt.  
 

I tidningsartikeln Modersmål eller svenska – eleverna vill ha både från Lärarnas tidning skriver forskarna 

Reath Warren och Sharif: “Kurser om flerspråkig utveckling bör ingå i all lärarutbildning och 

fortbildning av yrkesverksamma lärare, eftersom alla lärare undervisar flerspråkiga elever.” Det är 

något som vi anser vi inte har fått tillräckligt med kunskap om inom vår utbildning till 

grundskollärare. Vi har nästintill ingen kunskap om flerspråkighet eller andraspråkselever vilket 

bekymrar oss i och med att det är en stor del av skolans verksamhet just nu, likväl väcker det en 

nyfikenhet hos oss. Det är därför vi har valt att fokusera på läsande och skrivande i miljöer med 

flerspråkiga elever i denna studie. 
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2. Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet kommer begreppsdefinition, flerspråkighet, styrdokument samt läsande och 
skrivande att behandlas. Flerspråkighet belyser historisk syn på flerspråkighet och mångfald i 
skolan. Styrdokument belyser vad Skolverket och LGR 11 tar upp. Läsande och skrivande 
åskådliggör en översikt på unga elevers läsande och skrivande ur ett flerspråkigt perspektiv vilket 
innefattar rubrikerna: språket, grunder i läsande och skrivande, flerspråkiga elevers inlärning av 
språk, tillvägagångssätt för effektiv undervisning, flerspråkiga elevers kulturella identiteter och 
lärares synsätt på flerspråkighet. 

2.1. Begreppsdefinition 

2.1.1. Flerspråkighet 

Skolverket (2018, s. 11) benämner begreppet flerspråkighet som när en elev kan använda två eller 
fler språk. Det betyder däremot inte att eleven behöver vara på samma kunskapsnivå när det 
kommer till de olika språken. Denna studie förhåller sig till begreppet flerspråkiga elever enligt 
Skolverket (2018), där andraspråkselever kategoriseras in. 

2.1.2. Modersmål 

Modersmål enligt Skolverket (2002, s. 12) syftar till elevernas förstaspråk och till ämnet modersmål 
som innehåller en kursplan samt betygskriterier. I denna studie avser vi med modersmål elevernas 
förstaspråk. 

2.1.3. Förstaspråk 

Förstaspråk är det språk som lärs in först och inlärningen sker från födseln. Förstaspråk kan 
likställas med modersmål, där båda begreppen syftar till det första språk en individ lär sig (Norrby 
& Håkansson, 2007). 

2.1.4. Andraspråk 

Enligt Skolverket (2017a, s. 2) är andraspråk det språk som lärs in efter att ett första språk redan är 
inlärt och där inlärningsmiljön till det andra språket sker i sammanhang där det språkbruket är 
naturligt. 

2.2. Flerspråkighet  

Ladberg (2003) tar upp hur man ofta ser på flerspråkiga som begåvade, medan hon menar på att 

utveckla flera språk inte har med begåvning att göra. Utan Ladberg diskuterar kring att utvecklingen 

av språk har med behov att göra. Barn som har behov av att lära sig flera språk gör det. 

Språkutvecklingen inom olika språk behöver inte ske i samma takt, eftersom språket utvecklas hos 
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individen i den mån situationen så kräver. Barnet behöver inte lära sig samma ord på alla språk för 

att visa på en flerspråkighet, utan att barnet kan använda varje språk i sitt sammanhang. Vid 

bedömning av flerspråkiga elever kan man inte endast utgå från ett språk för det säger inget om 

vad eleven egentligen kan (Ladberg, 2003, s. 9-10). Ladberg lyfter risken som finns med att begränsa 

barns språkutveckling genom att endast utgå från ett språk i sin undervisning. Det ger en risk för 

synen på flerspråkighet som problematiskt där inlärning av språk inte kan ske parallellt, där 

uppfattningen om att barn lär sig ett språk på bekostnad av det andra (Ladberg, 2003, s. 12). 

2.2.1. Historisk syn på flerspråkighet 

Historiskt sett i Sverige har flerspråkighet setts som något problematiskt. När samhället har 
utvecklats har också språket utvecklats, vilket synliggörs bland annat genom hur det uppstått flera 
varianter av det svenska språket. Svenskan har alltså i kontakt med andra kulturer och miljöer 
ändrats och bildat andra variationer. Dessa varianter kan uppfattas negativa då de avviker från 
normen om vad som är det “rena” språket. De negativa attityderna kommer från den norm om 
enspråkighet som finns i samhället (Hyltenstam & Lindberg, 2013, s. 11). Idag pekar fakta på att 
flerspråkighet med störst sannolikhet är vanligare än enspråkighet (Hammarberg, 2016, s. 34). 
Sverige var under 1930-talet ett land med större utvandring än invandring, fram till 80-talet då det 
vände och dominerades av flykting- och anhörighetsinvandring (Cummins, 2017, s. 15). Således är 
Sverige idag ett mångkulturellt land med uppskattningsvis 150 olika talade språk (Skolverket, 2020). 

2.2.2. Mångfald i skolan 

Skolverket anser att en bidragande faktor till att antalet elever i grundskolan har ökat är på grund 
av den ökade invandringen till Sverige (2017b, s. 27). Enligt Skolverkets officiella statistik från 
höstterminen 2018 har var fjärde elev i Sveriges grundskola utländsk bakgrund. Om en person har 
utländsk bakgrund innebär det att en eller flera av föräldrarna är födda utomlands. Gibbons talar 
om att när det gäller läroplanen och de krav som ställs angående språk och litteracitet är kraven i 
stor utsträckning okända för eleverna själva. För de elever med svenska som förstaspråk blir det tal 
om att bygga vidare på den grund som de redan har i svenska. Medan elever med ett annat 
förstaspråk än svenska måste samtidigt som de bygger upp en ny bas inom språket också lära sig 
begrepp och ord (Gibbons, 2016, s. 26). Det kan uppstå ett dilemma i undervisningen med 
flerspråkiga elever och elever som endast använder ett språk. Enspråkiga elever med svenska som 
förstaspråk kan inte stå stilla och invänta de elever med svenska som andraspråk. Det fungerar inte 
heller att andraspråkselevers kunskapsmässiga utveckling får vänta för att ge plats till att lära sig det 
språk som används i skolan. Istället måste eleverna få tillgång till undervisning där språket konstant 
sätts i fokus oavsett ämne (Cummins, 2000b, s. 98). 
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2.3. Styrdokument 

Skolverket (2017b) gör vartannat år en lägesbedömning av skolväsendets situation där de aktuella 

erfarenheterna och kunskaperna sammanställs. Skolan är en verksamhet som ska främja en allsidig 

elevsammansättning och verka kompenserande för att detta ska bli realitet. Skolan som plattform 

är viktig i skapandet av ett demokratiskt samhälle där elever av olika bakgrunder får mötas och 

skapa förståelse för varandra och dela erfarenheter (Skolverket, 2017b, ss. 8–9). Skolan ska verka 

kompenserande och det tydliggörs genom vad som står skrivet i skollagen om hur skolan ska 

“uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 

2010:800, kap. 1, 4§).  
 

Det framgår tydligt att elever med annat förstaspråk än svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt 

förstaspråk samtidigt som det svenska språket (Skolverket, 2019, s. 87). Under tiden visar 

Skolverkets (2017b, s. 8) undersökningar på att elever med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade bland de elever som inte når kursmålen. Läroplanen tar upp hur undervisningen 

ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Läraren behöver i möte med en klass 

individanpassa undervisningen efter alla elever, där förmågor som att läsa, skriva, samtala, lyssna 

och tala är innehållsdelar som ska behärskas av eleverna (Skolverket, 2019, s. 11). 

2.4. Läsande och skrivande 

2.4.1. Språket 

Ett förstaspråk lärs in utan att det egentligen behövs reflekteras eller ansträngning över hur det sker 
och börjar redan från födseln. Skolverket (2012, s. 112) tar upp en generell modell för att beskriva 
hur språkutvecklingen sker, där man ser till språkets bas och uppbyggnad. Basen av ett språk är hur 
individen behärskar uttal och de fonem som bygger upp språket. Grunden innefattar även att 
bemästra ett språks korrekta grammatik, såsom rätt tempusform, böjning av ord och korrekt 
ordföljd. Språket lärs in i naturliga sammanhang och innan vi börjar skolan, mestadels i hemmiljöer 
och andra sociala sammanhang. Eftersom elever kommer från olika hemmiljöer och bakgrunder 
varierar deras ordförråd när de börjar skolan. Uppbyggnaden av språket börjar i takt med läs- och 
skrivinlärningen, vilket oftast är då barnen börjar skolan. Det sker genom att ordförrådet utvecklas 
och språket byggs upp till att bli mer ämnesspecifikt, både när det kommer till tal och skrift. 

2.4.2. Grunder i läsande och skrivande 

Läs- och skrivinlärning är förmågor som utvecklas parallellt och är kopplade till varandra (Grabe 
1991 s. 394; Taube, 2011, s. 27). Enligt Liberg (2010, s. 2) finns tre centrala förmågor för att 
utveckla ett välgrundat skrivande och läsande. De tre centrala förmågorna är den språkliga-, 
metaspråkliga- och metakognitiva förmågan. En läsare och en skrivare behöver grundläggande 
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språkliga förmågor för att de ska lyckas med sitt arbete. I en grundläggande språklig förmåga ska 
man vara aktiv med språkbruket, ha ett stort ordförråd och kunna komma ihåg och återberätta 
textavsnitt, både längre och kortare. I metaspråklig förmåga krävs det en fonologisk medvetenhet, 
vara väl medveten om kopplingen mellan bokstäver och språkljud samt ha kunskap om texters 
uppbyggnad. Taube anser att det är viktigt att kunna identifiera och urskilja språkljud vid stavning 
(Taube, 2011, s. 16). I den metakognitiva förmågan reflekterar man över hur läsande och skrivandet 
går till samtidigt som det finns en medvetenhet om vilka strategier som används. Vidare beskriver 
Liberg (2010, s. 2) fler förmågor som krävs för att eleven ska bli en god läsare och skrivare, det 
beror på; skrivarens inställningar, tidiga erfarenheter, ämneskunskaper samt hur hela texter hör 
ihop både i innehåll och form. 

2.4.3. Flerspråkiga elevers inlärning av språk 

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha svårt att presentera kunskaperna de besitter 

och kan även ha svårt att vara delaktiga i undervisningen. Det behöver inte betyda att eleverna 

saknar kunskap (Liberg, 2010, s. 3). Andraspråkselever kan ha olika slags svårigheter när det gäller 

att knäcka läskoden. En svårighet kan vara att de inte har kunskap om svenska språkets alla ljud 

och det blir då en svårighet att koppla rätt bokstav till rätt ljud. Andraspråkselever kan ha kommit 

i kontakt med ett skriftspråk innan som inte har varit likt det svenska skriftsystemet, därav måste 

de lära om så att ett ljud eller ord de tidigare har förknippat till en viss symbol inte alls blir samma 

i det svenska skriftsystemet. Ytterligare en problematik kan uppstå med ordens innebörd vilket är 

att eleven kanske kan läsa och ljuda sig till ordet men ändå inte förstå betydelsen (Liberg, 2010, s. 

6-7).  
 

Flerspråkiga elever kan enligt Strid (2016) behöva reflektera mer, än elever som inte är flerspråkiga, 

kring hur vissa ord låter. För att eleverna ska utveckla sin läsinlärning är det viktigt att de är 

fonologiskt medvetna och har förmågan att koppla ihop bokstäver och bokstavsljud (Strid, 2016, 

s. 24). Flerspråkiga elever som redan har kännedom om de grammatiska baskunskaperna inom sitt 

förstaspråk, och kan använda det i sociala sammanhang har ett försprång när det gäller att lära sig 

använda ett nytt språk (Gibbons, 2010, s. 23). Eleverna tar hjälp av sina tidigare förkunskaper och 

erfarenheter inom ämnet för att innehållet ska bli begripligt för dem. Det är alltså interaktionen 

mellan läsaren och texten som binder samman elevens förståelse av texten (Gibbons, 2010, s. 115). 

Forskning visar på att ju frekventare elever möter det språk som ska läras in, desto fortare kan 

eleverna bli flytande i vardagsspråket (Cummins, 2000a, s. 76). 

2.4.4. Tillvägagångssätt för effektiv undervisning 

Cummins (2017, ss. 219–220) förklarar att flerspråkiga elever kan få svårigheter i skolan om skolan 

inte vidtar en evidensbaserad policy. Policyn omfattar ett antal tillvägagångssätt som ska få 
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undervisningen till flerspråkiga elever mer effektiv. Den innehåller bland annat; tillvägagångssätt 

för att eleverna ska öka sitt engagemang gällande läsande och skrivande, ge eleverna tillgång till 

tekniska verktyg för att deras kommunikativa kraft ska stärkas och minska det intellektuella arbetet. 

Eleverna ska få stöd i undervisning och ges möjlighet i alla ämnen att stärka språket, motivera 

eleverna till att tillämpa sitt modersmål i arbeten som ett tankeverktyg. Dessutom ska 

vårdnadshavare få tillgång till strategier så de blir involverade i sina barns utbildning (Cummins, 

2017, s. 220). 
 

Oavsett elevernas språkliga och social bakgrund finns en pedagogisk princip som kan tillämpas, 

såvida att skolan arbetar efter ovan nämnd policy. Principen innebär att sätta ihop elevens egna 

erfarenheter och intressen med undervisningen för att skapa ett meningsfullt lärande. 

Kunskapsproduktionen ökar när eleverna får använda sitt förstaspråk i kombination med skolans 

språk, det vill säga svenska i det här fallet. Om en elev inte har möjlighet att skriva på sitt 

förstaspråk, kan eleven med stor säkerhet inte uttrycka sig lika bra skriftligt på språket som utövas 

i skolan. Utifrån att eleven är begränsad i sin språkliga förmåga kan eleven inte heller visa upp sin 

fulla kapacitet eller intellektuella motivation (Cummins, 2017, s. 251).  

2.4.5. Flerspråkiga elevers kulturella identiteter  

Det gynnar flerspråkiga elever att låta deras språkliga och kulturella identitet komma in i skolan 

(Cummins, 2000b; Wedin, 2017; Rosén & Wedin, 2015). Cummins (2000b, ss. 9–10) har en modell, 

Att utveckla en god studiemässig förmåga, för inlärning av kunskapsinriktat språk där elevers kognitiva 

engagemang och identitetsinvestering ska utvecklas samtidigt. Tanken med modellen är att 

maximera flerspråkiga elevers kognitiva engagemang i samverkan med läraren för att främja deras 

framgång i skolan. För att flerspråkiga elever ska delta i klassrumsinteraktionen behöver läraren 

skapa ett utrymme där eleverna får möjlighet att visa sina tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Vilket leder till att eleverna får känna att de tillhör gemenskapen och elevernas självbild stärks. När 

elevernas självbild förstärks kan de lägga mer energi på innehåll, språkanvändning och språk (Rosén 

& Wedin, 2015, s. 182).  
 

För att en elev ska gå in i inlärningsprocessen helhjärtat måste hen få bekräftelse av läraren. Läraren 

måste bekräfta att hen bryr sig om eleven, vilket inkluderar bekräftelse av elevens språkliga-, 

kulturella- och personliga identitet. Vid ett stort engagemang kommer kunskaperna öka. Om 

läraren tvärtom inte lyckas med bekräftelsen under inlärningsprocessen kommer eleven inte vilja 

blotta sin identitet (Cummins, 2000b, ss. 9–10). Läraren behöver lära känna, bekräfta och respektera 

eleven innan inlärningsprocessen kan ske (Cummins, 2000b, s. 13). Cummins tar upp olika övningar 

läraren kan göra med flerspråkiga elever, bland annat nämner han:  
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1. flerspråkiga eleverna lär ut ett ord, meningar eller enkla häslningsfraser på dennes förstaspråk 
och berättar vad det betyder till sina klasskamrater och lärare,   

2. flerspråkiga eleverna får ett tillfälle vid en samling att översätta en mening eller ord från sitt 
förstaspråk till svenska (eller det språk som talas i skolan),   

3. läraren pratar, exempelvis under en samling, på ett annat språk än svenska och eleverna får 
möjlighet att svara eller säga annat på något språk (Cummins, 2017, ss. 97–98).  

 

Genom att man uppmärksammar den mångkulturalitet som finns i klassrummet och låter elevernas 

olika språk och kulturer bli en del av undervisningen bekräftar man elevernas olika identiteter. 

Rosén & Wedin nämner att det kommer stärka elevernas självförtroende och engagemang vilket 

ger förutsättningar för bättre lärande (Rosén & Wedin, 2015, ss. 184, 188). Elevernas utveckling i 

skolan förhindras om de endast får använda sina svenska språkkunskaper (Wedin, 2017, s. 12). 

2.4.6. Lärares synsätt på flerspråkighet 

Benckert (2000) skriver om hur lärare bör arbeta med elever med ett annat förstaspråk än svenska 

för att få en språkutvecklande undervisning. Det hon lyfter fram är hur lärares synsätt på 

flerspråkighet är av betydelse för elevernas motivation till att lära sig ett nytt språk. Läraren behöver 

ha en öppen attityd till barnets ursprung och visa på att deras förstaspråk är av betydelse och jämlikt 

med svenskan som lärs ut i skolan. Eleverna måste även ges ett aktivt tillfälle att komma i kontakt 

med andraspråket, svenska i detta fall, för att göra det till deras egna. Det ska ske genom en väl 

fungerande organisation som ger eleverna trygghet och ett välplanerat program, där eleverna ser 

behovet av att kunna språket (Benckert, 2000, s. 86). 
 

Att inlärningen av ett nytt språk inte bör gå för fort betonar Benckert (2000), utan det krävs tid och 

repetition för att eleverna ska ta till sig språket och lyckas använda det i större sammanhang. 

Konkreta exempel är bland annat att lärarna använder sig av utförliga bildmaterial för att öka 

elevernas förståelse för språket. Bildmaterialet kan användas både när det kommer till läsförståelse 

av texter men också vid förståelse för ord och bokstavsljud (Benckert, 2000, s. 88). Eleverna som 

har ett annat förstaspråk än svenska kan dessutom vara bevandrade i ett annat ljudsystem än det 

svenska. Hon förespråkar att inlärningen av det svenska språket inte ska utgå från böcker 

utformade för enspråkiga svenska elever. Dessa böcker fungerar inte för de elever med ett annat 

förstaspråk, eftersom böckerna utgår från korta ord med minsta betydelseskiljande fonem, vilket 

blir svårt för eleverna. Istället förespråkar Benckert att läsinlärningen bör utgå från korta ord som 

eleven redan är bekant med (Benckert, 2000, ss. 90–91). 

 

Sammanfattningsvis har flerspråkighet i skolan kommit att öka och ta större plats. Flerspråkiga 

elever är mer vanligt förekommande än elever med endast ett språk. Lärare måste därför hitta fler 
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tillvägagångssätt för att låta eleverna utveckla sina läs- och skrivförmågor i samtliga språk. För att 

eleverna ska känna att de behärskar ett språk krävs det att de ges möjlighet att både läsa och uttrycka 

sig skriftligt i språket. Flerspråkighet kan samtidigt ge en fördel vid inlärning av ett nytt språk, då 

elevens tidigare erfarenheter och kunskaper inom hens första språk kan komma att underlätta 

inlärningen av det nya språket. Språket är även nära kopplat till individens identitet och även 

styrdokumenten lyfter vikten av att låta elever utvecklas i sin identitet och språk. Lärarens roll i 

elevernas språkinlärning är av stor vikt för att eleverna ska finna inlärningen meningsfull och 

underlätta hur de tar till sig språket. Syftet och frågeställningarna som ligger till grund för denna 

studie lutar sig mot denna bakgrunden. Denna studie ämnar att fördjupa kunskapen kring 

flerspråkighet inom lågstadiet. Studien kommer därför att innehålla intervjuer med lågstadielärare 

och hur de uppger att de arbetar med flerspråkiga elever inom läsande och skrivande.   
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras empiriska studier som belyser forskningen kring flerspråkighet i 

grundskolan under avsnittet presentation av valda forskningsstudier. De vetenskapliga 

forskningsresultaten presenteras sedan i förhållande till varandra under tre olika rubriker: 

pedagogers förhållningssätt, pedagogers metoder samt pedagogiskt material. 

3.1. Presentation av valda forskningsstudier 

Reath Warren gjorde 2017 en studie där hon undersökte utmaningar och möjligheter för 

flerspråkiga elevers skriv- och läsutveckling både i Sverige och Australien. Hon valde dessa två 

länder eftersom de har väldigt vitt skilda strategier kring vem som bär ansvaret för undervisningen 

av modersmålet för flerspråkiga elever. I Sverige har flerspråkiga elever rätt till undervisning med 

en modersmålslärare eftersom det finns i läroplanen. Samtidigt som det i Australien är elevens och 

vårdnadshavarens ansvar att bedriva flerspråkig utbildning efter skoltid. Studien genomfördes i fyra 

delstudier där samtliga gjordes genom intervjuer med lärare och genom observationer av 

undervisning.  
 

Damber (2010) utförde en studie i tre delar. Den första delen utfördes genom en kvalitativ 

storskalig studie i olika årskurser i grundskolan. Den andra delen utfördes genom en kvalitativ 

studie i mindre skala, som inkluderade intervjuer med olika lärare med frågor inriktade på elever 

med olika bakgrunder. Den tredje delen var en kvalitativ studie som utfördes genom intervjuer med 

utvalda högpresterande elever med olika språkliga bakgrunder. Damber ville med studien 

undersöka förhållandet mellan ett storskaligt perspektiv som tar hänsyn till de sociala strukturerna 

som finns i samhället, både på makro-och mikronivå. Vid intervjuerna med eleverna var fokus på 

de brister som finns i strukturella mönster där eleverna inte uppfyllde de “svenska” kriterierna av 

vad som karakteriseras av en högpresterande elev. Damber hänvisar till OECDs PISA 

undersökningar där elever med annat förstaspråk än svenska visar på en överrepresentation bland 

de elever som presterar sämst. Syftet med studien var att undersöka kontexten och tillämpningarna 

som utförs i klassrum med högre prestation i läsning än vad som är förväntat utifrån elevernas 

socioekonomiska- och språkliga bakgrunder.  
 

Med syfte att fördjupa sig i hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling utförde Norling och Sandbergs 2017 en studie. Undersökningen omfattar lärare 

från förskolan, förskoleklass och årskurs 1 i grundskolan. Syftet med avhandlingen var att fördjupa 

sig i hur lärarnas didaktiska arbete ger flerspråkiga elever förutsättningar för deras språk-, läs- och 

skrivutveckling. Studien är gjord på fyra förskolor/skolor, där tre av skolorna är i ett område där 



 

 15 

flerspråkighet är vanligt förekommande. Totalt deltog 23 lärare. Lärarna blev uppdelade i grupper 

beroende på vilken årskurs de undervisar i och fick därefter föra gruppdiskussioner.  
 

För att se hur monologer i klassrummet används för att främja elevers språkutveckling utförde 

Wedin 2009 en undersökning. Studien riktade sig mot grundskolans tidiga år och var gällande elever 

i allmänhet, alltså både då det kommer till de elever med svenska som andraspråk men även de 

enspråkigt svensktalande eleverna. Monologen, förklarar Wedin (2009, s. 2), används när en längre 

sammanhållen tanke ska uttryckas för att eleverna ska få förståelse för den typen av språk som de 

kommer att möta i skrift och ämnesundervisningen. Därav kan monologen fungera som en brygga 

för elevernas vardagliga språk till skolans kunskapsspråk.  
 

En artikel skriven av Wirdenäs (2013) handlar om vilka möjligheter och hinder som finns i 

utvecklingen av skrivundervisning. Syftet med artikeln är att belysa hur viktigt det är att vara 

medveten om vilka språkliga val man som lärare gör och vilka konsekvenser som kan komma med 

dem. Wirdenäs har i denna artikel utgått från en svensklärare i årskurs 7 och riktat in sig på hur han 

ger instruktioner till en skrivuppgift både muntligt och skriftligt. 

 

Kullberg (1992) har i en avhandling systematiskt följt åtta barn under deras första tre år i skolan. 

Syftet var att ta reda på hur barn egentligen lär sig läsa och skriva. För att ta reda på detta undersöker 

Kullberg elevernas egna uppfattningar, men även förhållandet kring eleverna. Bland annat 

ifrågasätter hon vilken typ av material som används i undervisning för elevers skriftspråkliga 

utveckling.  

 

Gibbons (2016) har utgivit en sammanställning av aktuell forskning för att ge konkreta modeller 

hur lärare kan arbeta i både språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Hon riktar sig mot lärare 

i grundskolan.  

3.1.1. Pedagogers förhållningssätt 

Dambers (2010) studie visar på vikten av lärarens förväntningar på sina elever. Resultatet av 

delstudie ett och två bekräftades genom intervjuerna med eleverna i delstudie tre. Eleverna 

berättade om hur deras lärares höga förväntningar i kombination av stöttning hade hjälpt dem i att 

bli högpresterande. En betydelsefull framgångsfaktor för elevernas skolprestation är att läraren 

visar tilltro till sina elevers förmågor (Damber, 2010, s. 63). Detta resultat stärks av Gibbons (2016, 

s. 35) som poängterar att lärare ska ha höga förväntningar, utmanande uppgifter och samtidigt 

stötta eleverna genom scaffolding för att eleverna ska ta sig vidare i deras kunskapsutveckling. 

Gibbons poängterar också att eleverna inte bör ges uppgifter som är förenklade. Ytterligare en 

aspekt av Dambers (2010, ss. 59-60) studie innefattar att eleverna uppfattade läsning som någonting 
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roligt och meningsfullt, och även att lärarna återspeglar detta. Eleverna som fick uppgifter 

anpassade efter deras kunskapsnivå och med stöttning av läraren kunde klara av uppgifterna, de 

visade i sin tur glädje över skolarbetet. Lärarnas attityder har betydelse för elevernas framgång i 

skolan. Framgång för eleverna är sammanlänkat med lärarens ambition med att göra 

förväntningarna tydliga, i avseende på kommunikation, klassrumsorganisation och språkligt arbete. 

Lärarna i Dambers studie gav feedback på elevernas stavning, grammatik och ordförråd för att 

säkerhetsställa att alla elever fick denna stöttning. 
 

När det gäller stöd beskriver förskollärarna i Norling Sandbergs (2017 s. 48) studie att de 

samarbetar främst med föräldrarna gällande deras språk-, läs- och skrivutveckling medan man i 

förskoleklass och årskurs 1 främst tar hjälp av kollegor och expertiser för att främja flerspråkiga 

barn. Resultat sammanfaller med Dambers studie, där hon såg samarbete mellan lärarna på skolan 

och även ett nära samarbete med elevernas hem som ha en positiv inverkan för elevernas framgång 

i skolan (Damber, 2010, s. 60). 

3.1.2. Pedagogers metoder 

I analysen av Norling Sandbergs (2017, s. 52) studie framkom att lärarna ger flerspråkiga elever 

förutsättningar genom fyra olika metoder; lek-nära-aktiviteter, språkpraktiker, lärande miljö och 

textpraktiker. Norling och Sandberg nämner att för barn med ett annat modersmål är det viktigt 

med en riktad undervisning i svenska som andraspråk och svenska för att de ska utveckla sin 

flerspråkighet, vilket för vissa skolor är en utmaning i och med att ämnen och lärare är uppdelade. 

Eleven behöver en helhet i skolan för att undervisningen ska fungera för hen. Detta likt Wedins 

(2009, s. 11) studie där resultatet talar om att en alltför ensidig läs- och skrivundervisning kan 

komma att negligera den allmänna språkutvecklingen hos elever. Lärarna i Wedins studie 

observerades anpassa sitt språk i undervisningen genom att bland annat tala tydligt, långsamt och 

med ett varierat röstläge. Wedin uppmärksammade att lärarna till stor del anpassade språket genom 

att använda sig av “enklare” ord och mindre skolspråk (Wedin, 2009, s. 5). Det Wedins studie lyfter 

som betydande är hur monologen är viktig för elevernas utveckling av det språk som de kommer i 

kontakt med i skolan. Speciellt är monologen av vikt för de elever som inte kommit långt i sin 

läsning eller skrivning och inte är i kontakt med den typen av svenska utanför skolan, vilket ofta är 

elever med svenska som andraspråk. Det behövs för att eleverna ska kunna sätta ord på sina tankar 

och kunna uttrycka sig (Wedin, 2009, s. 11). 

 

Damber (2010, s. 59) förespråkar deltagandet av läsgrupper som ett sätt att gynna elevers 

språkutveckling.  Högläsning framkommer vägledande för elevernas övergång till läskunnighet. 

Muntliga aktiviteter, som bland annat inkluderar drama, ses som hög prioritet för elevernas 

inlärning. Dambers studie talar om betydelsen av att lärare bör utgå från elevernas kunskapsnivå 
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när de tilldelar eleverna uppgifter. Detta visade sig inte resultatet vara av Wirdenäs (2013, s. 62) 

undersökning där läraren inte såg till elevernas individuella nivåer i och med uppgifterna. Artikeln 

tar också upp att läraren inte är nog tydlig med sina uppgifter och mål, således är det viktigt att 

läraren kan vara där och stötta de flerspråkiga eleverna mer i undervisningen. Ett sätt för att 

tydliggöra uppgifterna, och främja elevernas lärande och koncentration, är att förhålla sig till ett 

mål per uppgift. Ännu en faktor Wirdenäs uppmärksammar är att läraren inte ska använda 

vardagsspråket för mycket i undervisningen, utan lärare ska försöka tänka på de språkliga valen de 

gör, annars kan det påverka elevernas skrivutveckling (Wirdenäs, 2013, s. 81).  

 

Läsandet kan ses som en aktiv process beskriver Gibbons. Hon anser att elevernas läsförmåga 

gynnas genom att de aktivt bearbetar texten och reflekterar i samband med läsningen. Hon trycker 

även på att läraren modellerar ett sätt för eleverna hur de kan agera och tänka vid samtal kring 

högläsningstexten (Gibbons, 2016, s. 172). Gibbons skriver att det i högläsningssammanhang för 

nyanlända elever kan främja deras förståelse ifall läraren läser om texten ett flertal gånger. Dessutom 

ökar flerspråkiga elevers förståelse för texten genom att läraren väljer en text som är förknippad 

med ett sammanhang de känner till (Gibbons, 2016, ss. 168–169).  

 

Det som framkommer i Reath Warrens (2017, s. 88) avhandling är att flerspråkiga elever gynnas av 

att få använda flera språk i skolan, både när det kommer till kunskaper om ämnet men också i 

utvecklingen av språket. Vidare menar Reath Warren även att det finns en dold läroplan utöver den 

uttryckta som syftar till att modersmålsundervisning inte är jämställt med de andra ämnena i skolan. 

Eftersom forskning visar på att flerspråkighet gynnar elever både kunskap- och språkmässigt anser 

Reath Warren att det är beklagligt att modersmålsundervisning oftast har en lägre status än andra 

ämnen i skolan (Reath Warren, 2017, s. 101). En lärare i studien lyfte var att statusen för 

flerspråkighet skulle kunna öka genom att man införde modersmålsundervisning som obligatoriskt. 

Att flerspråkighet inte får ta lika stor plats i undervisningen tyder även Norling och Sandberg på. 

Studien visar på att verksamheternas organisationer hade olika syn på flerspråkighet. Flerspråkighet 

enligt förskollärarna var inte något som framkom vid specifika tillfällen utan det framkom en hel 

del i vardagen. Under den ordinarie skoldagen visade sig flerspråkighet enligt lärarna i förskoleklass 

och åk 1 mer utifrån eleverna egna initiativ, i och med att undervisningen hade fokus på det svenska 

språket (Norling & Sandberg, 2017, s. 52). 

3.1.3. Pedagogiskt material 

Kullbergs (1992) studie visade att bilder i textböcker, texter och egna bilder har en stor betydelse 
för barns utveckling i både skrift- och talspråk. Det är givande för eleverna att komma i kontakt 
med texter och böcker där bilderna korrelerar med textens innehåll. Kullberg menar att det kan 
underlätta för barnen om de  får ett visuellt sammanhang som de kan ta hjälp av för att lättare 
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kunna läsa och förstå innehållet (Kullberg, 1992, s. 50). Detta resultat sammanfaller med Gibbons 
som talar om hur flerspråkiga elevers förståelse av texten ökar genom att läraren väljer en text som 
är förknippad med en kontext eleverna känner till (Gibbons, 2016, ss. 168–169). För att eleverna 
ska kunna delta i undervisningen krävs det multimodala läromedel som är anpassade efter elevernas 
individuella språknivåer (Damber, 2010, s. 59). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Kapitlet kommer att beröra det sociokulturella perspektivet vilket denna studie utgår från som 
teoretisk utgångspunkt. Perspektivet tillämpas på det empiriska material som tagits fram i studien. 

4.1. Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet ser man till människors förmåga att kunna utveckla högre 

psykologiska förmågor, som tänkande, räknande, talande, skrivande och så vidare, som något 

speciellt för just människor. Vygotskijs teorier om lärande ligger till grund för det sociokulturella 

perspektivet. Han menade på för att förstå de högre psykologiska förmågorna ser man till 

människans kapacitet att kunna utveckla och använda kulturella kunskaper. Dessa kulturella 

kunskaper sker i samband med den sociala kommunikationen (Säljö, 2014, s. 298). 

Kommunikationen och språket är det centrala i en människas utveckling. Inom det sociokulturella 

perspektivets talar man om olika verktyg som människan använder sig av för att förstå och tolka 

omvärlden (Säljö 2014, s. 300).  
 

Kulturer ser olika ut beroende på var i världen vi växer upp vilket leder till att vi har olika verktyg 

att tolka världen med. Ett verktyg som vi använder oss av är exempelvis måttenheter. Kulturellt i 

Sverige använder sig människor av metersystemet och det är detta som lärs ut redan från födseln 

och som måttenheter i samhället är grundat på. Sett till exempelvis USA så används ett annat 

måttsystem, där mätning sker i inches, yards, feet och så vidare. Detta gör att den kultur vi växer 

upp i har en påverkan på hur vi läser av omgivningen. Det sociokulturella perspektivet talar om är 

att både det fysiska och det mentala kommer att samspela för att vi ska kunna använda och tillämpa 

oss kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014, s. 301). 

4.1.1. Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij (1981) talar om den proximala utvecklingszonen, ZPD. Utvecklingszonen är den zon där 
lärandet är känsligt. Individen som är i utvecklingszonen har svårt att självmant ta till sig 
förklaringar och instruktioner och är i behov av stöttning från en kompetent person i det området. 
Denna kompetenta person kan därmed anföra och vägleda personen i utvecklingszonen, så den 
kan komma att behärska sin kommande färdighet. Den stöttning som sker benämns scaffolding, 
vilket är ett engelskt begrepp. Det fungerar genom att en kunnig person ger stöttning till en början, 
som sedan successivt avtar, för att tillslut avslutas när det självständiga agerandet är uppnått hos 
personen som befinner sig i utvecklingszonen (Säljö, 2014, ss. 305–306). Vygotskij menar att det 
ett barn är kapabel till idag med hjälp av en vuxen, kan barnet klara av självständigt imorgon 
(Vygotskij, 1981, s. 166). Läraren måste ta reda på elevernas psykiska utvecklingsnivå för att veta 
hur undervisningen bör fortskrida för att gynna elevernas kunskapsutveckling. Den psykiska 
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utvecklingsnivån är således den gräns eleven inte själv kan passera. Undervisningen är följaktligen 
ineffektiv och leder inte till någon utveckling för barnet ifall undervisningen inte utgår från elevens 
föregående utveckling. Det gör även att eleven är beroende av läraren för inhämtning av ny kunskap 
(Vygotskij, 1981, s. 167). Vygotskij anser att utveckling sker ständigt hos människan. Oavsett ålder, 
anspråkar Vygotskij att lärande är en livslång pågående process som faller sig naturlig hos 
människan (Säljö, 2014, s. 305). 

4.1.2. Mediering 

Vid tal om den proximala utvecklingszonen är mediering ett begrepp som ligger nära. Mediering är 
någonting som sker mellan individer eller genom fysiska verktyg och gör att personen skapar sig 
en förståelse för omvärlden och hur man agerar i den (Säljö, 2014, s. 298). Vidare har forskare även 
vidgat synen på stöttning inom den proximala utvecklingszonen till vad Donato (1994) uppger 
“collective scaffolding”. Med detta menas att stöttning inom ZPD kan utöver det ovannämnda 
likaså ske kollektivt i form av grupper, vilket gör att stöttningen dessutom kan ta form i arbete 
mellan elever i smågrupper. 

4.1.3. Användning av den teoretiska utgångspunkten 

Vid användning av det sociokulturella perspektivet på lärande har denna studie kunnat fördjupas 
inom ämnet. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs språket och kommunikation som det 
centrala i människans utveckling. Undervisning inom läsande och skrivande för flerspråkiga elever 
där inlärningen sker genom interaktion mellan läraren och eleverna vilket synliggörs genom den 
proximala utvecklingzonen där lärare med användning av mediering hjälper eleverna vidare till 
nästa nivå. I denna studie har forskning har valts ut utifrån det sociokulturella perspektivet. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare på lågstadiet uppger att de arbetar med flerspråkiga 

elevers läsande och skrivande. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur uppger lågstadielärare att de anpassar sina arbetssätt inom läsande och skrivande utifrån 

flerspråkiga elever?   

2. Vilka möjligheter respektive utmaningar i läsande och skrivande ser lågstadielärare med 
flerspråkiga elever?   

3. Vilket/vilka undervisningsmaterial främjar, enligt lågstadielärare, flerspråkiga elevers läsande och 
skrivande? 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6. Metod 

Detta avsnitt kommer att behandla studiens metod. Vilket innefattar metodval, urval, 
genomförande, etiska övervägande, studiens tillförlitlighet, arbetsfördelning och analys av resultat. 

6.1. Metodval 

Syftet med studien är att ta reda på lärares uppfattning om hur de arbetar med flerspråkiga elevers 

läsande och skrivande, därför har studien grundat sig på en kvalitativ undersökningsmetod genom 

insamlad data i form av intervjuer, för att få ett så innehållsrikt material som möjligt. Trost anser 

att kvalitativa intervjuer ger innehållsrika svar i och med att frågorna som ställs är raka och enkla, 

därav blir svaren komplexa (Trost, 2014, 25). Studiens frågeställningar handlar om att ta reda på 

och förstå hur lärarna uppger sig arbeta med flerspråkiga elevers läsande och skrivande. Utifrån att 

studien grundar sig i hur lärare uppfattar att de arbetar, hänvisar vi till Trost (2014, s. 32) som 

menar att det kan utläsas ett mönster i hur informanterna svarar. Han anser att en kvantitativ metod 

är användbar om siffror skulle haft en betydelse, vilket det inte har i vår studie. En kvantitativ 

metod hade likaså varit användbar ifall vi hade haft frågeställningar som frågar efter hur vanligt, 

ofta eller många något är (Trost, 2014, ss. 26, 32). Intervjufrågorna är semistrukturerade vilket 

innebär att det inte finns fasta svarsalternativ (Trost, 2014, s. 40). Det innebär att informanterna 

fick svara öppet på frågorna, som därmed formar svaren efter deras egna struktur. 

6.2. Urval 

Bryman (2002, s. 485) menar att kvalitativa undersökningar ofta saknar utförlighet i hur urvalet gått 

till. Därför valde vi att lyfta det vi fann relevant i sammanhanget. Vi valde att begränsa oss till 

informanter som är verksamma i grundskolan. En annan avgränsning var att informanterna skulle 

ha arbetat, eller arbeta med flerspråkiga elever. Samtliga intervjuade lärare hade flerspråkiga elever 

i klassen i dagsläget och lärarna hade i olika mån erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever. 

Vi valde dessutom att inrikta oss på lågstadiet då det är mest relevanta för oss blivande Fk-3 lärare. 

Med tanke på lärarutbildningens reformering genom åren så hade lärarna olika utbildningar. 

Läraryrket har en hög arbetsbelastning, och vid tidpunkten för denna uppsats, våren 2020, var 

belastningen extra hög för lärare i Sverige. Därför var det inte lätt att få informanter att ställa upp 

på intervjuer. Inledningsvis valde vi att inte avgränsa oss till ett visst antal informanter med 

vetskapen om svårighet att få informanter att ställa upp på intervjuer. Vi kontaktade därför skolor 

och lärare genom mejl och använde oss även av personligt kontaktnät inom skolverksamheten för 

att få tag i informanter. Vilket resulterade i att vi använde oss av det Bryman (2002, s. 194) nämner 
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som ett bekvämlighetsurval. Med det menas att man använder sig av informanter som var 

lättillgängliga för forskarna vid tillfället. Nedan presenteras en tabell över de informanter som 

medverkat i studien med fingerade namn. 

 
 

Verksamma 
år 

Årskurs just 
nu 

Utbildad inom 
flerspråkighet 

Flerspråkiga elever i 
klassen 

Anna 2 år Åk 1 Ja 11 stycken 

Bea 32 år Åk 1 Nej 3 stycken 

Carina 2 år Åk 3 Ja 11 stycken 

Disa 20 år Förskoleklass Nej 2 stycken 

Ester 8 år Åk 1 Ja 1 stycken 

Fia 18 år Åk 2 Nej 2 stycken 

6.3. Genomförande 

Innan vi påbörjade intervjuerna utförde vi en pilotintervju med en lärare på lågstadiet för att 

stämma av att frågorna uppfattades begripliga. Vi ansåg att frågorna vi ställde inte gav den respons 

vi hade tänkt oss. Vi skrev därefter om intervjuguiden och utförde ytterligare en pilotintervju där 

responsen på frågorna blev mer inriktade mot våra frågeställningar och den fick stå till grund för 

intervjuerna. Vi började samtidigt skicka ut förfrågningar till lärare via mejl där vi skickade med en 

informationsblankett (se bilaga 1). När informanterna accepterade att bli intervjuade skickade vi 

med en medgivandeblankett (se bilaga 2) och intervjuguiden (se bilaga 3). Alla intervjufrågorna är 

utformade och kopplade till syftet och frågeställningarna.  
 

Tanken från början var att intervjuerna skulle ske på skolan där lärarna, informanterna, känner sig 

tryggast. Men i och med den rådande situationen med pandemin orsakat av viruset Covid-19 i 

Sverige så känner vi att det inte är optimalt på grund av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Vi valde därför att utföra telefonintervjuer. Vi anser att telefonintervjuer är det 

alternativ som är närmast personliga intervjuer, på plats, som var vår grundidé. Samt att deltagarna 

inte behöver internet eller liknande för att kunna samtala.  
 

Plats för intervjuer anser Trost är väldigt viktigt att planera så att informanten inte känner sig i 

underläge (Trost, 2014, s. 65). Vid intervjun ska miljön vara lugn, ostörd och åhörare ska inte 

infinna sig där. Det finns en mängd för- och nackdelar med olika platser för intervjuer, intervjuaren 

kan låta informanten bestämma plats till en viss del. För att inte lägga över hela ansvaret på 

informanten kan intervjuaren ge förslag på olika platser (Trost, 2014, s. 66). Ifall det är två 
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intervjuare, vilket var fallet i denna studie, kan informanten komma att känna sig i underläge 

gentemot de som intervjuar. Vi frågade därför informanterna innan i mejlet om det var acceptabelt 

att båda författarna till studien närvarade under intervjun (Trost, 2014, s. 67).  
 

Vi utförde sex intervjuer och vi var båda med på samtliga. Alla intervjuer är inspelade via en 

applikationsprogramvara, därefter kunde vi lyssna igenom och gå tillbaka till dem för våra 

transkriptioner. Trost nämner några fördelar med ljudupptagning, vilka är att man kan lyssna till 

ordval, tonfall och lyssna igenom den flera gånger (Trost, 2014, s. 74). Vi har transkriberat alla 

intervjuer till talspråk för att se vad informanterna har svarat och kunna analysera materialet. Vi 

valde att inte ta hänsyn till tankepauser, intonationer och tonfall i transkriptionerna för att 

underlätta läsningen. Vidare används olika tecken i transkriptionerna: 
 

…  används när delar av transkriptionen utelämnats  

.  används som avslut på meningar 

, används för att följa samtalsrytmen 

‘ ‘ visar på när läraren uppger andrahandscitat, antingen sig själv eller eleverna 
 

Nackdelarna med transkribering är att det är tidskrävande, tonfall blir bortfall och lika så 

tankepauser (Trost, 2014, s. 75). Ifall tonfall hade en mer betydande roll i studien kunde den 

betecknad med exempelvis versaler i transkriptioner. Tonfall kan synliggöras genom olika tecken 

med tillhörande förklaringar. Däremot anser vi att tonfallet inte hade någon relevans i 

sammanhanget, därav är det inte förtydligat i transkriptionerna. Trost använder termen 

fokusintervju till intervjuer som har ett specifikt och strukturerat fokus, vilket den här studien har 

då vi har fokuserat på att intervjua utbildade lärare på lågstadiet om deras arbete med flerspråkiga 

elevers läsande och skrivande (Trost, 2014, s. 43). Intervjuerna varierade i längd mellan 15–30 

minuter. 

6.4. Etiska överväganden 

De etiska överväganden som följs genom studien syftar till de fyra huvudkraven från 
Vetenskapsrådet (2002) och är till för att skydda informanterna. De fyra huvudkraven är 
följaktligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informationskravet tillämpas genom att informanterna blev 
informerade om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt, kan avbrytas närsomhelst och att 
uppgifterna inte kommer att användas i annat syfte än forskningen. Samtyckeskravet tillämpades 
genom att informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Således har 
informanterna rätt att medverka på sina egna villkor, utan att det leder till några negativa följder 
för dem. Konfidentialitetskravet uppfylls i och med att vi upplyste informanterna tidigt om den 
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stränga konfidentialitet som innebär att ingen utomstående kommer få tillgång till materialet så den 
kan bli igenkänd på något sätt eller att det kommer vidarebefordras till andra (Trost, 2014, s. 61). I 
det syftet valde vi att anonymisera dem genom att namnge informanterna med följande fingerade 
namn: Anna, Bea, Carina, Disa, Ester och Fia. Informanterna fick skriva under medgivarblanketten 
innan intervjun påbörjades så vi visste att de hade läst och skrivit under den. Slutligen uppfylls 
nyttjandekravet med att materialet insamlat genom studien om enskilda personer inte kommer att 
användas i annat avseende än för forskningen. 

6.5. Studiens tillförlitlighet 

Studiens kvalitet bedöms utefter den reliabilitet och validitet studien upprätthåller vilket i sin tur 

påverkar studiens generaliserbarhet. Trost (2014, ss. 131, 133) beskriver reliabilitet som 

tillförlitligheten av studiens resultat och validitet som studiens giltighet, det vill säga ifall studien 

mäter det som den avser att mäta. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 295–296) beskriver reliabilitet 

som hur informanter kan förändra sina svar och utger olika svar beroende på vem som intervjuar. 

En stark reliabilitet skulle då vara att informantens svar är detsamma oavsett vem som utför 

intervjun. En låg reliabilitet föreligger om informanternas svar skulle skilja sig åt avsevärt beroende 

på vem som intervjuar och hur frågorna ställs.  
 

För att stärka reliabiliteten använde vi oss av en intervjuguide så att alla informanter får frågorna 

formulerade likadant och frågorna i en specifik ordning. Validiteten i studien är stärkt genom att 

intervjufrågorna är utformade efter studiens syfte och frågeställningar samt att studien 

genomgående är kopplad till syftet och frågeställningarna så den håller en röd tråd (Kvale och 

Brinkmann, 2014, ss. 296–298). Bryman (2011, s. 168) beskriver generaliserbarhet som att studien 

skulle kunna utföras på fler eller andra informanter och resultaten skulle bli densamma, då är den 

generaliserbar. Vår studie är däremot inte generaliserbar eftersom det är för få informanter för att 

vi ska kunna dra generella slutsatser på hur alla lärare på lågstadiet arbetar med flerspråkiga elevers 

läsande och skrivande. Till studiens helhet kan vi dra slutsatserna att studien kan bidra till kunskaper 

och information om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elever samt forskning som stöttar 

studiens resultat. 

6.6. Arbetsfördelning 

Båda författarna har arbetat lika mycket med studien, ingen har gjort mindre än den andra. Vi har 
valt att inte ansvara för specifika områden, förutom intervjuerna, då vi anser att det inte behövs i 
och med att båda är lika delaktiga i allt som skrivits. Båda författarna har deltagit i förarbetet, 
arbetsprocessen och finjusteringen. Vad som innefattas i förarbetet är till exempel att finna 
användbar litteratur och forskning till studien. Arbetsprocessen innefattar bland annat skrivandet, 
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intervjuandet, transkriberingen, resultatet och analysarbetet. Finjusteringen innefattar till exempel 
justeringar av texten. Jennifer Larsson genomförde intervjuer med Anna, Bea, Carina. Lovisa 
Vincent Bergman genomförde intervjuer med Disa, Ester, Fia. När intervjuerna genomfördes 
ansvarade vi för olika informanter. Det innebär att ena av oss hade huvudansvar för hälften av 
intervjuerna medan den andra satt bredvid och kunde tillägga frågor om det behövdes. 

6.7. Analys av resultatet  

När intervjuerna var genomförda och transkriberade påbörjades analysering av resultatet med stöd 
av Brymans (2011, s. 28–29) tematiska analysmetod. Bryman beskriver hur kvalitativ data i största 
utsträckning analyseras genom att söka efter teman. Den tematiska analysmetoden är uppbyggd på 
att skapa teman genom att noggrant läsa igenom intervjuerna och hitta återkommande teman. Efter 
att materialet var transkriberat utgick vi från studiens syfte och frågeställningar för att hitta teman. 
De teman vi fick fram från analysen av materialet var: Läsande, Skrivande, Utmaningar, Möjligheter 
och Undervisningsmaterial, vilka kommer att behandlas i nästa kapitel. 
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7. Resultat 

I resultatdelen kommer informanternas yttranden att presenteras. Först presenteras lärares 
uppfattningar av vad flerspråkighet innebär för dem. Efter det kommer underrubrikerna: 
innebörden av flerspråkighet, läsande, skrivande, utmaningar, möjligheter och 
undervisningsmaterial behandlas. 

7.1. Innebörden av flerspråkighet 

Alla sex lärare berättar att de har flerspråkiga elever i sin klass för tillfället och att de anpassar sitt 

arbete efter eleverna. Samtliga informanter har ungefär samma uppfattning om vad flerspråkighet 

är för dem. Vilket var att kunna bemästra två eller fler språk för att räknas som flerspråkig. Bea 

anger att hon inte ansåg sig som flerspråkig eftersom hon endast kan svenska och engelska. Hon 

berättar att elever som får med sig ett annat språk än svenska hemifrån och dessutom lär sig svenska 

är flerspråkiga enligt henne. Många av informanterna förklarar att deras elever är flerspråkiga 

eftersom minst en av deras föräldrar talar ett annat språk än svenska och att de sedan lär sig svenska 

i skolan. Anna redogör det med fortsättning att eleverna ska behärska språken och att de ska se 

språken som sina språk vilket hon förklarar så här: 

Jag tänker ju att vissa elever kan prata engelska litegrann och sådär. Men det är ju ingen 
som tycker att det är deras språk utan de har lärt sig det från youtube typ. Men sen är det 
ju dom som har olika språk hemma. De kanske inte kan jättemycket ännu men de 
identifierar sig med de språken. (Anna) 

Det Anna menar är att eleverna känner att de kan uttrycka sig eller känna igen andra språk, som 

engelska, men för henne innebär det inte att de identifierar sig med språket. Hon anser att de måste 

känna en tillhörighet och kunna identifiera sig själva med minst två språk. Det kan vara att de pratar 

ett språk hemma med sina föräldrar och samtidigt lär sig svenska i skolan, till följd av det anses de 

vara flerspråkiga. 

7.2. Läsande 

Det alla lärarna anger är att de använder sig av är bildstöd i stor utsträckning. Lärarna uppger att 

bilder hjälper eleverna i deras ordförståelse, men likaså begrepp och fraser som eleverna kommer i 

kontakt med. Bea förespråkar användningen av det praktiska så som sång, bild, skapande, drama, 

lekar, teckna, måla, rita och musik. Hon använder sig av bildscheman för att eleverna ska kunna 

koppla det till arbetet så eleverna vet vad de ska göra och när de ska ske. Eleverna kan därav följa 

med bättre i instruktionerna och börjar känna igen återkommande ord. Bea arbetar med 

Praxisalfabet som hon antyder fungerar väldigt bra för hennes flerspråkiga elever. Praxisalfabetet 

är bilder på bokstäverna i alfabetet med en tillhörande bild. Bilden ska kopplas till bokstaven utifrån 
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bildens iscensättande ljud, till exempel bokstaven B har ett spöke på bilden som representerar vad 

spöket säger “Boo”.  
 

Både Anna och Carina trycker på behovet av att vara övertydlig i sina ord- och 

begreppsförklaringar. Anna nämner ett flertal gånger under intervjun vikten av att förklara. Om 

hon inte förklarar förstår eleverna inte men förklarar hon för mycket tappar hon deras intresse och 

förståelse istället. Hon ger hennes flerspråkiga elever kortare kapitel som innehåller enklare ord och 

ritar bilder till händelseförloppet. Vidare talar Fia om behovet av att stanna upp i läsningen för att 

förklara och diskutera olika begrepp och ord. Hon gör det främst för att det kan vara svårare för 

flerspråkiga elever som inte har svenska som modersmål att förstå.  
 

Carina samarbetar med en lärare i svenska som andraspråk (sva) vilka finns på skolan som brukar 

ta alla flerspråkiga elever en gång i veckan för att göra en enklare variant för dem av läsläxan. De 

tränar först på förförståelse genom att förklara vad texten handlar om, går igenom svåra ord och 

säger dem högt tillsammans för att träna på ljudning vilket ger dem en bättre ordförståelse. Carina 

uppger att hon först går igenom svåra ord och diskuterar med klassen innan hon högläser, vid 

högläsningen stannar hon upp för att repetera orden ännu en gång vilket stärker elevernas ord- och 

läsförståelse. Anna, Carina och Fia uppger att de stannar upp när de läser för eleverna för att främja 

deras läsförståelse, Fia beskriver det på det här viset: 

Ja asså sen så när jag har högläsning för mina elever så brukar jag stanna upp en del när jag 
känner att det kan vara några ord som är så här du vet, man vet ju inte riktigt om de vet 
vad det betyder eller inte och då brukar jag stanna upp för att diskutera orden i den frasen 
för att mina eller delvis för att mina flerspråkiga elever ska få ett bättre sammanhang i texten 
och förstå texten bättre. (Fia) 

Genom att arbeta på detta vis får både eleven som förklarar ordet öva på att förklara och eleverna 

som lyssnar får lära sig innebörden samt i vilket sammanhang ordet kan sättas in. Bea och Disa 

använder sig till stor del av kroppsspråk eftersom de anser att eleverna förstår lite bättre med hjälp 

av hur de rör sig och använder sin kropp. Bea berättar att hennes kroppsspråk har hjälpt henne vid 

kommunikation med flerspråkiga elever som har haft svårt att lära sig det svenska språket.  
 

Ester nämner att hon inte gör något speciellt för sin flerspråkiga elev i och med att eleven är så 

pass ung och inte kan läsa på sitt egna språk. Hon uppger sig inte anpassa undervisningen utefter 

den flerspråkiga eleven. Ester säger: “I och med att jag jobbar med så unga barn så är ju all, all 

utbildning passar ju även svenska barn. Så vi gör ingen speciell anpassning men det dom har svårt 

med är ju att de inte har begreppen och orden.” Eleven Ester talar om kan varken skriva eller läsa 

så hon anser att eleven inte behöver någon särskild anpassning vid läsande eller skrivande. Utan 

eleven ska arbeta precis som alla andra elever eftersom de också är i stadiet där de lär sig att skriva 

och läsa. 
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7.3. Skrivande 

Lärarna uppger alla olika arbetssätt när det kommer till flerspråkiga elevernas skrivande. Det som 

framkommer gemensamt för lärarna är att flertalet utgår från ljud för att sedan forma bokstäver 

och ord. Tre av informanterna nämner att de tränar mycket på ljudning när eleverna ska lära sig 

läsa. Anna uppger att alfabetet och bokstavsljuden tillhörande är av vikt för att få eleverna att skriva 

korrekt. Samtidigt uppger läraren i arbete med flerspråkiga elever att det kan bli en utmaning att 

eleverna redan har andra fonem kopplade till alfabetet, vilket gör att mycket tid kan gå till att nöta 

in ljud till bokstav. Så här uttrycker sig Ester: ”Ja asså att du inte alltid skriver som du pratar så blir 

det fonologiska ljudet lite svårt att koppla till det skrivna, att få den där kopplingen, upplever jag 

som svårt.” Citatet visar på lärarens upplevelse av svårigheten med kopplingen av språkljuden och 

skrivandet. Lärarna berättar återkommande att eleverna behöver muntliga och tydliga  instruktioner 

innan de kan ta sig an skrivandet, ofta behöver eleverna också få ord förklarade och uppskrivna för 

sig.  
 

Anna och Carina talar om balansgången mellan hur pass stor vikt man ska lägga på rättningen av 

stavning och meningsbyggnad, då det finns en risk att släcka elevernas skrivlust. Carina utvecklade 

vidare att syftet med hennes lektioner är olika. I vissa fall är det att få eleverna producera en längre 

text, och då är rättningen av stavningen inte i av största vikt. I andra fall är syftet att skriva korrekt 

grammatiskt. Oavsett syftet säger Carina att hon berättar detta för eleverna innan så de vet vad som 

förväntas av dem. Liknande vid tal om flerspråkiga elever och läsning så talar lärarna även vid 

skrivning om att de krävs extra tydlighet samt mycket bildstöd för elevernas ordförståelse. Anna 

beskriver att de dagligen övar på alfabetet och dess ljud så här:  

Där har jag ju märkt att det är alfabetet och bokstavsljuden jätteviktiga. Eftersom att de är 
van vid att bokstäver kan ha andra ljud eller att de är van vid ett annat alfabet. Så är det 
svenska alfabetet och bokstavsljuden. Ja men vi fokuserar jättemycket på det och verkligen 
försöker nöta in alfabetet och bokstavsljuden till. Vi lägger ganska mycket tid på att bara 
forma ljuden i munnen, hur munnen ska se ut när man formar en bokstav, eller ett ljud till 
en bokstav. (Anna) 

Anna lägger mycket energi på att forma ljuden och träna uttala dem i samband med att de lär sig 

alfabetet. Detta ger en grund för eleverna när de sedan börjar skriva bokstäver och ord. Carina 

tränar på skrivandet först genom att prata om vad de ska skriva om och sedan listar hon ord de 

kan använda till sin text. De går igenom vilken slags texttyp de ska skriva och dessutom ord eller 

fraser som är vanligt förekommande i sådana texttyper. Carina yttrar sig på detta vis: 

...eller först pratar kanske vad det är som vi ska skriva om. Vad det är för typ av text. Sen 
skriver upp några ord som kan vara bra att ha med i texten. Och så brukar vi ofta göra 
någon slags övning. Ibland kring orden eller vad det handlar om för att få dem att börja 
tänka i rätt banor och sådär. Så att man gör det i flera olika steg. Och har lite bildstöd. 
(Carina) 
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Det Carina förklarar i ovan citat är hur hon bygger upp lektioner innan eleverna ska börja skriva. 

Ester och Fia brukar också skriva upp ord på tavlan eller på ett papper bredvid eleverna så att de 

har några ord att utgå ifrån när de ska skriva texter. Ester konstaterar att hon inte vill göra det för 

mycket utan eleverna måste tänka själva också vilket hon formulerar:  

De vill nog gärna att du ska skriva före så de får skriva efter och de gör man ju i början 
såklart, skriver upp ord och så men det gäller ju även att man ska utmana dem om att de 
ska våga prova skriva själv också. (Ester) 

Fia antyder, likt Ester, vikten av att eleverna ska börjar sitt skrivande, utan att störa dem för mycket 

i stavningen eller grammatiken. De anser att det är bättre om eleverna producerar någon form av 

text och känner en skrivlust istället för att fastna vid stavning av enstaka ord. Bara eleverna skriver 

anser lärarna att det är en riktning framåt i lärandet. Eleverna snappar upp saker och ting snabbt 

bara de får möjlighet till det. Disa arbetar med Praxisalfabetet och ljudkort som hjälper hennes 

flerspråkiga elever att komma igång med skrivandet. Hon anser likaså att hennes elever lär sig att 

skriva när de får härma och kopiera ord och bokstäver. 

7.4. Utmaningar  

De utmaningar lärarna såg varierade. Gemensamt för de flesta lärarna är att de uppfattar elevernas 

begreppsförståelse som en stor utmaning. Anna känner att hon ibland förklarar alldeles för mycket 

under lektionerna vilket kan leda till att hon tappar klassen så deras lust till lärande minskar. Det 

kan även hämma flytet i läsningen eftersom det blir många avbrott med att förklara begrepp och 

ord vilket Anna uttrycker nedan: 

Ibland känns det som att man förklarar alldeles för mycket. Att det blir lite att ibland kan 
jag stanna upp och nästan tjatar sönder texten för att jag ska förklara förklara förklara. Och 
att jag kanske förklarar mer än jag behöver ibland. Det är svårt att veta vilken nivå och att 
de alla är på så olika nivå vad de behöver få förklarat. (Anna) 

Anna anser ändå att det är viktigt med att ta upp ord och begrepp vid läsning så att verkligen alla 

elever har möjlighet till att följa med i texten. Ester, och delvis Anna, finner det extra svårt för de 

flerspråkiga eleverna i NO- och SO-ämnena Detta på grund av att det blir mer ämnesspecifika ord 

samt fackliga begrepp som inte är lika vanligt förekommande och av den orsaken tappar eleven 

sammanhanget ibland. Anna berättar om en situation som har var utmanande för hennes 

flerspråkiga elever:  

Sen efteråt insåg jag att det var många ord som jag borde gått igenom som jag inte tänkte 
på, att det här är väldigt ovanliga ord att stöta på. Men som de enspråkiga eleverna kände 
till. Men det syntes ju sen när de skulle skriva själv. Och det var ju till exempel “vintervila”. 
Då kunde de enspråkiga eleverna förstå att det är vinter och man vilar, att man sover. Men 
de andra eleverna kanske inte kopplade ihop att det var två olika ord i det ordet. (Anna) 
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Anna berättar om en lektion där svåra och ovanlig begrepp gav svårigheter för många flerspråkiga 

elevers förståelse. Vidare uppger Ester att det är många fackliga ord  i NO- och SO-ämnena som 

är utmanande att förstå för hennes flerspråkiga elev, vilket hon uttrycker så här:  

Vi tar ju ofta för givet att våra svenska barn som är uppvuxna med de har ju ett helt annat 
bagage med begrepp och det har ju inte dom här barnen så att det kan jag tycka är en 
utmaning just NO SO och dom här fackliga orden. (Ester) 

Ester beskriver att hon har tur att det är just den eleven, på grund av att eleven är väldigt framåt 

och frågar om hen inte förstår. Både Bea och Disa beskriver att deras flerspråkiga elever som delar 

förstaspråk, ofta drar sig till varandra och talar på deras förstaspråk istället för svenska. Därmed tar 

det längre tid och det blir svårare för dem eleverna att lära sig svenska och att komma in i skolan. 

Bea anser att det kan vara en nackdel om eleverna samtalar med varandra på deras förstaspråk på 

grund av att de inte tränar deras svenska vilket de är i behov av i skolan och i vardagen. Ester 

upplever att den största svårigheten är att eleven inte kan läsa, inte ens på dennes egna språk. Anna 

och Carina uttrycker att det är svårt att lägga undervisningen på en nivå som passar alla elever i och 

med att alla är olika och behöver olika stöd för att få ut det bästa av lektionerna. Så här uttrycker 

sig Anna om det “Det är svårt att veta vilken nivå. Och att de alla är på så olika nivå vad de behöver 

få förklarat. ”Anna ser utmaningar med att alla elever befinner sig på kunskapsnivåer vilket gör det 

svårt för henne att veta hur mycket hon ska gå igenom begreppsförklaringar med mera. Detta är 

också något Carina uttalar:  

Ja det är klart att det finns utmaningar. Det blir ju mycket. Det blir ju svårare att lägga nivån 
på särskilt i svenska. Att lägga nivån på en nivå som passar alla i klassen. Iallafall, då jag 
tänker, det är många i klassen som är flerspråkiga i klassen som ändå har, svenska är ett 
starkt språk. Men i de fall där det inte är det, så är det ju svårt att de ska göra samma 
uppgifter som de andra, när de inte kan språket lika bra. (Carina)  

Carina säger att hon ibland behöver förenkla material för sina elever, men att det finns en tidsbrist 

och det är krävande. Både Disa och Fia uttrycker att tiden för att plocka fram material inte finns 

till i den mån de anser sig behöva. Disa känner en osäkerhet i hur mycket hon egentligen ska lägga 

sig i elevernas texter för att inte minska deras skrivlust. Flerspråkiga elever har enligt henne ofta 

svårt för begreppen en och ett, böjningar och ändelser, och hur man som lärare ska förhålla sig till 

att rätta det. Carina beskriver ett liknande scenario där hon säger till i början av lektionen att hon 

kommer gå runt att rätta deras texter för att förbättra dem, det här sa hon: “Idag så kommer vi gå 

runt och rätta så det blir en jättefin text. Det ska vara punkter, stor bokstav och alla de här sakerna.” 

Det Carina nämner är att hon i förväg berättar syftet med lektionen för eleverna så att de är 

medvetna om vad det är i texten som är av betydelse för dem att lägga fokus på.  
 

Ytterligare en aspekt som Disa och Ester lyfter kring svårigheterna är kommunikationen med 

föräldrarna, speciellt när föräldrarna varken kan svenska eller engelska. Eleverna får heller inte den 
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hjälp från hemmet som de kanske behöver i och med att de inte kan språket. Ester upplever att det 

är svårt att veta var sin flerspråkiga elev befinner sig kunskapsmässigt då hon känner att hon inte 

själv kan kartlägga elevens kunskaper eftersom eleven inte kan visa upp dem på svenska. Esters 

yttrande: 

I och med att de är så unga så vi har ju ingen, det är svårt att kartlägga dem om vad de kan 
så vårt önskemål är ju lite grann att få ta hit, få hit en tolk som gör en kartläggning och se 
vilken nivå de ligger på, vad kan dem, vilken nivå ligger de på i arabiska, vilka, men så att 
det är jättesvårt. (Ester) 

Ester anser att det är en aning svårt att ta reda på hur hon ska hantera situationen med hennes 

flerspråkiga elev i klassen då hen varken kan läsa eller skriva. Ester uttrycker en tidsbrist i att hinna 

stötta eleven, och att en kartläggning av elevens kunskaper hade hjälpt henne i att ta fram bättre 

material till eleven. 

7.5. Möjligheter 

Lärarna ser många möjligheter med att ha flerspråkiga elever i sin klass. Anna, Carina, Ester och 

Fia anser att deras planering till de flerspråkiga eleverna gynnar även de enspråkiga eleverna. 

Lärarna finner att det bara är bra och underlättar undervisningen både för eleverna och läraren. 

Anna beskriver en möjlighet på detta vis:  

Att man verkligen tänker på att stanna upp och diskuterar ord och ords betydelser. Att det 
är bra för alla, även de som inte är flerspråkiga. Många gånger tror jag att man slänger sig 
med ord som man tror de förstår. Så att de blir ju lite en möjlighet för alla. Och så tror jag 
att de flerspråkiga eleverna får ju många fler ord förklarade för sig och de lär sig även mer 
ord just därför. Och det är ju kanske något man glömmer med de som inte är flerspråkiga. 
(Anna) 

Anna anser att begreppsförklaringar gynnar alla elever oavsett språkliga erfarenheter. Fia i sin tur 

berättar att likaså hon går igenom många ord för sin klass vilken hon ser som en möjlighet.  

När man är medveten om att man har flerspråkiga elever så förklarar man ju mycket och 
är väldigt tydlig och det tror jag är väldigt positivt för nästan alla elever. För det är ju inte 
bara flerspråkiga elever som behöver tydlighet och få saker förklarat på olika sätt och flera 
gånger. (Fia) 

Fias anpassningar hon har satt in till sina flerspråkiga elever, såsom större tydlighet och repetition 

av ord med mera, har dessutom varit fördelaktigt till hennes enspråkiga elever. Carina nämnde 

precis som Anna och Fia hur gynnsamma hennes anpassningar har varit för alla hennes elever.  Två 

av lärarna beskriver hur elever som delar förstaspråk kan hjälpa varandra med språken och 

förståelse. Bea, Carina, Ester och Fia anger att de upplever att flerspråkighet ger eleverna 

motivation och inspiration till att lära sig ett nytt språk. Eleverna visar även på en acceptans med 
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att alla inte alltid förstår exempelvis regler eller instruktioner och kan därefter hjälpa till med att 

förklara. Detta är vad Ester uppgav om det:  

Svenska eleverna lär sig att språk inte är lätt. Jag brukar ha en folksaga på arabiska där de 
svenska eleverna får gissa vad den handlar om och min flerspråkiga elev får visa upp det 
den kan, det tycker jag är viktigt. Eleverna får då en annan förståelse för andra och 
respekterar om någon gör fel eller inte kan reglerna på rasten och så vidare. (Ester) 

Carina delar samma tankebanor som Ester, och beskriver att hennes elever har blivit mycket mer 

öppna och förstående för att det finns flerspråkiga elever i klassen. Två av lärarna hävdar att det är 

väldigt roligt att blanda olika kulturer med den svenska och kunna se skillnader och likheter mellan 

dem. Carinas elever brukar få säga olika ord, sjunga sånger och liknande för att delvis visa upp vad 

de kan och delvis för att dela med sig av sina kulturer. När eleverna berättar om något från sin 

kultur brukar eleverna vara väldigt nöjda och stolta över vad de kan som inte de andra i klassen har 

kunskap kring, vilket Carina berättade på det här viset:   

Vi brukar ofta börja dagen med när vi ska kolla vilket datum och vilken dag det är - då 
brukar alla få säga det på sitt språk och då brukar de få känna sig lite stolta över att ‘Jag kan 
ett språk som alla inte kan här inne. Som inte ens läraren kan’. Så det tycker jag är roligt. 
(Carina) 

I Fias klass gör de liknande som i Carinas, hon berättar att hennes elever brukar sjunga sånger, lära 

ut olika ord och visa danser som de brukar göra hemma vilket visar tydligt på hur olika vi alla är 

och gör i olika kulturer. Fia beskriver att hon antar det har stärkt hennes klass väldigt mycket och 

att eleverna blir mer nyfikna på andra kulturer och språk i världen. Alla lärare nämner att eleverna 

försöker hjälpa varandra i den mån de kan. Det kan vara att de enspråkiga eleverna hjälper de 

flerspråkiga eleverna, och att de flerspråkiga eleverna hjälper andra flerspråkiga elever. Disa berättar 

att hennes elever förstår varandra bättre ibland än när hon själv förklarar, vilket hon sa på detta vis: 

De är ibland som att när barnen ska försöka förklara någonting för dom så förstår dom! 
De är som att barnen har något språk som inte vi har. Jag vet inte. Jag tror att det är på ett 
annat sätt. Att de kan visa på ett annat sätt vi inte tänker på. (Disa) 

Disa är imponerad hur väl hennes elever kan hjälpa och förklara ord för varandra. Bea förklarar att 

hennes elever brukar hjälpa varandra men ibland krävs det att hon parar ihop en enspråkig elev 

och en flerspråkig för att de ska ta hjälp av varandra. Carina kan ibland sätta ihop en lässtark elev 

med en som har svårt med läsningen för att de ska lära sig av varandra. Ena får läsa och förklara 

och den andra får lyssna och lära sig nya ord och begrepp i olika sammanhang. Anna och Carina 

benämner att deras klassrumsklimat är öppet så att ta hjälp av varandra är inget ovanligt eller 

konstigt. Annas yttrande:  

Ja och det blir ju ett väldigt öppet klimat i klassrummet där man känner att man vågar ta 
hjälp av varandra. Sen så är det ju ... att de andra har ju andra språk som dom är jätteduktiga 
på. Så de ser ju inte på varandra som att den här kan jättelite, utan de förstår ju att den kan 
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jättemycket fast på ett annat språk. Och det är ju också, de lär ju sig också av varandra. 
(Anna) 

Anna anser att det är väldigt positivt att eleverna kan kommunicera och hjälpa varandra, vilket 

bidrar till att de får en bra stämning i klassen. Anna, Ester och Fia nämner att eleverna lär sig 

mycket av varandra både språk- och kulturmässigt. Eleverna är väldigt nyfikna på varandra och 

undrar mycket om alla olikheter och likheter som finns sinsemellan. Ester tar upp ett exempel om 

en lektion där de samtalar kring majbrasor. Hon nämner att detta är ett tillfälle att lyfta likheter och 

skillnader mellan högtider inom olika kulturer och eleverna får tillfälle att berätta från deras egna 

erfarenheter. Ester hävdar att det är väldigt lärorikt och intressant att anamma fler kulturer i skolan 

i och med att det inte finns många flerspråkiga elever på hennes skola. Hon anser att eleverna blir 

mer öppna och nyfikna på varandra. Fia berättar att hennes elever är väldigt stolta när de fick visa 

upp sina kunskaper och känna sig duktiga i och med att de arbetar lite hårdare än alla andra på 

grund av att de inte riktigt har språket för att klara av allt i lika hög grad. 

7.6. Undervisningsmaterial 

Lärarna uppger olika slags undervisningsmaterial som finns tillgängligt i arbetet med flerspråkiga 

elever. Flera av lärarna berättar att de utgår från modersmålet på de elever som har ett annat 

förstaspråk än svenska. Tre av informanterna nämner digitala läromedel som barnen får arbeta 

med. Bland annat hade Anna en inläsningstjänst där eleverna får samma text på deras förstaspråk 

som på svenska upplästa för dem. Bea och Ester talade också om digitala läromedel som finns 

tillgängliga för eleverna utifrån deras förstaspråk. Inläsningstjänsterna Ester använder sig av är 

Polygutt och Ugglo. Bea arbetade speciellt på ipads med olika programvaruapplikationer. Ett av 

Annas arbetssätt är ASL, Att skriva sig till läsning. Hon säger såhär om den metoden:  

Vi använder oss av ASL. Det betyder att skriva sig till läsning. Och då innebär det att 
eleverna skriver i en app där appen ljudar bokstäverna för dem medans de skriver, så de 
hör. De trycker bokstaven och de hör ljudet. Och sen när de har skrivit ett ord och gör 
mellanrum då ljudar appen även ordet. Då hör de även själva ifall ordet låter rätt om eller 
om det är någonting som låter tokigt. (Anna) 

Hon anser att ASL är till stor tillgång för hennes flerspråkiga elever i arbete med läsande och 

skrivande. Tre av lärarna tar mycket hjälp och stöd av deras kollegor, antingen får dem material 

eller tips på olika appar/tjänster eller arbetsmaterial exempelvis olika arbetsblad. Disas kollega 

hjälper henne med att ta fram material som är på elevens förstaspråk. Detta berättar hon:  

För hon är ju som mer insatt i det här. För hon tillverkar ju eget material. Hon är jätte 
ambitiös. Det finns ju inte människor som, somaliska du vet, de är ju lite ovanligt. De som 
pratar arabiska hör man ju på andra skolor de kan få hjälp av andra som kan arabiska på ett 
annat sätt. Men just de här udda språken, det är jättesvårt. (Disa) 
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Disa förklarade att hon uppskattar kollegas hjälp med att ta fram material till en av sina flerspråkiga 

elever eftersom hon själv inte kan elevens språk. I Carinas samarbete med läraren i sva på skolan 

får hon låna en specifik lärarhandledning för flerspråkiga elever. Däremot anser Carina ibland att 

materialet fortfarande är för utmanande för hennes elever, trots att materialet är anpassat. Det mest 

utmanande i läromedlet hon använder är begreppen. Alla elever arbetar med liknande 

undervisningsmaterial fast på olika nivå för att eleverna ska bli bemött på den nivå de befinner sig. 

Disa uppger Bokstavshissen som ett material hon använder med sina elever. I Bokstavshissen 

beskriver hon att de går  igenom bokstäverna, deras ljud, föremål som är kopplade till bokstav och 

även ibland sånger som hör till bokstaven.  
 

Esters flerspråkiga elev arbetar i förskoleklassens arbetsbok i svenska istället för ettans bok som 

resterande elever i klassen har, i den finns det mer bildstöd vilket hon anser stöttar eleven mycket 

för att eleven ska ta sig vidare med sin ordförståelse. Fia anser att undervisningsmaterialet hon 

använder till enspråkiga elever inte fungerar till de flerspråkiga eleverna och således specialanpassar 

hon materialet till lättare uppgifter och texter. Hon sätter både den enklare och svårare varianten 

framme vid tavlan så eleverna kan välja utefter vad eleven känner att den klarar av och vilken nivå 

eleven ligger på.  
 

Bea har likadant undervisningsmaterial till alla elever och arbetar mycket med Praxisalfabetet, 
InPrint och flertalet bilderböcker. InPrint är ett layoutprogram där lärare kan skapa eget 
utskriftsmaterial med symbol- och bildstöd. Bea uttrycker att hon saknar material för undervisning 
av just flerspråkiga elever, och att de utgår i stor utsträckning från samma material oberoende av 
elevens språk. Det hon anser är positivt är att ha stor tillgångar till bilderböcker i klassrummet som 
kan användas för att diskutera med de flerspråkiga eleverna. Således kan eleverna själva utifrån eget 
initiativ ta upp böcker för att titta i och försöka sätta ord på vad de ser med hjälp av bilderna i 
boken. 
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8. Analys och Diskussion 

Här nedan kommer vi att analysera resultatet av studien och föra en diskussion utifrån studiens 
frågeställningar kopplat till tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. 

8.1. Hur uppger lågstadielärare att de anpassar sina arbetssätt inom läsande 
och skrivande utifrån flerspråkiga elever?  

8.1.1. Bildstöd 

Resultatet visar på att samtliga lärare uppgav att de använder sig av bildstöd i någon form när de 
arbetar med flerspråkiga elever. Lärarna motiverar detta genom att de berättar hur de använder sig 
av bildkort, bildscheman, att de ritar för eleverna och eleverna själva får rita. Resultatet 
sammanfaller med det Benckert (2000) påpekar i nödvändighet av tydlighet i form av bilder för att 
elevers förståelse för språket ska öka. 

8.1.2. Ordförståelse 

Lärarna talade om vikten av ordförståelse för flerspråkiga elever när det kommer till läsningen. 

Följaktligen ansåg lärarna att det är extra viktigt att vara tydlig och förklara, diskutera eller på andra 

sätt försöka öka elevernas förståelse kring ord, speciellt i det avseende när det kommer till mer 

ämnesspecifika ord. Wedin (2009) talar om hur monologen kan fungera som en brygga mellan 

vardagsspråk och skolspråk. Mer specifikt för de elever som inte kommer i kontakt med dessa ord 

eller uttryck utanför skolans ramar, vilket ofta är elever med svenska som andraspråk.  

Wirdenäs (2013) anger likaså att elevernas skrivutveckling påverkas av vilket språkbruk läraren 

använder i undervisningen. Det är för läraren en balans att inte använda vardagsspråket i för stor 

utsträckning i undervisningen. Läraren bör istället tänka på de språkliga valen under lektionstid och 

inte förenkla skolspråket för mycket och ofta.  
 

Lärarna uppgav hur de ofta förklarar orden utan att ersätta dem med enklare ord, för att skapa en 

förståelse för de ämnesspecifika orden. Ett problem som kan uppstå är att lärare enbart tänker på 

vilka de svåra orden är och att det endast är de ämnesspecifika orden som behöver förklaring. Men 

vissa elever kan även behöva förtydligande av de vardagliga orden. Det var en lärare som uppgav 

att hon kom på sig själv med att någon gång förbisett ord hon antog eleverna kunde, men så var 

inte fallet. Såsom Säljö (2014) beskriver inom det sociokulturella perspektivet som kulturella 

skillnader, där individerna kan ha olika referensramar beroende på den kultur de vuxit upp i. Det 

är inte en självklarhet att en elev som inte är uppvuxen i Sverige har kommit i kontakt med sådant 

som är vanliga företeelser här. Det är viktigt att läraren samtalar och visar på en tydlighet för att ge 

eleverna dessa verktyg.  
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Inom det sociokulturella perspektivet är det av vikt hur läraren ska hjälpa eleven att ta sig vidare 

till nästa nivå via scaffolding. Ges inte eleven tillfälle att möta språket hemma med en vuxen som 

kan hjälpa hen med ordförståelse, är det av yttersta vikt för eleven att få detta möte i skolan. Det 

Vygotskij (1981) betonar med att undervisningen ska utgå från elevernas proximala utvecklingszon, 

där steget till nästa nivå inte får kännas ouppnåeligt för eleven, kan detta komma att ställa höga 

krav på läraren. Lärarens förmåga att uppfatta vilken nivå alla elever befinner sig på för att sedan 

anpassa undervisningen för elevernas språkutveckling är viktig. Gibbons (2016) nämner likaså att 

läraren utifrån scaffolding ska stötta eleverna för att främja elevernas lärande, vilket Säljö (2014) 

hävdar behövs för att en person ska kunna behärska en färdighet de strävar efter. Samtliga lärare 

var väldigt angelägna om att stötta eleverna så att de ska kunna lära och utvecklas inom de olika 

kunskapsområdena.  
 

Två av lärarna uppgav att de samarbetade med läraren i sva på skolan. En av lärarna berättade om 

hur de arbetade med läsläxa. De flerspråkiga eleverna fick först arbeta med ordförståelse, sen läsa 

texten i en enklare version och till sist fick de lyssna på hela versionen i helklass för att de skulle 

följa med. Gibbons (2016) beskrev att det i högläsningssammanhang kan gynna eleverna att lyssna 

på texten ett flertal gånger för att främja förståelsen, speciellt för nyanlända elever.  

8.2. Vilka möjligheter respektive utmaningar i läsande och skrivande ser 
lärare med flerspråkiga elever? 

8.2.1. Möjligheter och utmaningar 

Lärarna uppgav att det fanns en stor mängd möjligheter med att ha flerspråkiga elever i klassen, 

dels språkligt, kulturellt och relationsmässigt. Flera av informanterna uppgav att de hade svårt att 

kommunicera med de flerspråkiga elevernas föräldrar av olika anledningar. En av anledningarna 

var att föräldrarna varken kunde det svenska eller engelska språket. I och med att lärarna själva inte 

hade några språkkunskaper inom de flerspråkiga elevernas förstaspråk har de inte samma möjlighet 

att kommunicera med föräldrarna för att de vidare ska kunna stötta sina elever. Det blev därmed 

en utmaning för lärarna att kunna ha en god kommunikation med de flerspråkiga eleverna och 

elevernas föräldrar. Elevernas språkutveckling inom svenska kan således komma att begränsas till 

den tid som de befinner sig i skolan, eftersom det endast är där som eleverna kommer i kontakt 

med språket. Tvärtemot blir det för de elever som är enspråkiga och dessutom utvecklar språket i 

hemmet med hjälp av föräldrar eller andra som använder sig av språket, alltså sker det kontinuerligt. 

Cummins (2017) nämner att man ska ge vårdnadshavarna strategier för att få barnen engagerade i 

deras utbildning, vilket kan bli ett hinder i detta fall där kommunikationen är bristande. Det blir 

upp till lärarna att hitta tillvägagångssätt för att kommunikationen mellan hemmet och skolan ska 

fungera. Exempelvis kan man anlita en tolk för att kunna kommunicera med föräldrarna eller ta 
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kontakt med en modersmålslärare. Cummins (2000b) nämner att man inte ska låta elevens 

kunskapsmässiga utveckling vänta för att endast lägga fokus på att stärka språket som talas i skolan. 

Eleven måste få tillgång till både sitt förstaspråk och det språk som talas i skolan och sätta språket 

i konstant fokus i alla ämnen. Ladberg (2003) lyfter fram att det finns en risk med att se 

undervisning av ett språk ske på bekostnad av ett annat språk och därför blir synen på flerspråkighet 

problematiskt.  
 

Benckert (2000) uppgav att inlärning av språk är tidskrävande och att det krävs repetition för att 

elever ska kunna ta till sig ytterligare ett språk för att därefter kunna hantera språket i större 

utsträckning. Cummins (2017) nämner ett sätt för lärare att kunna mäta elevernas kunskaper vilket 

är genom att eleverna ska få skriva på sitt förstaspråk. Läraren ska därefter översätta texten, detta 

för att eleven ska få bättre möjlighet att uttrycka sig och lära sig den grammatiska strukturen genom 

att få sin text översatt. Informanterna i denna studie hade däremot ingen kunskap inom något av 

de språk som deras flerspråkiga elever talade, vilket inte gör det möjligt att kunna tillämpa strategin. 

Det kan bli ett problem för läraren att veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och hur de 

ska hjälpa dem att utvecklas när en “språklig barriär” inte tillåter eleverna att uppvisa sina redan 

befintliga kunskaper.  
 

Alla lärare uttryckte att de brukade framhäva deras flerspråkiga elevers förstaspråk på något sätt i 

undervisningen. Det kan leda till att eleverna känner sig mer motiverade till att lära sig ett nytt språk 

enligt Benckert (2000), beroende på lärarens synsätt på flerspråkighet. Det krävs att läraren har en 

öppen attityd och visar intresse till elevens förstaspråk för att främja elevens motivation till att lära 

sig ett nytt språk, i det här fallet svenska. Läraren behöver visa att elevens förstaspråk är lika 

betydelsefullt som det svenska språket. Informanterna gav ett genuint intresse av deras flerspråkiga 

elevers härkomst och försökte ta tillvara på den så mycket som möjligt. När informanternas elever 

fick visa upp sina kunskaper på sitt förstaspråk blev de enspråkiga eleverna väldigt nyfikna och 

intresserade av deras kultur och språk. Några lärare uppgav att deras enspråkiga elever blev väldigt 

inspirerade till att i framtiden vilja studera ett till språk i samband med att de flerspråkiga eleverna 

fick visa sina språkkunskaper. Informanterna ansåg att det var till stor fördel att få eleverna att inse 

vikten av att kunna flera språk. En lärare nämnde att de brukade jämföra, se skillnader och likheter, 

mellan olika kulturer vid högtider och detta var väldigt uppskattat bland eleverna. 

8.2.2. Gynnar varandra 

Det faktum att samtliga informanter hade heterogena klasser med både enspråkiga och flerspråkiga 

elever bedömde de vara en fördel. Flera av lärarna talade om hur eleverna kom att visa intresse för 

flerspråkighet och att både lärarna och eleverna ansåg detta som ett positivt attribut. Benckert 

(2000) och Cummins (2000b) talar om hur lärarens syn på elevernas bakgrunder och identiteter 
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kommer att ha en påverkan på elevernas kunskap och självbild. Lärarna i denna studie talar om 

öppenhet och att de låter elevernas identiteter ta plats i undervisningen vilket visar på att lärarna 

har en positiv uppfattning kring flerspråkighet. Vidare synliggörs genom det också i och med hur 

lärarna uppgav att de låter barnen vara med och visa kunskaperna de har i sitt första språk. Eleverna 

fick exempelvis utrymme att säga veckodagar, sjunga sånger eller lära ut ramsor tillhörandes deras 

förstaspråk. Rosén och Wedin (2015) menar att detta är bra för att eleverna ska känner att de tillhör 

en gemenskap och känna samhörighet med klassen. Elevernas självförtroende blir således också 

stärkt av att lärarna kontinuerligt låter elevernas flerspråkighet synliggöras i klassen. Cummins 

(2017) påpekar likaså att det är en fördel att eleverna får visa upp vad de kan på deras förstaspråk. 

Cummins påstår att det är ett sätt för eleven att få bekräftelse och respekt av läraren så eleven 

känner sig trygg och därefter kan gå in i inlärningsprocessen.  
 

Lärarna uppgav att eleverna tar hjälp av varandra vilket tyder på “Collective Scaffolding” som 

Donato (1994) benämner. Det stärks av en lärare som uttryckte hur de elever som hjälper andra 

även själva lär sig genom att de får förklara och på så sätt reflekterar mer och också skapar en 

djupare förståelse. Detta var något som lärarna uppgav ägde rum mellan samtliga elever och inte 

enbart avgränsat till vilket språk eleverna talade. Vissa lärare upplevde att eleverna kunde få bättre 

förståelse från en jämnårig än vad en lärare kunde förklara. Det kan säkerligen fungera i vissa 

sammanhang men det krävs fortfarande en lärare för att förstå elevernas kunskapsnivå och leda 

dem vidare till nästa nivå. 

8.2.3. Förväntningar 

Resultatet av Dambers (2010) studie visar att lärarens förväntningar på sina elever har stor roll i 
elevernas framgång. Likaså ansåg Gibbons (2016) att lärarens höga förväntningar ökade 
andraspråkselevers prestationer. Informanterna i denna studie visade att de hade en tilltro till sina 
elevers förmågor. Vid diskussion kring undervisning talade lärarna om hur de informerar eleverna 
vad som förväntas av dem under lektionen, exempelvis att de ska skriva fint, diskutera kring en text 
eller producera en viss typ av text. I samtal med lärarna talades det även om hur viktigt det är att 
göra undervisningen till något lustfyllt för eleverna och att de ska känna glädje över skolan. Damber 
(2009) uttrycker att lärarnas egna inställning till skolan kommer att spegla av sig i elevernas attityder. 
Vad för en typ av lärare som eleven möter i skolan är en stor framgångsfaktor i hur de ska växa 
kunskapsmässigt. Samtliga av lärarna uttryckte positiva inställningar och uppgav många möjligheter 
som de fann i arbetet med flerspråkiga elever. 
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8.3. Vilket/vilka undervisningsmaterial främjar, enligt lärarna, flerspråkiga 
elevers läsande och skrivande? 

8.3.1. Digitala läromedel 

Värt att uppmärksamma var att de lärare med utbildning inom svenska som andraspråk uppgav 
digitala läromedel som undervisningsmaterial vid arbete för att främja flerspråkiga elevers läsande 
och skrivande. De lärare som inte hade utbildning inom området uppgav inte att de använde sig av 
digitala verktyg i samma utsträckning. Bland de digitala undervisningsmaterialen lärarna uppgav att 
de använde var inläsningstjänster omtyckt. Eleverna kunde oftast finna texter och böcker på sitt 
förstaspråk. Några lärare berättade att en elev kunde först läsa på sitt förstaspråk och sedan läsa 
samma bok fast på svenska. Därmed fick eleven både öva att läsa på sitt förstaspråk och sedan på 
det svenska språket. Både elevernas språkliga- och kunskapsutveckling gynnas av att använda flera 
språk i skolan vilket även den tidigare forskningen som Reath Warrens (2017) studie pekar på. 
Vidare skapade eleven därmed en större förståelse för texten och dess innehåll. Att ge eleverna 
tillgång till dessa digitala verktyg är någonting som Cummins (2017) policy förespråkar. Det hjälper 
således elevernas möjlighet att stärka sig i språket och utveckla en mer effektiv undervisning för att 
främja elevernas språkkunskaper.  

8.3.2. Samma material 

En av informanterna uttryckte att de saknade undervisningsmaterial anpassat speciellt för 
flerspråkiga elever, men hävdade även att det fungerade att använda samma material för både de 
enspråkiga och flerspråkiga eleverna. Att utgå från samma material för alla elever är motsägande 
med det vad läroplanen (Skolverket, 2019) uttrycker. Läroplanen tar upp att undervisningen ska 
anpassas efter individen, likväl det Benckert (2000) talar om att undervisning för inlärning av ett 
nytt språk för flerspråkiga elever inte bör utgå från böcker utformade för enspråkiga elever. 
Huruvida detta fungerar i praktiken kan vi inte klargöra för, det kan vara så att det är lärarnas 
anpassningar kring materialet som blir av vikt istället för materialet själv. Flera av informanterna 
arbetade mycket med att lära ut alfabetets bokstäver och dess ljud. Några av lärarna tog hjälp av 
Praxisalfabet vilket de såg som gynnsamt för samtliga elever. Eleverna kunde efter en kort tid 
koppla bokstav och bild till varandra och lättare forma ljud. I sin tur ledde det till att eleverna lärde 
sig alfabetet och bokstavsljuden, vilket således fick eleverna att börja läsa och skriva.  

8.3.3. Anpassat material 

Samtliga flerspråkiga elever som befann sig i informanternas klasser fick i varierad omfattning 

uppgifter på sitt förstaspråk. Reath Warren (2017) nämner, att flerspråkiga elever gynnas mer av att 

använda flera språk i skolan både för den språkliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen. 

Samtliga informanter uppgav att eleverna får träna både på sitt förstaspråk och på det svenska 
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språket i undervisningen, vilket är positivt att lärarna har tillgång till olika material på olika språk 

och sätt.  
 

Många av lärarna tog hjälp av kollegor precis som Norling och Sandberg (2017) redogjorde i sin 

studie. Norling och Sandberg uppgav där att förskoleklassens lärare och läraren i årskurs 1 tog hjälp 

av kollegor och expertis men att förskollärarna samarbetade mer med föräldrarna när det gällde 

elevernas språk- läs- och skrivinlärning. Vissa lärare svarade att de förenklade uppgifterna för de 

flerspråkiga eleverna. Det finns en risk med att förenkla uppgifter där eleverna kan tappa 

motivationen för lärandet. Gibbons (2016) förespråkar att läraren ska ge eleverna utmanande 

uppgifter för att främja elevernas kunskaper. Vid för enkla uppgifter kan eleven tappa motivationen 

och inte se mening i uppgiften, medan vid för svåra uppgifter kan eleven känna att det är omöjligt 

och ouppnåeligt. Det är därför viktigt att läraren finns där som den brygga eleverna kan använda 

sig av och genom olika verktyg hjälpa eleverna att ta sig vidare i sitt lärande.  
 

Elevernas inställning till läsandet och skrivandet är viktigt för att eleverna ska gå in i en 

inlärningsprocess. För att elever lättare ska kunna läsa och förstå innehållet av en text hänvisar 

Kullberg (1992) till användning av böcker som har ett visuellt sammanhang med texten. Hon menar 

att bilderböcker där texten och bilder har ett samband har en positiv betydelse för barnens 

skriftspråks- och talspråksutveckling. Samtliga lärare använde sig av bilderböcker. Det motiverades 

av lärarna med att bilderna förklarar mycket av vad texten innefattar, så de flerspråkiga eleverna 

kunde läsa texten och därmed förstå innehållet genom att titta på bilderna.   
 

En av lärarna berättade att hon ibland kunde börja med att visa bilder och sedan får eleverna gissa 

som kan komma att stå i texten. Efter eleverna gissat på vad de förmodar att texten handlar om 

läste läraren texten. Läraren brukade göra samma med en bok på en av de flerspråkiga elevernas 

förstaspråk. Klassen gissade först vad varje uppslag handlade om genom att granska bilderna till 

texten och efter det fick den flerspråkiga eleven läsa texten till bilderna. Det arbetssättet var enormt 

uppskattat av alla elever. Vi själva tyckte att det lät som ett väldigt intressant och meningsfullt 

lärande och skulle tänka oss att arbeta med samma upplägg någon gång i framtiden. På så sätt får 

eleven möjlighet att läsa på sitt förstaspråk, översätta till svenska och förklara om det finns 

oklarheter. De andra eleverna får förmodligen upp ögonen för andra språk och kulturer vilket vi 

anser är viktigt att sätta in i våra klassrum så alla ska känna sig välkomna och engagerade hos 

varandra.  
 

Någonting som vi uppmärksammade när vi analyserade resultatet av studien var att lärarna enbart 

lyfte möjligheter och utmaningar med elever med ett annat förstaspråk än svenska. Detta exkluderar 

de elever med svenska som förstaspråk, men som fortfarande uppfyller kriterierna för att vara 
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flerspråkiga. Det var ingen av lärarna som exempelvis kom att nämna utmaningar med att 

undervisningen är för lätt för eleven. Exempelvis en elev som är flerspråkig och har engelska som 

förstaspråk, kan denne då tappa motivation eller lust till lärande på engelskalektionen? På grund av 

att eleven blir understimulerad om hen ska öva de huvudsakliga grunderna som att räkna till tio 

eller lära sig namnen på färger. Anledningen till att lärarna inte uppmärksammade detta kan 

däremot ha att göra med att de enbart utgick från de elever de hade nu och i stunden inte kom att 

tänka på tidigare elever eller andra klasser de mött.  
 

Sammanfattningsvis visar lärarna på att de använder sig av mediering och scaffolding i stor 

utsträckning likt vad det sociokulturella perspektivet förespråkar. Eleverna uppmanas genom olika 

verktyg, både fysiska och språkliga att ta till sig språket som lärs i skolan och skapa en förståelse 

för det. Samtidigt som eleverna inte blir försummade av de övriga språk de identifierar sig med. 

Lärarna uppges finnas tillgängliga för att möta eleverna och stötta dem vidare i deras lärande. En 

avslutande reflektion som kom med detta arbete är hur mycket resultatet speglas av det faktum att 

studien är begränsad till de yngre åldrarna i skolan där läsande och skrivande är färdigheter som 

alla elever kämpar med i olika utsträckning. 
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9. Konklusion 

Denna studie syftade till att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med flerspråkiga elever inom 

läsande och skrivande. Vi fann att lärarna på skolorna i hög utsträckning uppger att de arbetar med 

att anpassa undervisningen med tanke på flerspråkiga klassrum. Vi uppfattar däremot även att 

lärarna känner en otillräcklighet i arbetet med flerspråkiga elever för att kunna möta dem på deras 

nivå. Även fast studien är utförd med sex olika informanter upplever vi att uppfattningen delas av 

fler lärare än endast de som ingår i denna studie. Faktum är att flerspråkighet är vanligare idag än 

enspråkighet och att majoriteten av klassrummen idag har elever med ett annat modersmål än 

svenska.  
 

För att bygga ut studien i vidare forskningssyfte hade vi velat åskådliggöra elevernas åsikter och få 

en bredare inblick i hur det verkligen ser ut i klassrummen och ifall detta stämmer överens med 

lärarnas uppfattning. En vidare utbyggnad av denna studie hade kunnat utföras genom intervjuer 

med elever och observationer i klassrummen hos de informanter vi har använt oss av. På så vis 

skulle vi få en mer omfattande verklighetsbild av hur det egentligen ser ut och inte enbart lärarnas 

perspektiv. Även en aspekt som vi känner hade varit intressant att undersöka är  hur flerspråkiga 

elever får handledning på sitt modersmål, och även hur modersmålslärare uppger sig arbeta med 

de flerspråkiga eleverna.  
 

Avslutningsvis anser vi att vår studie kan bidra till en ökad inblick i hur arbete med flerspråkiga 

elever upplevs av lärare i grundskolan där grunden för språket ska läras in. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsblad 

Information om en intervjustudie 

Vi är två lärarstudenter som går vår åttonde termin på lärarprogrammet vid institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vi har nu påbörjat vårt andra 

självständiga arbete och ska därför utföra en studie där vi använder oss av intervjuer av lärare.  
 

Studien kommer att handla om lärares uppfattning av flerspråkiga* elevers läsande och skrivande. 
 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och ditt deltagande i studien beräknas ta ca 30 min.  
 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på så sätt att ingen obehörig kommer att kunna ta del 

av det, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningen av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer allas personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än studien och presentationen av studiens resultat.  
 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 

Kontaktuppgifter till oss som genomför studien:  
 

Jennifer Larsson 
 

Lovisa Vincent Bergman 

 

Studiens handledare:  

Sari Vuorenpää 
 

* Skolverket (2018, s. 11) benämner begreppet flerspråkighet som när en elev kan använda två eller 

fler språk. Det betyder däremot inte att eleven behöver vara på samma kunskapsnivå när det 

kommer till de olika språken.  
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande av studien  
Studien handlar om lärares uppfattning om flerspråkighet. Studien kommer utföras inom ramen 

för självständigt arbete. Studien utförs av Jennifer Larsson och Lovisa Vincent Bergman som går 

åttonde terminen på grundlärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas 

in och transkriberas.  
 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att studier inte utförs på insamlad data, 

även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av den insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlad data är avsedd för den aktuella studien, men 

inte för andra ändamål. 
 

Lärarens namn: ………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………. 

Underskrift 
 

…………………………………………………………………. 

Ort och datum 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation om läraren 

Berätta lite om vilken utbildning du har? (inriktning, examensår, osv)  

Hur länge har du arbetat i grundskolan? Med vilka årskurser? Nuläget? 

Vad innebär flerspråkighet för dig?  

Har du någon utbildning i arbete med flerspråkiga elever? 

Vad har du för erfarenhet av flerspråkiga elever?  

Undervisar du några flerspråkiga elever i nuläget?  

 

1. Hur anpassar lågstadiets lärare deras arbetssätt inom läsande och skrivande utifrån 
flerspråkiga elever?  
Hur arbetar du med flerspråkiga elevers läsande?  

Hur arbetar du med flerspråkiga elevers skrivande?  

Kan du beskriva någon lektion eller arbetsområde där du använde dig av ett framgångsrikt 

arbetssätt för de flerspråkiga elevernas läsande/skrivande? 

Kan du beskriva någon lektion eller arbetsområde där du inte använde dig av ett lika framgångsrikt 

arbetssätt för de flerspråkiga elevernas läsande/skrivande? 

 

2. Vilka möjligheter respektive utmaningar i läsande och skrivande ser lärare hos 
flerspråkiga elever?  
Kan du nämna någon/några utmaningar med att ha flerspråkiga elever i undervisningen med deras 

läsande/skrivande Vilka?  

Kan du nämna någon/några möjligheter med att ha flerspråkiga elever i undervisningen med deras 

läsande/skrivande? Vilka?  

Är det något speciellt man ska tänka på med flerspråkiga elever i syfte med att undervisa 

läsande/skrivande? 

 

3. Vilket undervisningsmaterial främjar flerspråkiga elevers läsande och skrivande? 

Använder ni något undervisningsmaterial som är anpassat efter flerspråkiga elever avsett för deras 

läsande? Vilket? Hur fungerar det? Vad är bra? Brister/saknas det något?  

Använder ni något undervisningsmaterial som är anpassat efter flerspråkiga elever avsett för deras 

skrivande? Vilket? Hur fungerar det? Vad är bra? Brister/saknas det något?  

 

Övrigt 
Är det något du vill tillägga? 


