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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. Vi 

tittade inte på utförande utan på lärares uppfattning om arbete kring flerspråkighet. Våra 

frågeställningar som vi utgick ifrån var hur lärare uppfattar att de anpassar sin undervisning i 

flerspråkiga klassrum, vilka metoder lärare använder för att ta tillvara på flerspråkigheten i 

undervisningen och även vilka faktorer lärare anser att de bör ta hänsyn till i flerspråkiga klassrum.  

Som metod använde vi oss av intervju i form av respondentkaraktär och valde att intervjua nio 

lärare. Dessa lärare är yrkesverksamma i olika skolor som är belägna i en mellanstor kommun i östra 

Svealand. Vi har varit ute i fem olika skolor där vi har intervjuat en till två lärare från varje skola. 

Dessa lärare har även varit verksamma i olika årskurser i skolans tidigare skolår. 

Vid intervjuerna använde vi oss av en halvstrukturerad form då vi ville ha en dialog med lärarna 

kring flerspråkighet. Valet av informanter baserades på kunskap och erfarenhet inom arbetets 

studieområde. Under intervjuerna utgick vi från fyra huvudteman med tillhörande underteman som 

vi hade förberett innan genomförda intervjuer.  Intervjuerna började med uppvärmningsfrågor 

sedan tematiska frågor och därefter ställde vi direkta frågor för att slutligen avsluta intervjuerna 

med tolkande frågor. De ljudinspelningar och den text som fanns från den insamlade data 

bevarades under uppsatsens gång men förstördes efteråt, efter universitetets givna riktlinjer. 

Resultatet av detta arbete blev att lärare ansåg sig anpassa sin undervisning till flerspråkiga elever. 

De menade också att som lärare bör man ta hänsyn till olika faktorer i undervisningen med 

flerspråkiga elever för att denna ska vara givande. De intervjuade lärarna hävdade att de bör 

använda kroppsspråket mer, anpassat språk och böcker men även ta hänsyn till flerspråkiga 

föräldrars syn på skolan. Lärarna lyfte även fram att de bör använda sig av mer material och 

förenkla materialet som redan fanns vid arbetet med flerspråkiga elever. Slutligen ville vi med detta 

arbete belysa vikten av kunskap och kompetenser inom språk i flerspråkiga klassrum då vi kom 

fram till att detta är något som behövs för en givande undervisning.  
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Nyckelord 

Nyckelord: Flerspråkighet i skolan, Grundskola, Respondentintervju, Flerspråkighetsundervisning. 
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FÖRORD 

Tack,  

… till de pedagoger som ställt upp på intervjuer och gjort detta arbete möjligt. 

… till våra familjer som ställt upp och varit förstående under arbetets gång.  

… till oss själva för ett gott samarbete.  

Uppsala, 2013 

Razan Alkafri och Josephine Hellberg  
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INLEDNING 

Läraryrket framställs idag i media och inom lärarutbildningen som ett väldigt viktigt och 

ansvarsfullt arbete när det gäller både lärandet och utvecklingen av integrerade 

samhällsmedborgare. Eftersom Sverige har blivit alltmer flerspråkigt och mångkulturellt så har 

skolorna också blivit det. Flerspråkigheten växer i dagens svenska skola och detta kan man se på 

den statistik som finns, där man jämför antal elever som var berättigade modersmålsundervisning 

år 2000/2001 och år 2010/2011. Antal elever berättigade till modersmålsundervisning år 

2000/2001 var 125 253 elever och år 2010/2011 hade det ökat till 181 412 elever. I procentandel 

var 11,9 % berättigade till modersmålsundervisning år 2000/2001, och hela 20,5 % var berättigade 

till modersmålsundervisning år 2010/2011 (Skolverkets lägesbedömning Del 1, 2011, s.54). Med 

detta i åtanke anser vi att det är viktigt att som lärare vara medveten om vad man gör och hur 

flerspråkigheten spelar in i undervisningen men också att det ska få ta plats i klassrum.  

Lindberg (2009, s.19) skriver att alla lärare i dagens svenska skola behöver ha kunskaper om 

språkutveckling för flerspråkiga elever eftersom de spelar en avgörande roll för flerspråkiga elevers 

språk inom alla ämnen. Hon menar även att det i dagens skola är uppenbart att man som lärare bör 

ha en helt annan beredskap än innan, då bland annat klass och språk har en annan komplexitet än 

tidigare. Därför undersöker vi med denna studie hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga 

klassrum.  

När vi i detta arbete skriver om flerspråkighet och flerspråkiga klassrum menar vi flerspråkighet i 

den mening att eleverna ej har svenska som modersmål men som inte heller har något nordiskt 

språk som modersmål. Den flerspråkighet vi fokuserar på i detta arbete är flerspråkigheten som 

finns bland elever som kommer från länder eller som har föräldrar som kommer från länder där 

man inte pratar svenska eller något annat nordiskt språk, där skolan blir den plats där det svenska 

språket måste behärskas till en viss del för att tillgodose sig kunskap. Harding och Riley (1994) 

beskriver flerspråkighet som en variation av språk och på vilket språk man väljer att göra sig 

förstådd i olika situationer (Harding och Riley 1994, s. 36) och vi menar att för dessa elever blir 

svenskan ett språk att göra sig förstådd i när de kommer till skolan och de situationer som finns i 

skolan.Något som också behandlas är hur flerspråkighet kan tas till vara på och hur man kan arbeta 
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med detta på olika sätt som lärare. Arbetet med flerspråkighet är ett ämne som har intresserat oss 

länge under vår utbildning då detta kommer att vara en del av det arbete som vi kommer att utföra 

i vårt framtida yrke. Detta arbete tar upp flerspråkighet som ett fenomen som finns i klassrum och 

som en del av undervisningen. En social aspekt finns också med som en del av flerspråkiga 

klassrum, då vi anser att det sociala spelar roll i lärares arbete och där kontakten med föräldrar har 

en stor betydelse för lärares arbete när det gäller elevers lärande och utveckling.  
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BAKGRUND  

Det svenska samhället har genom åren blivit allt mer etniskt och språkligt heterogent och 

klassrummen har blivit mer mångkulturella än de någonsin tidigare varit. Att arbeta i flerspråkiga 

klassrum och med flerspråkiga elever är något som vi, som blivande lärare i stor sannolikhet 

kommer att göra. I klassrummen möter lärare elever med olika språkkunskaper inom det svenska 

språket och med olika kulturella bakgrunder. Detta kräver att lärare har ett arbetssätt och anpassar 

sin undervisning så att den passar dels gruppen och dels eleverna på en individnivå. Dessa 

arbetssätt bör grunda sig i en medvetenhet om elevernas specifika behov.  

Hyltenstam & Milani (2012, s.43) skriver att Sverige är ett av många länder där det vandrar in fler än 

det vandrar ut, och denna slutsats drar de från en sammanställning av Immigrant-institutet som 

baseras på siffror från SCB, 2009. Andelen ökar fort och har gått upp med fyra procentenheter 

sedan år 2000. Ser man bara till den utlandsfödda befolkningen så har andelen mer än fördubblats 

från 6,7 % år 1970 till 13,4 % år 2007. De modersmål som finns bland de elever i grundskolan som 

är berättigade till modersmålsundervisning finns registrerade. För läsåret 2009/2010 uppges 143 

olika språk i SCB:s statistik.  

Tabell:  

De 10 vanligaste modersmålen bland elever berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan 

år 2000 respektive 2010 samt inom parentes tusental berättigade.                                           

2000 2010 

Arabiska (18,2) Arabiska (32,1) 

Finska (13,9) Bosn./Kroat./Serb. (14,6) 

Spanska (9,9) Spanska (10,5) 

Albanska (7,3) Engelska (10,0) 
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Bosn./Kroat./Serb. (6,9) Somaliska (8,6) 

Persiska (6,9) Finska (8,5) 

Engelska (5,7) Albanska (7,0) 

Turkiska (4,8) Persiska (6,7) 

Polska (4,3) Kurdiska (6,0) 

Kurdiska (4,3) Turkiska (5,9) 

 

(Hyltenstam och Milani, 2012, s.44). 

Denna ökning av elever som är berättigade till modersmålsundervisning gör att det läggs större vikt 

vid lärares språkkompetens men också attityden gentemot flerspråkighet och Jonsson (2005, s.95) 

betonar att lärare som arbetar med flerspråkiga elever bör ha en positiv attityd till elevernas 

bakgrund, visa intresse och utgå från den i undervisningen. Lärarens förhållningssätt, attityder och 

val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske främst för 

flerspråkiga elever (Skolverket, 2011, s.3).  

Lärare i dagens svenska skola behöver ha kunskaper om språkutveckling för flerspråkiga elever 

eftersom de spelar en avgörande roll för flerspråkiga elevers språk inom alla ämnen. Dessutom är 

det uppenbart att det i dagens skola finns kriteriet att man som lärare bör ha en helt annan 

beredskap än tidigare (Lindberg, 2009, s.19). Lärare som arbetar i flerspråkiga klassrum möter 

elever med olika kulturer, bakgrunder och erfarenheter. Deras attityd till dessa olika språk och 

kulturer men även till varandra är betydande för hur väl skolarbetet ska lyckas och för att eleverna 

ska få en positiv skolutveckling, enligt Holmegaard & Wikström (2004, s.565). Därför ska skolan 

ses som en mötesplats där elever från olika kulturer arbetar tillsammans för integration och får 

förståelse för varandra och varandras olika bakgrunder (Granstedt, 2006, s.268).  Det är 

betydelsefullt att läraren kopplar innehållet i sin undervisning till elevens egen referensram i form av 

tidigare kunskaper och erfarenheter och knyter innehållet i den till elevernas vardagsliv samt 
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använder vardagliga ord och uttryck (Holmegaard & Wikström, 2004, s.544; Hajer, 2004, s.49 ).  

Arbetet i flerspråkiga klassrum kräver ett samarbete och en strävan efter en gemensam 

språkpedagogik som gör det möjligt att kunna systematiskt arbeta med de flerspråkiga elevernas 

språk- och kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004, s.540). Lärare kan samarbeta på 

olika sätt och med olika personal på skolan för att underlätta och utveckla elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Att ta hjälp och samarbeta med elevernas föräldrar kan även vara en resurs för 

elevernas lärande. Men så kan även föräldrarnas kulturella bakgrund och sociala status spela en stor 

roll för elevernas språk- och kunskapsutveckling, t.ex. vid läxhjälp om det svenska språket inte är 

fullt utvecklat. I dagens läge får flerspråkiga elever undervisning i svenska som andraspråk där de 

får en speciellt riktad språkundervisning med ett innehåll som ska planeras efter deras behov och 

erfarenheter. Eleverna behöver även utveckla sina språkfärdigheter i de övriga ämnen som upptar 

den största delen av deras skolvardag.  

Det är även viktigt att läraren skapar en positiv attityd hos eleverna när det gäller läsning av olika 

texter, detta kan hon/han göra t.ex. genom att använda sig av skönlitterära texter eller 

tidningsartiklar som kan kopplas till elevernas vardag. I flerspråkiga klassrum bör läraren hela tiden 

ha en dialog med eleverna för att kunna möta var och en av dem i den nivå som de befinner sig i 

(Holmegaard & Wikström, 2004, s.548-552). I denna studie undersöker vi därför hur lärare 

uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. Undersökningen behandlar även vilka metoder lärare 

använder för att ta tillvara på flerspråkigheten i klassrum och vilka faktorer som spelar roll, såsom 

kultur, språk och det sociala området.  
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LITTERATURÖVERSIKT 

Tidigare forskning  

Det finns mycket forskning kring det ämne som vi studerar eftersom arbetet med flerspråkiga 

elever har ökat väldigt mycket och det finns många olika resultat som framkommit i olika studier.  

Begreppet flerspråkighet  

En flerspråkig individ är enligt Hansegård (1974) en som kan skapa ”fullständiga och meningsfyllda 

yttranden på ett annat språk” (Hansegård, 1974, s.65). 

Skutnabb-Kangas är en internationellt känd forskare som förespråkar språklig pluralism. Hon blev 

känd på 1970-talet i Sverige för sina teorier kring flerspråkighet. Hon myntade även begreppet 

”språkliga mänskliga rättigheter” som numera har allmän spridning inom den språksociologiska 

litteraturen som handlar om hotade språk. Hon har under en mycket lång tid förmedlat 

internationella forskningsresultat inom de nordiska länderna.  

Begreppet flerspråkighet är nästintill omöjligt att förklara med en enda definition enligt 

Skutnabb-Kangas (1981). Hon menar att det inte finns en enda allmänt godkänd definition av 

flerspråkighet, då det nästan finns lika många forskare inom ämnet som definitioner 

(Skutnabb-Kangas 1981, s.84). Hon försöker definiera flerspråkighet genom fyra olika kriterier. 

Dessa kriterier är ursprung, kompetens, funktion och attityder (Skutnubb-Kangas 1981, s.84). 

Det första kriteriet, ursprung, utgår ifrån att individen har lärt sig två språk i familjen. Detta 

innefattar infödda talare av båda språken eller att denna simultant har använt två språk från början 

(Skutnabb-Kangas 1981, s.94). Det andra kriteriet som är kompetens utgår ifrån individens vetskap 

om sina språk och att denna behärskar dessa väl. Detta kan dock betraktas som att en individ alltför 

enkelt kan ses som flerspråkig eller att kraven blir för höga att nästintill ingen anses vara flerspråkig 

(Skutnabb-Kangas, 1981, s.85-86, 89). Det tredje kriteriet är funktion och denna utgår ifrån hur 

individen använder det andra språket och hur pass väl denna gör sig förstådd i konkreta 

talsituationer utifrån egna önskemål men även samhällskrav (Skutnabb-Kangas 1981, s.94). Det 

sista kriteriet och som är attityd utgår ifrån individens egen bedömning om dennes behärskning av 
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båda språken men också om individen definierar sig själv som flerspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981, 

s.92, 94). 

Även Harding och Riley (1994) har ett resonemang angående flerspråkighet. De menar att 

flerspråkigheten varierar väldigt mycket beroende på vad man gör på vilket språk, alltså i vilket 

förhållande man står till dem man talar med men också vad man talar om (Harding & Riley 1994, s. 

36).  

Attityder till flerspråkighet 

Hyltenstam & Milani (2012) och Månsson (2009) skriver om att det finns ett stort antal problem 

med modersmålsundervisning och dessa problem kunde konstateras redan när det kallades för 

hemspråksundervisning. Problemen sträcker sig över undervisningens organisation och innehåll, 

såsom oklarheter om olika undervisningsmodeller, begränsad undervisningstid, olämplig 

schemaläggning, olämpliga läromedel, brist på samverkan med skolans övriga undervisning, 

olämpliga undervisningslokaler men också lärarkompetens, lärarutbildning och lärarnas 

arbetssituation. Man kan också se till ämnets negativa status och de negativa attityderna till 

modersmålsundervisning i samhället i stort och lokalt i enskilda skolor (Hyltenstam & Milani, 2012, 

s.65).  Dessa attityder visas även hos nyckelpersoner, såsom lärare och annan skolpersonal. Man 

kan genom Hyltenstam & Milanis (2012) text se två olika attityder. De tar upp att flerspråkigheten 

växer och att antalet flerspråkiga elever ökar. Å ena sidan ska flerspråkigheten få finnas med som ett 

inslag i undervisningen, å andra sidan har flerspråkighet en väldigt låg status och ses inte som något 

positivt.   

Bauman (1973/1999, s. 39) hävdar att på grund av att relationerna definieras utifrån och beroende 

på hur de avgränsas till varandra kan en människas position och tillhörighet i ett givet socialt system 

endast förstås i relation till andra människors position. Denna attityd hävdar Månsson (2009)  

finns i hela det svenska samhället och denna uppdelning för samman och avskiljer människor från 

varandra och placerar dem i olika kategorier som definierar deras sociala, ekonomiska, nationella, 

etiska och religiösa tillhörighet. Detta säger han lägger grunden för uppdelningen ”vi” och ”dem”. 

Månsson (2009, s.158) belyser också att vi bör lära oss att leva med varandra och omfamna de 

olikheter som finns mellan olika individer, men att detta ses som en didaktisk utmaning och kräver 
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annorlunda attityder.  

Lärares arbetssätt  

Schwartz beskriver i sin forskning bland annat hur lärare som arbetar enligt Monroepedagogiken 

fokuserar på det individuella arbetet som en elev genomför, utan att ta hänsyn till andra aspekter 

såsom elevens språk och ursprung (Schwartz, 2010, s.47-48). 

Axelsson & Magnusson (2012) och Månsson (2009) beskriver ett annat perspektiv på lärares 

arbetssätt. Miramontes, Nadeau & Commins (1997, s. 37) hävdar att ju mer omfattande 

användandet av det primära språket är, ju mer potential finns för flerspråkiga elever att bli 

akademiskt framgångsrika. Individer och grupper av människor som på olika sätt upprätthåller 

kulturmönster och som inte omfattas av majoritetsbefolkningen kan behöva särskilda insatser av 

t.ex. skolan och i sin tur skolans lärare. Här ingår även att öppna skolans dörrar för föräldrar och 

närsamhälle så att de tillsammans kan berika varandra och samverka i arbetet för varandras 

utveckling (Axelsson & Magnusson, 2012, s.275). 

 Lärares arbete med ”tvåspråkig utbildning” används i många sammanhang men i praktiken kan 

utbildningar skilja sig mycket beroende på om de avser majoritets- eller minoritetselever, hur och i 

vilken utsträckning de ingående språken används i klassrummet, vilket syfte samhället och skolan 

har med utbildningen och vilket det språkliga målet är (Axelsson & Magnusson, 2012, s.276).  

Bauman (1973/1999, s. xxxv-xliii) hävdar att flerspråkighet ska vara en del av undervisningen, dock 

säger han att lärare ska arbeta för att detta i så stor utsträckning som möjligt inte är direkt tydlig utan 

att klyftan ”vi” och ”dem” överbyggs. 

Lärare ska arbeta för att möta den heterogenitet som flerspråkiga elever representerar. Axelsson & 

Magnusson (2012) skriver också att lärare ska jobba för att flerspråkigheten ska vara en naturlig del 

i skolans vardag. Månsson (2008, s.47) beskriver även skolans betydelse och uppgift gentemot 

flerspråkighet och menar på att skolan ses som en av de samhällsarenor där integration ska äga rum 

och där unga ska fostras till självständiga och kritiskt tänkande medborgare med förmåga att 

åstadkomma ett bättre samhälle. På detta sätt ska lärare introducera det svenska samhället till 

flerspråkiga elever så att de, såsom Månsson (2009) skriver ska kunna ges möjlighet att bidra till en 
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förändring av samhället. Skolan representerar fortfarande fostran för ett gemensamt samhällsliv, ett 

dominerande sätt att strukturera omgivningen och Månsson (2009, s.157) menar också att detta 

görs på ett språk, de språk genom vilket världen förstås. Han beskriver att skolan använder sig av 

lika pedagogiska och didaktiska föreställningar i undervisningen och att man genom dessa 

föreställningar förstår samvaron och sammanhanget människor emellan som en rationell, 

kommunikativ och ömsesidig process i undervisning. Agamden (1993, s. 7) och Bauman (1991, s. 1) 

hävdar att eftersom dessa sammanhang är sociala så är de även behäftade med makt och eftersom 

vissa grupper har större makt än andra så finns risken att vissa röster tystas ner av andra röster 

genom det sätt vilket språket används.  

Castoriadis (1991/1995, s.101) skriver att det utbildningssystemet man har spelar en stor roll för 

flerspråkiga elevers uppfattningar och påvisar olika möjligheter. På detta sätt är arbetssättet viktigt 

för hur väl detta kommer till uttryck.  

Lärarkompetens i flerspråkighet 

Läraren i svenska som andraspråk är den som hävdas ha kunskap om hur arbetet med flerspråkiga 

elever går till men som också kan ge undervisning för att främja utvecklingen. Ämnet växte fram ur 

ett behov bland lärare om att kunna undervisa om andraspråksutvecklingen (Axelsson & 

Magnusson, 2012, s.345). Schwartz (2010) tar inte upp aspekten om kompetenta lärare inom 

flerspråkighet eftersom detta inte är ett inslag i undervisningen som Schwartz (2010) studerar. Här 

kan man se stor skillnad på valet av lärare beroende på vilken pedagogik och vilka attityder man har 

gentemot flerspråkighet och om detta tillåts vara en del av skolans undervisning. Månsson (2008, s. 

50) säger i sin studie att skolan ses mer som en individuell angelägenhet och är allt för snäv i sitt 

tänkande och handlar mer om kontroll och betygssättning än om möjligheterna att kunna påverka.  

Hur lärare agerar här har en stor inverkan på hur flerspråkiga elever uppfattar sig själva i olika 

sammanhang och hur stor uppdelningen görs i klassrum. Månsson (2009, s158) uttrycker också att 

den pedagogiska relationen inte behöver fungera som förtryckande, inordnande eller socialt 

uppdelande. Bauman (1995, s. 171) säger att när man överskrider gränser handlar det om att 

överskrida socialt konstruerade föreställningar och dessa handlar om att tillhöra en speciell plats. 
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Teoretiska perspektiv  

Det finns olika teoretiska perspektiv på lärande men den som kan vara mest relevant i detta ämne 

som vi studerar är det sociokulturella perspektivet. Vi har valt detta perspektiv för att den betonar 

kulturens och det sociala sammanhangets och samspelets betydelse för kunskapsutveckling, 

tänkande och språkutveckling och det är detta vi vill undersöka i vårt arbete. Språk, tänkande och 

kunskapsutveckling går hand i hand i detta perspektiv på lärande (Skolverket, 2011, s.28).  

Enligt psykologen Lev Vygotskij (1987) så har allt lärande och all utveckling sin utgångspunkt i 

både samarbete och interaktion med omgivningen. Detta synsätt trycker på att lärande skapas ur 

gemensamt arbete och är beroende av samspel och att interaktionen sker i ett meningsfullt 

sammanhang, och detta blir då lärares uppdrag i undervisningen. Det är även viktigt att eleverna 

kan se vilken nytta det är med lärandet och att de samtidigt är medvetna om vad de kan använda 

dessa kunskaper till. Vygotskij (1987) framhåller också att motivation och engagemang är 

fundamentalt för lärande i stort och lärare bör då arbeta för att motivation och engagemang blir en 

del av undervisningen. Eleverna skall bli inspirerade och här är lärandemiljön viktig för att detta 

skall ske. Eleverna ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande men det ska också kännas meningsfullt 

för eleverna och ingå i ett sammanhang. Det individuella lärandet beror på det sociala samspelet 

och Vygotskij (1987) hävdar då att språket är ett redskap för att man i interaktion med andra 

människor ska utvecklas och att språket då bör behärskas och kunna användas på ett sätt som gör 

att man både tillgodoser sig den kunskap och den information man får men också för att uttrycka 

sina egna kunskaper och sitt eget lärande.  

Lärare ska stimulera till intern utveckling och då är det avgörande att lärare vet vilka mentala 

processer som äger rum så att extern kunskap blir internaliserad (Vygotskij, 1987, s.87). Hans 

teorier inom sociokulturella perspektivet handlar till väldigt stor del om motivation och att denna 

motivation uppstår när eleven känner en meningsfullhet som lärare bör påvisa. I interaktion skapas 

kunskap men samarbete är också väldigt viktigt då kontexten har stor betydelse för lärande och 

detta påverkar hur meningsfull undervisningen blir (Vygotskjij, 1987, s.87).  

Som lärare bör man analysera den kultur där uttryck visar sig och se till vad som påverkar 

människor för att sedan kunna påverka eleverna. Detta är viktigt för att eleverna ska känna en 
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meningsfullhet och en förståelse för kunskapen (Vygotskij, 1987, s.6-7). Den proximala 

utvecklingszonen är något som Vygotskij (1987) förespråkar, då han framhåller att alla har en 

proximal utvecklingszon och detta bör man som lärare jobba mot med sina elever. Alla kan 

utvecklas och med hjälp av lärare som stöttepelare kan elever nå sin utvecklingszon. Man kan med 

stöd förbättras och stärkas i olika uppgifter. Genom hjälp och stöttning från en mer kunnig person 

kan en människa vidga sina kunskaper på ett annars omöjligt sätt (Vygotskij, 1987, s.87).  

Han studerade även människors medvetande och han upptäckte då att psykologiska processer 

uppstår i samverkan med andra människor. Han upptäckte att när människor lär av varandra så 

bildas ett sammanhang som ger upphov till mer kunskap och lärande. Han hävdar att elevers 

motivation och känsla av meningsfullhet enbart kan uppstå om kunskapen lärs i ett naturligt 

sammanhang, vilket lärare bör skapa för sina elever. Kunskapen bör vara en del av en helhet och 

ska inte överföras i avskilda övningar, annars upplevs den inte som meningsfull.  

Stöttning och den proximala utvecklingszonen är centrala begrepp inom sociokulturellt perspektiv 

och att skolan fyller en väsentlig roll när det gäller att utveckla dessa (Vygotskij, 1987, s.87). 

En annan framstående forskare inom det sociokulturella perspektivet är Roger Säljö (2005) som 

utvecklade detta perspektiv i Sverige. Han bygger sin teori i polemik1 mot teorier som inte betonar 

aspekten av det sociala och kulturella i analyser av lärande, utan han hävdar att de olika teorierna 

bortser från att se människan som en social och historisk varelse (Säljö, 2005, s.18). 

Enligt Säljö (2005) har teorierna uteslutande analyserat individer i ensamhet och detta är något han 

inte stödjer. Han ställer sig i kontrast till teorierna ”rationalism” och ”empirism” och med detta 

framhåller han att den ena ser utveckling och lärande som något som kommer inifrån människan 

själv medan den andra ser lärande som något som förvärvas (Säljö, 2005, s.17). Han uttrycker att 

lärandet ska analyseras utifrån aktiviteter och att det är den sociala praktiken som bör analyseras för 

att man ska förstå hur lärande kommer till stånd. Detta medför att lärare får i uppgift att analysera 

                                                      

1 Polemik, skarpt meningsutbyte med (ofta) gemontänkta argument (ofta i skrift och mer eller mindre 

offentligt). Nationalencyklopedin 2013. www.ne.se 
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sin egen undervisning för att förstå hur de bäst kan skapa lärande och kunskap (Säljö, 2005, 

s.19-21). Säljö (2005) har valt att byta fokus från en analys där den enskilda individen står i centrum 

och fokuserar istället på ett bredare perspektiv.  

Detta perspektiv handlar om samspel mellan olika parter och har en avgörande roll för lärandets 

karaktär, ett samband mellan lärare och elev. Han strävar efter samspel mellan samhälle, enskilda 

individer och resurser. Detta samspel strävar Säljö (2005) efter då han hävdar att lärande är en 

konsekvens av mänskliga handlingar och att man därför bör titta på människans omgivning men 

också de resurser som finns tillgängliga.  

Ett nyckelord som Säljö (2005) hävdar är viktigt för det sociokulturella perspektivet är redskap. 

Redskap kan enligt honom vara antingen intellektuella eller materiella. För att förstå kunskap bör vi 

analysera hur människor utvecklas och använder dessa sociokulturella redskap och detta är något 

som lärare ständigt bör arbeta med för att eleverna ska fortsätta utvecklas. Han framhåller dock att 

dessa redskap överlappar varandra och det kan därför vara svårt att upprätthålla en sådan 

distinktion. Alla våra redskap är produkter av människor och därför kan man likställa dem (Säljö 

2005, s.27).  

Precis som Vygotskij (1987) hävdar Säljö (2005) att språket är en avgörande faktor i det 

sociokulturella perspektivet. Han säger att språket är redskapens redskap eftersom detta redskap är 

något vi använder till stor del i lärande som lärare.  

Mediering är ett annat nyckelord som Säljö (2005) framhåller och detta är relationen som länkar 

samman människor via redskap med världen i olika aktiviteter. Med detta hävdar han att vi inte helt 

själva tolkar verkligheten utan att vi låter omvärlden tolkas för oss i en gemensam och kollektiv 

mänsklig verksamhet (Säljö, 2005, s.66).  

Även appropriering är ett viktigt begrepp för honom och detta betyder att man tar till sig och blir 

förtrogen med sociokulturella redskap i sociala praktiker, att lära sig nya saker. Lärare bör arbeta 

med dessa redskap så att eleverna kan få en förtrogenhet och att de kan ta till sig de olika redskapen. 

Säljö (2005) uttrycker precis som Vygotskij (1987) att kunskap finns i samspelet, samspelet mellan 

lärare och elever, att kunskap är något som finns i sociala praktiker och alltså inte är något som är 
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lokaliserat i oss.  

Ett annat begrepp som Säljö (2005) använder är externalisering, vilket innebär användandet av 

externa artefakter för att bearbeta omvärlden och att göra denna meningsfull, som användning av 

skrift för att utöka vår minneskapacitet eller att använda en miniräknare. Dessa metoder för 

externalisering är något som lärare bör ta in som en del av undervisningen, vilket gör att stort ansvar 

ligger på lärare för att denna del av det sociokulturella perspektivet finns med i klassrum.  

Säljö (2005) och Vygotskij (1987) är två stora namn inom sociokulturellt perspektiv, då Vygotskij 

(1987) är upphovsmannen och Säljö (2005) är en av dem som utvecklat perspektivet i Sverige. Man 

kan tolka deras syn och teorier på olika sätt men grundidén är densamma. Att samarbeta och 

samspela är viktigt men också att man ser på språket som en grundsten för kunskap och lärande och 

att kunskapen finns i interaktionen mellan människor.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. 

Vi kommer inte att titta på utförande utan på lärares uppfattning om arbete kring flerspråkighet.   

Frågeställningar  

1. Hur uppfattar lärare att de anpassar sin undervisning i flerspråkiga klassrum? 

2. Vilka metoder använder lärarna för att ta tillvara på flerspråkigheten i undervisningen? 

3. Vilka faktorer anser lärare att de bör ta hänsyn till i flerspråkiga klassrum?  
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METOD 

Uppdelning av arbetet  

Eftersom vi är två skribenter, Josephine och Razan, i detta examensarbete har vi delat upp delarna 

mellan oss för att underlätta genomförandet. De områden som vi har delat upp mellan oss när det 

gäller skrivandet är av den karaktären att en skribent kunde skriva dessa självständigt. De rubriker 

som vi har valt att skriva tillsammans är rubriker över moment som kräver att båda skribenterna 

diskuterar och arbetar tillsammans med för att få bästa resultat. De delar i arbetet som Josephine 

har skrivit självständigt är Sammanfattning, Inledning, Metod för datainsamling, Databearbetning 

och analysmetod, Etiska aspekter, Faktorer, Metoder, Frågeställningarnas och metodens samband 

och Josephine har genomfört och beskrivit Analys av fråga 1. Medan Razan har arbetat med 

Förord, Bakgrund, Urval, Genomförande, Material, Reflektion över metoden, Giltighet och 

tillförlitlighet: validitet och reliabilitet, Anpassning och genomförandet av och beskrivningen av 

Analys av fråga 2. De resterande delarna i arbetet som vi båda skribenterna har arbetat med är 

Litteraturöversikten, Syfte och frågeställningar, Resultat, Analys av fråga 3, Konklusion, Bilaga 1, 

Bilaga 2 och Referenslista.   

Metod för datainsamling   

För att besvara våra frågeställningar och uppfylla syftet med vår studie har vi valt att använda oss 

av en samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär. Denna bygger inte på källkritik utan 

det är människors uppfattningar eller föreställningar om olika företeelser man vill komma åt 

(Esaiasson, 2007, s.291).  

Vid en respondentundersökning är det intervjupersonerna och deras tankar som är 

studieobjekten (Esaiasson, 2007, s. 258). Genom denna typ av undersökning fick vi svar på våra 

frågeställningar samt en bild av hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum.   

Vi använde oss av en halvstrukturerad form vid intervjun, då vi hävdar att detta ger goda 

förutsättningar för att få svar på frågeställningarna och detta ledde till att vi kunde ha en dialog 

kring flerspråkighet med lärare eftersom utmaningen med denna metod är att försöka komma 
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intervjupersonerna så nära att man fångar in deras tankevärldar (Esaiasson, 2007, s.291).  

Metod för analys  

Utöver denna metod som vi hämtat från Esaiasson (2007) har vi även använt oss av relevant 

litteratur och tidigare forskning om ämnet som kan hjälpa oss att analysera våra resultat.  

Vi har i analysen framför allt utgått ifrån det sociokulturella perspektivet genom att fokusera på 

en del av de byggstenar som det sociokulturella perspektivet är uppbyggt av, såsom språk och 

samspel, kunskapsutveckling och kultur. (Vygotskij, 1987, s.87).  

Urval  

Vi har intervjuat nio stycken lärare som arbetar eller har arbetat i olika flerspråkiga klassrum för 

att få svar på våra frågeställningar. Urvalet har gjorts utifrån möjligheten till större variation för att 

få så många olika uppfattningar och tankesätt som möjligt (Esaiasson, 2007, s.297), vilket vi har fått 

genom att intervjua lärare från olika skolor och olika årskurser i grundskolans tidigare skolår (1-6). 

Valet av informanter har baserats på centralitet, det vill säga att de avgörande kriterierna på lärare 

har handlat om kunskap och erfarenhet inom vårt studieområde (Esaiasson, 2007, s.291). Vi har 

undvikit att välja lärare som vi känner som respondenter eftersom ämnet som vi studerar kan 

uppfattas som känsligt för några. Vi har istället valt att skicka ut mail till rektorer på olika skolor 

där vi har skrivit om vad vårt examensarbete handlar om och om de har lärare som skulle tänka 

sig att ställa upp på intervjuer. Vi har inte heller intresserat oss för lärarna som privatpersoner 

eller tittat på utförande utan enbart på deras uppfattningar kring arbetet i flerspråkiga klassrum.  

Vi har skickat ut mail till fem rektorer i en medelstor kommun i Mellansverige. Vi valde att söka 

via skolornas egna hemsidor där kontaktuppgifter till rektorerna fanns tillgängliga. Vi sökte efter 

skolor i den region vi ville genomföra studien i och valde därefter de skolor som vi uppfattade 

flerspråkiga på ett eller annat sätt. Alla rektorer som vi kontaktade svarade och därefter kunde vi 

själva kontakta lärarna för att bestämma tid och plats för en intervju.  

Intervjun har varit av respondentkaraktär då vi ämnat studera lärares uppfattningar om arbetet 

med flerspråkighet och vi var inte ute efter att se sanningshalten i dessa utan att försöka komma 
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intervjupersonerna så nära att vi kunde fånga in deras tankevärldar (Esaiasson, 2007, s.291). 

Urvalet har gjorts utifrån möjligheten till större variation för att få så många olika uppfattningar 

och tankesätt som möjligt (Esaiasson, 2007, s.297), vilket vi har fått genom att intervjua lärare 

från olika skolor och olika årskurser i grundskolans tidigare skolår.  

Genomförande  

Under intervjun utgick vi från fyra huvudteman som vi hade förberett innan och under varje 

huvudtema hade vi två till tre underteman (se bilaga 1). Dessa huvudteman formades utifrån de 

frågor vi ville ha svar på och det som intresserad oss inom ämnet flerspråkighet. Vid 

formulerandet av frågor bör man sträva efter att ställa korta frågor som ger långa svar, t.ex. frågor 

som börjar med vad, hur, vilket o.s.v. Alla frågor som man ställer till intervjupersonerna skall vara 

lätta att förstå och inte formulerade på ett sätt som uppfattas som akademiskt eller högtravande, så 

att respondenterna inte missförstår dem (Esaiasson, 2007, s.298).  

Intervjun började med uppvärmningsfrågor som handlade om lärarnas personuppgifter och 

bakgrund, dessa hjälper till att upprätta kontakten på ett avslappnat sätt och leder till en god 

stämning. Därefter gick vi vidare till de tematiska frågorna och som är de viktigaste under samtalet, 

där fick intervjupersonerna svara på dessa så fritt som möjligt. Efter de tematiska frågorna ställde vi 

några direkta frågor till respondenterna, dessa frågor är relevanta för undersökningen och hade 

ännu inte kommit upp i samtalet. Slutligen bör man ställa tolkande frågor, vilket vi gjorde. Dessa 

frågor ställs för att man skall kontrollera att man uppfattat svaren på rätt sätt eller reda ut oklarheter 

som uppkom under samtalet (Esaiasson, 2007, s.298-299).  

Den första kontakten med den som ska intervjuas bör tas via brev eller e-post och därför skedde 

vår kontakt med intervjupersonerna just via e-post (se bilaga 2). Det är väldigt viktigt att komma 

väl förberedd till en intervju och att få den intervjuade personen att känna sig så trygg som 

möjligt i situationen. Därför bör platsen för intervjun vara i en miljö där den intervjuade känner 

sig bekväm. Man ska även tänka på att såväl klädval som uppträdande ska inge förtroende för 

respondenterna. Vi och de deltagande i vår undersökning kom överens om att genomföra 

intervjuerna på en lämplig plats där de kunde känna sig bekväma och trygga. Under intervjuerna 

försökte vi att hålla ögonkontakt med intervjupersonerna samtidigt som vi antecknade och 
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spelade in samtalen för att se lite upptagna ut utan att tystanden skulle kännas besvärande för 

respondenten. Dessa inspelningar transkriberades efter avslutad intervju (Esaiasson, 2007, 

s.301-302).  

Material  

Vi har besökt fem olika skolor där vi har fått intervjua en till två lärare från varje skola och som 

arbetar med elever från olika årskurser. En av skolorna kategoriserade sig som en friskola med 

religiös profil medan de resterande skolorna är kommunala grundskolor. Respondenterna har 

olika mycket yrkeserfarenheter med flerspråkiga elever. Fyra av dem har minst tio års erfarenhet 

medan de resterande har 3-7 års erfarenhet och en av våra intervjupersoner hade väldigt lite 

erfarenhet, vilket motsvarade mindre än ett år. Men för närvarande arbetar de flesta på skolor där 

majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Utbildningsbakgrunden är relativt likvärdig bland 

respondenterna, alla har behörig examen för årskurserna 1-6  förutom en som har för årskurserna 

4-9.  

Den insamlade data har gjorts i form av halvstrukturerade intervjuer, där materialet spelades in och 

sedan transkriberades. Vi använde oss främst av en intervjuguide (se bilaga 1) men under 

intervjuerna kunde vi, utifrån diskussionen som vi hade med respondenterna, komma på nya frågor 

som vi ställde. Detta gav goda förutsättningar för att få svar på våra frågeställningar och under 

intervjuerna kunde vi ha en dialog med respondenterna kring arbetet med flerspråkighet. 

Utmaningen med denna form av intervju är att försöka komma intervjurespondenterna så nära att 

man fångar in deras tankevärldar(Esaiasson, 2007, s.291), vilket vi försökte åstadkomma. Vi valde 

att spela in intervjuerna och samtidigt anteckna under tiden eftersom detta leder till att inga data 

utelämnas eller glöms bort men även citaten som vi vill använda blir på detta sätt korrekta 

(Esaiasson, 2007, s.302). Att endast anteckna under en intervju kan riskera att viss information 

glöms bort eller att citat blir felaktiga. Inspelning under intervjuerna ger de en säkrare form, 

möjlighet till kontroll och att intervjuarna alltid kan gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen.  

Vid arbetet med den insamlade data lyssnade vi på ljudinspelningarna upprepade gånger för att inte 

någon information skulle utelämnas eller glömmas bort men även för att citaten skulle vara riktiga. 

Under transkriberingen av våra intervjuer uteslöt vi alla pauser, tvekljud, gester och skratt som vi 
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ansåg inte var nödvändiga för vår analys av dessa. 

Databearbetning och analysmetod 

De ljudinspelningar och den text som finns från den insamlade data har bevarats under uppsatsens 

gång för att kunna återkopplas och återanvändas för resultatets och analysens del då denna skall 

vara så korrekt som möjligt.  

De nio intervjuer som är gjorda med lärare som arbetar eller har arbetat med elever i de tidiga 

årskurserna av grundskolan har fördelats mellan uppsatsskribenterna, där teman och underteman 

gjorts för att försöka besvara de olika frågeställningarna som arbetet tar upp. Fyra teman har 

upprättats och dessa teman upprättades utifrån våra frågeställningar för studien men också utifrån 

det sociokulturella perspektivet då vi framhåller att språk, samspel, kunskapsutveckling och 

tänkande ligger till grund för anpassningar, metoder och faktorer i klassrum. Detta har gjorts för att 

man på ett enkelt sätt skall kunna se den data och tillhörande analys för respektive frågeställning. 

Detta görs också för att synliggöra argument på ett tydligt sätt. Dessa data skall sedan också 

jämföras i förhållande till den vetenskapliga forskningen men även med syftet för uppsatsen.  

De olika teman som är valda är representanter för de olika frågställningarna för att på ett korrekt 

och tydligt sätt presentera data. Dessa teman kommer att visa på hur lärare uppfattar att de anpassar 

sin undervisning, vilka metoder och strategier lärare använder, vilka element lärare bör ta hänsyn till 

i flerspråkig undervisning och sociala faktorers påverkan i flerspråkiga klassrum. Intervjuerna 

kommer inte att skrivas ut utan kommer att finnas som referat.  

Analysen av insamlad data, resultatet och analysavsnittet görs med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet. Detta kommer vi att göra genom att ha byggstenarna i åtanke och att vi 

hela tiden har de fundamentala ståndpunkterna i det sociokulturella perspektivet som stöttepelare i 

analyserna. Att samarbete och sampel är viktigt och att man ser på språket som en byggsten för 

både lärande och kunskap men också att kunskapen finns i interaktion mellan människor är det 

som vi ska knyta till vår analys.  
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Reflektion över metoden 

Vid en intervjusituation finns det flera aspekter att väga in, såsom nervositet eller kunskap inom 

olika ämnen. Dessa aspekter påverkar den data man samlar in vid en intervju då respondenten ger 

mer eller mindre utförliga svar. Detta vägde vi in innan genomförd intervju och var beredda på att 

ställa olika följdfrågor för att få ut det vi ville av respondenterna.  

Något som man också får tänka på vid en intervju är att låta respondenten tänka och låta denna 

svara själv utan att trycka på vid eventuella tystnader. Något man dock kan göra är att ge olika 

förslag på vad man menar med en specifik fråga för att få intervjupersonen att vilja diskutera och 

svara utförligare på frågor (Esaiasson, 2007, s.291). Detta var något vi hade i åtanke vid 

intervjuerna, vilket gjorde att denna metod passade bra med de frågeställningar vi har med arbetet 

och de ledde även till att vi på ett bra sätt kunde få data med bra kvalité. Intervjuguiden var 

ordentligt utarbetad och täckte allt som vi ville fördjupa oss i under denna undersökning. Då de 

flesta intervjupersonerna var väl insatta i det ämnet som denna studie handlar om fanns det inga 

svårigheter vid intervjusituationerna. Dock uppstod det vid ett tillfälle svårigheter då 

intervjupersonen var väldigt nervös och kände inte riktigt att ämneskunskaperna om arbetet med 

flerspråkiga elever fanns där då hon hade jobbat under en kort period med specifikt flerspråkiga 

elever men valde ändå att ställa upp på en intervju. Vid detta tillfälle fick vi som intervjuare guida 

respondenten mer än vid de andra intervjutillfällena (Esaiasson, 2007, s.298). Detta fick vi göra för 

att den intervjuade gav väldigt lite respons på frågorna eller bara uppgav att denne inte kunde svara. 

Genom en bra och positiv guidning öppnade intervjupersonen sig mer och kunde då ge mer 

utförliga svar och insåg också själv att hon kunde mer än vad hon från början trott. 

Vi känner därför att denna metod och analysen av den inte kommer att vara missvisande, utan att 

de data vi fått in är riktiga och pålitliga. 

Vi känner även att vi var väl förberedda och vi kände oss säkra i våra roller vid intervjuerna. Vi hade 

i förväg förberett oss på olika möjliga situationer som kan uppstå vid olika intervjuer och vi hade 

innan genomförd intervju delat upp uppgifterna mellan oss, så som vem som skriver och vem som 

ställer frågorna. Detta för att på bästa sätt få kvalité på intervjun utan att skapa oro eller oreda vid 

intervjusituationen.  
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Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet   

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. Vi har 

inte tittat på utförande utan undersökt lärares uppfattningar om arbetet kring flerspråkighet.  För 

att ta reda på lärarnas uppfattningar valde vi att intervjua lärare som arbetar eller har arbetat med 

flerspråkiga elever och under dessa intervjuer utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 1).  

När det gäller validiteten i vår undersökning har vi reflekterat noga över om våra insamlade data 

verkligen gett oss svar på våra frågeställningar och om de har uppfyllt vårt syfte. I en 

respondentundersökning, är det viktigt att vara noggrann med att mäta det man verkligen påstår att 

man vill mäta. Det är lätt att börja studera och få svar på annat än det man har för avsikt att studera 

under en intervju och därför är det viktigt att ha syftet i åtanken under hela samtalet.  

En annan viktig faktor i en sådan undersökning är att man har flera källor, att man intervjuar flera 

personer så att man kan mäta det man verkligen vill mäta och kan samla in data som sedan kan 

analyseras (Esaiasson, 2007, s.64). Under vår undersökning har vi intervjuat tillsammans nio lärare 

och under intervjuerna har vi använt oss av samma intervjuguide för att få svar på våra 

frågeställningar. Överensstämmelsen mellan de teoretiska begreppen, såsom kultur, språk och det 

sociala området för kunskapsutveckling och de valda empiriska indikatorerna har varit format på ett 

systematiskt sätt och kan användas för att undersöka det vi påstår att vi undersöker. Detta medför 

således att de data som vi har fått in är riktiga och pålitliga (Esaiasson, 2007, s.70).   

När det gäller reliabiliteten däremot handlar det om pålitligheten, noggrannheten och hållbarheten 

i intervjuerna. Under intervjuerna använde vi oss av vår intervjuguide (se bilaga 1) som vi hade 

konstruerat och förberett på ett noggrant och systematiskt sätt. Intervjuguiden består av fyra 

huvudteman med två till tre underteman som belyser studiens frågeställningar. Vid utformningen 

och hanteringen av intervjuguiden och analysen av intervjuerna har vi arbetat väldigt noggrant med 

dessa.  

Intervjurespondenterna är lärare som arbetar eller har arbetat med flerspråkiga elever och de flesta 

har en lång arbetslivserfarenhet med flerspråkighet. Vi valde lärare med dessa kriterier för att våra 

insamlade data ska kunna bearbetas på ett medvetet och systematiskt sätt och ge goda 
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förutsättningar att besvara våra frågeställningar. Men trots detta kan det hända att vi inte fått 

tillräckligt med empiri för att besvara våra frågeställningar. För att få en hög reliabilitet strävade vi 

efter att vara väldigt noggranna när vi använde våra mätinstrument. Under intervjuerna har vi valt 

att spela in samtalen och kvaliteten på den tekniska utrustningen som vi har använt hade stor 

betydelse för att kunna analysera de insamlade data eftersom beroende på val av utrustning får man 

varierande ljudkvalitet (www.eki.mdh.se, 2013-05-12). Men av den orsaken att våra inspelade 

intervjuer hade bra ljudkvalité fann vi inga svårigheter med att lyssna på dessa upprepade gånger. 

Detta ledde till att inga data utelämnades eller glömdes bort men även att citaten som vi har använt 

blev på detta sätt korrekta (Esaiasson, 2007, s.302).  

Etiska aspekter 

Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på 

samhället. Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning som vi har tagit hänsyn till under vår 

undersökning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att vi som forskare har innan genomförd intervju informerat 

intervjupersonen om vad studien handlar om och dess syfte, att det när som helst går att avbryta 

deltagandet och att den intervjuade inte kommer att kunna identifieras i undersökningen.  

Samtyckeskravet innebär att vi som forskare har informerat respondenterna att om någon av dem 

väljer att avbryta sitt deltagande så får vi, forskare, inte utöva någon form av press eller andra 

påtryckningar. De som medverkar i undersökningen har rätt att självständigt bestämma på vilka 

villkor deltagandet sker och hur länge och genom detta skapar vi en trygg intervjusituation för 

båda parterna.  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som vi har samlat in om enskilda personer 

förvaras på ett sådant sätt att inga data ska kunna göra det möjligt att identifiera respondenterna i 

studien. Vi har avidentifierat intervjupersonerna genom att inte ha nämnt deras namn i vår studie 

och inte heller namngett skolorna.  

Den sista regeln och som är nyttjandekravet handlar om att all insamlad information används 

eller utlånas inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vi har tydligt 

http://www.eki.mdh.se/
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informerat intervjupersonerna om att all data som vi har fått in enbart används till den pågående 

forskningen och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2013-05-04 s.7-14). Dessa data 

kommer sedan att förstöras efter universitetets givna riktlinjer. 

Genom att vi har följt dessa forskningskrav så har vi skapat en trygg intervjusituation för alla 

parter i studien och tydliggjort respondenternas valfrihet till medverkan.  
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RESULTAT  

Lärares anpassning i flerspråkiga klassrum 

En frågeställning i detta arbete syftar till hur lärare uppfattar att de anpassar sin undervisning till 

flerspråkiga elever. Ett resultat bygger på att de anpassar sin undervisning genom språk och vilket 

språk de väljer att använda i samspråk med elever då de flesta av lärarna som vi intervjuat menade 

att en språklig anpassning är det som de känner att de gör i flerspråkiga klassrum. De uttrycker att 

man som lärare har ett ansvar vad gäller språket med flerspråkiga elever.  

Lärarna hävdar också att det är de som introducerar skolspråket till eleverna och att det därför är 

viktigt att eleverna förstår exakt vad deras lärare säger. Med flerspråkiga elever är detta viktigare än 

med elever med svensk bakgrund enligt en del av lärarna eftersom elever med svensk bakgrund har 

en starkare grund att stå på innan de börjar i skolan.  

Ett annat resultat bygger på att lärarna anger att de bör samarbeta mer med olika personal på skolan 

då undervisningen är med flerspråkiga elever då flera av lärarna berättade att de behöver hjälp och 

stöd av varandra i högre grad i flerspråkiga klassrum, de hävdar att detta är ett måste för att 

undervisningen ska bli givande i så stor utsträckning som möjligt. Dock säger lärarna att de arbetar 

med annan personal även när eleverna inte är flerspråkiga men det anses ändå ta en större plats och 

behövas i ökad utsträckning med flerspråkiga elever. Alla lärare uttryckte även att man med 

flerspråkiga elever hela tiden bör se till att eleven tillgodoser sig kunskap och detta repeteras och 

följs upp i större utsträckning än med elever som har en svensk bakgrund.  

Repetition blir ett återkommande drag i undervisningen med flerspråkiga elever och detta resultat 

bygger på att lärarna hävdar att denna anpassning är nödvändig för att man som lärare ska veta att 

alla följer med i den undervisning som bedrivs. De flesta lärare angav att de repeterar i mycket 

större utsträckning när de jobbar med flerspråkiga elever och att detta är en nödvändighet som 

hjälper undervisningen framåt. En del lärare tog upp att man inte får ta något för givet. Man 

förutsätter hela tiden att eleverna kommer att ha svårigheter med något och att undervisningen inte 

kommer att gå framåt i den takt som det möjligtvis gör i en klass med enbart elever med en svensk 

bakgrund. Detta är en jämförelse en del lärare gör som har undervisat i en klass som enbart bestod 
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av elever med svensk bakgrund men också i en flerspråkig klass.  

Vi brukar ta upp ”knasmeningar”. Jag hör ibland när eleverna pratar med varandra att ord eller 

så hamnar på fel plats eller helt enkelt bara blir fel. Då brukar jag skriva upp denna mening på 

ett papper tillsammans med andra felformuleringar men också med de rätta orden på rätt plats. 

Sen får de sitta och titta och komma fram till vad som är rätt. 

En anpassning lärare tar upp är en annan aspekt av språket. Detta resultat är genomgående då alla 

lärare som blivit intervjuade uttrycker att språket är en framstående aspekt i flerspråkiga klassrum. 

Alla de intervjuade lärarna säger att språket är en framstående anpassning som är ett måste i 

flerspråkiga klassrum. Ibland kan det vara så att en elev har särskilt svårt med språket och detta 

leder till att det blir svårare för läraren att förklara olika saker för eleven, då språket inte hanteras 

fullt ut. I detta fall kan det vara bra att ta hjälp av en annan elev med samma modersmål som kan 

förklara på det språket istället. På detta sätt kan eleven lära sig ord och formuleringar på svenska 

samtidigt som denne elev får en relation till det egna språket. Lärare hävdar att detta är en 

anpassning som man vanligtvis inte gör i ett klassrum som enbart har elever med svensk bakgrund 

då detta inslag inte är vanligt.  

Anpassningen att gå från svenska som undervisningsspråk till att låta andra språk spela in i 

undervisningen är det en del lärare som har haft svårt med då dessa lärare inte själva kan andra 

språk än svenska och engelska. Därför bör lärarna då släppa kontrollen lite över vad som sägs och 

lita på sina elever. Lärarna säger dock att man lätt kan höra när elever pratar om skola eller något 

annat på sitt modersmål. Flera lärare berättar att det är svårt att hitta relevant litteratur som man 

anser är anpassad eller på ”rätt” nivå för flerspråkiga elever och därför använder de gärna film i 

undervisningen istället. På detta sätt hävdar de flesta lärare också att eleverna får bättre grepp om 

det svenska språket och vad olika saker betyder då man på film ofta både talar och visar. 

Flera av lärarna säger också att man bör vara mer kroppslig med flerspråkiga elever, vilket de inte 

tycker att man behöver vara på samma sätt i icke flerspråkiga klassrum. Detta resultat bygger på att 

lärarna uttrycker att de genom språk inte kan tillgodose elevernas behov av kunskap, utan att de på 

andra sätt bör förmedla denna kunskap och hävdar då att kroppsspråket är det som är effektivast. 

Många lärare berättar att de genom sitt kroppsspråk kunde förmedla sådant som var svårt att göra 
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med språk och att det under vissa tillfällen var otroligt viktigt att de genom kroppen kunde visa vad 

de menade. Ögonkontakt påpekar de flesta är väldigt viktigt och att man bör visa med kroppen på 

ett helt annat sätt samtidigt som man säger saker och visar de föremål som man pratar om.  

Flera av lärarna säger att det är en utmaning att anpassa sin undervisning men alla hävdar att det är 

nödvändigt för att undervisningen ska bli bra och givande för alla parter.  

Det är en riktig utmaning, jag bör hela tiden tänka till en extra gång så att jag verkligen är säker 

på att det här funkar för mina elever. Att röra dem och titta dem i ögonen är ett bra sätt för att 

veta om de verkligen hänger med på det jag säger eller om de inte vågar säga något när det blir 

svårt. Det blir en medvetenhet som jag kanske inte skulle tänka så mycket på annars, om jag 

hade andra elever. Utan anpassning skulle det ju inte gå. 

Att man bör anpassa sin undervisning uttrycker alla lärare som en viktig del av deras vardagliga 

arbete. De säger att det är en tung uppgift där man hela tiden bör ifrågasätta sig själv och den 

undervisning man bedriver för att den ska bli så värdefull och givande för eleverna som möjligt. 

Detta uttalande kan även stämma in på lärare som arbetar i icke flerspråkiga klassrum, men de lärare 

vi intervjuat hävdar att man bör ifrågasätta sig själv ännu mer när man jobbar med flerspråkiga 

elever och att anpassningen blir större.  

Metoder och strategier som lärare använder  

En av våra frågeställningar i denna studie undersöker vilka metoder lärarna använder för att ta 

tillvara på flerspråkigheten i undervisningen. Resultatet bygger på att de intervjuade lärarnas svar på 

denna fråga i hög grad var likvärdiga då alla tog tillvara på flerspråkigheten i undervisningen genom 

att eleverna fick använda sitt modersmål under lektionerna men detta fick de göra på olika sätt. Sex 

stycken av lärarna kopplade ord från det svenska språket till ord från elevernas modersmål och 

försökte få eleverna att se skillnader och likheter mellan dem. De intervjuade lärarna berättade att 

flerspråkigheten ses som en tillgång och att detta har en naturlig plats i klassrummet enligt dem och 

detta blir då den metod som de hävdar att de använder mest i flerspråkiga klassrum och ger då 

resultatet att flerspråkigheten får ta plats. 

Jag brukar höra eleverna säga ord på arabiska som låter ganska lika på svenska. T.ex. potatis, 
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kallas för batata på arabiska och det finns många andra, men jag kan inte komma ihåg de nu. I 

undervisningen brukar jag ta upp dessa ord och koppla de till varandra så att alla elever förstår. 

Det tycker de är kul.  

Dessa lärare uppmuntrar även eleverna att räkna siffrorna både på svenska och på sitt eget 

modesrmål inför sina andra klasskamrater och ständigt motiverar eleverna till att vara stolta över 

sitt modersmål. Resultatet i detta avsnitt bygger på att alla lärare som vi har intervjuat inte ser 

tillgången till flerspråkigheten i undervisningen som ett hinder utan snarare som en resurs för 

lärandet. En lärare nämner även att många av lärarna på skolan som hon arbetar på är flerspråkiga 

och detta är en resurs för skolan och för eleverna. Detta underlättar bland annat när det gäller 

kommunikationen med föräldrarna som inte kan behärska det svenska språket eftersom då kan 

dessa lärare hjälpa till. På denna skola används de flerspråkiga lärarna som en tillgång både för 

kommunikationen med föräldrarna vid t.ex. utvecklingssamtal och i undervisningen i alla ämnen. 

Utöver detta så utnyttjar dessa flerspråkiga lärare även sin flerspråkighet i sin undervisning 

tillsammans med elevernas flerspråkighet och får då mer variation i sin kunskapsförmedling. Det 

här leder likaså till att samarbetet mellan olika lärare och elever från olika klasser ökar, säger hon. 

Resultatet bygger på att alla våra respondenter tillåter att modersmålet används av eleverna under 

lektionstiden. De intervjuade lärarna säger att detta är en viktig del av elevernas upplevelse och 

vistelse i skolan och i klassrum och att de får en koppling till sig själva och vardagen utanför skolan. 

Denna koppling hävdar lärarna är viktig då eleverna skall verka även utanför skolan. Villkoret för 

detta hävdar lärarna är att eleverna använder sitt modersmål för att lära sig och för att hjälpa sina 

klasskamrater vid svårigheter som kan uppstå när det gäller språket. Därför bör lärarna då släppa 

kontrollen lite över vad som sägs och lita på sina elever. Lärarna säger dock att man lätt kan höra 

när elever pratar om skola eller något annat på sitt modersmål.  

Några av lärarna nämnde även att de inför olika projekt eller teman som de arbetar med under en 

period med eleverna. Dessa hjälper lärarna att ta tillvara på flerspråkigheten i undervisningen 

genom att variera undervisningsmetoderna och utgå från elevernas intressen på ett bredare sätt. 

Detta är även en metod som fungerar bra i enspråkiga klassrum då också elever med svensk 

bakgrund behöver variation i undervisningen och de behöver också samarbeta med andra, men de 

har också glädje av att arbeta med något som de har som intresse. En av lärarna nämnde att han 



 

 

35 

 

 

 

inför olika projekt med sina elever som t.ex. läsförståelseprojekt där han väljer passande texter som 

eleverna får arbeta med på olika sätt under en längre period. Under sådana projekt får eleverna 

samarbeta, läsa texter och översätta de till sitt eget modersmål om det underlättar förståelsen av 

dessa.  

En annan lärare som arbetar med yngre barn (åk 1) berättade att hon inför olika teman som har med 

kultur och språk att göra och då bjuder hon in elevernas föräldrar till klassrummet för att de ska få 

berätta om sitt hemland, språk, kultur och traditioner. Detta tycker eleverna är väldigt spännande 

och intressant eftersom vissa kan känna igen sig själva och sin egen kultur.  

Att låta elevernas föräldrar komma in till klassrummet och ta över en del av en lektion för att 

berätta om sitt hemland, språk, kultur och tradition är väldigt spännande och intressant för 

eleverna. De tycker att det är väldigt roligt och sådant vill man som lärare göra mycket oftare.  

Faktorer som lärare anser sig behöva ta hänsyn till i flerspråkig undervisning 

En utav frågeställningarna i detta arbete innefattar begreppet faktorer och vidare vilka faktorer 

man som lärare bör ta hänsyn till i flerspråkiga klassrum. Resultatet som framkom bygger på att de 

respondenter som vi har intervjuat med syftet att ta reda på hur lärare ser på de olika faktorer som 

de bör ta hänsyn till flerspråkiga klassrum alla hade språket i åtanke. Språket är som tidigare skrivet 

ett genomgående tema enligt de intervjuade lärarna. Alla intervjuade lärare tar upp språket som en 

genomgående röd tråd i undervisning med flerspråkiga elever och blir därför ett genomgående 

resultat. Lärarna hävdar att de i ett flerspråkigt klassrum alltid bör ta in språk som en faktor i 

klassrum och även då i undervisningen och detta blir då ett betydande resultat då alla lärare 

uttrycker att språket är en faktor.  

Språket blir en faktor på så sätt att om språket är ett hinder för elever så bör man lägga 

undervisningen på en helt annan nivå, till skillnad mot om man som lärare har elever med enbart 

svensk bakgrund och som behärskar det svenska språket i högre grad. Då dessa lärare hävdar att 

språket är en stor faktor i flerspråkiga klassrum så bör man arbeta efter detta.  

De lärare vi intervjuat hävdar att böcker kan vara en svårighet i undervisningen eftersom de 

framhåller att det material som finns tillgängligt för flerspråkiga elever inte är bra nog och inte heller 
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förmedlar de kunskaper som önskas.  

Har man valt en bok som man tycker är bra bör man ändå förbereda sig på att stanna upp hela 

tiden och förklara saker. Det blir aldrig något flyt i berättandet. Att ha en saga som avkoppling 

funkar inte. Det blir ingen avkoppling alls, iallafall inte för de flesta. Det är liksom inte bara att 

sitta och lyssna på en saga.  

Lärarna vill inte heller förenkla undervisningen för mycket, vilket en del av dem kan känna att de 

bör göra när materialet som är riktat mot flerspråkiga elever inte har den standard som önskas. 

Lärarna får då istället förenkla det material som de redan har på olika sätt. Även kroppsspråket blir 

en faktor när språket inte behärskas fullt ut. Kroppsspråket blir då en stor faktor i klassrum då man 

med detta bör förmedla det man vill ha sagt istället för att enbart verbalt förklara saker och ting. 

Man bör också hela tiden ligga steget före, vilket blir en faktor som blir central i all undervisning då 

man som lärare hela tiden bör ha förberett sig på frågor och formuleringar som bör förklaras.  

En snabel, vad är det liksom? För oss är det helt självklart vad en snabel är men för de här 

eleverna är det inte det. Eller fotogenlampa, det har de ingen aning om vad det är. Då får jag 

försöka rita på tavlan eller ta fram en bild på Ipaden för att de ska få se. Sen kan vi fortsätta med 

lektionen.  

Eftersom språket till så stor del ligger till grund för den kunskap som förmedlas i undervisningen 

framhåller alla dessa lärare att flerspråkiga elever bör ta sin tid, att de bör få fråga vad saker betyder 

och att eleverna bör få hjälp med bakgrunden till mycket för att de ska få en förståelse för vad det är 

som de lär sig.  

Ett annat resultat bygger på att några av lärarna framhåller att de bör ta hänsyn till synen på skola 

och vad skolan ska stå för. De intervjuade lärarna berättade hur de uppfattar att elever och föräldrar 

ser på skolan och vad den står för, och detta resultat bygger på vad lärarna valde att berätta. Många 

elever kommer från andra länder eller har föräldrar som inte är födda i Sverige och har därför en 

annan syn på skola än vad man har i Sverige och att denna syn kan variera stort. Lärarna hävdar att 

språk och syn på kunskap väger tungt i fråga om läxor då läxor vanligtvis är en del av skolans vardag 

och detta är ett inslag i skolan som innefattar alla elever.  
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De två faktorer som lärare främst tar upp gällande flerspråkiga klassrum är alltså språk och syn på 

skola och kunskap. Dessa två spelar in i alla aspekter av undervisning, vilket gör att arbetet i 

flerspråkiga klassrum skiljer sig på många sätt hävdar lärarna.  

Sociala faktorers påverkan i flerspråkiga klassrum 

En annan aspekt i detta arbete är de sociala faktorerna kring flerspråkiga elever. Resultatet bygger 

på att lärarna som vi har intervjuat framhåller att utbildning, den sociala sammansättningen i 

bostadsområdet och statusen kring det svenska språket spelar in i klassrum och att detta är något 

som absolut tar plats i klassrum. Detta resultat bygger på hur de intervjuade lärarna ser på de sociala 

faktorerna och hur de väljer att bemöta det sociala kring skolan. De sociala faktorerna som lärarna 

lyfter fram är utbildning, den sociala sammansättningen i bostadsområdet men också den allmänna 

statusen kring svenska språket..  

Några av respondenterna förklarar att skolorna som de arbetar på är belägna i vad man kan se som 

ett bostadsområde med låg social status medan de andra lärarna förklarar att skolorna som de 

arbetar på är belägna centralt och med medel/hög social status men att många av eleverna däremot 

kommer från bostadsområden med låg social status  

Fyra intervjuade lärare berättar att skolorna som de arbetar på är belägen i ett bostadsområde med 

medel/övre medelklass. Eleverna kommer dock från bostadsområden som anses ha låg status men 

dessa lärare hävdar att detta bara är ett plus. De framhåller att det är väldigt bra att eleverna får 

möjlighet att åka till ett annat område än där de bor för att få se att det finns andra sociala 

sammansättningar och att detta hjälper dem att integreras i samhället. En av lärarna förklarar att 

detta hjälper dem att inte fastna i något mönster och att de lättare kan hitta andra vägar att gå. Hon 

säger även att eleverna får en helt annan syn på saker, ser skillnader och likheter.  

De kan säga saker som att ”oj, här var det lugnt”! ”Du måste komma härifrån för att du är så 

lugn”. ”Såhär är det inte hemma”. Det räcker med att man är ute på utflykt med eleverna. De 

ser så mycket som kanske inte jag ser. Det är kul när de ser skillnader och när de förstår att man 

inte alltid bör vara på ett speciellt sätt eller bo på ett speciellt ställe eller så. 

Andra sociala faktorer i klassrum och med föräldrar, som alla lärare nämnde är när de bjuder in 
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föräldrar till klassrum. Lärarna uttrycker att det inte är många som kommer och att detta är väldigt 

tråkigt.  

Ett annat resultat bygger på situationen utvecklingssamtal. Även vid utvecklingssamtal är det svårt 

att få till en tid eller en plats där man kan träffa föräldrarna och några lärare uttrycker att det skulle 

vara väldigt givande med ett samtal både med mamman och pappan.  

Det sociala spelar in, hävdar alla lärare. Det visar sig i kontakten med föräldrar men också i 

elevernas världsbild av det samhälle de bor i och även inför framtiden och de möjligheter man har 

som individ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

ANALYS & RESULTATDISKUSSION 

Hur uppfattar lärare att de anpassar sin undervisning i flerspråkiga klassrum? 

Hos de lärare som vi har intervjuat kan man urskilja både skillnader och likheter. Alla lärare hävdar 

att man anpassar sin undervisning genom sitt språkbruk och hur de kommunicerar med elever och 

de material som används vilket Axelsson & Magnusson (2012) påvisar i sin artikel där de uttrycker 

att man ska anpassa sitt språk för varje individ, precis som det sociokulturella perspektivet hävdar, 

då språket är ett viktigt redskap i lärande och att man lär sig tillsammans med andra, att 

sammanhang är viktigt.  

Lärarna tog även upp dimensionen av modersmålets plats i klassrum, och detta för att på ett bra sätt 

kunna möta eleven där denne har svårigheter med det svenska språket och för att eleven ska få en 

förståelse för både dess modersmål och det svenska språket. Lärarna säger att det bästa sättet att få 

eleven att förstå ett ord på svenska är att dra paralleller till modersmålet vilket Axelsson & 

Magnusson (2012) styrker då de påpekar i sin text att man ska ta hänsyn till de språkliga 

dimensioner som finns i ett flerspråkigt klassrum, och att dessa ska få ta plats i undervisningen.  

Detta går hand i hand med det sociokulturella perspektivet då man enligt detta perspektiv ska se 

språket som ett väldigt viktigt verktyg i lärandet. Även Bauman (1973/1999, s. xxxv-xliii) uttrycker 

att flerspråkighet ska få ta plats i undervisningen men han framhåller att flerspråkigheten inte ska 

vara direkt tydlig men att det inte är något man ska ignorera. Språket bör inkluderas som en aspekt 

av ämnesundervisning. Lärarna hävdar att man bör anpassa sin undervisning till flerspråkiga elever, 

vilket Schwartz (2010, s.55) inte alls såg i sin studie på Älvdalsskolan. Schwartz har dock grundat sin 

forskning på studier gjorda på en skola där man använder sig av Monroepedagogiken i klassrum 

och som framhåller att man inte ska se till individens bakgrund, hemförhållanden, kultur o.s.v., och 

då anpassas inte heller undervisningen därefter.  

Miramontes, Nadeau & Commins (1997, s. 37) hävdar att ju mer omfattande användandet av det 

primära språket är, ju mer potential finns för flerspråkiga elever att bli akademiskt framgångsrika.   

Månsson (2008, s. 50) säger dock i sin studie att skolan ses mer som en individuell angelägenhet och 
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är alltför snäv i sitt tänkande och handlar mer om kontroll och betygssättning än om möjligheterna 

att kunna påverka, och så även användandet av språk.  

Enligt det sociokulturella perspektivet ska eleverna vara delaktiga i sitt eget lärande, att de ska kunna 

se vilken nytta lärandet kommer att ha för framtiden. Att använda sitt primära språk kan vara 

delaktighet i lärandet och Bauman (1973/1999, s. xxxv-xliii) hävdar att flerspråkighet bör vara en 

del av undervisningen, dock säger han att lärare ska arbeta för att detta i så stor utsträckning som 

möjligt inte är direkt tydlig utan att klyftan ”vi” och ”dem” överbyggs. Denna syn på flerspråkighet 

i undervisningen delar de intervjuade lärarna, då de uttrycker att flerspråkigheten får ta plats och att 

de anpassar sin undervisning hela tiden efter de behov eleverna har, vilket lärare även ska göra i icke 

flerspråkiga klassrum. Flera lärare hävdar även att samarbetet med annan personal på skolan, såsom 

modersmålslärare, anpassas i större utsträckning än med en icke flerspråkig klass.  

Även detta förespråkas i det sociokulturella perspektivet, då man skall använda sig av sin omgivning 

på ett inspirerande sätt så att eleverna blir motiverade att lära sig. Detta görs bäst i samspråk med 

andra enligt det sociokulturella perspektivet.   

En jämförelse några lärare själva gör är undervisningens tempo. De framhåller att man bör anpassa 

sitt tempo beroende på om klassen är flerspråkig eller icke flerspråkig och att denna anpassning är 

något som bör finnas med. Lärarna säger även att man med en flerspråkig klass bör tillåta mer tid 

för reflektion och repetition för att dessa elever skall kunna tillgodose sig den kunskap som finns 

tillgänglig i undervisningen. Som lärare bör man analysera den kultur där uttryck visar sig och se till 

vad som påverkar människor för att sedan kunna påverka eleverna, och detta är något som 

förespråkas i det sociokulturella perspektivet.  

Lärares arbete kan skilja sig mycket beroende på målgruppen betonar Axelsson & Magnusson 

(2012, s.276). Beroende på vilket syfte det är med undervisningen, hur och i vilken utsträckning de 

ingående språken används i klassrummet anpassas arbetet därefter. En annan anpassning som 

lärare framhåller att de gör i flerspråkiga klassrum är tillåtandet av andra språk än svenska i 

undervisningen. En del hävdar här att de förlorar kontroll över innehållet i undervisningen vilket 

några hade svårigheter med. Lärare vill alltså ändå vara en auktoritet och en del av lärarna har svårt 

att överlåta förmedlingen av kunskap till någon annan. Den parallell man kan dra utifrån lärares 
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synpunkter om anpassning till flerspråkiga klassrum och forskning är att lärare samtycker med 

Axelsson & Magnusson (2012) på många punkter, dock känner en del att de inte vill överlåta 

kunskapsöverföringen till någon annan.  

Vilka metoder använder lärarna för att ta tillvara på flerspråkigheten i 

undervisningen?  

De lärare som deltagit i vår studie hävdar att en metod de använder i sin undervisning med 

flerspråkiga elever är valet att låta eleverna använda sitt modersmål. Månsson (2008, s.47) beskriver 

även skolans betydelse och uppgift gentemot flerspråkighet och menar på att skolan ses som en av 

de samhällsarenor där integration ska äga rum, så också mellan elever med olika bakgrund.  

Flera av lärarna väljer att relatera det svenska språket till elevens modersmål genom att jämföra 

svenska ord med ord från modersmålet och som lärare bör man analysera den kultur där uttryck 

visar sig enligt det sociokulturella perspektivet och se till vad som påverkar människor för att sedan 

kunna påverka eleverna. På detta sätt arbetar de enligt vad Axelsson & Magnusson (2012) hävdar 

med att låta flerspråkigheten vara ett naturligt inslag i skolan. Lärarna uppmuntrar eleverna till att 

använda sitt modersmål, såsom att räkna både på svenska och på modersmålet. Månsson (2009) 

skriver att han hävdar att vi alltjämt är kvar i den rådande diskursens makt och att lärare på detta sätt 

har ett stort inflytande över hur mycket plats språk får ta och att lärare genom detta inflytande 

borde ge språket mer plats.  

Alla kan utvecklas och med hjälp av lärare som stöttepelare kan elever nå sin utvecklingszon som 

förespråkas i det sociokulturella perspektivet. Man kan med stöd förbättras och stärkas i olika 

uppgifter.  

De lärare som vi har intervjuat hävdar att de ger språket den plats som behövs och att denna plats 

tillgodoser behovet hos flerspråkiga elever. En annan metod lärarna använder är att ta hjälp av 

varandra. De framhåller att flerspråkigheten bara är en tillgång och att man då kan ta hjälp av 

varandra, såsom flerspråkiga lärare som kan hjälpa till med olika delar i undervisningen och detta 

ser man som en resurs. Detta leder till att samarbetet mellan klasserna ökar. Detta överensstämmer 

med vad Axelsson & Magnusson (2012) säger när det skriver om språkliga dimensioner.  
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Kunskap om olika språk är en kompetens som efterlyses och detta är något som ska tas tillvara på 

och användas för att förmedla kunskap. En lärare berättar att han använder sig av olika teman som 

metod där eleverna får översätta den aktuella texten till sitt modersmål om detta underlättar 

förståelsen för temat, vilket forskningen styrker då det framhålls som bra att ge eleven en 

anknytning till sin bakgrund och sitt modersmål (Axelsson & Magnusson, 2012, s.296). Detta 

speglar också hur man ska arbeta enligt det sociokulturella perspektivet då lärande skall ha en 

koppling till eleverna för meningsfullhet.  

Lärarna presenterar inte heller någon specifik modell för undervisning av flerspråkiga elever utan 

utgår från eget tyckande och kännande. Bauman (1973/1999, s. xxxv-xliii) hävdar att flerspråkighet 

ska vara en del av undervisningen och att man ska överbygga klyftan och bygga broar mellan ”vi” 

och ”dem”. Månsson (2008, s.47) beskriver även skolans betydelse och uppgift gentemot 

flerspråkighet och att unga ska fostras till självständiga och kritiskt tänkande medborgare med 

förmåga att åstadkomma ett bättre samhälle.  

Motivation och engagemang är fundamentalt för lärande i stort i det sociokulturella perspektivet 

och lärare bör då arbeta för att motivation och engagemang blir en del av undervisningen. Eleverna 

skall bli inspirerade och här är också lärandemiljön viktig för att detta skall ske.  

Vilka faktorer anser lärare att de bör ta hänsyn till i flerspråkiga klassrum? 

De lärare som vi har intervjuat hävdar att det finns många faktorer att ta hänsyn till i flerspråkiga 

klassrum men att det är språket som även här är i fokus. Enligt dem är det en självklarhet att 

bakgrund och erfarenheter spelar in i flerspråkiga klassrum, att man genom bakgrund och 

erfarenheter kan utvecklas och komma framåt.  

Det sociokulturella perspektivet framhäver betydelsen av att relatera lärandet till elevens egna 

erfarenheter och upplevelser för att lärandet ska bli meningsfullt och för att eleven ska se 

kunskapen som betydelsefull. Lärarna hävdar att bakgrund och erfarenheter är en stor faktor i 

undervisningen och att detta blir en stor del av undervisningen.  

Även syn på skola och kunskap blir en faktor, då denna syn skiljer sig mellan Sverige och andra 

länder i världen. Detta är ett problem hävdar en del av lärarna. Castoriadis (1991/1995, s.101) 
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skriver att det utbildningssystemet man har spelar en stor roll i flerspråkiga elevers uppfattningar 

och påvisar olika möjligheter. På detta sätt är arbetssättet viktigt för hur väl detta spelar ut. Axelsson 

& Magnusson (2012, s.275) säger att skolan kan vara en motvikt mot olika fördomar och attityder, 

såväl hos flerspråkiga elever och deras föräldrar med också till samhället i stort, även med synen på 

skola och vad den står för.  

Även språket är en faktor här, då kommunikationen kan vara svår om föräldrarna har svårt med det 

svenska språket. Lärarna vill ha en bra kommunikation med föräldrarna och detta styrker Axelsson 

& Magnusson (2012, s.276) då de beskriver språkliga mål för alla i samhället. I detta fall framhåller 

lärarna att det finns ett språkligt mål som berör föräldrarna. Man bör enligt samtliga lärare alltid ha 

språket som en faktor i flerspråkiga klassrum, då eleven får svårigheter om det finns problematik 

kring det svenska språket. Lärare ska arbeta för att möta den heterogenitet som flerspråkiga elever 

representerar enligt Axelsson & Magnusson (2012).  

Lärare ska arbeta för att flerspråkigheten är en del av vardagen i skolan. Språket blir här en 

avgörande faktor beroende på hur stor grund eleven har att stå på i det svenska språket och vilket 

språk som talas hemma men också hur villiga föräldrarna är att hjälpa sitt/sina barn. Hyltenstam & 

Milani (2012) skriver att Sverige är ett av många länder där det vandrar in fler än det vandra ut och 

att detta resulteras i flera flerspråkiga elever i svenska skolor. Även detta blir en faktor då den 

svenska skolan ändrar form och detta förstärks av lärarna som känner av det ökade antalet 

flerspråkiga elever. Det blir mer framträdande och då även undervisningen för flerspråkiga elever 

(Hyltenstam & Milani, 2012, s.43). Lärare anger också att om språket är ett hinder för eleven blir 

detta en stor faktor i hur man lägger upp sin undervisning.  

Hur man som lärare använder sin kropp för att förklara saker framhålls också som en faktor för 

många lärare. Om språket inte är fullt utvecklat hos en elev blir detta svårt då språket är en så stor 

faktor i undervisning och lärare bör därför använda sin kropp till kommunikationen istället. Hur 

läraren arbetar med detta blir alltså en faktor och enligt Hyltenstam & Milani (2012) visar detta 

vilken attityd man har gentemot flerspråkighet. Aspekterna som finns kring problemen med 

flerspråkighet sträcker sig enligt Hyltenstam & Milani (2012) över undervisningens organisation 

och innehåll, oklarheter om olika undervisningsmodeller, begränsad undervisningstid, olämplig 
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schemaläggning, olämpliga läromedel, brist på samverkan, olämpliga undervisningslokaler men 

även lärarkompetens (Hyltenstam & Milani, 2012, s.65).  

Dessa aspekter kan alltså ses som problematiska med flerspråkighet och de flesta kan inte läraren 

påverka men det har betydelse vilken kompetens du har som lärare, vilket material du använder och 

vilken attityd du har gentemot flerspråkiga elever. Dessa komponenter är stora och viktiga faktorer 

i flerspråkiga klassrum. Enligt det sociokulturella perspektivet ska kunskapen vara en del av en 

helhet och ska inte överföras i avskilda övningar, annars upplevs den inte som meningsfull vilket är 

av stor vikt då kunskap ska tillgodoses i klassrum.  
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DISKUSSION 

Faktorer 

Som tidigare tagits upp så ökar antalet flerspråkiga elever i dagens svenska skola och detta är något 

som påverkar arbetet som lärare. Detta är också något som påverkar samhället i stort då 

förutsättningarna för det svenska samhället ändras utifrån de majoritets- och minoritetsspråk som 

finns. Andra kvalitéer efterfrågas och flerspråkiga individer blir en större del utav samhället. I det 

sociokulturella perspektivet ämnar man förstå kulturens och det sociala sammanhangets 

anknytning till varandra och man menar att samspelet är viktigt för kunskapsutveckling. Att som 

lärare ha en kontext är av stor betydelse enligt Vygotskij (1987, s.87) för att undervisningen ska bli 

meningsfull. Som lärare kan man inte utgå från att det är speciella förhållanden kring en flerspråkig 

elev utan bör möta alla elever på samma sätt och då även flerspråkiga barns föräldrar oavsett språk, 

jobb eller utbildning. 

Då flerspråkigheten växer blir även lärares arbete större då fler krav ställs, även från flerspråkiga 

elevers föräldrar. Är uppfattningen den att skolan och lärare ska introducera dessa flerspråkiga 

elever i det sociala samhället i Sverige och i så fall delas denna uppfattning av lärare? De lärare som 

vi har intervjuat ser det inte som sin uppgift att uppfostra eller introducera dessa flerspråkiga elever 

i samhället utan uppgiften är att kunskapsmässigt ge dessa elever förutsättningarna för att kunna ta 

sig in i samhället. Lindberg (2009, s.17) skriver att de nya språkanvändningsmönster och markörer 

för transkulturella identiteter och grupperingar i samhället möts med misstro i det omgivande 

majoritetssamhället och detta eftersom det utmanar det oförändrade läget och den rådande 

maktbalansen. Lindberg (2009, s.19) menar också att människan fortfarande ser flerspråkighet som 

ett undantagstillstånd och en brist, men även i vissa fall som en inlärningsstörning. Medan många av 

de lärare som vi har intervjuat menade att flerspråkigheten ses mer som en tillgång till variation i 

undervisningen.  

Med den statistik som finns på ökad invandring i Sverige, med resultatet fler flerspråkiga elever så 

bör lärare ha en annan beredskap än tidigare då undervisningen blir mer komplex än innan.  
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Metoder 

Metoder som lärare nämner att de arbetar med i flerspråkiga klassrum kan ses mer som en 

anpassning efter vad lärare känner att det behövs. Ingen anger en specifik metod som de följer i 

arbetet med flerspråkiga elever utan de har små metoder för olika aktiviteter. Vissa benämner att de 

stannar upp och gör liknelser mellan modersmålet och svenskan för att eleverna ska kunna relatera 

och på ett bättre sätt ta till sig nya ord och meningar. Det finns ingen mall som någon av de 

intervjuade lärarna följer, utan de använder istället egen erfarenhet och eget kännande och beslutar 

därefter om vilken metod de väljer att applicera vid olika tillfällen.  

Att lärarna i de flerspråkiga klassrummen utgår från egna erfarenheter och eget kännande och 

därefter beslutar om vilken metod han/hon ska använda är viktigt eftersom det är inte alla 

flerspråkiga elever som kan koppla svenska språket till sitt modersmål eller tvärtom. Som lärare, kan 

man även möta på flerspråkiga elever som behärskar det svenska språket mer än sitt eget 

modersmål. En lärare uppgav dock att han använde sig av olika projekt och olika teman i sin 

undervisning med flerspråkiga elever. Detta kan tyckas vara en metod som är mer konsekvent och 

där det finns riktlinjer om vad man ska göra i olika situationer men även under dessa projekt och 

teman så är det läraren som väljer vad dessa teman och projekt ska handla om och utgår från sitt 

eget tänkande och kännande även här.  

I det sociokulturella perspektivet anses det vara lärarens uppgift att analysera sin egen undervisning 

för att komma fram till hur man som lärare bäst skapar lärande och kunskap och detta är enligt Säljö 

(2005, s.19-21) en viktig del i lärares arbete för att veta hur man ska gå till väga och på vilket sätt 

man bäst arbetar med sina elever.  

Anpassning 

De lärare som vi har intervjuat anser att de anpassar sitt språkbruk efter elevernas kunskaper. 

Lärarna bedömer även att det är de som introducerar skolspråket till sina elever. Språkbruket 

anpassade de beroende på elevernas förkunskaper inom det svenska språket men lärarna anser även 

att vardagsspråket och skolspråket hänger ihop med elevernas modersmål då man bör stanna upp 

och förklara vissa ord som de anser att elever med svenskt modermål inte har svårigheter med. 
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Detta tycks vara en bra anpassning enligt lärarna, men man kan fundera över om lärares 

språkkunskaper skulle behöva utvecklas för att möta behovet av relation till elevens modersmål.  

Vidare kan man även i detta fall fundera på om lärarna inte alltid behöver anpassa sitt språkbruk till 

elevernas nivå utan att istället sätta högre förväntningar på eleverna och försöka att få de att tänka 

till och utmana de på olika sätt. En del lärare uppger att de tar hjälp av och samarbetar med andra 

kollegor för att förbättra språkutvecklingen av det svenska språket då en del kollegor också är 

flerspråkiga. Behövs mer utbildning inom språk för lärare generellt för att jobba med flerspråkiga 

elever så att anpassningen blir större i ett flerspråkigt klassrum? De lärare som vi har intervjuat 

påvisar inte att de känner en otillräcklighet inom olika språk. De använder sig av andra kollegor men 

också av andra elever för att förmedla kunskap. En del lärare tar upp att man förutsätter att 

flerspråkiga elever kommer att ha svårigheter, detta uttalande kan ses om en förutfattad mening. 

Begränsar man inte eleverna om man förutsätter att de kommer att ha problem? Att förutse 

problem innan de uppkommer kan uppfattas som att flerspråkiga elever på något sätt inte har de 

kompetenser som elever med svensk bakgrund har.  

Även teknik är ett redskap som lärare använder för att skapa förståelse för elever, såsom Ipad eller 

film. Några lärare uppger att de inte tycker att det finns material som är bra nog att använda i 

undervisning med flerspråkiga elever och att de då väljer att använda sig av t.ex. film och att detta då 

blir till stor hjälp för flerspråkiga elever med inlärningen av svenska ord. En del utav de intervjuade 

lärarna uppger att de tycker att detta arbete kan vara tungt då de bör ha en helt annan beredskap i 

flerspråkiga klassrum än i enspråkiga klassrum. Arbetet i det sociokulturella perspektivet avser att 

ge eleverna en meningsfullhet och en förståelse för kunskapen och enligt Vygotskij (1987, s.6-7) är 

detta avgörande för att eleverna ska tillgodose sig kunskap. Han anser också att elever genom 

stöttning och hjälp från en mer kunnig person når sin proximala utvecklingszon, vilket han anser att 

elever ska nå (Vygotskij 1987, s.87). Axelsson & Magnusson (2012, s.332) menar att språkliga 

dimensioner kräver särskilda kompetenser av lärare och att man bör ha en språklig kompetens och 

mer kunskap om andraspråk när de refererar till Thomas & Collier (1997).  

Kan lärare utan större språkkunskaper i elevers modersmål ge denna stöttning och den hjälp som 

krävs för att eleven ska nå sin proximala utvecklingszon? Detta är inget som framgår av den 



 

 

48 

 

 

 

insamlade data men som man bör ha i åtanke.  

Frågeställningarnas och metodens samband 

Frågeställningarna förhåller sig till varandra på så vis att de berör varandra. Hur man anpassar sin 

undervisning i flerspråkiga klassrum berörs av vilka metoder man använder och detta i relation till 

vilka faktorer man bör ta hänsyn till. Genom att anpassa sin undervisning till flerspråkiga elever 

använder lärare också olika metoder som de anser förbättrar undervisningen för flerspråkiga elever 

vilket i sin tur blir faktorer i undervisningen att ta hänsyn till.  

Vi menar att frågeställningarna förutsätter varandra för en helhetsförståelse för syftet av denna 

studie.  

Valet av metod för undersökningen som vi har studerat har även gett oss svar på våra 

frågeställningar. Då vi har använt oss av intervju som metod i form av en respondentkaraktär har vi 

kunnat undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum.  

Syftet och frågeställningarna i denna studie handlade om lärares uppfattningar, vilket vi kunde 

undersöka på bästa sätt genom intervjuer med lärare. Under intervjuerna använde vi oss av en 

intervjuguide (se bilaga 1) som hjälpte oss att få svar på det som vi undersökte. Men eftersom våra 

intervjuer hade en halvstrukturerad form ledde detta till att vi och intervjupersonerna kunde på ett 

friare sätt diskutera kring flerspråkighet och avvika från intervjuguiden då vi kände att det gav mer. 

Valet av intervjurespondenter är en annan viktig del i undersökningen eftersom det är dessa som 

skall ge oss svar på studiens frågor och låta undersökningen gå vidare med en hållbar analys.  

Utifrån frågeställningarna valde vi intervjupersoner som hade varit yrkesverksamma under en 

längre tid med flerspråkiga elever och de flesta arbetade under studiens gång på skolor där 

majoriteten av eleverna var flerspråkiga. Vi fokuserade på respondenternas erfarenheter och 

kunskaper inom ämnet som vi ämnat studera och inte på de som privatpersoner. Att använda sig av 

intervju som metod i form av respondentkaraktär i denna typ av undersökning ansåg vi att detta gav 

oss svar på våra frågeställningar och uppfyllde även vårt syfte med undersökningen.    
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KONKLUSION 

Detta arbete belyser flerspråkighet i klassrum och lärares arbete kring detta med anpassning, 

faktorer och aspekter att ta hänsyn till. Resultatet visar att lärare anpassar sin undervisning till 

flerspråkiga elever och att de hävdar att detta är ett bör för att undervisningen ska bli givande. De 

uttrycker också att det finns faktorer att ta hänsyn till som man inte i lika hög grad bör i enspråkiga 

klassrum.  

Vi framhåller att det efter denna genomförda studie skulle vara intressant med en mer djupgående 

analys kring flerspråkighet som fenomen i klassrum och vilken betydelse det har att vara flerspråkig. 

En jämförelse mellan flerspråkiga och enspråkiga klassrum skulle ge en större förståelse för vad ett 

flerspråkigt klassrum innebär och vilka skillnader och likheter som kan urskiljas. Det skulle även 

vara intressant med intervju av flerspråkiga elever för att undersöka vad de anser att svårigheter 

finns i undervisning. Det skulle också vara intressant att jämföra flerspråkiga klassrum i Sverige mot 

andra delar av världen för att se vart Sverige befinner sig i fråga om flerspråkighetens utveckling i 

samhället.  

Detta arbete ger ett litet bidrag till forskning om flerspråkighet ur olika perspektiv. Vi ser dock att 

det finns behov av att ur olika perspektiv undersöka både lärare och elever med tanke på 

flerspråkighet, men också att undersöka hur flerspråkiga elever som finns i skolan kan introduceras 

i samhället genom t.ex. högre utbildning och arbete.  

Något annat som behöver belysas inom skolan är avsaknaden av material som lärare i vår studie 

hävdar finns. Detta är något som behöver mer uppmärksamhet och mer resurser. En annan aspekt 

av detta arbete är vissa lärares reflektioner kring attityder som avspeglar attityderna som finns i 

samhället. De lärare vi intervjuat lyfter främst fram att flerspråkigheten är en tillgång, dock kan man 

fortfarande urskilja att lärare lyfter fram att skolan på olika sätt även inrymmer vissa negativa 

attityder gentemot flerspråkighet i samhället.  

Genom detta arbete har vi fått en större förståelse för vad det innebär att arbeta som lärare i 

flerspråkiga klassrum och hävdar att det går att bedriva mycket mer forskning inom ämnet och att 

detta borde göras. Antalet flerspråkiga elever kommer sannolikt att öka och då behövs kunskapen 
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för att tillgodose dessa elevers behov även i framtiden.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrundsfrågor 

– Vad har du för lärarutbildning? 

– Hur länge har du arbetat med flerspråkiga elever? 

– Hur länge har du arbetet med just dessa elever? 

Huvudtema 2: Lärarens uppfattning 

– Under din skolgång, gick du i en klass med flerspråkiga elever?  

– Hur ser du på din egen undervisning med flerspråkiga elever?  

– Kan du beskriva det bostadsområdet som skolan är belägen i? – Bostadsområdets sociala 

sammansättning? – Invånares utbildningsnivå? – Etniska ursprung? – Modersmål? – Ensamstående 

hushåll?  

– Hur anser du att detta påverkar din undervisning med dessa elever? 

Huvudtema 3: Lärarens arbete 

– Hur tar du tillvara på elevernas flerspråkighet i undervisningen, såsom strategier och metoder i 

lärandet?  

– På vilket sätt bör du ta hänsyn till elevernas flerspråkighet i din undervisning? – Varför?  

– Hur kan din undervisning förbättras och utvecklas för att ta tillvara på elevernas flerspråkighet? 

 

Huvudtema 4: Lärarens samarbete 
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– Vilken annan personal samarbetar du med i din undervisning med flerspråkiga elever? Ex. Sv.2, 

modersmålsundervisningen o.s.v.  

– På vilket sätt samarbetar du med annan personal? 

– Hur involverar du föräldrarna till de flerspråkiga eleverna i ditt arbete? – Varför/Varför inte?  

 

– Har du något mer att tillägga? 
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BILAGA 2 

Missivbrevet  

Hej,  

Vi är två lärarstudenter, Josephine och Razan, och läser vår sista termin på lärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet.  

Vi skriver vårt examensarbete just nu och syftet med vårt arbete är att undersöka hur lärare 

uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. 

De som medverkar i undersökningen har rätt att självständigt bestämma på vilka villkor deltagandet 

sker och hur länge. All information kommer inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Vi följer vetenskapsrådets riktlinjer om etiska överväganden och vi kommer att innan genomförd 

intervju informera intervjupersonen om vad studien handlar om och att personen när som helst kan 

avbryta deltagandet. Den intervjuade personen kommer inte att kunna identifieras i 

undersökningen. 

Vi hoppas att du, som lärare, kan hjälpa oss med detta.  

Om önskas, så kan intervjufrågorna skickas i förväg. 

Tack på förhand 

 

Vänliga hälsningar 

Razan och Josephine 

 

 


