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Abstract 

 
 

This is an empirical, qualitative study of how teachers work in linguistically heterogeneous 

classrooms in all subjects in elementary school, and what teachers’ experiences of these types of 

classrooms are. The aim was also to find out which factors affects second language learning and 

learning in all other subjects in school according to research. I chose to make interviews with two 

teachers using questions with open character to be able to interpret the answers and draw 

conclusions. It emerged from the study that teachers' attitudes towards second language learners 

differed a lot, and that the experience of working in such types of classrooms also varied. 

Furthermore it emerged that teachers’ working methods differed enormously. Since this is an 

empirical and qualitative study, and therefore the result of this study is based on my own 

interpretations of the teachers' responses, the result of this study cannot be generalized.  
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1 Inledning 

 

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer, religioner och inte minst 

olika språk dagligen samverkar med varandra. Detta ställer vissa krav på lärare som 

måste vara beredda på att möta språkligt heterogena klassrum där elever som kommit 

olika långt i den svenska språkutvecklingen också ingår som en naturlig del. I 

läroplanen för grundskolan (2011: 7–8) står det att skolan ska främja alla elevers lust att 

lära sig och att utbildningen ska anpassas till varje elevs behov med utgångspunkt i 

elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

 

I ett klassrum är det enligt Stadler (1998: 22) och Dysthe (2003: 18) dock vanligt att 

vissa elever har mycket lite erfarenhet av skolans språk och av dess aktiviteter och 

därför också blir förvirrade och presterar under sin egentliga förmåga. Enligt Dysthe 

gäller detta speciellt de barn som har annat modersmål än svenska. Hon menar också att 

undervisningen kan göra skada eftersom att skolsituationer kan skapa otrygghet för de 

elever som inte förstår bland annat ord och fraser som används i undervisningen. För att 

tillgodose barnens behov måste pedagoger ha kunskap om vad det innebär att vara 

flerspråkig, vad det innebär att lära sig ett andraspråk och hur man skapar de bästa 

förutsättningarna för att dessa barn ska utvecklas (Skolverket, 2003: 74). 

 

Enligt Alsnäs (1990: inledning) är det idag så att låg- och mellanstadielärare som är 

behöriga att undervisa i vissa ämnen även per automatik är behöriga att undervisa elever 

med annat modersmål än svenska i andra ämnen, även om de saknar kompetens i ämnet 

svenska som andraspråk. Därför står skolan och framförallt lärarna, som jag ser det, 

inför stora utmaningar vad gäller inkludering av alla elever i undervisningen och allas 

lika rätt att lära sig.  

 

Tidigare forskning förespråkade att invandrarelever först måste lära sig det svenska 

språket innan de kan ägna sig åt andra ämnen i skolan, vilket inte alls överstämmer med 

dagens forskning som istället visar på att bästa språkutvecklingen sker när man 

integrerar språk med ämne (Axelsson m fl. 2005: 204). Därför är det också viktigt att 

göra undervisningssituationerna mer språkutvecklande för elever, oavsett i vilket ämne 

man undervisar i, för att alla elever ska ha samma möjlighet att hänga med i 

undervisningen och därmed också utvecklas. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att ta reda på om och hur lärare med språkligt heterogena klasser 

arbetar språk- och kunskapsutvecklande, och vad de har för erfarenheter av att ha elever 

med svenska som andraspråk i ämnesundervisningen. Syftet är också att jämföra 

lärarnas erfarenheter mot tidigare forskning om faktorer som påverkar språk- och 

kunskapsutvecklingen för att se om det finns något samband. 
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Mina frågeställningar är: 

 

 Vad har lärarna för erfarenheter av att arbeta i språkligt heterogena klasser? 

 Hur arbetar lärare i språkligt heterogena klasser för att gynna 

andraspråkelevernas språk- och kunskapsutveckling? 

 Hur uppmärksammas elevernas styrkor och svagheter av lärarna? 

 Vilka faktorer påverkar språk- och kunskapsutvecklingen hos andraspråkselever 

enligt forskare? 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Sociokulturell teori 

Gunilla Lindqvist (2005: 16) beskriver i sina förord till den svenska utgåvan av Lev S 

Vygotskijs ”Tänkande till språk” (1934) att det inom den sociokulturella teorin är den 

ryske psykologen och pedagogen Lev S Vygotskij själv som inspirerat det pedagogiska 

tänkandet som vi i dag möter mest. Även Dysthe (2003: 14) menar att det också är 

honom många forskare valt att referera till i sina undersökningar gällande barns språk- 

och kunskapsutveckling. Eftersom Vygotskij många gånger ses som den sociokulturella 

teorins fader anser jag att även han är värd att nämnas i denna studie.  Denna kvalitativa 

undersökning kommer att ta avstamp från den sociokulturella teorin som bygger på idén 

om att det är språket som är det viktigaste verktyget vi människor har för att förmedla 

kunskap. Det är genom att lyssna, läsa, skriva och tala det mesta lärandet sker (Dysthe 

2003: 7–10). Dysthe menar vidare att det är språket och kommunikationen som 

förbinder de individuella mentala processerna med de sociala läroaktiviteterna, ur ett 

sociokulturellt perspektiv sett. Enligt den sociokulturella teorin är det genom 

kommunikativa processer som vi lär oss någonting, vilket med andra ord betyder att det 

är i samspel och kommunikation med andra människor som vi lär oss (Säljö 2000: 37). 

Svensson (1998: 35) tillägger att ett barn måste få mängder av tillfällen att umgås med 

både vuxna och andra barn i olika åldrar för att samtala och samspela med dem, samt att 

barnet måste få möjlighet att vara verksam och undersöka sin omgivning som ger 

mycket att tala om som sedan i sin tur leder till utveckling och mognad. 

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel med; språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen 

mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje lärmiljö; lärande är mycket 

mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening. (Dysthe 

2003: 31) 

Kort beskrivet kan man säga att det är i social praktik lärande sker och att det är i dessa 

sociala aktiviteter som även språket utvecklas i (Ladberg 2003: 70; Dysthe 2003: 101–

104; Axelsson m fl. 2005: 210). Säljö (2005: 37) tillägger att kommunikation leder till 

kunskap eftersom det är genom kommunikation som elever blir delaktiga i kunskaper 

och färdigheter som andra människor har. Det är genom att i undervisningen tillåta och 

förutsätta språkanvändning som också språket stärks (Hultinger & Wallentin 1996: 75) 

men man riskerar också att göra bort sig och misslyckas när man använder språket 

vilket kan leda till att elevens självförtroende försämras (Wellros 1998: 33–37).  

2.2 Flerspråkiga elever 

Med två- eller flerspråkiga avses elever som använder mer än ett språk. Det betyder 

däremot inte att eleven måste vara uppvuxen med två språk i familjen och det betyder 
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även att det räcker med en viss kunskap om två språk (Håkansson 2003: 13; Ladberg 

2003: 44). Begreppet andraspråkselever får en likadan förklaring som två- och 

flerspråkiga elever men syftar även till att eleverna inte har, i det här fallet, det svenska 

språket som modersmål. 

 

Enligt undersökningar gjorda i till exempel USA har det visat sig att 

andraspråksinlärning är en tidskrävande process, och att det kan ta allt ifrån 5 till 8 år 

för en elev med annat modersmål än det som använd i skolsammanhanget att komma 

upp till den nivån att den kan användas i tillfredställande grad (Hultinger m fl. 1996: 8; 

Axelsson m fl. 2005: 207).  Stadler (1998: 22) har en åsikt om att alla barn är olika och 

att de utvecklas i olika takter beroende på vilka erfarenheter de har från sina 

uppväxtmiljöer. Enligt Wikström (Hultinger och Wallentin 1996: 129, 152–153) beror 

många utav andraspråkselevernas svårigheter också på att deras kulturer många gånger 

skiljer sig mycket från den svenska kulturen. Stadler (1998: 22) menar vidare att det i 

vanliga skolklasser även är stora variationer i mognad, språklig medvetenheten, 

ordkunskap och vana vid att använda språket och att man därför heller inte kan utgå 

ifrån att den grundläggande språkliga medvetenheten finns hos alla elever.   

 

2.3 Språket som tankeverktyg 

Enligt Ladberg (2003: 70) har skolan en stor betydelse vad gäller barns språkutveckling. 

Hon påpekar att det är i skolans undervisning som barn varje dag möter nya ord och 

begrepp vilket gör att deras språk hela tiden utvecklas mot att bli bättre tankeverktyg. I 

skolan är det framförallt språket som används som tankeverktyg och för att klara av att 

följa med i undervisningen och för framgång i studierna, även i ämnesundervisningen, 

förutsätts det att barnet förstår abstrakta begrepp och synonymer som används i såväl 

texter, instruktioner och klassamtal (Ladberg 2003: 90–93; Dysthe 2003: 149–151, 181; 

Wellros 1998: 24–32). Även forskning tyder på att elever behöver ett välutvecklat språk 

för att klara sig i skolan i tillfredställande grad (Stadler 1998: 22; Dysthe 2003: 18). 

Ladberg (2003: 9–12) anser att det är viktigt att låta barnen behålla sitt modersmål 

eftersom detta språk kan vara det barnet använder som sitt tankespråk.  

 

Ladberg (2003: 133) menar att ett tankeverktyg rent språkligt kräver mer tid att utveckla 

jämfört med samtalsspråket och att det av den anledningen kan vara lättare för 

andraspråkselever att byta samtalsspråk än skolspråk. Därför menar Ladberg att det nya 

skolspråket kräver noggranna förberedelser och ofta också stöd av elevens gamla 

skolspråk under en övergångstid. Ladberg påpekar också att en elev som halkat efter 

sina jämnåriga kan bli rädd för att visa sin okunnighet. 

Gibbons (2009: 197) anser att man i skolan måste uppmuntra skolspråk och också 

bearbeta och omformulera elevers språk i såväl språk- och ämnesundervisningen för att 

göra det så språkutvecklande för barnen som möjligt. Många forskare anser nämligen att 

skolans språk inte är en självklarhet för alla barn då skolans språk skiljer sig mycket 
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från det språk barnen är vana vid hemma (Axelsson m fl. 2005: 204; Wellros 1998: 25–

33). Eleverna måste utveckla ett språk som är hållbar i språkutvecklande syfte för att 

minska risken för missförstånd, och enligt Hultinger m fl. (1996: 16) måste man hela 

tiden tillåta och förutsätta språkanvändning i strukturerad undervisning för att främja 

och stärka språket. Enligt dem, och också Ladberg (2003: 99–100), har senare års 

andraspråksforskning även visat att kunskaper som barn har från och på sitt förstaspråk 

är överförbara till ett andraspråk, vilket betyder att en så kallad förstaspråksbas har visat 

sig vara en stor tillgång i andraspråksinlärning. Samma gäller också 

kunskapsutvecklingen i ämnen på ett andraspråk. Har eleven en bra förförståelse för ett 

ämne på sitt förstaspråk betyder det att denne även har lättare att lära sig ämnet på ett 

andraspråk. Vidare menar Ladberg att de elever som inte behärskar svenska och heller 

inte sitt modersmål har svårast att lära sig nya begrepp, och att det av den anledningen 

är väldigt viktigt med modersmålsundervisning parallellt med undervisning av svenska 

och även andra ämnen som undervisas på svenska. Dessutom har forskning visat att om 

en elevs språkutveckling på modersmålet avbryts så tar det mycket lång tid för ett nytt 

språk att fungera i den fortsatta begreppsutvecklingen. Anledningen till det är att 

andraspråksutvecklingen i stort sett går ut på att sätta nya språkliga etiketter på redan 

kända begrepp (Parszyk 1999: 83 citerar Hyltenstam & Tuomela 1996: 40). 

 

Parszyk (1999: 83 citerar Hyltenstam & Tuomela 1996: 40) beskriver att, ett barn med 

annat modersmål än det som används, i en språkutveckling som fortskrider ”normalt” 

successivt når språkliga och begreppsliga nivåer som denne sedan ändamålsenligt kan 

utnyttja för både kommunikation och tänkande. Gibbons (2009: 192) har också åsikter 

om hur barns språkutveckling går till och anser bland annat att man inte ska fokusera på 

språkets form utan enbart på innehållet om man som lärare vill stötta språkinlärningen 

hos andraspråkselever. Svensson (1998: 182) håller med om att språket utvecklas i 

sociala samspel och påpekar att tvåspråkiga barn vanligtvis har ett lika stort ordförråd 

som enspråkiga barn men att vissa ord fördelas olika på de olika språken vilket kan 

medföra att barnet således kan färre ord per språk. Vidare hävdar Ladberg (2003: 38) att 

en människas ordförråd dessutom består av två olika delar: dels de ord hon kan säga, 

och de ord hon förstår när hon hör andra säga dem. 

 

Forskning har visat att det är viktigt att andraspråkselever får rikligt med språklig 

praktik och explicit undervisning i de texttyper som är mest förekommande inom 

ämnesundervisningen för att de ska ha möjlighet att lyckas i skolan (Axelsson m fl. 

2005: 200). Vad som även har framkommit, i bland annat Henning Johansson forskning 

(1995) i frågan, var att atmosfären och inställningen i undervisningssituationen är 

viktig, likaså att eleverna ges möjlighet att förankra arbetet i sin egen bakgrund och 

situation som är bekant för dem (Hultinger & Wallentin 1996: 198).  
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2.4 Skolans betydelse för barns språk- och kunskapsutveckling 

Skolgången innebär så mycket mer än att bara lära sig ämnen. Utöver ämneskunskaper 

lär sig eleverna också diskursiva vanor, rutiner, sätt att uppträda och så vidare som ofta 

är underförstådda och enbart lärs in genom praktisk handling (Dysthe 2003: 18, 150–

151). Gibbons (2009: 192) menar att det är av stor betydelse hur lärare bemöter eleverna 

för att språkinlärning ska kännas meningsfullt och positivt för andraspråkseleverna. Hon 

anser att man som lärare inte ska koncentrera sig så mycket på den språkliga formen 

eleven använder sig av eftersom det kan bidra till att eleven uppfattar språkinlärningen 

som någonting negativt laddat och skamligt, med andra ord någonting som inte är bra 

nog och som inte duger. Detta i sin tur kan få eleven att känna sig värdelös och 

otillräcklig och de språkliga situationerna kan kännas jobbiga vilket vidare kan bidra till 

att eleven i stället för att försöka lära sig språket och delta i det sociala samspelet blir 

tystlåten (Gibbons 2009: 192–193; Dysthe 2003: 152; Wellros 1998: 25–33; Ladberg 

2003: 32). Enligt Ladberg (2003: 9–13) ska språket ses som ett behov, inte som en 

begåvning. Det har även länge varit känt att det finns ett samband mellan en lärares 

attityd och elevers inlärning; ju mindre läraren förväntar sig av eleverna, desto mindre 

klarar de också av. Vidare stöttar också en god klassrumsmiljö språkutvecklingen enligt 

Gibbons (2009: 25). Ladberg (2003: 91) menar dock att det är motivationen som är 

själva motorn i barnets språkliga utveckling och att man måste ta hänsyn till elevers 

intressen om man vill att eleverna ska ha en vilja att utvecklas språkligt. Ur Jernströms 

och Johanssons (1997: 35) undersökningar har det visat sig att vissa barn är påverkade 

av ett synsätt som innebär att deras egen bakgrund nedvärderas i förhållande till det som 

kommer utifrån, och därför är det viktigt att skolan skapar en plattform där kulturella 

skillnader görs synliga och accepteras. 

Läroplanen för grundskolan (2011: 7–8) säger att all undervisning ska anpassas till varje 

elevs behov med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Samtidigt visar studier på att kunskapsutvecklingen varit bättre i klassrum 

där elevers kulturella och språkliga bakgrunder har tagits med i 

undervisningssituationerna jämfört med klassrum där elevers olika kulturer och språk 

inte tagits med (Jernström & Johansson 1997: 35; Johansson 2000: 140) 

Wellros (1998: 19) menar att socialisationsprocessen hos en människa vanligtvis kan 

vara mycket långsam och att det är den yttre omgivningen som i stort sett påverkar 

människan. Ur ett sociokulturellt perspektiv sett så beror viljan på att lära sig på 

upplevelsen av meningsfullhet vilket också, enligt Dysthe (2003: 39), i sin tur beror på 

om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man ingår i. Studier visar att 

elevers attityder till sina språk, sina kulturer och också utvecklingen av den egna 

självbilden påverkas av de förhållningssätt eleverna möter i skolan (Axelsson m fl. 

2005: 203). Därför är det också viktigt att elevernas kulturella och språkliga bakgrund 

bekräftas, uppmuntras och synliggörs (Axelsson m fl. 2005: 203 citerar Cummins 2000: 

47). En central uppgift för de lärare som har språkligt heterogena klasser är att ge både 

stöd och uppmuntran i elevens identitetsutveckling genom att bland annat låta eleven 
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själv bestämma över sitt liv, sitt lärande och sin utveckling (Johansson 2000: 141 citerar 

Cummins 1996). 

Gibbons (2009: 31) och Axelsson m fl. (2005: 109) tillägger att det också är viktigt att 

skapa en meningsfullhet i det man lär sig och att tillexempel bygga på ordförrådet 

endast är meningsfullt för andraspråkselever om det sker i en kontext. Axelsson m fl. 

(2005: 210) menar vidare att språk- och ämneskunskaper också utvecklas bäst när 

eleven samtidigt med det språkliga och kontextuella stödet utmanas kognitivt. Olika 

uppgifter ställer olika krav på eleverna, och det är viktigt att uppgifterna har en så hög 

kontextbundenhet som möjligt (Axelsson m fl. 2005: 109), det vill säga att miljön, tiden 

och situationen hjälper eleven att förstå vad som menas, vad som ska göras och hur 

något ska lösas och att det därför är viktigt att arbeta ämnesövergripande med det 

svenska språket (Gibbons 2010: 162–164).  Det gäller alltså att som lärare ge den 

stöttning i alla skolans ämnen för alla elever för att kunna bygga vidare på den 

kunskapsbas som eleverna redan har med sig sedan tidigare (Gibbons 2010: 32; 

Läroplanskommittén 1992: 250–251).  

 

Axelsson m fl. (2005: 101) refererar även till forskare, så som bland annat Bakers, 

Cummins och Gibbons, som anser att det är oerhört viktigt med språket för att nå 

framgång i skolan och att lärare av den anledningen också måste ha god kompetens i att 

bedöma hur långt eleven kommit i sin språkutveckling och utifrån det sedan planera, 

genomföra och utvärdera verksamheten. 
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3 Metod och material  

 

Denna studie undersöker vilka lärares erfarenheter är av att undervisa i språkligt 

heterogena klasser och hur de arbetar i sådana klasser. I studien har två låg- och 

mellanstadielärare intervjuats. Intervjumaterialet samt litteratur om tidigare forskning 

har sedan använts vid analys och de dragna slutsatserna.  

 

3.1 Deltagare 

Valet av deltagare till intervjuerna gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket 

kortfattat betyder att man använder sig av dem som finns tillgängliga. Jag valde att 

intervjua två pedagoger varav de båda lärarna totalt var okända för mig sedan tidigare. 

Av ren tillfällighet var båda intervjupersonerna kvinnliga låg- och mellanstadielärare 

med mer än 30 års lärarerfarenhet, och båda deltagarna arbetade även just för tillfället i 

språkligt heterogena klasser. De båda skolorna låg i utkanten av en medelstor stad, i 

olika bostadsområden där många människor med annan kulturell bakgrund än den 

svenska bodde. Lärarna och skolorna var därmed också helt oberoende av varandra 

vilket bidrog till att jag kunde får en så övergripande bild som möjligt av vilka 

erfarenheter och vilken bild av andraspråkselever informanterna hade. 

3.2 Intervjuerna 

I studien användes en så kallad kvalitativ undersökningsmetod för att få en så stor 

förståelse för lärares egna erfarenheter och tankar om språkligt heterogena grupper som 

möjligt. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med öppna frågor för att 

samla in empirisk data, istället för kvantitativa, för att få så naturliga och innehållsrika 

svar som möjligt på forskningsfrågorna vilket underlättade arbetet vid analysen av 

empirin. Enligt Stukát (2005: 32) är det kvalitativa synsättet med öppna intervjuer av 

olika slag bättre metoder än enkäter och intervjuer med bestämda frågor eftersom 

materialet sedan kan bearbetas genom olika former av kvalitativ analys där forskarens 

”förförståelse” (egna tankar, känslor och erfarenheter) spelar en stor roll och ses som en 

tillgång i tolkningen. 

I de två intervjuerna användes 12 öppna frågor (se bilaga 1) som i förväg var bestämda. 

För att få så naturliga och varierande svar som möjligt av informanterna valdes enbart 

ett få antal frågor att användas vid intervjuerna. Detta sätt gav möjlighet att läsa mellan 

raderna av det som sades under intervjun, och ett större tolkningsutrymme när 

materialet skulle analyseras. De öppna, ostrukturerade frågorna bidrog även till att det 

fanns möjlighet att ställa passande följdfrågor till lärarna utifrån deras svar. 

Intervjudeltagarna fick i förväg inte ta del av intervjufrågorna. Enligt Stukát (2005: 41) 

gäller det att i den här typen av undersökningar komma under eller bakom det 
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bokstavliga innehållet, och det är anledningen till att intervjufrågorna inte delades ut till 

informanterna i förväg. 

Under intervjuerna användes ljudupptagning. Anledningen till att ljudupptagning valdes 

som metod istället för att anteckna var dels för att spara tid, men också för att som 

intervjuare kunna koncentrera sig på att upprätthålla en naturlig dialog med lärarna där 

frågor ställdes och även, till de svar som framkom, anpassade följdfrågor. En annan 

viktig orsak till varför ljudupptagning valdes var för att inte gå miste om för denna 

studie viktiga smådetaljer. 30 minuter hade reserverats för varje intervju vilket också 

visade sig räcka gott och väl. Längden på intervjun berodde helt och hållet på hurdana 

svar som framkom av intervjudeltagarna. Platserna för intervjuerna bestämdes av 

lärarna, och i båda fallen valde lärarna lugna miljöer där vi kunde sitta totalt ostört. 

Enligt Stukat (2005: 40) är det viktigt att miljön för intervjuerna upplevs som trygga av 

intervjudeltagarna och informanterna bör därför också få välja plats för intervjuerna. 

Vidare ska miljön vara så ostörd som möjligt för att undvika störmoment. 

Intervjuerna transkriberades därefter till text. Detta är en tidskrävande process då det 

blir mycket att skriva ut, bläddra i och hålla reda på (Stukát 2005: 40) och är därför 

också anledningen till att fler lärare inte intervjuades. 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

För att skydda den enskilda individen, i det här fallet informanterna, så har de etiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2011) tillämpats vid insamling av empiri till denna studie. 

Informanterna blev i förväg muntligt informerade om att deltagandet var totalt frivilligt 

och att deltagandet gick att avbrytas om så önskades och när som helst. Dessutom 

informerades informanterna om att de kommer att vara totalt anonyma genom hela 

studien och att ingen sådan information kommer att lämnas ut som kan identifieras av 

utomstående. Vidare är alla namn på deltagande lärare fingerade och 

ljudupptagningarna kommer att raderas efter att studien är genomförd.  

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Anledningen till att enbart två pedagoger intervjuades och inte fler är därför att fler antal 

intervjuer bara hade gjort materialet mindre hanterbart och svårare att överskåda (Stukát 

2005: 37–38). Eftersom detta är en empirisk undersökning som bygger på lärares egna 

erfarenheter så kommer inte heller resultaten av intervjuerna kunna generaliseras. 

 

Den här studien är av kvalitativ art vilket betyder, som tidigare också nämnt, att 

resultatet bygger på forskarens egna tolkningar. En annan term för denna typ av en 

mätnings tillförlitlighet är reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig ett 

mätinstrument är på att mäta, så att slutresultatet blir så vetenskapligt tillförlitligt som 

möjligt. Denna reliabilitet är ofta osäker i denna typ av studie av den anledningen att 

undersökningspersonerna ofta är få i antal vilket också begränsar möjligheterna till 
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generalisering (Stukát 2005: 32–34). Vidare påpekar Stukát att denna kvalitativa metod 

är tidskrävande vilket är orsaken till att antalet informanter blir få. Han skriver också att 

resultatet av en kvalitativ studie brukar visa på informanternas olika uppfattningar om 

företeelser eller olika sätt att tänka. Reliabiliteten i studien har försökt höjas genom att 

som forskare försöka vara så opartisk som möjligt. En annan anledning till att vara 

opartisk var för att se och försöka förstå informanternas erfarenheter och verklighet. Att 

vara helt opartisk i studien visade sig dock vara svårare än jag hade tänkt mig om inte 

nästintill omöjligt.  

     3.5 Analysmetod  

Den empiri som framkommit från intervjuerna med de två lärarna har tematiserats för 

att arbetet ska bli mer överskådligt och lättare hanterbart. För att kunna relatera empirin 

som framkommit ur studien till undersökningens huvudsakliga syfte och 

frågeställningar så har vissa delar av empirin inte uppmärksammats lika mycket som 

andra delar och vissa delar har till och med uteslutits helt. Jag valde att dela studien i två 

övergripande teman. Dessa teman är: 

 

 Marias arbete i språkligt heterogena klasser 

 Lisas arbete i språkligt heterogena klasser 

 

Varje övergripande tema har sedan brutits ned och fått underrubriker för att kunna 

separeras på grund av de skilda aspekter som framkommit under insamlingen av 

empirin. I båda övergripande delarna ligger fokus på lärarnas erfarenheter av arbete i 

språkligt heterogena klasser samt lärarnas arbetssätt i ett språkligt heterogent klassrum. 

Av anledning att göra arbetet mer överskådligt och lättare hanterbart valde jag också att 

dra separata konklusioner och diskussion efter varje övergripande tema. Det blev under 

studiens gång även uppenbart att de två lärarna hade olika erfarenheter och arbetssätt 

och detta resulterade i att jag därför valde att avsluta uppsatsen med en kort jämförelse 

och sammanfattande diskussion. 
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4 Resultatanalys och slutsatser 

 

I detta kapitel presenterar jag det resultat som framkommit ur analysen av intervjuerna 

med mina informanter samt vad jag dragit för konklusioner.  

4.1  Marias arbete i språkligt heterogena klasser 

4.1.2 Marias erfarenheter av arbete i språkligt heterogena klasser 

Enligt mellanstadieläraren Maria är hennes erfarenheter kring arbete med språkligt 

heterogena klasser nästan obefintliga. När jag intervjuar henne berättar hon att 

invandringen i området är liten vilket hon menar är orsaken till att det inte finns så 

många andraspråksbarn i skolan hon arbetar i. Maria berättar dock att det finns någon 

elev med annat modersmål än svenska i varje klass på skolan, och att det just i hennes 

klass för tillfället bara är tre elever som talar ett annat språk. Gång på gång påpekar 

Maria att hon inte har så mycket erfarenheter kring språkligt heterogena klasser. 

Uppe på det här området, det e inte så stor invandring, det e nån i varje klass, å väldigt många är ju 

födda i sverige å pratar ett språk hemma kanske i för sig men e rätt bra på svenska. Som det e nu 

har jag tre stycken i klassen… (utdrag ur intervju) 

Så, jag kan inte påstå att jag har så mycket språkliga erfarenheter… (utdrag ur intervju) 

Vidare berättar Maria att en av dessa tre elever har haft det svårt med språket i flera år 

och att det inte har funnits mycket de på skolan har kunnat göra för att hjälpa henne då 

eleven i fråga varit så tillbakadragen i sin läggning och för att hon av den anledningen 

inte träffat andra människor efter skoltid. Maria beskriver hur personalen på skolan har 

kämpat för att få flickan i fråga att gå till fritidsklubben som finns. Orsaken till varför 

personalen valt att göra det är för att ge flickan möjlighet att träffa de andra barnen efter 

ordinarie skoltid då hon annars bara gick hem och pratade sitt språk med sin mamma 

istället för att vara social med andra barn. Svensson (1998: 35) delar uppfattningen med 

Maria att ett barn måste få mängder av tillfällen att umgås med både vuxna och andra 

barn i olika åldrar för att samtala och samspela med dem, samt att barnet måste få 

möjlighet att vara verksam och undersöka sin omgivning som ger mycket att tala om 

som sedan i sin tur leder till utveckling och mognad. Maria har också, utöver flickan, 

två andra elever i klassen med annat modersmål än svenska. Enligt henne har båda två 

av dem grunda kunskaper i det svenska språket även om man efter ett första intryck kan 

tro att de behärskar det svenska språket helt. Dessa elever är, enligt Maria, mycket 

sociala av sig och populära i skolkretsen och svarar dessutom alltid på tilltal. Maria 

tillägger att dessa två elevers tal låter bra i kamratkretsen på skolgården men att det 

finns mycket luckor i båda dessa elevers språk om man ser under ytan. Enligt Svensson 

(1998: 182) utvecklas språket i sociala samspel och menar att tvåspråkiga barn 

vanligtvis har ett lika stort ordförråd som enspråkiga barn men att vissa ord fördelas 

olika på de olika språken vilket kan medföra att barnet således kan färre ord per språk. 
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Enligt Maria är det de tre andraspråkselevernas attityder som skiljer sig åt. Den tysta 

eleven är enligt Maria mer intresserad av att till exempel få ords betydelser förklarat för 

sig, medan de andra två eleverna anser sig vara helsvenska och kunna det svenska 

språket till fullo. Anledningen till det är, tror Maria, att de andra två eleverna har ett 

stort behov av att smälta in bland de andra eleverna i klassen.  

”Vadå jag behöver inte lära mig nå svenska, jag kan, vadå?!” så han blir nästan lite stött när man 

säger att nu tycker jag att du ska gå på SVA tillexempel. (utdrag ur intervju) 

Sen den här som jag sa först, hon har ju också luckor men vinnlägger sig om att ”vad betyder det”, 

medan dom andra vill flyta in, dom är som olika typer av människor. Dom andra två vill vara lite 

coola… (utdrag ur intervju) 

Gibbons (2009: 192) anser att det är av stor betydelse hur lärare bemöter eleverna för att 

språkinlärning ska kännas meningsfullt och positivt för andraspråkseleverna. Hon 

menar att man som lärare inte ska koncentrera sig så mycket på den språkliga formen 

eleven använder sig av eftersom det kan bidra till att eleven uppfattar språkinlärningen 

som någonting negativt laddat och skamligt, med andra ord någonting som inte är bra 

nog och som inte duger. Skolgången innebär så mycket mer än att bara lära sig ämnen. 

Utöver ämneskunskaper lär sig eleverna också diskursiva vanor, rutiner, sätt att 

uppträda och så vidare som ofta är underförstådda och enbart lärs in genom praktisk 

handling (Dysthe 2003: 18, 150–151). Detta kan ses vara en av orsakerna till att vissa 

elever också vill se sig som svenska, då de inte vill sticka ut som mer annorlunda än 

sina kompisar. 

Att eleverna inte vill sticka ut som mer annorlunda än sina kompisar kan även enligt 

Maria ses vara en av orsakerna till att vissa elever också vill se sig som helsvenska. 

Maria berättar att hon även i övrigt har en heterogen grupp och att hon av den 

anledningen inte tänker så mycket på att hon har andraspråkselever i klassen när hon 

planerar sin undervisning eller undervisar. Hon tillägger att hennes tid går åt att hålla 

hela klassen i utveckling.  

Ja, jag kan inte påstå att jag anpassar min undervisning nå mycke, det gör jag inte. Jag har en så 

himla heterogen grupp i övrigt va, som inte har med språket att göra, så jag har full huggning att 

hålla dom på banan allihopa samtidigt så att tyvärr, tror jag, att dom här barnen får för lite. Men… 

aa, så e det. (utdrag ur intervju) 

Maria anser dock att andraspråkseleverna får för lite språkutvecklande undervisning och 

aktiviteter som skulle gynna deras specifika behov. Hon påpekar att det handlar om 

tidsbrist och att hon, om hon hade tid, skulle använda sig av mer sociala aktiviteter i 

klassen. Maria efterlyser bland annat konversationslektioner och menar att 

skrivövningar borde komma först senare. Axelsson m fl. (2005: 101) refererar till 

forskare, så som bland annat Baker, Cummins och Gibbons, som anser att det är oerhört 

viktigt med språket för att nå framgång i skolan och att lärare av den anledningen också 

måste ha kompetens i att bedöma hur långt eleven kommit i sin språkutveckling och 

utifrån det sedan planera, genomföra och utvärdera verksamheten. 

Ja, men just det här med att sitta å konversera, sitta å prata om vanliga saker, det gör dom ju sällan 

med sina kamrater, det e datorerna å Justin Bieber som gäller… alltså det blir ingenting som, ja 
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vad ska jag säga, som ger så mycke. Men konversationslektioner skulle jag efterlysa, att sitta och 

diskutera, titta på bilder, plocka å… ja mycke prata. (utdrag ur intervju) 

Enligt Axelsson m fl. (2005: 101) menar många andraspråksforskare att pedagogen är 

av stor betydelse för elevers utveckling både språkligt– och kunskapsmässigt. På grund 

av tidsbrist är dock inte dessa språk- och kunskapsutvecklande aktiviteterna, som Maria 

nämner i intervjun, något som hon tar hänsyn till i sina lektionsplaneringar.  

4.1.3 Marias arbetssätt i ett språkligt heterogent klassrum 

Maria säger sig arbeta likadant med alla sina elever i klassen både i svenska och i 

ämnesundervisningen även om hon har andraspråkelever i klassen. Hon ansvarar för all 

undervisning som sker bortsett från slöjd. Ladberg (2003: 70) anser att skolan har en 

stor roll i barnens språkutveckling eftersom barn varje dag i undervisningen möter nya 

ord och begrepp och att det är de språkutvecklande aktiviteterna som bidrar till att 

språket blir ett allt mer fungerande tankeverktyg. Detta verktyg är i sin tur viktigt för att 

eleverna vidare ska kunna följa med i undervisningen och utvecklas även i alla andra 

ämnen. Maria säger att det handlar om tidsbrist och att hon är medveten om att 

andraspråkseleverna får för lite språkutvecklande undervisning.  

 

Ladberg (2003: 91) menar att det är motivationen som är själva motorn i barnets 

språkliga utveckling och att man måste ta hänsyn till elevers intressen om man vill att 

eleverna ska ha en vilja att utvecklas språkligt. Ur Jernströms och Johanssons (1997: 

35) undersökningar har det visat sig att vissa barn är påverkade av ett synsätt som 

innebär att deras egen bakgrund nedvärderas i förhållande till det som kommer utifrån, 

och därför är det viktigt att skolan skapar en plattform där kulturella skillnader görs 

synliga och accepteras. Maria tycker sig inte se några fördelar med att ha språkligt 

heterogena grupper. Hon beskriver klassen som ointresserad av att lära sig om andra 

kulturer samtidigt som hon inte tycker sig se att andraspråkseleverna heller är 

intresserade av att dela med sig av sin kultur och bakgrund. Det är därför också 

anledningen till varför hon väljer att inte ta in elevernas kultur och modersmål i 

undervisningen.  

[…] dom andra e inte särskilt intresserade, å dom här barnen e inte så intresserade va, å föra sin 

kultur vidare eller språk eller nånting. (utdrag ur intervju) 

I frågan om Maria ser några nackdelar i att ha språkligt heterogena klasser kommer hon 

återigen in på elevernas attityder. Hon menar att det helt beror på hur öppna eleverna är, 

och att hon enbart haft andraspråkselever som inte har velat föra sitt kulturarv vidare 

eller dela med sig av sina kulturer till de andra eleverna i klassen, vilket hon också 

tycker är tråkigt. Studier visar att elevers attityder till sina språk, sina kulturer och också 

utvecklingen av den egna självbilden påverkas av de förhållningssätt eleverna möter i 

skolan (Axelsson m fl. 2005: 203). Maria finner också att de andraspråkselever hon har 

i klassen för tillfället förövrigt är svåra att lära att känna och komma nära då de gärna 

håller sin bakgrund och kultur för sig själva.  
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Läraren Maria anser sig däremot inte ha lagt märke till att andraspråkseleverna skulle ha 

några speciella attityder mot det svenska språket. Hon menar att andraspråkseleverna lär 

sig genom att härma efter de andra eleverna och att de därför bara flyter med resten av 

klassen.  

Den här killen jag pratade om, han vill ju inte ens… Han e ba ”vadå jag e kristen för det första, å 

jag e svensk...” å han e inte utländsk på nått vis tycker han. Å flickorna, ja en e som sagt väldigt tyst 

å den andra hon e inte alls intresserad av att föra sitt kulturarv vidare på nått vis. Så det e ju mycket 

yta, fasad i dom här barnen, faktiskt. (utdrag ur intervju) 

I Marias klass används inte elevers modersmål i klassrummet. Hon berättar att det en 

gång har hänt att en elev har använt sig av bokstäver på sitt modersmål under en lektion, 

men att det inte är någonting som förekommer särskilt ofta. Undersökningar på skolor 

som tagit med elevers kultur och språk i undervisningen tyder på att både 

kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen blivit bättre hos elever jämfört med 

jämförelsegrupper där denna metod inte har använts (Jernström & Johansson 1997: 35). 

Forskning har visat att om en elevs språkutveckling på modersmålet avbryts så tar det 

mycket lång tid för ett nytt språk att fungera i den fortsatta begreppsutvecklingen. 

Anledningen till det är att andraspråksutvecklingen i stort sett går ut på att sätta nya 

språkliga etiketter på redan kända begrepp (Parszyk 1999: 83 citerar Hyltenstam & 

Tuomela 1996: 40). Samtliga andraspråkselever i Marias klass har gått på 

modersmålsundervisning även om det enbart är en av eleverna som fortfarande gör det. 

Anledningen är enligt Maria återigen elevernas attityder för språken. Hon berättar att 

två av eleverna hoppat av modersmålsundervisningen av olika anledningar och att den 

tredje eleven är mån om sina studier och fortfarande går på alla de tillfällen som ges. 

Flickan i fråga är enligt Maria väldigt ambitiös och seriös i sin utbildning och sina 

studier, medan de andra två andraspråkseleverna överhuvudtaget inte alls är lika 

intresserade av sin skolgång. 

Den ena gick ju på modersmålsundervisning men kom inte överens med sin lärare […] medan den 

andre har hoppat av, jag vet int, han e sådär halvintresserad å han e inte sådär intresserad av skolan 

överhuvudtaget, så att det e samma sak där med språket. (utdrag ur intervju) 

Vad gäller andraspråkselevernas språkliga styrkor så finner inte Maria att eleverna har 

några sådana styrkor. Däremot säger Maria sig försöka uppmuntra barnen till att våga 

fråga och uppmuntrar eleverna när de gör bra ifrån sig på lektionerna genom att till 

exempel ge beröm. Gibbons (2009: 197) anser också att man i skolan måste uppmuntra 

skolspråk och också bearbeta och omformulera elevers språk i såväl språk- och 

ämnesundervisningen för att göra det så språkutvecklande för barnen som möjligt. 

Enligt Maria uppmuntras eleverna speciellt vid de tillfällen då de vågar svara på frågor 

inför hela klassen även om inte svaret alltid är korrekt.  

Ja, nu har dom ju inga styrkor att tala om, om man ser det så va. […]. För ibland, som idag till 

exempel, så pratade vi om en upplyst kung, Gustav III […] Å då frågade jag ”vad betyder det” å då 

säger den här pojken ”ja men det är liksom när polisen e efter en” då menar han efterlyst va, men då 

sa jag det ”men vad bra att du sa det för det e det inte” å dom andra i klassen skratta ju litegrann för 

att… ingenting taskigt men alltså han visste inte. Han har jätte mycket luckor så det e väl den 

attityden, att jag uppmuntrar när dom frågar å uppmuntrar dom att fråga. (utdrag ur intervju) 
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I Marias klass är det vanligt att de läser mycket tillsammans i helklass och Maria 

berättar att hon är noga med att avbryta emellanåt för att se till så att eleverna förstår ord 

och begrepp och det de just har gått igenom genom att ställa mycket frågor. Bland annat 

Ladberg (2003: 181) menar att det för framgång i studierna och för språket som ett 

tankeverktyg för andraspråkselever inte är alla delar av språket som är viktiga, och att 

tillexempel delar som grammatisk korrekthet och uttal endast spelar en obefintlig roll. 

Hon anser vidare att det är läsning som är grunden för det mesta av arbetet i skolan och 

att det därför också är viktigt att lägga stor fokus på just läsning. 

 

Maria menar att hennes andraspråkselevers språkliga svagheter lyser igenom i alla 

ämnen och inte enbart i svenskan. Hon tycker sig se att det är stora skillnader i ämnena 

och att tillexempel ämnen som matematik brukar gå bra för de elever som har förstått 

matematikens logiska tänk. Däremot anser Maria att det inte alls är lika enkelt för 

andraspråkseleverna i teoretiska ämnen, såsom NO och SO, där mycket av studierna går 

ut på att läsa texter. Därför har Maria nyligen, på eget initiativ, tillsammans med sina 

andraspråkselever och några barn med dyslexi, läst in historieboken via ljudupptagning 

på datorn. Hon berättar att det underlättat för dessa elever avsevärt när de kunnat följa 

med i texten samtidigt som de lyssnat på det de läst in.  

Matten går ju bra om man har koll på matte […] Men till exempel när det kommer till NO å SO, då 

blir det mycke läsa å... Jag har faktiskt på eget bevåg för dom här eleverna å för några med dyslexi, 

läst in typ historieboken nu här på slutet, för dom har ju datorer, på ett USB så att dom kunnat sitta 

å titta i texterna när dom lyssnat. (utdrag ur intervju) 

För att andraspråkseleverna ska ha samma möjlighet till skolframgång som de 

enspråkiga eleverna anser Maria att det krävs mycket mer resurser. Maria menar att 

andraspråkselever får alldeles för lite tid för språkutvecklande undervisning i skolan just 

på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser. Maria tycker vidare att 

andraspråkselever redan från början borde få möjlighet att utveckla ett språk som är 

tillräcklig för att kunna få ut så mycket som möjligt av undervisningen i den vanliga 

skolan. Forskning tyder också på att elever behöver ett välutvecklat språk för att klara 

sig i skolan i tillfredställande grad (Stadler 1998: 22; Dysthe 2003: 18). Enligt Maria 

borde detta ske i form av längre tid på de förberedelseskolor som finns. Dock är Maria 

osäker på hur den egentliga inslussningen från förberedelseskolorna egentligen går till.  

 

4.1.4 Konklusioner 

De sammanfattande slutsatserna om Marias erfarenheter av arbete i språkligt heterogena 

klasser är att Maria, även om hon själv inte ser sig ha några, faktiskt arbetar i en klass 

som är språkligt heterogent. Det är av betydelse för elevers språk– och 

kunskapsutveckling vilken syn och attityd läraren har mot sina elevers språkliga och 

kulturella bakgrund, men trots detta ser Maria mest svårigheter i att ha 

andraspråkselever i klassen. Klassens elever har inte heller visat något större intresse i 
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att ta in kulturen i klassrummet vilket kan bero på de förhållningssätt eleverna möter i 

skolan. 

 

En slutsats att dra av Marias erfarenheter är även att elevernas attityder mot sitt 

modersmål respektive svenska varierat från elev till elev. Medan vissa elever absolut 

vill uppfattas som helsvenska så anser däremot andra elever att modersmålet är 

någonting viktigt och värdefullt att behålla och underhålla. I Marias klass tar man inte 

alls med elevers egna kulturer och språk i undervisningen. Detta kan påverka eleverna 

till att få en bild av att det inte är önskvärt att vara annorlunda, och kan också vara en av 

anledningarna till att de utländska barnen gärna vill smälta in i omgivningen och 

gömma sitt språk och sin kultur i en ytlig fasad. 

 

Det som framkommer ur intervjun med Maria är att elevers språkliga kunskaper inte 

alltid är synliga och att närmare granskningar alltid måste göras för att få en så klar bild 

av elevens egentliga kunskaper. Slutsatsen av det är att mer tid måste läggas ner för att 

bedöma hur bra elevers egentliga språkliga kunskaper är. Samtidigt är det av betydelse 

hur kompetent läraren är i bedömning för att barnens språk– och kunskapsutveckling 

ska kunna utvecklas i så stor utsträckning som möjlig. Alla Marias andraspråkselever 

har emellertid gått på modersmålsundervisning och Maria har sett modersmålets 

positiva effekter på språkutvecklingen av det svenska språket vilket också kan ses som 

en anledning till att man bör uppmuntra elever med annat modersmål än det svenska till 

att gå på modersmålsundervisning. 

 

Barn lär sig bäst i samspel med andra enligt den sociokulturella teorin och försök har 

gjorts att socialisera andraspråkseleverna i Marias klass. Detta har gett positiva resultat i 

andraspråkelevernas språkutveckling av det svenska språket. Däremot fokuserar Maria 

mycket på formen i andraspråkelevernas språkanvändning istället för att fokusera mer 

på språkets innehåll vilket kan hämma språkutvecklingen. En konklusion att dra är att 

en elevs ordförråd kan delas in i två olika delar, det eleven kan säga och det eleven 

förstår vilket är viktigt att reflektera över som lärare. Även stöttning och lärarens 

förväntningar på barnen påverkar elevers inlärning. Maria tycker sig heller inte se några 

som helst styrkor hos andraspråkseleverna vilket kan vara en anledning till att dessa 

elevers språk- och kunskapsutveckling går saktare än förväntat. Däremot har Maria 

märkt att det är viktigt med uppmuntran för att elever ska motiveras till att lära sig mer. 

Hur man uppmuntrar sina elever är dock också viktigt. Gör man inte det på rätt sätt kan 

den tänkta uppmuntran istället låta nervärderande och eleverna kan sluta försöka.  

 

Maria reflekterar inte över att hon har andraspråkselever i klassen i någon stor 

utsträckning. Eftersom alla barn är olika och har olika behov så borde också 

andraspråkselevernas specifika behov tas i beaktning i planeringen och undervisningen i 

verksamheten. Det framkommer gång på gång att Maria anser sig ha för lite tid för att 

kunna tänka på andraspråkselevernas specifika behov och hon efterlyser mer sociala 
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aktiviteter i skolan. De språkutvecklande aktiviteterna skulle gynna 

andraspråkselevernas språkinlärning och därmed också kunskapsinlärning avsevärt. 

Maria är medveten om de sociala aktiviteternas betydelse för barns språk– och 

kunskapsutveckling men vet inte riktigt hur hon ska organisera undervisningen på ett 

sätt som skulle gynna alla barnen i klassen och påpekar därför att saknaden av sociala 

aktiviteter beror på tidsbrist. Maria är dock medveten om det faktum att tala kommer 

före att skriva i språkutvecklingsprocessen hos barn och därför läser Marias klass 

mycket böcker i helklass. Maria är vid dessa tillfällen noga med att förklara ord och 

begrepp som förekommer i texterna vilket är positivt för att alla elever ska hänga med 

och utveckla sina ordförråd. Hon ställer också mycket frågor under läsning och 

fokuserar på textens innehåll istället för form vilket kan bidra till att elevers 

läsförståelse ökar.  Eftersom språket som tankeverktyg är av en så stor betydelse för 

andraspråkselevernas framtida skolframgång i alla ämnen så tar Maria dock för lite 

hänsyn till andraspråkelevernas behov av särskilt stöd. 

 

4.2 Lisas arbete i språkligt heterogena klasser 

4.2.1 Lisas erfarenheter av arbete i språkligt heterogena klasser  

Lisa är utbildad grundskollärare och har jobbat sedan 1977. Sedan mer än tio år tillbaka 

har hon arbetat i språkligt heterogena klasser. Lisa berättar att det handlar om alltifrån 

barn som talar nästan flytande svenska till barn som knappt gör sig förstådda. Enligt 

Lisa så har andraspråkselever just av den anledningen också andra behov i 

undervisningen än vad elever med svenska som modersmål har vilket man enligt henne 

också hela tiden måste tänka på som lärare i en språkligt heterogen klass.  

Ja det gör vi ju hela tiden när man, inte bara när man jobbar i svenskan utan det är liksom i alla 

ämnen, så få man ha det i bakhuvet att man tänker på att… med förförståelse å många synonymer 

till ord å ja… Det är ju som ett annat sätt att, eller ett utvidgat sätt, att tänka på språket. (utdrag ut 

intervju) 

Lisa anser dock inte att de specifika behoven går att generalisera då alla barn, även de 

svenska barnen, har olika behov vad gäller undervisning. Att tänka på språket i 

klassrummet är något som Lisa anser som viktigt, och hon poängterar att detta gäller 

alla barn i klassen, inte enbart andraspråkseleverna. Många forskare delar denna syn 

med Lisa och anser att skolans språk inte är en självklarhet för alla barn då skolans 

språk skiljer sig mycket från det språk barnen är vana vid hemma (Axelsson m fl. 2005: 

204; Wellros 1998: 25–33). Enligt Ladberg (2003: 13) är det de vuxnas låga 

förväntningar på de tvåspråkiga eleverna som främst begränsar elevernas möjlighet till 

skolframgång; det är enligt henne just dessa förväntningar som ligger till grund för 

antingen elevernas framgång eller svårigheter i skolan. 

Men det är ju nått som gynnar alla barn, alltså det är ju inte bara för dom tvåspråkiga eller 

flerspråkiga barnen utan det är ju för alla, det blir ett bättre sätt för alla. (utdrag ut intervju) 
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Eftersom Lisa har så lång erfarenhet av arbete i språkligt heterogena klasser har hon 

enligt sig själv också ett automatiskt tänk när hon planerar undervisningen och behöver 

inte sätta sig ner och fundera speciellt mycket på hur och vad hon ska göra på 

kommande lektioner. Återigen tar hon upp att hon inte enbart tänker på 

andraspråkseleverna, utan att planeringen ändå ska anpassas efter alla barns olika 

förutsättningar och behov oavsett, och att det ska bli bra för alla elever i gruppen. 

Asså, nu så känner jag väl inte att jag tänker på att det är just dom jag ska tänka på, utan är klart att 

det ska bli bra för hela gruppen, för alla. (utdrag ur intervju) 

För jag menar man gör ju olika uppgifter och lägger upp olika för alla barn. Jag menar även för 

dom barn som är svensktalande, dom behöver också olika. (utdrag ur intervju) 

Lisa har under sina år som lärare i språkligt heterogena klasser också sett att elevers 

attityder till modersmålet och till det svenska språket varierat från elev till elev. Dock 

menar hon att det vanligaste är att eleven är stolt över sitt modersmål och gärna också 

delar med sig av det till andra. I klassen där Lisa arbetar är det till exempel en rutin de 

har att säga god morgon på alla de språk som förekommer bland klassens elever varje 

morgon, vilket enligt henne också har påverkat eleverna att bli nyfikna på andra kulturer 

och språk på ett positivt sätt. Ladberg (2003: 32) anser att det finns språkliga faktorer 

som kan påverka barns attityder till sitt första- och andraspråk. En av de faktorer som 

kan påverka attityderna negativt är att barnet har lärt sig att man inte bör tala ett språk 

utan ska hålla sig till ett annat språk. Vidare anser Ladberg (2003: 9–12) att det är 

viktigt att låta barnen behålla sitt modersmål eftersom detta språk kan vara det barnet 

använder som sitt tankespråk. En annan viktig aspekt är i vilket mån elevernas 

kulturella och språkliga bakgrund bekräftas, uppmuntras och synliggörs (Axelsson m fl. 

2005: 203 citerar Cummins 2000: 47). Sjöqvist och Lindberg menar att det är viktigt 

med modersmålet då ett barn ska lära sig svenska, eftersom andraspråkseleven redan har 

en förstaspråksbas med begrepp och förståelse för olika teser på sitt modersmål. De 

hävdar vidare att dessa kunskaper från första språket är viktiga eftersom de i stor 

utsträckning är överförbara till det nya språket (Hultinger & Wallentin 1996: 88). 

Däremot har Lisa under sina år som pedagog märkt att modersmålsundervisningen på 

eftermiddagarna inte alltid har lockat eleverna.  

Det är ju många som protesterar mot det. Å det kan jag också förstå… för dom är ju liksom klara 

med sin skoldag å sen behöva sätta sig ner och jobba mer. Sen finns ju dom där vars föräldrar där 

hemma bestämt att ”nu satsar vi på det här med svenska” å skippar modersmålsundervisningen 

helt. Å vad som är rätt och fel är ju upp till var och en att bestämma själva. (utdrag ur intervju) 

4.2.2 Lisas arbetssätt i ett språkligt heterogent klassrum  

Lisa talar om att hon har 26 elever i klassen för tillfället varav 12 elever har annat språk 

och annat bakgrund än det svenska. Hon ser positivt på språkligt heterogena grupper 

och menar att det är spännande och berikande för alla i klassen. Vidare menar hon att 

det väcker nyfikenhet för andra kulturer och språk vilket hon försöker upprätthålla 

genom att ständigt arbeta med det eleverna anser som roligt, i det här fallet språk och 

kultur.  
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Å det är ju berikande å spännande å allt sånt där, plus att man blir ju nyfiken på varann va å 

varandras språk. Vi försöker ju jobba mycke med det att det är nått som är kul å att det är nått som 

ger oss nått allihopa. (utdrag ur intervju) 

Lisa använder sig av samma undervisningsmetoder för alla elever i klassen oavsett om 

eleven har svenska som modersmål eller inte. Hon påpekar att eleverna går i samma 

klass vilket också är anledningen till att alla elever gör samma uppgifter. Dock tillägger 

Lisa att svårighetsgraderna i uppgifterna varierar från elev till elev vilket hon tar hänsyn 

till i sin planering. 

För jag menar man gör ju olika uppgifter och lägger upp olika för alla barn. Jag menar även för 

dom barn som är svensktalande, dom behöver också olika. (utdrag ur intervju) 

Det som kan skilja första- och andraspråkseleverna åt under lektionstillfällena är att 

andraspråkseleverna ibland får handledning på sitt modersmål, utifrån den lektionen 

som Lisa håller i, med hjälp av en modersmålslärare. Lisa berättar också att de har 

tillgång till en andraspråkslärare de gångerna som klassen jobbar med ett område som 

kan vara språkligt svårt, så som tillexempel ord och termer. Ladberg (2003: 133) menar 

att ett tankeverktyg rent språkligt kräver mer tid än samtalsspråket och att det av den 

anledningen kan vara lättare för andraspråkselever att byta samtalsspråk än skolspråk. 

Vidare menar Ladberg att det nya skolspråket kräver noggranna förberedelser och ofta 

också stöd av elevens gamla skolspråk under en övergångstid. 

 

Men andraspråkseleverna e ju med i klassen å har handledning i klassen utifrån den lektion som 

jag har, med hjälp av en modersmålslärare eller en handledningslärare eller vad man nu ska kalla 

det. Och man kan ju också få hjälp av andraspråkslärare också, och han kan ju också hjälpa till om 

vi jobbar med ett område som man behöver träna mera ordförrådsdelen på. Då kan ju han lägga sin 

undervisning till dom termer och sådär.(utdrag ur intervju) 

Lisas klass läser inte så mycket ännu och när de läser så läser de alltid tillsammans så att 

texten kan bearbetas och svåra ord och begrepp kan förklaras. Lisa anser dock att vissa 

ämnen är svårare än andra för andraspråksbarnen, just på grund av att de innehåller så 

mycket termer som kan vara svåra för andraspråkselever att förstå. Även om det i SO 

ofta finns svåra ord och begrepp så anser Lisa att det ändå är ett ämne som är lätt att 

arbeta med eftersom SO bjuder på så stort utrymme för samtal.  Hon anser att det är 

betydligt mycket svårare för andraspråkseleverna med NO och matematik än SO till 

exempel, eftersom dessa omfattar så mycket svåra termer som ofta också är svåra att 

förklara. 

 

Å just SO är det mycket samtal och sådar, å då går det ju lättare. Det är nog värre med NO, svårare 

med NO, och även i matten eftersom det är så mycke termer. (Utdrag ur intervju) 

Lisa berättar att de pratar mycket om olika språk i klassrummet. Hon menar att eleverna 

på grund av det har blivit duktiga på att jämföra olika språk med varandra och hitta 

likheter och skillnader. Klassen har även som morgonrutin att hälsa godmorgon på olika 

språk varje morgon. Varje år anordnas också läslustveckor som ska bidra till att stärka 

elevernas lust att läsa mer böcker. Under dessa veckor får elever med annat modersmål 
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än svenska också möjlighet att läsa böcker på modersmål. Ibland får 

andraspråkseleverna även möjlighet att läsa en känd saga på sitt modersmål för hela 

klassen.  

[…] sen har vi sånadär läslust veckor här varje år å då brukar vi också alltid se till att barn med 

annat modersmål läser sina böcker också, på sitt språk. Å även vid andra tillfällen få dom läsa upp, 

jamen kanske en känd saga för alla men på sitt språk. (utdrag ur intervju) 

Ladberg (2003: 51) håller med om att det är motivation som är nyckeln för att barn lär 

sig. Men det framkommer även av intervjun att det, som med allting, även finns 

svårigheter med att ha språkligt heterogena klasser. Lisa anser det inte finnas typiska 

nackdelar och kallar dessa för svårigheter i stället. Hon berättar att det gäller att inte 

tappa bort och glömma andraspråkseleverna som lärare och att verkligen hålla koll på 

att alla elever förstår det som sägs. All undervisning ska vara språkutvecklande för 

eleverna då eleverna står inför den svåra uppgiften att tillägna sig det svenska språket 

samtidigt som de ska tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen (Hultinger & 

Wallentin 1996: 85). Lisa tycker även att en svårighet ligger i att hitta en balans så att 

alla elever hänger med i undervisningen samtidigt som man bygger på en grund för de 

elever som inte är så starka i det svenska språket. De teoretiska ämnena i skolan är 

mycket svåra språkligt och har också ett nära samband med den svenska kulturen, enligt 

Lisa. Även Wikström (Hultinger och Wallentin 1996: 129, 152–153) håller med om att 

många av andraspråkselevernas svårigheter i skolan beror på att deras kulturer skiljer 

sig mycket från den svenska kulturen.  

Vi har 2 pojkar nu som kom från förberedelseklass i julas och dom har ju väldigt väldigt lite 

svenska med sej. Å hur man ska få dom att komma ikapp, det kommer ju att ta jättelång tid. Det 

vet vi ju att det gör, det tar ju en sju, åtta år innan man har lärt sig ett nytt språk ordentligt. Å det är 

svårt alltså att hitta en balans å att dom känner att dom e med, samtidigt som vi måste lägga deras 

grund också. Dom kan ju inte hoppa in nånstans mitt på bara. (utdrag ur intervju) 

Enligt Lisa ligger det också svårigheter i att tillfredställa föräldrarnas önskan och 

förhoppningar om att språk- och kunskapsutvecklingen ska gå fortare än det faktiskt 

gör. Föräldrarna tror många gånger att ett språk stör eller konkurrerar med ett annat och 

vill därför inte att deras barn ska få modersmålsundervisning i skolan. De tror att 

modersmålsundervisningen hindrar barnet från att lära sig svenska, vilket inte är fallet. 

Tvärtom visar forskning att modersmålsundervisning gynnar språk- och 

kunskapsinlärningen på svenska (Ladberg 2003: 11–14).  

I Lisas klass används språket ständigt i form av att läsa, skriva, läsa och lyssna och 

elevernas språkliga styrkor uppmärksammas på varierande sätt. Lisa anser att man inte 

bara kan uppmärksamma ett enda barns styrkor på grund av att denne har utländskt 

ursprung utan menar att det gäller att uppmärksamma alla elevers styrkor i klassen, även 

förstaspråkelevernas. Lisa menar att det gäller att försöka uppmuntra och ge 

komplimanger så fort ett barn som tidigare haft problem med någonting plötsligt kan 

och har lärt sig. Hon berättar vidare att de brukar ordna så att dessa elever får visa upp 
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vad de lärt sig om de vill genom att till exempel uppträda. Än en gång påpekar hon att 

detta inte enbart gäller andraspråkseleverna utan att det gäller alla barn i klassen. 

Men asså till exempel genom att uppträda med nått, sjunga eller dansa eller att dom målar eller 

nått… asså det är ju sånt man jobbar med hela tiden, att man får läsa upp en saga, man får visa nått 

man har eller… ja det är ju inge specifikt för just andraspråkelever.  (utdrag ur intervju) 

Om det framkommer att en elev har större svårigheter med språket så säger Lisa att man 

måste hjälpas åt med den övriga personalen, såsom speciallärare och modersmålslärare, 

för att identifiera problemet. Vidare menar hon att det beror på vad för slags problem 

det handlar om och att det, precis som med alla svårigheter man stöter på, är viktigt att 

hjälpas åt för att hitta lösningar och för att göra olika anpassade övningar för eleven. 

 

Det beror ju på vad det e för nått. Det är precis som med andra svårigheter som man stöter på att 

man får hjälpas åt å hitta lösningar och öva på olika saker. (utdrag ur intervju) 

Lisa anser att det är viktigt att andraspråkseleverna är trygga i sitt modersmål och att det 

också är stabilt för att kunna lära sig ett nytt språk, i det här fallet svenska. Hon menar 

att det är en förutsättning för att andraspråkseleverna ska ha samma möjlighet att nå 

skolframgång och anser vidare att dessa elever också behöver få den hjälp som de är i 

behov av. Dessutom anser Lisa att det är viktigt med stöttning och uppmuntran även 

hemifrån och menar att det är lika för all barn, inte enbart andraspråkseleverna. Lisa 

anser också att dessa elever behöver läsa mycket för att stärka sitt svenska, och att det 

gäller att även på andra sätt också arbeta hårt med språket. 

 
Ja asså dom måste ju få det hära, asså dels så är det ju så att man måste ju ha sitt modersmål stabilt 

och klart för att kunna, det vet ju, för att kunna lära sig ett nytt språk. (utdrag ur intervju) 

4.2.3 Konklusioner 

Slutsatser att dra av Lisas erfarenheter av arbete i språkligt heterogena klasser är att 

elevers språkliga kunskaper kan variera alltifrån att vara nästan obefintliga till att eleven 

talar flytande svenska och att man som lärare måste vara beredd på den variationen. 

Lisa anpassar därför sin undervisning efter varje elevs enskilda behov och anser att det 

är någonting man hela tiden som lärare i en språkligt heterogen klass måste tänka på. 

Eftersom olika uppgifter i skolan ställer olika krav på eleverna så är det viktigt att 

uppgifterna får så hög kontextbundenhet som möjligt och eftersom språket är det 

främsta tankeverktyget i skolan så krävs också att eleven förstår uppgifterna för att 

kunna följa med i undervisningen och inte halka efter. Lisas andraspråkselever brukar få 

handledning av sina modersmålslärare på sådana lektionen som kan vara språkligt svåra. 

Eftersom det är viktigt att skolspråket får stöd av elevens gamla skolspråk i viss 

utsträckning under en övergångsperiod, för att eleven ska förstå och kunna hänga med i 

undervisningen, så kan slutsatsen dras att sådana här typer av handledningstillfällen är 

viktiga för elever med annat modersmål än svenska. 
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Då alla barn, inte enbart andraspråkselever, är olika och har olika behov så är det viktigt 

att tänka på vilket språk man använder i ett klassrum. Skolans språk är inte självklart för 

alla barn då det skiljer sig så mycket från språket man använder i andra sociala 

situationer och därför är det viktigt att tänka på att vara så tydlig och explicit som 

möjligt när man undervisar andraspråkselever. Det märks tydligt att Lisa har lång 

erfarenhet av arbete i språkligt heterogena klassrum eftersom hon hela tiden har det 

tänket med sig i sin planering och också gång på gång påpekar att det inte enbart gäller 

andraspråkseleverna utan att det gäller alla barn i klassen. Man måste ta hänsyn till alla 

elevers förutsättningar och behov för att alla ska ha samma möjlighet att gynnas av 

undervisningen.  

 

Lisa läser mycket för klassen och är noggrann med att förklara svåra ord och begrepp 

för barnen vilket också ökar barnens språkliga kunskaper. Hon är väl medveten om att 

det är viktigt för barns ordförråd och förståelse vilket också är till fördel i 

ämnesundervisningen. Vad gäller skolspråket och dess svårighetsgrad visar det sig 

också variera från ämne till ämne. Ämnen med mycket termer som är svåra att förklara, 

såsom matematik och NO till exempel, kan vara svårare för andraspråkselever. Det 

framkommer även att ämnen som till exempel SO inte behöver vara svåra att arbeta med 

med andraspråkselever då ämnet i sig inbjuder till så mycket samtal och att 

svårigheterna istället kan bero på lärarens förhållningssätt. Forskning har visat på att det 

är viktigt för andraspråkselever med samtal för att utveckla språket som tankeverktyg 

men också för att samtal innefattar andras erfarenheter som man också lär sig av.  

 

All undervisning ska vara språkutvecklande för eleverna, såväl i svenska som i andra 

ämnen, eftersom andraspråkseleverna samtidigt som de lär sig det svenska språket också 

måste tillgodogöra sig kunskaper i de övriga ämnena. Lisa anser att det ligger 

svårigheter i att se till så att alla förstår och att inte tappa någon på vägen samtidigt som 

man bygger på elevers ämneskunskaper. Slutsatsen av det är att det är en svår uppgift att 

hitta en balans som gynnar alla barn samtidigt som lärare, och att det verkligen gäller att 

kritiskt granska sitt eget arbetssätt för att förhindra att någon elev både språkligt och 

kunskapsmässigt hamnar alltför mycket efter i sin utveckling. Det gäller att försöka hitta 

den ”gyllene vägen” för att stötta alla elever parallellt med att man som lärare måste 

bygga på den kunskapsbas som eleverna har sedan tidigare. Eftersom språk används i 

alla skolans ämnen är en konklusion också att det är viktigt att försöka integrera språk- 

och ämnesundervisning i så hög grad som möjligt.  

 

Lisas erfarenheter visar även på att elevers attityder för modersmålet respektive 

svenskan skiljer sig åt från elev till elev. Det vanligaste är dock att en elev är stolt över 

sitt ursprung och gärna också delar med sig. Lisa har tagit in elevers språk och kultur in 

i klassrummet på mycket varierande sätt och det kan konstateras att detta också bidrar 

till ett mer tillåtande klimat vad gäller att vara olika som människor. Detta har också 

bidragit till att väcka nyfikenhet hos eleverna för andra kulturer och språk och för det 
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som är annorlunda. Forskning visar på att det för barns språk- och kunskapsutveckling 

är viktigt att låta barnen använda sitt modersmål då detta kan vara det språk barnet 

använder som sitt främsta tankeverktyg. Studier har även visat på att barns språk- och 

kunskapsutveckling blivit bättre i de klassrum där barnens språk och kultur har 

integrerats i undervisningen. Slutsatser att dra av detta är att det är viktigt att 

uppmuntra, bekräfta och synliggöra barnens språk och kultur för att gynna språk- och 

kunskapsutvecklingen hos eleverna.  

 

I Lisas klass går de flesta andraspråkselever på modersmålsundervisning men även om 

det inte alltid är så motiverande för eleverna så kan man dra den konklusionen att det 

inte handlar om elevers attityder till sitt modersmål. Istället kan det handla om att 

tidpunkten för modersmålsundervisningen är dålig då det alltid är på eftermiddagarna 

efter ordinarie skoltids slut. Det är dock viktigt att uppmuntra andraspråkselever att gå 

på dessa tillfällen då forskning visar att barn med annat modersmål än svenska lättare 

utvecklas språk- och kunskapsmässigt om de hanterar sitt modersmål bra. Det är också 

viktigt att få elevernas vårdnadshavare att förstå modersmålets positiva inverkan på 

andraspråksinlärningen, eftersom vuxnas attityder spelar en betydande roll i barns 

förhållningssätt till språk och kultur.  

 

Lisa har en positiv inställning till språkligt heterogena klasser vilket jag anser syns på 

hennes arbetssätt och på hennes attityd. Också elevernas attityder till andra språk och 

kulturer är mestadels positiva och jag drar slutsatsen att det är lärarens förhållningssätt, 

attityd och arbetssätt som påverkat klassen. Forskning förespråkar en undervisning som 

inkluderar barns olika språk och kulturer, och det har även visat sig att elevers språk- 

och kunskapsutveckling går snabbare då elever känner sig motiverade och accepterade. 

Det är också viktigt att uppmuntra eleverna och att göra det på rätt sätt för att skapa 

motivation och elevers lust att lära. Lisa påpekar gång på gång i intervjun att ett barns 

språkliga begränsningar inte kan ses som ett problem och menar att det är som med alla 

andra svårigheter som man kan möta i en klass. Hon menar att det gäller att identifiera 

problemet för att sedan gå vidare med att hjälpa barnet. Slutsatsen att dra av hennes 

synsätt är att andraspråkselevernas språkliga kunskaper måste ses som en svårighet i 

mängden av svårigheter och inte som ett enskilt problem.  
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5 Sammanfattande slutsatser  

 

De sammanfattande slutsatserna jag drar av analysen av intervjuerna med de två låg- 

och mellanstadielärarna är att skillnaderna i många avseenden är stora även om båda 

lärarna arbetar i språkligt heterogena klasser. De skillnader som utmärkte sig mest var 

lärarnas attityder mot andraspråkselever och språkligt heterogena klasser samt deras 

arbetssätt i dessa klasser. Medan Maria ansåg att det för det mesta fanns svårigheter 

med språkligt heterogena klasser, så hade Lisa en mer positiv inställning och endast såg 

fördelar i att ha andraspråkselever i klassen. Lisa såg inte elevernas språkliga 

begränsningar som ett generellt problem utan istället som en svårighet i mängden av alla 

svårigheter som kan förekomma i ett vanligt klassrum. Arbetssätten mellan lärarna 

varierade också oerhört mycket. Medan Lisa i all sin undervisning försökte tänka på 

sina andraspråkslever och arbeta så språk- och kunskapsutvecklande för eleverna som 

möjligt, gjorde Maria det inte alls i lika stor utsträckning och menade att tiden inte 

räcker till för att ta hänsyn till sådant i planeringen. Det framkom dock att de två lärarna 

delade en uppfattning: en uppfattning om att det inte är några större skillnader i att ha 

andraspråkselever i svenska som ämne och andra ämnen då alla ämnen på ett eller annat 

sätt innefattar språk och kräver språklig medvetenhet. En slutsats att dra från det är att 

ett ämnesövergripande arbetssätt i språkligt heterogena klasser underlättar 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling mer än ett arbetssätt där ämnena ses 

som separata kunskaper. Även lärarnas erfarenheter av sina elevers attityder mot sina 

modersmål respektive svenska skiljer åt mycket och jag drar den konklusionen att det är 

lärarnas egna inställningar, attityder och arbetssätt som kan ligga till grund för elevernas 

inställningar samt för hur snabbt de utvecklas språk- och kunskapsmässigt. 
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6 Sammanfattande diskussion 

 

Att det förekommer så stora skillnader i lärarnas attityder till andraspråkselever och 

språkligt heterogena klasser bekymrar mig. Skolan ska främja alla elevers lust att lära 

och dessutom slår gällande skolplaner också fast att all utbildning ska anpassas till varje 

elevs enskilda behov med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Av studien framkommer det tydligt att det inte är så i alla dagens skolor. 

Idag lever vi ju trots allt i ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer, religioner och 

språk samverkar med varandra dagligen och därför bör skolan också ha detta i åtanke. 

Jag har dock förståelse för att många lärare, främst lärare som jobbat i årtionden, inte 

alltid har så enkelt att anpassa sig efter samhällets föränderliga normer som ofta 

förändras i snabb takt. Det är också först nu på de senaste årtionden som forskning 

fokuserat mer på andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling. Därför är det 

främst vår uppgift, som nya generationens lärare, att se till att alla barns lika rätt att lära 

sig i skolan också efterföljs. Vidare visar denna studie hur viktigt det egentligen är att 

inte se språk- och ämneskunskaper som separata utvecklingsprocesser, utan något som 

utvecklas hand i hand. Av den anledningen anser jag att det är vår uppgift som den nya 

generationens lärare att ha det tänket med oss; att integrering av ämnen och språk är 

viktigt för elevers språk- och kunskapsutveckling och vidare för elevernas 

skolframgång, och att vi hela tiden också måste tänka på att våra egna attityder och 

förväntningar som lärare och vuxna återspeglas i våra elever. En annan viktig uppgift 

som vi framtida lärare står inför är de olika bedömningarna som vi måste göra av våra 

elever. Med hjälp av dessa ska vi få en klar bild över elevernas färdigheter och 

kunskaper för att få en förståelse för var i språk- och kunskapsutvecklingen de enskilda 

eleverna ligger, för att sedan kunna planera undervisningen på ett sådant sätt som 

gynnar alla elevers lärande på bästa möjliga sätt. Därför är det också viktigt att vi lärare 

ser till att få den rätta kompetensen som krävs för att kunna bedöma barns utveckling 

och lärande på ett bra sätt. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med språkligt heterogena klasser? 

 I vilken utsträckning tänker du på att du har elever i klassen som lär sig via sitt 

andraspråk (svenska i det här fallet)? 

 Anser du att de tvåspråkiga eleverna har specifika behov i undervisningen? 

Vilka i sådana fall? 

 Hur tar du hänsyn till andraspråkselevernas specifika behov i planeringen av 

undervisningen? 

 Arbetar du annorlunda med andraspråkselever i ämnesundervisningen jämfört 

med elever med svenska som modersmål? Och i så fall hur? 

 Vilka fördelar ser du i att ha andraspråkselever i klassen?  

 Och så tvärtom: Finner du några nackdelar i att ha andraspråkselever i klassen? 

Och i så fall vilka? 

 Används elevers modersmål i klassrummet? I så fall när och hur? 

 Har du någon uppfattning om elevers attityder till modersmålet respektive 

svenska? 

 Vad anser du är viktiga aspekter för att andraspråkseleverna ska ha samma 

möjlighet till skolframgång som de enspråkiga eleverna? 

 Hur uppmärksammar du elevers språkliga styrkor? (Även i andra ämnen än 

svenska) 

 Hur uppmärksammar du elevernas språkliga svagheter? (Även i andra ämnen än 

svenska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


