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Abstract 
The purpose of this study is to investigate what five primary teachers in five different schools with many 

second language students have for an idea about inclusion, language development, practices and 

environment of the multilingual classrooms. In my study I discusses teachers 'views on the multilingual 

classroom, inclusion, development of language in a language developing classroom environment and the 

importance of language skills has for multilingual pupils' language development and learning of the 

Swedish language. The method used was unstructured interviews using a digital recording device. The 

results showed that for these five teachers, meeting second language learners was in there everyday 

teaching, while it is a challenge to motivate and support them on their level. The teachers work diligently 

to find a balance and a working classroom environment for the multilingual classroom where all students, 

regardless of conditions, background, experience, knowledge and language could be offered an equal 

opportunity to education.  
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Inledning  
Skolinspektionen (2010) skriver att skolan blir alltmer mångkulturell och idag har 

närmare en femtedel av eleverna i den svenska grundskolan en annan språklig och 

kulturell bakgrund än den svenska. Lärare i den svenska grundskolan idag möter eller 

kommer att möta andraspråkselever och måste i sin undervisning kunna erbjuda dem en 

likvärdig möjlighet till utbildning oavsett bakgrund, erfarenheter, kunskap och språk. 

Antal andraspråkselever varierar mellan skolor, där vissa skolor har enstaka elever och 

andra skolor har övervägande andraspråkselever. Bland eleverna på flerspråkiga skolor 

finns det även ofta flera olika modersmål och kulturella bakgrunder representerade, 

därför krävs det stor beredskap och kunskap om hur man möter denna mångfald av 

språkliga och kulturella bakgrunder hos eleverna. Andraspråkselever ska få samma 

förutsättningar och möjlighet som förstaspråkselever till att utveckla det svenska 

språket. För att förutsättningarna ska vara fördelaktiga för språkutvecklingen krävs det 

att innehåll och arbetsformer i skolans undervisning ger stöd för elevens språk och 

kunskapsutveckling i meningsskapande syfte och sammanhang (Skolinspektionen, 

2010).  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) nämns det att 

språk är individens främsta redskap för lärandet och språket hjälper oss att tänka, 

kommunicera och lära. Individen utvecklar sin identitet, uttrycker tankar och känslor 

samt lär sig förstå hur andra tänker och känner genom språket. Det är betydelsefullt att 

ha ett varierat språk för att kunna förstå och fungera i ett samhälle där språk, kulturer, 

livsåskådningar och generationer möts och interagerar mellan varandra (Skolverket, 

2011:239). Vidare beskrivs det i Lgr11 att skolans uppdrag är att utforma, organisera 

och genomföra undervisningen så att alla elever får stöd i sin språk- och 

kunskapsutveckling. Detta innebär att undervisningen ska stötta elevernas språkliga 

utveckling och anpassas efter alla elevers språkliga förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska även kunna erbjuda eleverna rikliga tillfällen till språkanvändning 

på varierande sätt och interaktion i kombination med språklig stöttning (Skolverket, 

2011).  

 

Skolverket (2011) skriver att alla elever i skolan ska få möjlighet till 

modersmålsundervisning och nämner positiviteten med att bevara sitt modersmål. Även 

Ladberg (2003) betonar betydelsen med att utveckla och stärka sitt modersmål. 

Eftersom hon menar att individen stärker sin identitet genom att behärska sitt 

modersmål är det viktigt att skolan bidrar till att andraspråkselever får möjlighet till att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Att vara flerspråkig eller att 

använda sitt modersmål (om modersmålet är annat än svenska) har inte alltid varit något 

positivt i det svenska samhället. Tidigare fick många föräldrar råd av barnläkare och 

talpedagoger att inte tala sitt förstaspråk med sina barn (om modersmålet var annat än 

svenska). Barnläkarna och talpedagogerna ansåg att modersmålet kunde konkurrera ut 
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det svenska språket genom att den språkkunskap som barnen utvecklade via sitt 

modersmål lämnade för lite utrymme för det svenska språket (Ladberg, 2003). 

 

Jag fick under min verksamhetsförlagda utbildnings-period (VFU-period) vara på en 

skola där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Många av 

andraspråkseleverna talade ett språk i hemmet och ett annat i skolan och flera av dem 

hade även flera modersmål eftersom deras föräldrar talade olika språk. Under denna 

period la jag märke till hur problematiskt det kan vara att inkludera andraspråkselever i 

språkundervisningen samt för andraspråkselever att utvecklas i samma takt som 

förstaspråkselever. Utifrån det jag såg på min VFU och vad forskning och 

undersökningar generellt har visat har det väckts många funderingar men även ett 

intresse hos mig för hur lärare möter och inkluderar andraspråkselever i sin 

språkundervisning. Jag vill därför undersöka hur fem lågstadielärare på fem olika skolor 

som har många andraspråkselever inkluderar och möter dem i en språkutvecklande 

klassrumsmiljö samt få en insyn hur dessa lärare ser på vad modersmålet har för 

betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling och språkinlärning för det svenska 

språket. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad fem lågstadielärare på fem olika skolor som har 

många andraspråkselever har för uppfattning om inkludering, språkutvecklande 

arbetssätt och miljö i flerspråkiga klassrum.  

  

 Hur inkluderar lärarna andraspråkselever i sin språkundervisning och vilka 

möjligheter respektive utmaningar anser de att det finns med att inkludera 

andraspråkselever i sin språkundervisning?  

 Hur anser lärarna att en språkutvecklande klassrumsmiljö ska se ut och hur 

arbetar lärarna med detta i klassrummet?  

 Vilken betydelse anser lärarna att modersmålet har för flerspråkiga elevers 

språkutveckling och språkinlärning av det svenska språket?  
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2 Bakgrund 

Nedan kommer jag att redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkt (det 

sociokulturella perspektivet) som grundar sig i Vygotskijs teorier om lärandet samt lyfta 

fram tidigare forskning som är relevant utifrån syfte och frågeställningar.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

2.1.1 Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Som det nämns ovan grundar sig det sociokulturella perspektivet i Vygotskijs teorier 

om lärande (Vygotskij, 1978). Han menade att utveckling och lärande hör ihop och att i 

vilken miljö och kultur barnet växer upp påverkar utvecklingen, eftersom individen 

utvecklas och lär sig i ett sammanhang. Vygotskij förklarar att barn bemästrar sin 

omgivning i samspel med andra och menar att eftersom lärandet utvecklas utifrån miljö, 

samspel och kultur är individens utveckling ideligen pågående. Det är när barnet är 

delaktig och känner meningsfullhet i kulturen som nya kunskaper och erfarenheter 

uppstår och utvecklas och enligt Vygotskij sker lärandet mot bakgrund av elevens 

tidigare kunskaper. Kunskaperna byggs successivt på varandra och resultatet är 

beroende på vad eleven redan kan, det vill säga elevens förförståelse. Lärandet sker 

steget över elevens aktuella nivå, eller i den så kallade närmsta utvecklingszonen. Det 

som ligger före den närmsta utvecklingszonen är alltså redan utvecklat och det som 

ligger för långt ifrån är inte tillgängligt för lärande. Vygotskij lägger störst vikt vid det 

talade språket och betonar samtalet som den viktigaste artefakten i det sociokulturella 

perspektivet. Den verbala kommunikationen är det absolut viktigaste redskapet för 

inlärning och utveckling och språket blir enligt Vygotskij (1978) nyckeln till 

kunskapsutveckling.    

 

Säljö (2005) och Dysthe (2003) betonar att grunden för det sociokulturella perspektivet 

är att inläraren deltar i social praktik där lärandet sker. De menar att språket är den mest 

betydelsefulla faktorn i den mänskliga kunskapsutvecklingen och att lärandet har med 

relationer att göra och sker genom deltagande och samspel tillsammans med andra. 

Säljö anser att i det sociokulturella perspektivet är språkanvändning och kommunikation 

länken mellan barnet och omgivningen och det är genom samtal som individen samlar 

erfarenheter och kunskaper. Han menar att man bör interagera sig med andra för att 

utvecklas och få kunskap av någon som vet mer än en själv. Dysthe beskriver även det 

sociokulturella perspektivet som ett lärande som ”är mycket mer än det som sker i 

elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening” (Dysthe, 2003:31).  

Jag har valt att i min studie utgå ifrån det sociokulturella perspektivet, där jag har som 

utgångspunkt att lärande och utveckling hör ihop och att utvecklingen är beroende av 

vilken miljö eleven befinner sig i.  
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2.1.2 Andraspråksinlärning utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet menar Cummins (2000) att språket 

har en betydande roll för elevernas inlärning av ett andraspråk. Han hävdar att fokus i 

skolan bör ligga på att ge alla elever oavsett förutsättningar och behov lingvistiska 

kompetenser som krävs för att kunna delta i skolans ämnesundervisning. I skolan måste 

man ha en heltäckande språkpolicy för att kunna undervisa andraspråkselever på ett 

meningsfullt sätt. Så länge det inte finns någon sådan policy för hur språk och mångfald 

ska hanteras kommer man i allmänhet i skolorna anse att undervisningen för 

andraspråkselever är en uppgift enbart för lärare i majoritetsspråket. Skolans arbete med 

att utveckla språket borde gälla samtliga lärare och en språkpolicy är något som varje 

skola borde arbeta efter för att gynna elevernas språkutveckling och en bra språkpolicy 

är även en betydande faktor för andrapåkselevernas skolframgång (Cummins, 2000:89) 

 

Antalet elever med flerspråkighet ökar i klasserna och lärarna har svårt att möta elever 

med flerspråkhet i undervisningen på deras språkliga nivå. Den ökade mångfalden i 

samhället ställer stora krav på alla lärare som undervisar för att kunna motivera, utmana 

och stödja eleverna i alla sammanhang (Cummins, 2001). Många lärare gör uppgifterna 

i skolan kortare och enklare för andraspråkseleverna och tillåter dem inte att arbeta 

utom deras kunskapsnivå. Genom detta drivs inte eleverna till att gå längre i sin 

utveckling, vilket enligt Cummins (2001) är ett krav om de ska komma upp till den 

nivån som förstaspråksinlärare i samma ålder ligger på. Cummins (2000) beskriver att 

diskussionen om flerspråkighet börjar allt mer lägga vikt på det flerspråkiga barnets 

identitet och självbild och vad samhället har för påverkan på dessa. De elever som får en 

positiv bild av sitt språk och kultur får en positiv självbild och tenderar att ha större 

skolframgång än de elever som värderas negativt. Cummins (2001) förklarar att även 

lärarnas inställning till elevernas flerspråkighet i skolan är viktig. Genom samspel 

mellan lärare och elev, blir eleven antingen motiverad eller komplexfylld beroende på 

om läraren väljer att stötta elevens flerspråkighet eller utgår ifrån majoritetsspråkets 

maktposition i samhället.  

 

Cummins har utvecklat en fyrfältsmodell som enar forskning, teori och praktik.  

Modellen presenterar vilka olika utbildningssätt och aktiviteter som är mest effektiva 

för att utveckla andraspråket hos flerspråkiga elever beroende på vilken svårighetsgrad 

aktiviteten befinner sig i (Cummins, 1996, 2000). Modellen visar sambandet mellan den 

kognitiva nivån och undervisningens kontextberoende, det vill säga elevens och lärarens 

behov av att sätta in ämnet i ett sammanhang eller i en situation. Med kognitiv nivå 

menas hur stor tankemässig insats som krävs för att eleven ska förstå eller genomföra en 

uppgift. Med kontextuell undervisning menar Cummins laborativa och interaktiva 

arbetssätt som kopplas till elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Aktiviteterna 

ska ses som en progression som ska gå från en låg kognitiv svårighetsgrad och 

kontextbundet innehåll till en hög svårighetsgrad som är kontextreducerad. Eleven ska 

få undervisning som utvecklar den kognitiva förmågan och få möjlighet till att utveckla 
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sin språkmedvetenhet på ett kunskapsinriktat sätt inom varje ämne. Ju högre kognitiv 

svårighetsgrad som undervisningen har desto mer kontextberoende bör undervisningen 

vara för att eleven ska kunna inhämta kunskap och utvecklas. Cummins förklarar att det 

är viktigt att undervisningen håller en språklig nivå som ger andraspråkselever en 

möjlighet till att utveckla en djupare förståelse. Undervisningen bör även utformas på en 

hög kognitiv svårighetsnivå för att andraspråkseleverna ska kunna utveckla språket och 

som lärare ska man inte ägna sig åt att arbeta på en låg kognitiv nivå, då det vare sig 

utvecklar språket eller ger ny kunskap (Cummins, 1996, 2000).  

 

Cummins (2001) förklarar att flerspråkiga barn utvecklar en kunskap och 

kompetensöverföring mellan modersmålet och det språk som pratas i skolan. Barn som 

redan har ett fulländat modersmål har enklare att utveckla ett andraspråk. När eleverna 

kommer till skolan med ett starkt modersmål förs kunskaper och färdigheter över från 

modersmålet till språket som eleverna lär sig i skolan. När barn uppmuntras att inte 

använda sitt modersmål i skolan eller i hemmet försvagas deras personliga 

begreppsgrund för lärandet. Vissa lärare och föräldrar är misstänksamma mot bland 

annat modersmålsundervisning där de anser att denna typ av undervisning tar tid från 

majoritetsspråket. Cummins påpekar dock att modersmålsundervisningen har en positiv 

effekt på elevernas utveckling. Han menar att de elever som ständigt får träning både i 

mitt modersmål och i majoritetsspråket får bättre resultat i skolan och i utvecklingen av 

båda språken. De individer som är flerspråkiga får en bättre förståelse för språkliga 

förutsättningar än individer som är enspråkiga och ju fler språk man har desto lättare är 

det att inhämta och lära sig ännu fler språk. När barn fortsätter utveckla sina kunskaper 

och förmågor i fler än ett språk får de en djupare förståelse för språket och hur man 

använder det på ett effektivt sätt (Cummins, 2001). Cummins (2000) förklarar att även 

läraren kan hjälpa barnen att behålla och utveckla sitt modersmål genom att 

kommunicera med dem och förklara för dem att det är positivt att vara flerspråkig och 

värdet av att kunna flera språk.  

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Språkinlärning och språkutveckling 

Lightbown & Spada (1999) nämner att redan vid ett års ålder kan det lilla barnet säga ett 

eller några ord som omgivningen kan uppfatta. Barnet utvecklar ett ordförråd som 

utökas i snabb takt och språket utvecklas vidare genom att barnet börjar bilda ord till 

meningar. Det har gjorts forskning på att barn i tidig ålder har lätt för att lära sig mer än 

ett språk. Barn som är tvåspråkiga kommer i kontakt med båda språken på varierande 

sätt, och det finns all anledning att förvänta sig att de tvåspråkiga barnen kommer vidare 

i sin utveckling för båda språken i en takt som skiljer sig från de enspråkiga barnen. 

Lightbown & Spada förklarar att problemet för flerspråkiga barn är att de lätt kan fastna 

mellan båda språken och att de inte utvecklat majoritetsspråket eftersom de fortfarande 

håller på att utveckla sitt modersmål. Lösningen som ofta föreslås av lärare i skolan till 
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föräldrar är att de ska fokusera mer på att använda majoritetsspråket i hemmet och inte 

enbart prata sitt modersmål, på det sättet kommer majoritetsspråket bli mer naturligt för 

barnen (Lightbown & Spada, 1999:3-5).  

 

Pena, Joyner & Macken (2011) skriver i sin studie att det är vanligt att pedagoger i 

skolan inte har nog med kunskap och förståelse om barnets tidigare uppväxt, kultur och 

språk och detta påverkar språkutvecklingen för barn med annat modersmål än 

majoritetsspråket. Författarna menar att för att barnet ska behålla sitt modersmål är det 

viktigt att föräldrarna talar modersmålet i hemmet och att pedagogerna i skolan 

fokuserar på att främja barnets utveckling av språket som talas i skolan. Hyltenstam & 

Tuomela (1996) menar att om barnet utvecklar sitt förstaspråk underlättas inlärningen 

av ett andraspråk och nya ord och begrepp kopplas mellan båda språken och barnet kan 

då lära sig nya ord och begrepp från andraspråket utan större svårigheter. Om 

utvecklingen av förstaspråket stannar upp blir det i sin tur ett ”uppehåll” i utvecklingen 

även av andraspråket. Det är betydande att få en grundlig utveckling i förstaspråket för 

att kunna underlätta inlärningen av ett andraspråk. Detta är även betydande för 

kunskapsutvecklingen, då förstaspråket måste utvecklas för att ett barn ska kunna 

använda det vid inlärning av nya kunskaper och nytt stoff (Hyltenstam & Tuomela, 

1996:40).  

 

Liberg, Hyltenstam, Myrberg (2007) menar att språket har en avgörande betydelse för 

all kunskapsutveckling som sker och det är därför svårt att utveckla kunskaper utan att 

förstå det språk som talas i skolan eller undervisningsmaterialen är skrivna på. Axelsson 

(2004:517) skriver att det ofta tas för givet att andraspråkseleverna har ett så pass bra 

språk att de utan större svårigheter kan förstå språket som talas i skolan och följa med i 

undervisningen. Hon menar dock att det ofta glöms bort att det tar ca fem till tio år för 

andraspråkselever att komma upp till samma språkliga nivå som eleverna som har 

majoritetsspråket som modersmål. 

 

För den som studerar på ett andraspråk är den enskilt viktigaste faktorn för 

skolframgång att ha ett rikt ordförråd (Saville-Troike 1984 i Lindberg 2002:91). 

Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) förklarar att ett rikt och utvecklat ordförråd är 

viktigt för att kunna förstå det man läser. De menar att barn som lär sig ett nytt språk har 

svårt att få grepp om abstrakta ord och utvecklar ofta ett ordförråd som är begränsat och 

de saknar ofta synonymer. Gibbons (2006) hävdar att i undervisningen är det bättre att 

ge eleverna strategier som de kan använda sig av istället för att vid exempelvis läsning 

börja med att förklara alla svåra ord i boken, vilket eleverna även kan dra nytta av vid 

läsning av andra texter.  

 

För de flerspråkiga elevernas lärande har språket enligt Wedin (2011:210) särskilt stor 

betydelse och den språkliga situationen är särskilt speciell för de elever som kommer till 

Sverige strax före dem börjar skolan eller under skoltiden. Huvudsakligen sker 
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skolundervisningen i Sverige på svenska, därför blir situationen för andraspråkseleverna 

att de förväntas erhålla skolkunskaper på majoritetsspråket samtidigt som de utvecklar 

sitt andraspråk. I skolan är talet centralt för lärandet och genom talet lär vi andra och oss 

själva. I de tidigare åren i skolan har talet en stor betydelse eftersom eleverna då har en 

begränsad förmåga att använda sig av skrift som verktyg för lärandet. Det betyder att en 

avgörande betydelse för barnets aktiva utvecklande av kunskap och språk är den 

muntliga kommunikationen mellan elev och lärare. Wedin betonar att den muntliga 

kommunikationen mellan elev och lärare är betydande för elevernas lärande och 

utvecklingen av det talade språket är en viktig övergångsfas till det kunskapsrelaterade 

språket. Wedin fann i sin studie att när det kommer till språkutveckling, är det 

betydelsefullt om andraspråkselever får tillfälle att använda språket på varierande sätt 

där de får språkliga utmaningar som stimulerar dem att använda sig av det 

kunskapsrelaterade språket. Wedin (2001) och Lindberg (2004) visar att traditionell 

katederundervisning inte främjar andraspråkselevernas språkutveckling. Den språkliga 

utvecklingen kan snarare bromsas upp eftersom den inte ger tillräckligt utrymme för 

användningen av språket för eleverna.  

2.2.2 Modersmålet och flerspråkighetens betydelse i skolan och i samhället  

Håkansson (2003) skriver att flerspråkighet är mycket vanligare än man tror och om vi 

ser till majoriteten av världens befolkning är flerspråkighet mer vanligt förekommande 

än enspråkighet. Idag håller synen på enspråkighet som normaltillstånd på att ändras 

eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Många barn talar svenska och ett annat 

språk redan innan skolstart. Andra barn kommer från familjer med annat modersmål än 

svenska och talar enbart deras modersmål i hemmet. Håkansson menar att idag ställs det 

högre krav på skolan när det kommer till att kunna möta och inkludera elever med 

flerspråkighet, eftersom det är en naturlig del av vardagen i dagens samhälle. 

Hyltenstam & Milani (2012:19) nämner att den flerspråkighet som finns i dagens 

samhälle innebär både en betydande resurs och ett problemområde. Ett samhälle med 

stor flerspråkighet och en mängd språklig kompetens har större möjligheter än ett 

samhälle med svaga språkliga resurser att nå framgång inom den politiska, ekonomiska, 

kulturella och vetenskapliga världen. Detta är enligt Hyltenstam & Milani en stor 

anledning till varför de flesta länder lägger stora ekonomiska resurser och fokus på att 

ge befolkningen möjlighet till utbildning i andraspråk. I och med det flerspråkiga 

samhället ställs den enskilda individen inför ett antal frågor och avgöranden att ta 

ställning till.  

 

Ska man satsa på en- eller tvåspråkighet för sina barn? Om man väljer det senare, hur ska de kunna 

bli tvåspråkiga? Ska de gå i tvåspråkiga förskolor och skolor? Finns sådana att tillgå? Behöver 

barnen eller man själv som vuxen stöd för inlärning av landets huvudspråk eller sker sådan 

språkinlärning ”automatiskt”? (Hyltenstam & Milani, 2012:20). 

 

Även Håkansson (2003) nämner att en del ser på flerspråkighet som ett problemområde 

medan andra ser det som en tillgång och en nödvändighet. Många anser att det måste 
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vara svårt för exempelvis barn att hantera flera språk, medan andra ser det som att det är 

just när man är barn som man är mottaglig för många språk och kan lära sig dem. Beijer 

(2006) betonar att man kan lära sig och ha igång flera språk samtidigt utan att de tar ut 

varandra på något sätt och de flerspråkiga elevernas kunskaper i sina modersmål 

behöver därför inte ställas mot kunskaper i majoritetsspråket. Bergman m.fl. (1992) 

beskriver att utan modersmålet tar all inlärning, även andraspråksinlärningen mycket 

längre tid och menar att modersmålet har en stor betydelse för inlärningen vid 

tillägnandet av ett nytt språk. Yazici, Ilter & Glover (2010) nämner i sin studie att 

modersmålet har en avgörande roll för barnets personliga utveckling och det är genom 

modersmålet som barnets beteende samt sociala och kulturella värderingar formas. 

Barnet tillägnar sig sitt modersmål i hemmet, i skolan och genom sociala relationer och 

det är genom modersmålet som barnet uttrycker känslor samt skapar en avgörande roll 

för sin självkänsla (Yazici, Ilter & Glover, 2010). 

2.2.3 Inkludering i skolan 

Begreppet inkludering infördes i relation till elever i behov av särskilt stöd då skolan 

behövde ett nytt sätt att tala om hur denna grupp av elever skulle bemötas. Claes 

Nilholm intresserar sig först och främst för specialpedagogik men har även analyserat 

inkludering i skolan i allmänhet. Nilholm (2006) menar att begreppet inkludering har 

vuxit fram eftersom ”en skola för alla” där skolan ska vara organiserad utifrån att alla 

elever är olika är verksamhetens vision. Inkludering handlar om att den vanliga skolan 

ska anpassa sig till alla barns varierande förutsättningar och behov istället för att eleven 

ska anpassa sig efter skolan och inkluderingens grundtanke är att göra undervisningen 

tillgänglig för fler elever oavsett förmågor och förutsättningar. Genom att arbeta 

inkluderande gynnas varje elevs lärande och uppfattning om delaktighet och gemenskap 

och gruppens samhörighet och tolerans för olikhet förstärks (Nilholm, 2006). Nilholm 

(2012) förklarar att inkludering innebär att skolan ska undvika särlösningar och att alla 

elever ska känna delaktighet både när det gäller den sociala miljön och i sitt lärande. 

Skolans syn på begreppet inkludering är vad man har för ideologi på skolan och hur 

man ser på särskiljande lösningar och detta är bidragande faktorer för hur inkluderingen 

i klassrummet infinner sig. Nilholm förklarar att ”ett inkluderande klassrum torde 

förstås innebära att olikheten ses som en tillgång i arbetet, att alla elever har inflytande 

och att eleverna får utbyte av och är engagerade i arbetet och sina sociala relationer.” 

(Nilholm, 2012:34) och Nilholm (2013) menar att olikheter som möts i skolan ska ses 

som en tillgång, även såsom elevers olika etniska och språkliga bakgrunder. Begreppet 

inkludering förklaras av Peder Haug (1998) som social rättvisa och rättigheter för 

människor som ofta är exkluderade. Fokus flyttas från individen och dess 

funktionsnedsättning till att handla om elevers rätt till deltagande. Haug beskriver att 

man nu försöker anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och behov istället 

för att anpassa eleven till skolans undervisningssituationer genom specialpedagogiska 

åtgärder. Han menar att undervisningen ska vara individanpassad för alla elever men 

inom ramen för samma skola och klassrum och menar att skolan ska vara tillrättalagd 
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och likvärdig för alla. Göransson (2004) förklarar att den inkluderande skolans 

målsättning är att skapa gemenskap och delaktighet i de grupper som har olikheter och 

skillnader i sitt värde. Hon menar att det inte bara handlar om sättet att undervisa på 

som är i behov av utveckling, utan hela skolans verksamhet för att kunna utveckla ett 

enhetligt språk som alla elever kan använda sig av i verksamheten. 

 

Moore (1999) betonar att det är viktigare för andraspråkselever att inkluderas i 

undervisningen i klassrummet än att få enskild undervisning i det nya språket utanför 

klassrummet. När elever lyfts ut ur klassrummet för att få enskild undervisning i det nya 

språket utvecklar eleverna det nya språket betydligt sämre än om de får inkluderas 

tillsammans med sina klasskamrater i klassrummet. Enligt Moore beror detta på att 

dessa enskilda undervisningstillfällen i högre grad blir lärardominerande där läraren är 

den enda majoritetsspråksmodellen och menar att eleverna istället bör få befinna sig i 

sin naturliga miljö i klassrummet där majoritetsspråket talas av klasskamraterna. 

”Research has shown that the more you take children out of the mainstream class for 

help with their English the less progress they are likely to make in the learning of the 

language” (Moore, 1999:25). Moore förklarar utifrån sin egen studie att 90 procent av 

lärarna som intervjuades på en skola och som använde sig av delvis inkluderande 

pedagogik menade att om andraspråkseleverna fick undervisning av förstaspråksläraren 

i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater snarare än att plockas ut för att få 

enskild undervisning ansågs det vara mer utvecklande för dem. Detta visar på hur stort 

behovet är för lärare att fortbilda sig för att minska erfarenheten av att inte räcka till för 

andraspråkseleverna i hemklassrummet (Moore, 1999).  

2.2.4 Språkutvecklande arbetssätt 

Gibbons (2013) nämner att elevernas språkutveckling främjas om de får möjlighet att 

använda språket på varierande sätt och menar att språk lärs in bäst när det används i 

olika sammanhang. Gibbons skriver med hänvisning till Short (1993) att ett 

arbetssätt som gynnar språkutvecklingen är att integrera språk- och 

ämnesundervisning och menar att eleverna utvecklar språket genom att befinna sig i 

naturliga situationer där de behöver använda sig av språket. Gibbons (2013) förklarar 

att genom pararbeten och grupparbeten får eleverna möjlighet att utbyta idéer med 

andra, lösa problem och ställa frågor och det innebär att ord upprepas, meningar 

justeras och tankar formuleras i sitt sammanhang. Interaktionen med andra 

människor är en nödvändighet för språkutveckling och andraspråkselever lär sig både 

ett nytt språk och erhåller ny kunskap via språket. Förståelsen för språket utvecklas 

om eleven får samarbeta med andra individer, där man ser samspelet mellan lärare 

och elev eller elev och elev som viktiga vid inlärningsprocessen. Därför måste 

läraren planera för en mer varierad undervisning där en dialoginriktad interaktion får 

ta stor plats (Gibbons, 2013). 
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Skolinspektionen (2010) förklarar att ett språkutvecklande arbetssätt kan kombineras 

med ett inkluderande arbetssätt. Undervisningen i ett inkluderande arbetssätt ska ha sin 

utgångspunkt utifrån elevernas erfarenheter, bakgrund och upplevelser som de bär med 

sig till skolan, för att undervisningsinnehållet ska vara meningsfullt och begripligt för 

dem (Skolinspektionen, 2010). De Temple & Snow (2001) förklarar att inlärningen som 

sker i skolan bör kopplas till samhället och egna erfarenheter för att kunna sätta 

kunskapen i ett större perspektiv. Det är viktigt att alltid bygga upp en förförståelse, så 

att den som ska lära sig förstår varför den aktuella kunskapen är nödvändig. När 

inlärningen sedan sätter igång är det viktigt att kunna koppla ihop den nya kunskapen 

med sådant man vet sedan tidigare för att kunna sätta in den nya kunskapen i en kontext 

man känner till. Exempelvis läsförståelsen ökar om man kan dra paralleller mellan den 

nya texten och texter man läst innan och en grundläggande faktor för undervisningen är 

att kunna sätta in kunskapen i ett sammanhang. Även genom att ta hjälp av andra ökar 

förståelsen, vid exempelvis gruppdiskussioner utökar man sitt tänkande och man får fler 

perspektiv när man tar del av andras idéer och tankar (De Temple & Snow, 2001).  

 

Barnes (1978 i Lindberg, 2001) hävdar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

samtala och ”tänka högt” i skolans undervisning för att kunna utveckla ny kunskap och 

kunna koppla den till sina tidigare kunskaper. Genom att kommunicera och samspela 

med andra får eleverna möjlighet till att organisera sitt tänkande och agerande, tolka 

verkligheten samt omforma sina kunskaper och detta sker enligt Barnes bäst genom 

problemlösande arbete i smågrupper (Barnes, 1978 i Lindberg, 2001:4). Lindberg 

(2001) påpekar att smågruppsarbetet ger utifrån ett språkutvecklingsperspektiv 

dessutom möjligheter för eleverna att utveckla förmågor i att använda språket på 

varierande sätt som inte det lärarstyrda klassrumssamtalet gör. Genom samtal kan 

eleverna utbyta idéer, tankar och erfarenheter med varandra och läraren kan stödja deras 

språk- och kunskapsbygge genom ett utforskande socialt samspel elever emellan 

(Lindberg, 2001). Samtalet är grunden för syntaktisk utveckling och menar att samtalet 

ger inlärningen och utvecklingen av språket en struktur som kan liknas vid barnets 

inlärning av ett förstaspråk (Hatch, 1978 i Lindberg, 2001:13).  
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3 Material och metod  

Olika undersökningar kräver olika typer av metoder för att på bästa möjliga sätt uppnå 

syftet med arbetet och få svar på forskningsfrågorna. Jag kommer nedan att redogöra för 

vilken typ av metod jag valt för att undersöka vad fem lågstadielärare på fem olika 

skolor som har många andraspråkselever har för uppfattning om inkludering, 

språkutvecklande arbetssätt och miljö i flerspråkiga klassrum. Jag kommer även att 

presentera de deltagande lärarna samt beskriva mitt urval av deltagare och skolor, hur 

intervjuerna gick till, hur materialet sammanställdes och analyserades samt de etiska 

principerna som de intervjuade fick ta del av innan intervjuerna.    

3.1 Val av metod 

För att få svar på mina forskningsfrågor och därmed mitt syfte valde jag att genomföra 

en kvalitativ studie där jag använde mig av ostrukturerade intervjuer som metod.  Enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) är den kvalitativa forskningsintervjun ett nödvändigt 

redskap och en effektiv metod när syftet är att förstå informantens föreställningar, 

erfarenheter och livsvärld. I min undersökning valde jag att använda mig av den 

ostrukturerade intervjun som Stukát (2011) nämner som en anpassningsbar och följsam 

metod. Han menar att i en sådan typ av intervju är jag som intervjuare medveten om 

vilket ämnesområde som ska behandlas och utifrån ett antal huvudfrågor som ställs 

likadant till alla informanter, följs svaren upp på ett individualiserat sätt. Jag valde att 

ställa korta och relativt enkla intervjufrågor (se bilaga 1) till alla informanter, eftersom 

jag inte ville att frågorna skulle misstolkas. Jag försökte även ställa följdfrågor som 

kunde ta reda på ytterligare väsentlig information om mitt formulerande syfte och 

frågeställningar. Enligt Stukát används följdfrågor för att få mer klargörande och 

utvecklande svar där jag som intervjuare vill få så fyllig information som möjligt. Under 

intervjuernas gång ställde jag följdfrågor som exempelvis: Vad menar du med det? Kan 

du berätta mer om det? Detta gjorde jag för att informanterna skulle försöka utveckla 

svaren så mycket som möjligt så jag kunde få ut det jag ville av intervjufrågorna. 

Intervjuerna varierade mellan 30-80 minuter beroende på hur välutformade svar 

informanterna gav samt hur många följdfrågor jag kunde ställa.  

3.2 Urval av deltagare och skolor 

För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att intervjua fem olika lågstadielärare 

på fem olika skolor som jag på förhand visste hade många andraspråkselever 

representerade. I den kommun som jag valde att genomföra mina intervjuer finns det 

endast ett begränsat antal skolor som har många andraspråkselever och för att kunna 

besvara mina forskningsfrågor valde jag att kontakta just dessa skolor. Genom en form 

av bekvämlighetsurval valde jag ut fem verksamma lågstadielärare på dessa fem skolor 

som undervisar andraspråkselever. Anledningen till varför jag valde att använda mig av 

bekvämlighetsurvalet var för att på ett enkelt och smidigt sätt få tag i informanter att 
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intervjua. Trost (2004 i Stukát 2011) nämner att för att få tag i deltagare är 

bekvämlighetsurval ett okomplicerat sätt att använda i det strategiska urvalet.  

3.2.1 Presentation av lärarna  

Linda har läst den gamla lärarutbildningen (tidigare lärare, 1-7) och hon tog 

lärarexamen juni 2014. Hon arbetar nu på en liten skola i norra Sverige där hon arbetat 

sen augusti 2014. Linda undervisar i årskurs 3 där hon har ansvar för ämnena svenska, 

engelska, samhällsorientering, bild och elevens val.  

 

Gunilla har en lågstadielärarutbildning sedan 70-talet och har arbetat som lärare sedan 

1976. Hon arbetar på en mellanstor skola i norra Sverige där hon arbetat sedan 1992. 

Gunilla är klassmentor i årskurs 2 och undervisar i alla ämnen.  

 

Birgitta är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i 33 år. Hon arbetar på en 

mellanstor skola i norra Sverige där hon arbetat i 19 år. Birgitta är klassmentor i årskurs 

2 och undervisar i alla ämnen.  

 

Jenny är lärare för grundskolans tidigare år (F-6) med behörighet att undervisa i 

naturorientering, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Hon har arbetat som 

lärare i 7 år och arbetat på hennes nuvarande skola i 6 år där hon undervisar i årskurs 3 i 

alla ämnen.  

 

Anna är utbildad lågstadielärare (1-6) och har arbetat som lärare sedan 2006. Hon 

arbetar på en liten skola i norra Sverige där hon arbetat sen hon tog lärarexamen. Anna 

är klassmentor i årskurs 3 och undervisar i alla ämnen.  

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. Anledningen till det var för 

att de intervjuade skulle få intervjuas i en trygg miljö som Stukát (2011) nämner kan 

vara en fördel vid en bra och lyckosam intervju. Han menar att fältintervjuer är 

vanligast, där man träffar informanten på en plats som känns lugn och ohotad för denne 

och betonar att informanten själv bör få välja en plats för samtalet. För att samla in så 

mycket material som möjligt och inte förbise någon information valde jag att vid 

genomförandet av intervjuerna använda mig av en mobiltelefon som ljudupptagare. Jag 

skickade sedan det inspelade materialet till min mejladress. Repstad (2007) nämner den 

positiva effekten med att spela in intervjun digitalt jämfört med analogt. Intervjuaren 

kan med hjälp av denna metod koncentrera sig fullt ut på själva samtalet och slipper 

ägna tid åt att anteckna. Om man bara antecknar under intervjun, blir det svårt att helt 

och hållet engagera sig i intervjun och fånga upp sådant som inte är självklart och 

komma med uppföljningsfrågor (Repstad, 2007).  

 



 

17 
 

Alla informanter fick även tillgång till intervjufrågorna innan intervjuerna, de ville få 

möjlighet till att titta igenom dem och tänka ut välutformade och genomtänka svar på 

frågorna.  

3.4 Sammanställning av intervjuerna 

Efter intervjuerna valde jag att sammanställa det insamlade materialet genom 

transkribering från inspelning av mobiltelefon till skriven text på datorn. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) innebär transkribering att ändra från en form till en annan. De menar 

att genom transkribering översätts det muntliga språket till skriven text. I 

transkriberingen använde jag mig av skriftspråk men valde att citera intressant och 

väsentlig information. Nedan är en tabell på hur jag valt att använda mig av 

transkriberingen i sammanställningen av intervjuerna.  

 

Betoning markerades med versaler VERSALER 

Paus markerades med punkter … 

Icke verbala kommentarer (suck), (fniss) 

Interpunktion för intonation .,!? 

3.5 Analys av materialet  

Materialet har jag analyserat utifrån centrala begrepp såsom det flerspråkiga 

klassrummet, inkludering och språkutvecklande arbetssätt. Där har jag lyft fram 

relevant information som kan hjälpa till att stödja mina forskningsfrågor och mitt syfte.   

3.6 De etiska principerna  

Stukát (2011) menar att det är viktigt att den intervjuade innan intervjun får ta del av de 

etiska principerna som skyddar rätten till intellektuell egendom. Jag var därför noga 

med att informera informanterna om vilka regler jag skulle följa under arbetets gång och 

deras samtycke inhämtades. Individsskyddskravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) en 

grundläggande utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Individsskyddskravet 

kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag informerade de 

intervjuade om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. De blev även informerade om att deltagandet är anonymt och att jag som 

intervjuare har tystnadsplikt. Informanterna fick även information om studiens syfte och 

om hur resultatet kommer att användas och presenteras samt att all privat data som kan 

identifieras inte kommer att redovisas och att det praktiskt taget är omöjligt för 

utomstående människor att komma åt uppgifterna. I och med detta har jag valt att 

använda fiktiva namn i resultatavsnittet, så lärarna inte kan identifieras av utomstående 

personer. Till sist fick informanterna information om att det material som samlas in 

enbart kommer att användas för forskningsvetenskap och att det som diskuteras under 
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intervjuerna enbart kommer att användas i undersökningen och inte vid något annat 

tillfälle (Vetenskapsrådet, 2002:5–14). 
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4 Resultat och analys 

Nedan kommer jag att redogöra för det resultat jag fick fram med hjälp av min 

analysmetod och presentera resultatet av intervjuerna. Resultatet kommer att presenteras 

utifrån olika centrala begrepp som jag analyserat fram utifrån mina forskningsfrågor och 

mitt syfte. Dessa teman är det flerspråkiga klassrummet, inkludering och 

språkutvecklande arbetssätt.  

4.1 Det flerspråkiga klassrummet 

För alla lärare som jag har intervjuat är det en vardag att möta andraspråkselever i sin 

undervisning samtidigt som det är en utmaning att kunna motivera och stödja dem på 

deras språkliga nivå. Endast en av de deltagande lärarna har utbildning i svenska som 

andraspråk men majoriteten av dem undervisar i alla ämnen. Skolorna som lärarna 

arbetar på har många andraspråkselever och arbetar flitigt med att hitta en balans och en 

fungerande klassrumsmiljö för det flerspråkiga klassrummet där alla elever oavsett 

förutsättningar, bakgrund, erfarenheter, kunskap och språk ska erbjudas en likvärdig 

möjlighet till utbildning. Andraspråkseleverna i lärarnas klasser har bott i Sverige olika 

lång tid och har olika erfarenheter och kunskaper för det svenska språket. Många av 

andraspråkselevernas föräldrar försöker tala både deras modersmål och svenska med 

sina barn medan några av elevernas föräldrar knappt kan någon svenska och talar endast 

deras modersmål i hemmet.  

 

Jenny berättar att flerspråkighet i hennes klassrum och undervisning är en del av 

vardagen och menar att det pratas mycket om de olika språken som är representerade i 

klassen.  Hon nämner att som lärare är det viktigt att stärka flerspråkighetens betydelse, 

att eleverna som är flerspråkiga ska vara stolta över det och se det som en tillgång och 

något positivt. Vidare förklarar Jenny att det är gynnsamt att vara flerspråkig och menar 

att man har sett hälsovinster med detta. Linda berättar att i hennes klassrum är 

flerspråkigheten synlig och menar att genom exempelvis skyltar och lappar på olika 

språk symboliseras det att det finns flera språk representerade och att det finns 

andraspråkselever i klassen. Även i hennes undervisning är flerspråkigheten märkbar. 

De brukar uppmärksamma olika språk på många olika sätt genom att exempelvis prata 

om vad ord och begrepp heter på olika språk. Linda förklarar att andraspråkseleverna är 

måna om att få berätta om vad olika saker heter på deras modersmål och menar att 

eleverna vill visa sitt eget och är stolta över vart de kommer ifrån.  

 

Gunilla berättar att på deras skola är det naturligt att det är många språk och 

nationaliteter representerade och menar att det flerspråkiga klassrummet är en vardag 

för dem. Hon anser att det är viktigt att ta upp saker som händer i respektive språkgrupp 

som exempelvis uppmärksamma högtider eller prata om olika ord på olika språk. 

Gunilla fortsätter förklara att de har ett öppet klassrumsklimat och menar att i 



 

20 
 

klassrummet brukar eleverna inom samma språkgrupp hjälpas åt att förklara för 

varandra för att enklare kunna förstå.  

 

Brukar vi jobba i klassen är dom ganska duktiga på det att, eh… hjälpa varann, att, jamen då kan 

du gå till han eller hon å visa, förklara, eller ta hjälp av nån annan inom samma språkgrupp att 

förklara, det brukar också funka bra, om man har tur å har nån som är duktig i språket, att dom 

bägge två förstår varann, så är det, det, så gör man ju också (Gunilla).  

 

Vidare berättar Gunilla att hon ibland brukar para ihop en förstaspråkselev med en 

andraspråkselev där förstaspråkseleven kan hjälpa andraspråkseleven att förstå. Eller 

samlar hon elever inom samma språkgrupp för att de enklare ska kunna hjälpa varandra. 

Gunilla menar att det alltid är en fördel om det finns fler elever från samma språkgrupp i 

klassen, då kan de ta hjälp av varandra med att översätta om det är någonting inom 

språket som är svårt och obegripligt att förstå. 

 

Birgitta berättar att skolans mål om en flerspråkig skola är synligt i hennes klassrum och 

undervisning och nämner att det finns med hela tiden. I hennes undervisning lyfts 

likheter och olikheter i kultur och språk fram hela tiden. Hon menar att de brukar sjunga 

födelsedagssånger på alla möjliga språk och ibland prata olika språk. De brukar använda 

många olika språk och leka med dem och se skillnader och likheter i de olika språken 

och även prata om vilka svenska ord vi lånat från olika språk. Birgitta påpekar att det är 

viktigt att lyfta fram flerspråkigheten som något positivt och menar att de försöker få 

med allt, exempelvis de utländska elevernas bakgrund och modersmål.  

 

Det är jätteroligt att kunna lyfta fram å jämföra kulturella bakgrunder, vad är Eid å vad är jul, 

skillnader å likheter, hur firar man Muhammeds födelsedag, vad finns, varifrån härstammar dom 

här berättelserna i Koranen, finns det likheter å skillnader? (Birgitta). 

 

Birgitta nämner att det är viktigt att eleverna får förståelse för varandra och får 

möjlighet till att dela med sig av sina olika erfarenheter och kunskaper och menar att det 

är roligt att kunna lyfta fram skillnader och likheter och jämföra dessa. 

4.1.1 Modersmålet som hjälp vid inlärningen av det svenska språket  

Alla lärare som jag intervjuat förespråkar flerspråkighet och menar att det är en fördel 

att kunna flera språk för att hjälpa till vid inlärningen av ett andraspråk. Majoriteten av 

lärarna menar att om eleverna inte har sitt modersmål blir det svårt att utveckla ett 

andraspråk, i detta fall svenskan. Gunilla menar att  

 

Modersmålet är jätteviktigt, har dom inte sitt modersmål så då är det svårt att utveckla svenskan 

också, för har dom inte en, en bild eller ett ord för, på sitt språk för det svenska så är det ju svårt att 

förklara, det är jättesvårt, så det är jätteviktigt (Gunilla). 

 

Även Jenny förklarar att modersmålet har stor betydelse för inlärningen av det 

svenska språket. Hon nämner att språk ska växa tillsammans och påpekar att 
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modersmålet är minst lika viktigt som det svenska språket och menar att det är lika 

viktigt för eleverna att både kunna läsa, skriva, tänka och prata sitt modersmål som 

att kunna göra det på svenska. 

 

Modersmålet är jätteviktigt, det är basen för ATT kunna lära sig det nya språket. Jag tycker det är 

viktigt ATT känna sig trygg i sitt modersmål å ha begrepp på plats å olika bilder i huvet för olika 

begrepp, på så vis är det lättare att lära sig det nya språket. Om eleven är svag i modersmålet blir 

det jättesvårt ATT lära sig ett nytt språk (Jenny).  

 

Även Linda påpekar att modersmålet är viktigt för att kunna ta sig an andra språk. Hon 

menar att om man vet hur ett språk är uppbyggt är det enklare att ta sig an andra språk 

och få förståelse för språkets förutsättningar. Linda nämner att det är viktigt att ha kvar 

sitt ursprung och menar att det blir enklare att bli lika bra på ett nytt språk om man är 

förtrogen och bra på sitt modersmål. Hon betonar att språk inte ska ta ut varandra utan 

ser det som en fördel att ha igång flera språk samtidigt. Anna anser att eleverna behöver 

sitt modersmål och menar att utan modersmålet kan de bli vilsna. Hon nämner att 

eleverna behöver ett språk som de kan fullt ut och påpekar att eleverna måste kunna sitt 

modersmål helt för att kunna lära sig det svenska språket.  

4.2 Inkludering 

Alla lärare menar att inkludering handlar om att alla elever oavsett förutsättningar och 

behov ska få möjlighet till att vara med tillsammans och delta på sina villkor genom att 

anpassa undervisningen efter elevernas olikheter. De menar även att det handlar om att 

alla elever ska finnas med och tillhöra klassen där alla elever ska ingå i den stora 

klassen och inte tillhöra en mindre grupp som är i klassen. Dock nämner de att 

inkludering inte innebär att alla elever ska få samma sak i klassrummet eftersom alla 

elever är olika med olika förutsättningar och behov. De påpekar även att inkludering 

inte behöver betyda att alla elever ska finnas med i klassrummet hela tiden, utan att man 

ibland måste kunna hitta särlösningar där eleverna exempelvis får gå ut från 

klassrummet och arbeta och träna på det som de behöver. Jenny förklarar att  

 

Diskussionen i skolan, alltså i kommunen å centralt har ju varit ATT, ATT inkludering ska 

innebära att ALLA ska i klassrummet få samma sak å det ska tillgodoses där, eh… jag personligen 

kan tycka ATT det ibland kan bli exkluderande å undervisa så, därför ATT dom förutsättningarna 

föreligger inte alltid ATT man är jämbördig, utan ibland för att kunna bli inkluderad så kan man 

behöva få gå iväg å få, få det man behöver, för å kunna vara med sen, ATT det kan vara en del av 

en inkludering, för å slippa bli exkluderad längre fram, eh… så jag tycker INTE ATT inkludering 

behöver betyda att alla ska vara i klassrummet, utan att man ska skapa förutsättningar så ATT alla 

SKA kunna vara där, men att dom för stunden kanske behöver gå iväg ibland å göra nånting annat 

som inte resten av klassen har behov av, utan att man utifrån sina behov får jobba med det man 

behöver FÖR å kunna vara med (Jenny).  

 

Jenny menar att eftersom alla elever ska få samma förutsättningar för att kunna delta på 

sina villkor behövs det att man skapar förutsättningar och anpassar undervisningen 
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utifrån de individuella behov som finns hos eleverna. Gunilla betonar att det är viktigt 

för andraspråkselever att vara med i alla situationer i undervisningen och menar att det 

är på så sätt de blir inkluderade. Dock berättar hon även att man som lärare ibland måste 

hitta särlösningar för andraspråkseleverna.  

 

Inkludering innebär ATT vara, tillsammans, att man inte… alltid avskiljer dom, ATT ibland får 

dom vara med å ibland får dom gå iväg … eh, till ett annat ställe liksom i liten grupp eller nånting 

men att dom så mycket som möjligt kan vara med i samma arbete som man har i klassen med sina 

kamrater (Gunilla).  

 

Hon menar att dessa elever ibland måste få gå iväg till ett grupprum och arbeta med 

något som de behöver men att de i så stor utsträckning som möjligt ska vara med i 

samma arbete som pågår i klassrummet med sina klasskamrater. Anna nämner att 

inkludering handlar om att alla elever ibland måste få vara med på all undervisning som 

sker i klassrummet, att de får känna delaktighet och gemenskap, men menar att eleverna 

samtidigt måste förstå att när de går ut från klassrummet och arbetar enskilt eller i 

smågrupper är det av anledning att de måste komma ikapp i något ämne, exempelvis 

svenska. Birgitta nämner att det inte alltid är möjligt att alla elever ska finnas med i 

klassen hela tiden och menar att i den bästa av världar önskar hon att alla elever kunde 

få delta i allt arbete som sker i klassrummet men menar att eftersom alla elever behöver 

utveckla olika saker och ligger på olika nivåer går det inte att arbeta på det sättet.  

 

Alla lärare ser nästan bara möjligheter med att inkludera andraspråkselever i sin 

undervisning. De anser att elever med olika modersmål och bakgrunder lär sig otroligt 

mycket av varandra, både språkligt och kulturellt. Lärarna menar även att genom att 

inkludera andraspråkselever med förstaspråkselever främjas språkutvecklingen för alla 

elever oavsett språkkunskaper. Linda beskriver att  

 

Eleverna lär sig JÄTTEMYCKET av att träffa barn som kommer från andra delar av världen 

(fniss), världen blir som mindre på något sätt å det blir som en fin helhet av världen ATT inkludera 

elever med annat modersmål än svenska i undervisningen å det är jättegivande för alla att inte bli 

fientliga mot världen (Linda).  

 

Linda menar att om man som lärare låter förstaspråkselever vara välkomnande och 

öppna mot andraspråkselever lär de sig mycket av varandras språk och kultur och de lär 

sig även av att lära ut till andra. Lärarna nämner dock att det finns några utmaningar 

med att inkludera andraspråkselever i sin undervisning. Majoriteten anser att det är 

tidskrävande eftersom andraspråkselever ofta behöver extra stöd i undervisningen. Anna 

förklarar att  

 

Utmaningen är att det tar mycket tid ATT få dom att förstå i svenskan (suck), å när dom inte 

förstår en grej blir det som en följdeffekt hela tiden, jag kanske kan det här men jag förstår inte hur 

ni menar, å då blir det svårt att få ut det man vill av undervisningen (Anna).  
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Lärarna menar att det är svårt att få tiden att räcka till och hitta tid för varje elev 

eftersom andraspråkselever ofta behöver mer tid till att förstå och hänga med i det 

arbete som utförs i skolan. Enligt Linda är den största utmaningen att få alla elever att 

utvecklas i ungefär samma takt så att ingen halkar efter, även om hon är medveten om 

att det är svårt. Hon anser att det hade varit enklare att genomföra en undervisning om 

alla elever lyckades och utvecklades ungefär samtidigt och menar att detta även hade 

underlättat för eleverna i det dagliga arbetet i skolan. En annan utmaning enligt Gunilla 

är att det är svårt att hitta arbetsmaterial som andraspråkseleverna känner att de klarar av 

att arbeta med. Hon menar att det krävs mycket tid och engagemang att hitta material 

som hon kan sätta i händerna på dem och som ligger på deras språkliga nivå. Även 

Jenny förklarar att det finns utmaningar med att inkludera elever med annat modersmål 

än svenska i sin undervisning. Hon berättar att  

 

Utmaningen är ATT, ATT det känns som man måste förstå, man kan behöva förstå 

SAMMANHANG som barn har runtikring sig, språkliga å kulturella sammanhang, eh… för å 

kunna HJÄLPA dom, därför att man, man har helt enkelt olika bakgrunder å det är ju härligt på 

den här skolan, att vi är många å vi är olika ALLIHOPA, så just det här med å förstå 

sammanhanget för barnet för å kunna, kunna hjälpa dom vidare, DET är ju en utmaning i 

lärarrollen (Jenny).   

 

Jenny önskar att hon förstod fler språk för att kunna förstå i ett sammanhang och 

hjälpa eleverna vidare i svenskundervisningen och menar att det hade underlättat om 

hon kunde använda sig av fler språk i undervisningen.  

4.3 Språkutvecklande arbetssätt  

Majoriteten av lärarna anser att mycket av den undervisning som utförs i klassrummet 

är språkutvecklande och menar att en sådan typ av undervisning gynnar alla elever 

oavsett om de är enspråkiga eller flerspråkiga. Alla lärare menar att en grundläggande 

faktor när det kommer till att arbeta språkutvecklande är att det ska finnas mycket tid 

för samtal, diskussioner och samspel med andra. Birgitta berättar att  

 

Det ska finnas mycket tid för samtal, det ska finnas tid för, eh… jamen att, att jobba 

TILLSAMMANS, inte bara samtal barn å vuxen, utan barn å barn, parvis, gruppvis, å så ha ett 

ÖPPET klassrumsklimat, alltså man ska våga säga, det där förstår jag inte, vad betyder det där 

ordet? det är ju jätte viktigt (Birgitta).  

 

Även Anna och Gunilla lyfter att det är viktigt med samtal mellan eleverna och menar 

att om eleverna får arbeta med varandra gruppvis eller parvis utvecklas språket 

ytterligare och de lär sig mycket av att kommunicera med varandra. Jenny menar att 

”Eleverna utvecklar språket genom dialog med varandra, jag tror att det är jätteviktigt, å 

sen så, ATT man är med också i sociala sammanhang där barnen samtalar med varann 

för å kunna stötta upp å hjälpa till ibland” (Jenny). Även Anna nämner att genom 

diskussioner och samtal mellan varandra får andraspråkseleverna möjlighet till att 
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utveckla majoritetsspråket. Hon menar att ”DISKUTERA om saker är viktigt, när det 

handlar om saker, för då får dom va med å samtala hela tiden, för dom behöver det, dom 

lär sig mycket på det, så jag tycker att det finns mycket möjligheter där, med 

diskussioner å samtal å sånt” (Anna). Hon förklarar att eleverna i hennes klass ofta får 

prata parvis eller i grupp och Anna anser att det är genom diskussioner och samtal som 

de lär sig utveckla språket.  

 

Linda, Jenny och Anna lyfter även individanpassad undervisning som en förutsättning 

för eleverna till att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt eftersom eleverna 

ligger på olika nivåer och de menar att man bör arbeta individanpassat för att gynna 

elevernas språkutveckling. De benämner att andraspråkseleverna kan få enklare 

uppgifter än förstaspråkseleverna för att de ska få möjlighet att arbeta på deras språkliga 

nivå. De menar att som lärare måste man ta reda på vad en elev behöver sedan anpassa 

undervisningen utifrån det. Dock berättar de att det är tidskrävande att arbeta med 

individanpassad undervisning.  De önskar att man fick mer resurser till att få mer tid för 

samtal med vissa elever för att kunna tillgodose deras behov i högre grad än vad de har 

idag, på så sätt kunde andraspråkseleverna få mer hjälp till att utvecklas i samma takt 

som förstaspråkseleverna.  

 

Linda berättar att det även är språkutvecklande att arbeta med ett arbete på flera olika 

sätt för att få in olika delar. Hon förklarar att i hennes klass arbetar de mycket med 

ämnesövergripande teman. Linda menar att under ett ämnesövergripande temaarbete 

tränas många olika begrepp och ordförrådet byggs upp avsevärt. Vidare förklarar Linda 

att när de arbetar med ämnesövergripande teman är det viktigt att det finns många 

böcker tillgängliga i klassrummet om det valda temaarbetet. Hon betonar att det är bra 

för eleverna att bläddra i böcker och menar att det är gynnsamt för alla elever oavsett 

om man är flerspråkig eller enspråkig. Även Birgitta och Gunilla lyfter den positiva 

effekten med många böcker i klassrummet. Gunilla berättar att  

 

Det är väldigt viktigt ATT det finns mycket böcker, mycket böcker med bilder å ord, mycket 

böcker med bilder och text, LÄTT text, då brukar ju vi försöka skaffa hit bilder, eller böcker från 

skolbibliotekscentralen, alltså dom tycker det är roligt att läsa, men svårigheten är alltid att hitta 

böcker som är lätta. Det handlar ju inte om att, att det är en rad på varje sida utan det handlar om 

att det är lätta ord men att man få HJÄLP av bilderna, så jag tror det är viktigt (Gunilla).  

 

Gunilla och Jenny beskriver att de arbetar mycket med språket på deras skola för att 

främja språkutvecklingen. Gunilla förklarar att barn lär sig språket snabbt om de 

dagligen får ”bada och duschas” i det svenska språket. Hon menar även att ju mer 

man arbetar med språket desto snabbare lär de sig att förstå.  

  

Vi jobbar väldigt mycket med språket här… eh, väldigt språkutvecklande pedagogik å vi har 

drama som är språkutvecklande, å vi jobbar väldigt mycket med genrer å väldigt mycket utifrån 

Gibbons, å de märker vi att dom här som har haft svagt språk, dom kommer ju å dom vågar, så jag 

tror att olika sätt ATT jobba pedagogiskt spelar väldigt stor roll (Gunilla). 
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Gunilla menar att hon är grundlig i varje moment som hon gör och berättar att i 

hennes klass arbetar de mycket med språket genom rörelse, ljud och drama där både 

hon och eleverna spelar upp och visar olika situationer. Att visa med kroppen och 

repetera är enligt Gunilla a och o när det kommer till språkutveckling. Hon menar att 

hon använder sig av flera olika sätt när hon förklarar och nämner att hon pratar, 

repeterar och visar med kroppen för att få eleverna att hänga med och utveckla 

språket ytterligare. Birgitta nämner att det är viktigt att man gör på olika sätt för att 

gynna språkutvecklingen ännu mer. Hon berättar att hon också utgår mycket från 

Gibbons och förklarar att hon använder sig av Gibbons språkutvecklande arbetssätt i 

hennes undervisning.  

 

Jamen, det är ju dialogen å det är ju pararbetet å grupparbetet, å att, ATT vara öppen för att vi har 

olika kulturer, INTE kulturellt förhållningssätt, öppna frågor, hur menar du då? Kan du berätta 

mera? Nu blir jag nyfiken, bilder, att det finnas konkret material att ta till, lappar med ord på olika 

språk, men att lära i ett sammanhang, antingen som sagt förförståelse, eller också att man stoppar 

upp å, vad betyder egentligen det där å vad menar dom med det, upprepningar, omformuleringar, 

kroppsspråket, å att ibland va lite extra tydlig med det, att kanske vara långsam ibland när man 

pratar, ser set ut som dom förstår nu, göra pauser å ge tid att tänka (Birgitta).  

 

Att ha ett öppet klassrumsklimat är enligt Birgitta en viktig faktor för en bra 

klassrumsmiljö. Hon menar att det är viktigt att lyssna på varandra och förstå att det 

är okej att säga att säga fel och se skillnad på att skratta med någon och skratta åt 

någon.  

 

Majoriteten av lärarna anser även att förförståelsen är en förutsättning för att kunna 

arbeta språkutvecklande och menar att det är viktigt att ge andraspråkseleverna de 

bästa förutsättningarna att hänga med i undervisningen och skapa förståelse för det 

svenska språket. Jenny nämner att när hennes klass exempelvis ska arbeta med en ny 

text går de igenom rubriker, bildtexter och försöker skapa förförståelse av texten och 

funderar tillsammans över vad texten kommer att handla om. Birgitta och Anna 

nämner att det är en fördel att gå igenom texten tillsammans innan man börjar arbeta 

med den för att ge eleverna chansen att skapa sig förförståelse, vilket ger eleverna 

bättre förutsättningar och en grundläggande roll i det fortsatta arbetet med texten. 

Gunilla nämner dock att det är tidskrävande och menar att i den bästa av världar 

skulle hon vilja få mer tid till att hinna ge alla förförståelse för att de lättare ska 

kunna förstå men menar att tiden inte räcker till.  

4.3.1 Ord och begrepp  

Alla lärare pratar om att andraspråkselever har svårt med abstrakta ord och begrepp och 

menar att det är någonting som de får träna och arbeta med ständigt. De betonar att 

andraspråkselever behöver mycket ord och begreppsträning för att kunna förstå och 

hänga med i undervisningen på samma sätt som förstaspråkselever. Gunilla menar att 
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för att hjälpa andraspråkselever att utveckla det svenska språket är de viktigt att inte ta 

bort svåra ord när man exempelvis pratar eller läser. Hon berättar att hon brukar förklara 

svåra ord och arbeta mycket med synonymer istället för att hoppa över ord när hon 

exempelvis läser en högläsningsbok. Vidare förklarar Gunilla att hon även måste träna 

mycket begrepp med eleverna, begrepp som hon egentligen tar för givet att de kan, 

exempelvis över, under, nederst, höger, vänster, på och under. Även Jenny nämner att 

när de ska arbeta med en text brukar hon plocka ut svåra ord och gå igenom dem med 

eleverna och menar att det är viktigt att eleverna får höra dem och träna på dem för att 

kunna skapa sig en bättre ordförståelse. Hon menar att det mest väsentliga för de 

flerspråkiga eleverna är att de får svåra ord och begrepp förklarat för sig, då ord och 

begrepp ligger i grund till att förstå texten som helhet. Jenny påpekar att det är viktigt 

att lyfta och förklara ord utifrån ett nyfiket perspektiv och menar att man inte får 

förutsätta att eleverna har förstått. Anna berättar att hon brukar låta några 

andraspråkselever som behöver extra stöd gå ut med en av pedagogerna (eftersom de 

alltid har en resursperson i klassrummet) till ett grupprum och gå igenom svåra ord och 

begrepp för att kunna ge dem samma förförståelse och förutsättningar som alla andra. 

Hon förklarar att andraspråkselever inte har samma förståelse för ord och begrepp som 

förstaspråkselever har och menar att förstaspråkseleverna får med sig förståelse för ord 

och begrepp gratis från tidig ålder medan andraspråkseleverna inte har utvecklat dem 

från grunden. Birgitta nämner att eleverna måste kunna ta hjälp av varandra för att 

förklara olika ord och begrepp som de inte förstår och menar att det kan bli problem om 

inte eleven har förståelse för olika ord och begreppsord.  Hon menar att  

 

Matte kan ju vara ett problem, att jobba med problemuppgifter, där är det ju två parallella saker 

som barnet utsätts för, både för matten men också ATT förstå innehållet i problemet, där man 

måste ha förståelse för ord och begrepp för att kunna lösa uppgiften, då får man väl ha ett extra öra 

där å se att, har du verkligen FÖRSTÅTT vad din uppgift är nu, har du FÖRSTÅTT vad det står 

där, låta dom förklara en gång till (Birgitta).  

 

Birgitta berättar att det är viktigt att hela tiden ligga steget före när man arbetar med 

flerspråkiga elever. Hon menar att som lärare måste man se om olika ord och begrepp 

måste förklaras för eleverna och på vilket sätt.  

 

Vad är det för ord här som kan vara knepigt, som kan behöva en förklaring, HUR ska jag förklara 

det på bästa sätt, behöver jag plocka fram en BILD får å visa, eller… kan vi spela teater med det 

här ordet, för å visa vad det betyder, eh… kan jag ersätta det med nånting annat som dom 

kanske… har lättare att veta vad det är å också visa på en massa synonymer, också att försöka 

förstå (Birgitta).  

 

Birgitta anser att det är viktigt att kunna förklara ord och begrepp på olika sätt för att 

skapa en bättre förståelse för eleverna. Linda berättar i hennes klass arbetar det 

mycket med begreppsträning och menar att det är de eleverna behöver för att förstå 

det svenska språket. Hon nämner att många begrepp tar man som svensk för givet att 

alla andra ska förstå betydelsen av. Linda ger två exempel ”Solen skiner, vad betyder 
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egentligen skiner? Eller snöblandat regn, vad är det för något?” (Linda). Hon berättar 

även att hon arbetar mycket med att betona ord som är viktiga att förstå. Hon 

förklarar att eleverna ofta förstår helheten i vad hon säger men inte alla ord men 

menar att om hon betonar orden förstår eleverna oftast sammanhanget. 
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5 Diskussion, analys och sammanfattande slutsatser  

I diskussionen kommer jag att presentera mitt resultat genom att knyta an mitt empiriska 

material till det teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som presenterats i 

arbetet. Detta kommer jag att göra genom diskussion och analys. Jag kommer även att 

presentera en metoddiskussion där jag ur en kritisk synvinkel ser på valet av metod och 

genomförande. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på vidare forskning där jag 

redogör för vilken forskning som bör bedrivs vidare inom detta ämne.  

5.1 Det flerspråkiga klassrummet 

Lärarna förklarar att för dem är det är en del av vardagen att möta andraspråkselever i 

sin undervisning och menar att det är naturligt att det är många språk och nationaliteter 

representerade på deras skolor. Som Skolinspektionen (2010) lyfter har närmare en 

femtedel av eleverna i den svenska grundskolan en annan språklig och kulturell 

bakgrund än den svenska. Detta visar på hur viktigt det är att kunna möta dessa elever i 

sin undervisning och kunna ge dem en möjlighet till likvärdig utbildning. Håkansson 

(2003) nämner att flerspråkigheten är mycket vanligare än man tror och om vi ser till 

majoriteten av världens befolkning är flerspråkighet mer vanligt förekommande än 

enspråkighet och många barn i skolan talar svenska och ett annat språk redan innan 

skolstart. Cummins (2000) förklarar att i skolan bör man ha en heltäckande språkpolicy 

för att kunna undervisa andraspråkselever på ett meningsfullt sätt vilket lärarna är 

medvetna om då de ständigt arbetar för att utveckla och stärka språket hos eleverna. 

 

Håkansson (2003) förklarar att idag ställs det högre krav på skolan när det kommer till 

att kunna möta och inkludera elever med flerspråkighet, eftersom det är en naturlig del 

av vardagen i dagens samhälle. Detta är något som de intervjuade lärarna är medvetna 

om och som de ständigt arbetar med för att hitta en balans och en fungerande 

klassrumsmiljö för det flerspråkiga klassrummet. På skolorna där lärarna arbetar finns 

det alltid många andraspråkselever och dessa elever har bott i Sverige olika lång tid och 

har olika erfarenheter och kunskaper av det svenska språket. Enligt Cummins (2001) 

ställer den ökade mångfalden i samhället stora krav på alla lärare som undervisar för att 

kunna motivera, utmana och stödja eleverna på deras språkliga nivå. Detta är något som 

de deltagande lärarna är överens eftersom endast en av dem har utbildning i svenska 

som andraspråk.  

 

Det framkom i intervjuerna att flerspråkigheten på de intervjuades skolor är synlig och 

de menar att det finns med hela tiden. Några av lärarna betonar att det är viktigt att lyfta 

fram flerspråkigheten som något positivt och att det är gynnsamt att vara flerspråkig, 

vilket även Cummins (2000) förespråkar. Cummins beskriver att det viktigt att förklara 

för eleverna att det är positivt att vara flerspråkig och värdet av att kunna flera språk. 

Cummins (2001) förklarar att lärarnas inställning till elevernas flerspråkighet i skolan 
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också är viktig, vilket även lärarna är överens om. De menar att som lärare är det viktigt 

att stärka flerspråkighetens betydelse samt ha ett öppet klassrumsklimat där man pratar 

om olika språk för att eleverna ska få förståelse och möjlighet att lära sig av varandra.  

5.1.1 Modersmålet som hjälp vid inlärningen av ett andraspråk  

Cummins (2000), Hyltenstam & Tuomela (1996) och Bergman m.fl. (1992) förespråkar 

den positiva effekten av att använda sitt modersmål för hjälp med inlärningen av ett 

andraspråk och anser att barn som redan har ett fulländat modersmål har enklare att 

utveckla ett andraspråk. Cummins (2000) förklarar att när eleverna kommer till skolan 

med att starkt modersmål förs kunskaper och färdigheter över från modersmålet till 

språket eleverna lär sig i skolan. De intervjuade lärarna är medvetna om detta och 

betonar att modersmålet är viktigt för inlärningen av ett andraspråk och menar att om 

eleverna inte har sitt modersmål blir det svårt att utveckla det svenska språket. Lärarna 

förklarar även att andraspråkseleverna har svårt att hänga med i undervisningen på 

samma sätt som sina majoritetstalande klasskamrater och modersmålet kan hjälpa till 

vid förståelsen och inlärningen av det språk som talas i skolan.  

 

Det framgår i intervjuerna att lärarna anser att det är en fördel att kunna flera språk, 

något som också Cummins (2000) nämner att man kan dra nytta av. Han menar att ju 

fler språk man har desto lättare är det att erhålla och lära sig ännu fler språk. En av de 

intervjuade lärarna påpekar att om man vet hur ett språk är uppbyggt är det enklare att ta 

sig an andra språk, vilket även Cummins poängterar. Han menar att när barn utvecklar 

sina kunskaper och förmågor i fler än ett språk får de en djupare förståelse för språkets 

förutsättningar och hur man använder språket på ett effektivare sätt. De elever som är 

flerspråkiga får även en bättre förståelse för språkliga förutsättningar, vilket även en av 

de intervjuade lärarna lyfter. Hon menar att om man vet hur ett språk är uppbyggt är det 

enklare att ta sig an andra språk och få förståelse för språkets förutsättningar. Beijer 

(2006) betonar att man kan ha igång flera språk samtidigt utan att de tar ut varandra på 

något sätt, vilket också påpekades utav en av de deltagande lärarna.  

5.2 Inkludering 

Inkludering är ett omdiskuterat ämne där det råder lite olika åsikter och uppfattningar 

om hur detta ska praktiseras ute på skolorna och i undervisningen. I intervjuerna 

förklarar lärarna att inkludering innebär att skolan ska anpassa undervisningen utifrån 

alla elevers förutsättningar och behov, vilket även Nilholm (2012) och Haug (1998) 

nämner. De menar att inkludering innebär att skolan ska vara organiserad utifrån alla 

elevers olika förutsättningar och behov och att skolans miljö och arbetsformer ska 

anpassas efter deras olikheter. Skolinspektionen (2010) beskriver att undervisningen i 

ett inkluderande arbetssätt ska ha sin utgångspunkt utifrån elevernas erfarenheter, 

bakgrund och upplevelser som de bär med sig till skolan. Detta är något som de 

deltagande lärarna håller med om eftersom alla elever ligger på olika nivåer och 

kommer till skolan med olika förkunskaper och erfarenheter. De Temple & Snow 
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(2001) anser att inlärningen som sker i skolan bör kopplas till egna erfarenheter för att 

kunna sätta in kunskapen i ett större perspektiv, så att den som ska lära sig förstår varför 

den aktuella kunskapen är nödvändig.  

 

Nilholms (2006) syn på inkludering innebär att skolan ska undvika särlösningar och 

menar att hur skolan ser på särskiljande lösningar är bidragande faktorer för hur 

inkluderingen i klassrummet infinner sig. Lärarna påpekar dock att inkludering inte 

behöver betyda att alla elever ska finnas med i klassrummet hela tiden, utan att man 

ibland måste kunna hitta särlösningar där eleverna exempelvis får gå ut från 

klassrummet och arbeta och träna på något som de behöver. Samtidigt var de överens 

om att andraspråkseleverna bör bli inkluderade i klassrummet med sina klasskamrater 

för att känna delaktighet och gemenskap samt för att de ska kunna utveckla språket i en 

språkutvecklande klassrumsmiljö. Detta ger stöd i vad den tidigare forskningen menar 

där Göransson (2004) förklarar att den inkluderande skolans målsättning är att skapa 

gemenskap och delaktighet för att kunna utveckla ett enhetligt språk som alla elever kan 

använda sig av i verksamheten. Samtliga lärare förespråkar båda perspektiven i 

undervisningen av andraspråkseleverna där de både vill inkludera andraspråkseleverna i 

klassrummet med sina klasskamrater samtidigt som de anser att det individuella arbetet 

ska ske utanför klassrummet. Under intervjuerna la jag märke till att några av lärarna 

ibland sa emot sig själva när det kom till inkluderingsfrågan för andraspråkselever. De 

anser att det är viktigt för andraspråkselever att vara med i alla situationer i 

undervisningen i klassrummet för att bli inkluderade, samtidigt som de menar att 

eleverna ibland måste få gå iväg och arbeta med något som de behöver träna ytterligare 

på.   

 

Moore (1999) betonar att det är viktigare för andraspråkselever att inkluderas i 

undervisningen i klassrummet än att få enskild undervisning i majoritetsspråket utanför 

klassrummet. Han förklarar att forskning har visat på att när elever lyfts ut ur 

klassrummet för att få enskild undervisning i det nya språket utvecklar de det nya 

språket betydligt sämre än om eleverna får inkluderas tillsammans med sina 

klasskamrater i klassrummet. Moores forskning påminner om min egen intervjustudie 

där lärarna förespråkar inkludering i hemklassrummet men i verkligheten använder sig 

av enskild undervisning utanför klassrummet. Enligt Moore beror detta på att lärare vill 

minska erfarenheten av att inte räcka till för andraspråkseleverna i klassrummet, vilket 

lärarna håller med om. De menar att det är svårt att få tiden att räcka till och hitta tid för 

varje elev eftersom andraspråkseleverna ofta behöver mer tid till att förstå och hänga 

med i det arbete som utförs i klassrummet.  

5.3 Språkutvecklande arbetssätt  

Majoriteten av lärarna anser att mycket av den undervisning som utförs i klassrummet 

är språkutvecklande och menar att en sådan typ av undervisning gynnar alla elever 
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oavsett om de är enspråkiga eller flerspråkiga. Samtliga lärare är medvetna om hur det 

språkutvecklande arbetssättet ska bedrivas i skolan för att gynna språkutvecklingen för 

samtliga elever och de flesta lärarna använder något eller några av dessa arbetssätt i sin 

undervisning. Förutsättningen för att arbeta språkutvecklande i skolan är att det ska 

finnas mycket tid för samtal och samspel med andra, då språket enligt lärarna utvecklas 

genom kommunikation och samspel med andra. Lindberg (2001) förespråkar samtalet 

som en möjlighet till att utveckla språket och skriver med hänvisning till Hatch (1978) 

att samtalet är grunden för syntaktisk utveckling. Lindberg menar att genom samtal kan 

eleverna utbyta idéer, tankar och erfarenheter med varandra och läraren kan stödja deras 

språk- och kunskapsbygge genom ett utforskande socialt samspel elever emellan. 

Barnes (1978) anser att det är viktigt att låta eleverna få möjlighet till att samtala och 

”tänka högt” i skolans undervisning för att kunna utveckla ny kunskap. Samtliga lärare 

arbetar mycket med samtal och samspel elever emellan där eleverna får mycket tid till 

att kommunicera med varandra parvis eller gruppvis. Lindberg (2001) och Gibbons 

(2013) förespråkar smågruppsarbetet och menar att genom detta får eleverna möjlighet 

att utveckla förmågor i att använda språket på varierenade sätt som inte det lärarstyrda 

klassrumssamtalet gör. I intervjuerna framkom det att språket har väldigt stor betydelse 

för språkutvecklingen och att det är viktigt att arbeta med språket på varierande sätt för 

att gynna språkutvecklingen ytterligare. Detta ger stöd i vad den tidigare forskningen 

säger då Wedin (2011) nämner att det är betydelsefullt om andraspråkselever får tillfälle 

att använda språket på varierande då det främjar språkutvecklingen hos dem.  

Grupparbeten, pararbeten, drama, genrer och ämnesövergripande teman där interaktion 

mellan varandra förekommer är det några av de arbetssätt som lärarna använder för att 

främja språkutvecklingen. Även genom att repetera och använda sig av kroppsspråket 

kommer andraspråkseleverna enligt lärarna långt i utvecklingen och lärandet av språket. 

Kroppsspråket en del av undervisningen för majoriteten av lärarna och de betonar att 

eftersom det ibland kan vara svårt för andraspråkseleverna att förstå det språk som talas 

i skolan kan det vara en fördel att visa med kroppen för att få eleverna att hänga med 

och utveckla språket ytterligare.  

 

I min studie har jag valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet eftersom lärarna 

anser att lärande och utveckling hör ihop och att utvecklingen är beroende av vilken 

miljö eleven befinner sig i. Detta är något som Vygotskij (1978) förespråkar, då han 

menar att barn utvecklas genom samspel med andra eftersom individen utvecklas och 

lär i ett sammanhang. Även Cummins (2001), Gibbons (2013), Dysthe (2003) och Säljö 

(2005) påpekar att ju större samspel det finns i undervisningen desto mer utvecklas 

andraspråkselevernas förståelse för språket och de menar att den sociala aspekten är en 

viktig del för inlärningsprocessen. Lärarna anser att för att eleverna ska kunna utveckla 

språket behöver de få möjlighet att arbeta med det under hela den tid de tillbringar i 

skolan, vilket man kan finna stöd i den tidigare forskningen.  

 



 

32 
 

Majoriteten av de intervjuade lärarna anser att individanpassad undervisning är en 

förutsättning för eleverna att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt eftersom 

alla elever ligger på olika nivåer. Dock berättar lärarna att det är tidskrävande och 

menar att tiden inte alltid räcker till i genomförande av ett individanpassat arbetssätt. 

Som det nämns ovan i avsnitt 5.2 anser Nilholm (2012) att skolans miljö och 

arbetsformer ska anpassa sig efter elevens olika förutsättningar och behov istället för att 

eleverna ska anpassa sig efter skolan. Lärarna menar att individanpassad undervisning 

är en förutsättning för eleverna att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt 

samtidigt som de menar att tiden inte räcker till för att alltid kunna arbeta på det sättet. 

Två av de intervjuade lärarna berättar även att de ofta brukar ge andraspråkseleverna 

enklare uppgifter för att de ska få möjlighet till att förstå på ett bättre sätt vilket enligt 

Cummins (2001) inte driver eleverna till att gå längre i sin utveckling. Han menar att 

det är ett krav att tillåta eleverna att arbeta utom deras kunskapsnivå om de ska kunna 

komma upp till den nivå som förstaspråksinlärare i samma ålder ligger på. Cummins 

fortsätter förklara att som lärare är det alltid viktigt att utmana eleverna och påpekar att 

andraspråkseleverna måste mötas av kognitiv utmanande uppgifter för att kunna 

utvecklas.  

5.3.1 Ord och begrepp  

Saville-Troike (1984) nämner att för den som studerar på ett andraspråk är den enskilt 

viktigaste faktorn för skolframgång att ha ett rikt ordförråd. Som Wagner, Strömqvist & 

Uppstad (2010) förklarar har barn som lär sig ett nytt språk svårt att få grepp om 

abstrakta ord och utvecklar ofta ett ordförråd som är begränsat och de saknar ofta 

synonymer, vilket stämmer överens med studiens resultat. Alla lärare berättar att 

andraspråkselever har svårt med abstrakta ord och begrepp och menar att dessa elever 

behöver väldigt mycket ord och begreppsträning för att kunna förstå och hänga med i 

undervisningen på samma sätt som förstaspråkselever. Hyltenstam & Tuomela (1996) 

förklarar att för andraspråkselever underlättar inlärningen av nya ord och begrepp på 

andraspråket om eleverna utvecklar sitt förstaspråk och menar att nya ord och begrepp 

kopplas mellan språken. Lärarna är medvetna om detta och menar att förstaspråket har 

en stor betydelse för inlärningen av ett andraspråk. De betonar att andraspråkseleverna 

kan ta förstaspråket som hjälp vid inlärningen av ett andraspråk. Majoriteten av de 

intervjuade lärarna förklarar att de brukar gå igenom svåra ord och begrepp innan de 

exempelvis ska arbeta med en text vilket enligt Gibbons (2006) är ett mindre effektivt 

sätt för eleverna att lära sig på. Gibbons hävdar att i undervisningen är det bättre att ge 

eleverna strategier som de kan använda sig av istället för att vid exempelvis läsning 

börja med att förklara alla svåra ord i boken.  

5.4 Sammanfattande slutsatser  

Lärarna inkluderar andraspråkselever i sin undervisning genom att ge dem möjlighet till 

att vara med tillsammans och delta på sina villkor genom att anpassa undervisningen 

efter deras förutsättningar och behov. Enligt lärarna behöver inte inkludering innebära 
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att alla elever ska finnas med i klassrummet hela tiden, utan att man ibland måste kunna 

hitta andra möjligheter och tillvägagångssätt där eleverna exempelvis får gå ut från 

klassrummet och arbeta med något som de behöver. Möjligheterna som lärarna ser med 

att inkludera andraspråkselever i sin undervisning är många. De anser att elever med 

olika modersmål och bakgrunder lär sig oerhört mycket av varandra, både språkligt och 

kulturellt och menar att om man inkluderar dem med varandra främjas 

språkutvecklingen för alla elever oavsett språkkunskaper. Lärarna menar även att det 

finns utmaningar med att inkludera andraspråkselever i sin undervisning. De benämner 

att det är tidskrävande eftersom andraspråkseleverna ofta behöver extra stöd och mer tid 

till att förstå och hänga med i det arbete som utförs i skolan. En av lärarna ser sökandet 

av arbetsmaterial till andraspråkseleverna som en utmaning. Hon menar att det är svårt 

att hitta arbetsmaterial som andraspråkseleverna känner att de klarar av att arbeta med 

och som ligger på deras språkliga nivå. En annan lärare anser att man behöver förstå 

språkliga och kulturella sammanhang som andraspråkseleverna har runtikring sig för att 

kunna hjälpa dem vidare och ser detta som en utmaning för att kunna inkludera dem. 

 

För att skapa en språkutvecklande klassrumsmiljö ska det enligt lärarna finnas mycket 

tid för samtal, diskussioner och samspel med andra. Lärarna anser att språkutvecklingen 

främjas genom kommunikation mellan varandra och menar att en sådan typ av 

undervisning gynnar alla elever oavsett om de är enspråkiga eller flerspråkiga. Lärarna 

anser att språket har en väldigt stor betydelse för språkutvecklingen och menar att det är 

viktigt att arbeta med språket på olika och varierande sätt. Grupparbeten, pararbeten, 

drama, genrer och ämnesövergripande teman där interaktion mellan varandra 

förekommer är det några av de arbetssätt som lärarna använder för att främja 

språkutvecklingen. De nämner även att genom att repetera och använda sig av 

kroppsspråket kommer man långt i utvecklingen och lärandet av språket. Majoriteten av 

lärarna anser även att individanpassad undervisning är en förutsättning för eleverna till 

att utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt eftersom alla elever ligger på olika 

nivåer och menar att som lärare måste man ta reda på vad en elev behöver sedan 

anpassa undervisningen utifrån det. Huvudparten av lärarna anser även att förförståelsen 

är en förutsättning för att kunna arbeta språkutvecklande. De menar att förförståelsen är 

viktig för att ge andraspråkseleverna de bästa förutsättningarna för att hänga med i 

undervisningen och skapa förståelse för det svenska språket.  

 

Lärarna anser att modersmålet för flerspråkiga elevers språkutveckling och 

språkinlärning för det svenska språket har en väldigt stor betydelse. De förklarar att det 

är en fördel att kunna flera språk för att hjälpa till vid inlärningen av ett andraspråk och 

menar att om andraspråkseleverna inte har sitt modersmål blir det svårt att utveckla det 

svenska språket. En av de intervjuade lärarna påpekar att om man vet hur ett språk är 

uppbyggt är det enklare att ta sig an andra språk och få förståelse för språkets 

förutsättningar. 
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5.5 Metoddiskussion  

För att kunna göra djupintervjuer kan det vara en nödvändighet att begränsa antalet 

lärare, då den ostrukturerade intervjun kan vara tidskrävande. Det kan vara en fördel att 

intervjua färre informanter mer utförligt eftersom det kan vara svårt att förutse hur stort 

materialet som ska sammanställas och analyseras ska bli., samtidigt kan fler intervjuer 

bidra till en mer generell bild. Med hjälp av mobiltelefon som intervjuverktyg 

underlättar sammanställningen av intervjuerna, då materialet kan analyseras på ett 

enklare sätt genom att kunna lyssna på det flera gånger.  

 

Stukát (2011), Trost (2005) och Kvale & Brinkmann (2014) nämner att det finns många 

faktorer som kan påverka resultatet och författarna menar att studiens tillförlitlighet av 

undersökningens kvalitet ska diskuteras. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i 

undersökningen, om mätinstruments kvalitet. En faktor som kan ha påverkat resultatet 

är informanternas dagsform. Under intervjuerna la jag märke till att ett par av lärarna 

var stressade och gav mig möjligtvis inte fullständiga svar och jag fick en känsla av att 

dem ”var på väg någon annanstans”. Jag upplevde även att det var svårt att komma på 

bra och genomtänkta följdfrågor under några av intervjuerna eftersom det gick relativt 

fort och jag är ovan vid sådana typer av situationer. Kvale & Brinkmann nämner att 

använda intervjun som forskningsmetod kan verka väldigt okomplicerat och enkelt men 

är svårt att göra bra och lyckosamt. Eftersom intervjuandet bygger på mina praktiska 

färdigheter och personliga omdöme kan det vara svårt för mig med lite erfarenhet och 

kunskap att genomföra en bra intervju, då intervjuandet utvecklas genom praktisk 

övning och träning. Ytterligare något som kan ha påverkat resultatet är validiteten. 

Validitet handlar enligt Kvale & Brinkmann om att studien mäter det man verkligen vill 

mäta. Detta är något jag har haft i åtanke under samtliga stadier i arbetet med studien 

där jag resonerat med mig själv kring val av lämplig metod för att kunna besvara syftet 

och frågeställningarna på ett relevant och trovärdigt sätt. För att uppnå god validitet 

eftersträvade jag efter att säkerställa att intervjufrågorna avspeglade mitt syfte och 

kunde skildra svar på mina forskningsfrågor. 

 

Något som jag ångrade att jag gjorde var att låta informanterna få tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjuerna. Det fick då möjlighet att titta igenom dem innan 

intervjuerna och tänka ut välutformade och genomtänka svar på frågorna. Informanterna 

kanske egentligen inte svarade direkt från hjärtat utan möjligtvis svarade vad de trodde 

att jag ville höra eller hur de ansåg undervisningen borde se ut i skolorna, inte hur de 

egentligen ser ut på deras skolor, i deras klassrum eller i deras undervisning. 

5.6 Förslag på vidare forskning  

Utifrån tidigare forskning och min studie är det uppenbart att det bör bedrivas vidare 

forskning kring hur lärare skapar förutsättningar för andraspråkselever i undervisningen 

och på vilket sätt och om inkludering främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 
Presentation av läraren 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

4. Tidigare erfarenheter med att undervisa elever med utländsk bakgrund och 

annat modersmål än svenska? 

 

Presentation av klassen 

5. Antal? 

6. Könsfördelning? 

7. Elever med utländsk bakgrund? 

8. Elever med annat modersmål än svenska? 

9.  Pedagoger i klassen? 

10.  Gruppstöd? Smågrupper, nivågrupperat 

11.  Individstöd? Får någon elev i klassen det? Eller går ut från klassrummet? 

12. Modersmålsundervisning? Hur många elever har det och hur ofta? 

13. På vilket sätt samverkar du med modersmålslärarna?  

 

Läraruppdraget 

14.  Vad betyder begreppet inkludering för dig?  

15.  Hur tolkar du uppdraget ”En skola för alla?” Inkludering 

16.  Hur inkluderar du elever med utländsk bakgrund och annat modersmål än 

svenska i din undervisning? 

17.  Hur anpassar du undervisningen utifrån dessa elevers förutsättningar, behov 

och förkunskaper? 

18.  Vilka möjligheter anser du det finns med att inkludera elever med utländsk 

bakgrund och annat modersmål än svenska i din undervisning? 

19.  Vilka utmaningar anser du det finns med att inkludera elever med utländsk 

bakgrund och annat modersmål än svenska i din undervisning? 

 

Språkutveckling 

20.  Hur tycker du att en bra klassrumsmiljö ska se ut för språkutveckling?  

21.  Vad använder du för språkutvecklande arbetssätt i din undervisning?  

22.  Har du några önskemål om hur undervisningen för elever med utländsk 

bakgrund och annat modersmål än svenska skulle kunna organiseras 

språkutvecklande?  

23.  Hur gör du för att eleverna med annat modersmål än svenska ska förstå 

exempelvis texter och muntliga genomgångar när undervisningsspråket är på 

svenska? 

24.  Hur kan du hjälpa eleverna att utveckla det svenska språket? 
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25. Vilken betydelse anser du modersmålet har för flerspråkiga elevers 

språkutveckling för det svenska språket?  

26. Hur anser du att skolans mål om en flerspråkig skola är synligt i skolan, i 

klassrummet och i din undervisning? 

27. Vad tycker du är det absolut viktigaste för pedagoger att tänka på i 

undervisningen av elever med utländsk bakgrund och annat modersmål än 

svenska? 

28.  Något du vill tillägga?  

 


