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Abstract  

My questions in this study have been: In what ways are other languages than Swedish and English used in 

the classroom? Do the teachers see the students' native language as an asset or as a problem for the 

individual? What attitudes to the language contained in the class appear among the surveyed teachers? 

I interviewed six primary school teachers in grades 1-3 about their attitude and approach to different 

language presence in educational practice. The result of my study shows that teachers know a lot about 

what research says about the importance of a student’s mother tongue but lack of time and that they do 

not understand all the students' native language was given as the biggest excuse for their choice not to 

practice their knowledge. 
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1 Inledning 

Skolverket (2011, 12-18) förklarar i de övergripande målen och riktlinjerna i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (lgr11) lärarens 

yrkesroll. Det innebär bland annat att läraren ska stärka elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 

använda olika uttrycksmedel.  Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt ”stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga”. Eleven ska uppleva att kunskap är meningsfullt och att den 

egna kunskapsutvecklingen går framåt och ”får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling”. 

  

I kursplanerna för Svenska och Engelska för grundskolan (Skolverket 2011, 30 och 222) 

står det att  

”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera 

språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse 

för olika sätt att leva. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt 

för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 

möts”. 

 

Enligt EU-kommissionens handlingsplan (2004-2006) hävdar man att barn som tidigt 

kommer i kontakt med främmande språk lär sig i de flesta fall språk fortare, blir bättre 

på sitt modersmål och även duktigare på andra områden. Tidig språkinlärning lägger 

inte bara grunden till senare inlärning, utan påverkar också attityderna till andra språk 

och kulturer. Det är det främsta skälet till att kommissionen främjar tidig språkinlärning 

genom olika initiativ och stöder forskning på området. (Kommissionen består av 

nationella experter på tidig språkinlärning. Gruppen utbyter information om situationen 

i olika länder och tar fram rekommendationer och riktlinjer om hur policyn ska 

genomföras i praktiken.)  

 

Skolverket (2009, 3-4) skriver om Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) 

som förklarar att begreppet flerspråkighet betonar det faktum att när en persons 

språkerfarenheter ökas, så delar personen inte in språken och kulturerna i separata 

mentala fack, utan bygger upp en kommunikativ kompetens där alla språkkunskaper 

och språkerfarenheter ingår och påverkar varandra. I olika situationer kan en person på 

ett smidigt sätt använda olika delar av denna kompetens för att effektivt kommunicera 

med en viss samtalspartner. De kan exempelvis byta från ett språk till ett annat och 

därmed utnyttja sin förmåga att uttrycka sig på ett språk och samtidigt förstå det andra. 

En person kan också utnyttja sin kunskap i flera olika språk för att förstå en skriven 

eller talad text på ett tidigare okänt språk för personen. När läraren har kunskap om och 

förståelse för elever med annat modersmål kan undervisningen planeras på så bra sätt 

som möjligt så att de flerspråkiga eleverna får chans att utvecklas på bästa sätt. 
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Höglund (2016) beskriver i en populär vetenskaplig artikel om en skola i södra Sverige 

där eleverna får använda alla språk de kan på lektionerna för att underlätta lärandet. 

Klasslärarna berättar att det finns flera vinster med att låta eleverna använda sitt 

modersmål i undervisningen. Modersmålet stärker elevernas identitet och självkänsla. 

Eleverna får en fördjupad förståelse av begrepp och texter. Den kognitiva förmågan 

utvecklas eftersom eleverna måste använda olika strategier för att förstå ord och 

sammanhang. Eleverna kan hjälpa varandra om någon inte förstått de svenska 

instruktionerna eller något centralt begrepp. Dessutom utvecklar eleverna skol- och 

vardagsspråk på båda språken. En av klasslärarna berättar vidare att tidigare såg de 

elevernas skilda språkkunskaper som ett problem. Alla skulle bara tala svenska i den här 

skolan. Tanken var att eleverna skulle få ett svenskt språkbad. Men nu ser de 

flerspråkigheten som en tillgång. Det har lett till att eleverna lär sig mycket bättre. 

Modersmålen lyfts in med hjälp av elever, föräldrar, släktingar, modersmålslärare, 

studiehandledare och översättningsprogram på internet. 

 

Forskare som exempelvis Lasagabaster och Huguet (2007, 1-24) samt Axelsson (2013, 

547-552) är överens om att det är viktigt och av stor betydelse att förmedla positiva 

attityder till flerspråkighet för att nå ett bra resultat i arbetet med flerspråkiga eleverna.  

Men många barn får ändå inte sitt modersmål bekräftat i skolan. Det finns skolor som 

förbjuder elever att använda sitt modersmål under skoltid och det finns klasslärare som 

väljer att inte ta in elevernas modermål i klassrummet. Cummins (2000a, 13-14) skriver 

att det inte behöver handla om stora ansträngningar från lärarens sida för att bekräfta 

eleverna, det räcker att läraren lära sig ett ord varje dag på elevernas modersmål.  

 

Jag kommer i mitt examensarbete att undersöka ett antal klasslärares attityder och 

förhållningssätt till olika språk och till undervisningen i dessa språk. Det sker genom att 

jag intervjuar ett antal klasslärare för att få veta deras arbetsmetoder och åsikter kring 

arbetet med flerspråkiga elever. 
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2 Litteraturgenomgång  

I studien används begreppen: flerspråkighet, andraspråk, modersmål och interkulturell 

pedagogik.  Jag kommer att använda begreppen så som författarna förklarar dem. Enligt 

Hyltenstam och Lindberg (2013) förklaras flerspråkighet dels som att individen har flera 

modersmål, dels att individen kan flera språk, exempelvis individen talar ett språk med 

mamma (engelska), ett annat med pappa (franska) samt ett språk med syskonen eller 

vänner (svenska). Hyltenstam och Lindberg (2013) förklarar att begreppet andraspråk 

handlar om språkinlärning och språkanvändning i situationer där svenskan har en 

central användning i individens dagliga liv, exempelvis svenska för en tysk som bor i 

Sverige. Andraspråk kännetecknas ofta av olika grad av brytning (accent). Enligt 

Nationalencyklopedin 2011 är modersmål det språk som ett barn lär sig först. Elmeroth 

(2008) förklarar att interkulturell pedagogik betyder att läraren använder elevernas 

erfarenheter och bakgrund som en tillgång vid skolarbeten, exempelvis när klassen 

arbetar med värdegrunden. Genom att använda elevernas erfarenheter är det ett sätt för 

eleverna att lära sig om andra kulturer och om andra perspektiv än sina egna. 

2.1  Teoretiskt perspektiv 

Denna studies teoretiska perspektiv utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv med 

tankegångar hämtade från Anthony Giddens struktureringsteori. Giddens (i Runfors 

2003, 23-26) förklarar att utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv konstruerar individen 

sin kunskap genom att nya erfarenheter sätts i relation till den tidigare 

föreställningsvärlden. Den redan existerande föreställningsvärlden utgör den 

meningsskapande helheten som ger nya erfarenheter dess innebörd och betydelse. 

Typiskt för skapande tankeprocesser är att de omorganiserar strukturer, så att nya 

mönster uppstår, i vilka lösningar på problem blir tydliga.   

 

Enligt Jonassen (1991, 5–14) påstår konstruktivister att verkligheten är i huvudet på 

personen, att personen konstruerar en verklighet eller åtminstone tolkar det baserat på 

hans eller hennes erfarenheter. Konstruktivism handlar om hur vi konstruerar kunskap. 

Hur en person konstruerar kunskap är en funktion av tidigare erfarenheter, mentala 

strukturer och uppfattningar som man använder för att tolka nuvarande objekt och 

händelser. Enligt Jonassen (1991, 5–14) utesluter inte konstruktivismen förekomsten av 

en yttre verklighet men hävdar att var och en av oss konstruerar vår egen verklighet 

genom att tolka upplevelser av den yttre världen. Enligt konstruktivismen är tänkandet 

grundad i synen på fysiska och sociala upplevelser, som endast kan förstås av sinnet. 

Vad sinnet producerar är mentala modeller som förklarar för personen vad han eller hon 

har uppfattat. Man föreställer sig den yttre verkligheten något annorlunda, baserat på sin 

unika uppsättning av erfarenheter med världen och sina föreställningar om den.  
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Jonassen (1991, 5–14) menar att konstruktivister hävdar att elever endast kan tolka 

information i samband med sina egna erfarenheter och vad de tolkar kommer i viss 

utsträckning att vara individuellt. Konstruktivister anser att den kunskap som läraren 

försöker förmedla till eleverna kanske inte är den kunskap som konstrueras av eleven. 

Lärare kan förmedla en viss kunskap till eleverna men i slutändan är det eleverna som 

tolkar lärarens budskap i samband med sina egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna 

konstruerar mening i förhållande till sina egna behov, bakgrunder och intressen. Istället 

för att försöka beskriva strukturen av en yttre verklighet för elever, rekommenderar 

konstruktivister att man hjälper dem att bygga sina egna meningsfulla och begrepps 

funktionella representationer av den yttre världen. Undervisning bör fokusera på att 

tillhandahålla verktyg och miljöer för att hjälpa eleverna tolka flera perspektiv av 

världen för att skapa sin egen världsbild. Detta kan jämföras med de svenska 

läroplanerna lgr11 (Skolverket 2011, 12-18) som har ett konstruktivistiskt synsätt. 

Bland annat skriver lgr11 (Skolverket 2011, 12-18) att läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Eleven ska uppleva att kunskap är 

meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt och får stöd i sin språk- 

och kommunikationsutveckling. Det vill säga att det alltså är eleven som är aktiv och 

konstruerar sin kunskap och ingen kan lära någon något.  

 

Axelsson (2013, 549) förklarar att den socialkonstruktivistiska inriktningen innebär att 

utvecklingen av tankeförmågor sker genom att lärare och elev gemensamt konstruerar 

kunskap och förståelse. Det utforskande lärandet står i centrum med aktiviteter och 

kunskapsbyggande. Aktiveringen av elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter samt 

utvecklingen av metakognitiva strategier har en framträdande plats inom den 

socialkonstruktivistiska pedagogiken och ses som i riktning mot att eleverna ska kunna 

ta aktiv kontroll över sitt lärande. Claesson (2002, 24-25) fortsätter att den synen på 

lärande som finns inom den konstruktivistiska teorin är att individen aktivt konstruerar 

mening utifrån de erfarenheter de har sedan tidigare.  Lärandet beror därför på 

lärandemiljön och elevernas tidigare erfarenheter. Kunskap är något som konstrueras av 

varje enskild individ och denna ska eleven kunna relatera och använda i nya situationer.  

 

Arvastson & Ehn (2007, 12-13) tolkar konstruktivistiskt perspektiv som att man ser 

identiteter, kategorier och andra bestämningar av människor som något som dagligen 

återskapas genom språk och konkreta handlingar. Konstruktivismen vänder sig mot 

andra synsätt som betonar "naturliga" orsaker till skillnader mellan individer, till 

exempel de som använder biologin för att förklara mäns och kvinnors beteenden. 

Arvastson & Ehn (2007, 12-13) menar att var och en av oss är enligt konstruktivismen 

med om att upprätthålla normer och känslor av gemenskap med likasinnade, men också 

att avgränsa oss från andra. Om det är osämja mellan grupper och intressen, söker man 

sig till personer som man delar erfarenheter med och som man litar på.  Skolan kan vara 

en plats där man strävar efter att finna sig tillrätta bland likasinnade. 
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Cummins (2000b, 10-11) anser att en viktig anledning till att aktivera elevers tidigare 

kunskaper eller att bygga upp ny kunskap tillsammans med eleverna är att det gör 

inlärningsprocessen betydligt effektivare. Tidigare kunskaper utgör en central del i vad 

eleverna har med sig till inlärningssituationen och som gör ny information mer 

begriplig. Cummins (2000b, 10-11) menar att i en klass med andraspråkselever med 

skiftande bakgrunder kan de tidigare kunskaperna i ett visst ämne vara mycket 

varierande. Därför får många elever svårt att knyta an den nya informationen eller 

tekniken till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Vissa elever kanske har relevanta 

kunskaper på sitt förstaspråk men inser inte att det finns ett samband mellan dessa och 

det de lär sig på andraspråket. I andra fall kan det finnas betydande kulturskillnader 

mellan det som sägs i texten och elevernas tidigare kunskaper. Alltså är aktivering av 

elevernas tidigare kunskaper ett första steg mot att göra inflödet mer förståeligt, till 

exempel genom brainstorming i helklass, i mindre grupper eller två och två. Om 

elevernas kunskaper i andraspråket är begränsade är detta ett lämpligt tillfälle att låta 

dem använda sitt förstaspråk i mindre grupper eller två och två.  

 

Berger och Luckmann (2003) samt Giddens (2003) har liknande teorier om hur 

identiteten utvecklas och vilka faktorer som spelar in. De talar om 

socialiseringsprocessen som grunden för hur individens identitet formas. Giddens 

(2003) samt Berger och Luckmann (2003) hävdar att ett barn föds in i en verklighet och 

ett socialt mönster utan möjlighet till eget val. Socialiseringsprocessen inleds redan vid 

födseln och pågår hela livet. Individen lär sig leva efter de normer och regler som 

existerar i samhället och framförallt präglas han eller hon av familjen då det är den 

omgivning individen befinner sig i. Berger och Luckmann (2003) samt Giddens (2003) 

kallar det första stadiet av socialiseringsprocessen som den primära socialiseringen, den 

inlärningsprocess som sker i familjen. Denna följs av sekundär socialisering som sker 

bland annat i skolan, arbetslivet, media och fritiden. Individer intar olika roller, eller så 

kallade sociala identiteter beroende på de situationer som de befinner sig i. Detta 

innebär att man definierar sin identitet utifrån olika social kännetecken. Giddens (2003) 

menar att trots att individen kan inneha alla sorters identiteter är det oftast så att de 

flesta individer samlar sina erfarenheter, upplevelser och tankar kring livet till en primär 

identitet som är förhållandevis kontinuerlig under individens livstid. De sociala 

identiteterna markerar att individen tillhör en grupp och de fungerar som en social 

markör. Ofta grundar de sig på en uppsättning gemensamma mål, erfarenheter eller 

tycken som kan utgöra grunden för en social gemensam identitet, den så kallade 

sekundära socialisationen. Det är alltså identiteter som flera personer innehar 

tillsammans och gemensamt. Identiteten blir aldrig permanent utan påverkas ständigt av 

omvärlden. Enligt Giddens (2003) är en generell beskrivning av identiteten, den 

uppfattning som människan har, om vem han eller hon är och vad som är viktigt och 

meningsfullt för denne. Identiteten påverkas av exempelvis kön, etnicitet, kultur, 

nationalitet eller samhällsklass. 
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Attityder till språk 

Enligt Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010, 145) är det en missuppfattning att 

enspråkighet skulle vara normen. Det valigaste i världssammanhang är den flerspråkiga 

människan. Det är fler människor som växer upp med flera tal- och skriftspråk än som 

växer upp med bara ett tal- och skriftspråk. Wagner, Strömqvist och Uppstad 

(2010:145) anser att man skulle kunna vända på situationen och mena att för att förstå 

utvecklingen hos de avvikande enspråkiga barnen är det allra viktigaste att veta hur 

språk - och läsutveckling sker hos flertalet det vill säga de flerspråkiga barnen. 

 

Lasagabaster och Huguet (2007, 1-24) skriver att språkattityder är någonting man lär sig 

och därför spelar lärare en avgörande roll i vilka språkattityder eleverna formar. 

Attityder som bildas under skoltiden kan vara extremt svåra att ändra. Lärarens attityder 

till språk kan därför vara avgörande för elevernas framtida språkattityder. Barn som står 

inför en situation där olika språk ofta är i kontakt, exempelvis i skolan, inser tidigt att 

samhället, familjen och skolan påverkar vilken attityd man får till språk. Författarna 

menar att det i slutändan är elevernas egen uppfattning som kommer avgöra sin 

inställning till olika språk och till de personer som talar språken, utifrån den information 

och den kunskap de erbjuds.  

 

De Angelis (2011, 227-229) skriver i sin studie att ett stort antal lärare skulle 

rekommendera föräldrarna att stoppa eller minska användningen av modersmålet, om 

det är ett annat än det språk som används i skolan, på grund av att man förutsätter att det 

kan bli ett problem i skolan. Enligt EU-kommissionens handlingsplan (2004-2006) 

hindrar en sådan rådgivning utveckling av flerspråkighet i skolsammanhang och det 

skulle strida mot EU:s rekommendationer om språkinlärning som tydligt stödjer 

undervisning i modersmål och främmande språk. De Angelis (2011) utförde en studie 

där 176 lärare från Italien, Österrike och Storbritannien deltog. Många lärare tror att 

flerspråkighet anses förvirra elever och användandet av modersmålet kunde fördröja 

deras möjlighet att lära sig värdlandets språk. Det bästa vore att lära sig ett språk i taget 

och värdlandets språk borde komma först. Lärarna i De Angelis (2011, 227-229) studie 

var överens om att ju fler språk man kan desto större möjligheter har man att bli 

framgångsrik. Det är viktigare att kunna ett eller flera av de stora internationella språken 

än modersmål om inte modersmålet är ett av de större internationella språken. I studien 

kom det fram att väldigt få av lärarna väljer att integrera de flerspråkiga elevernas 

modersmål eller kultur i klassen och många tillåter inte att eleverna talar sitt modersmål 

i klassen.  
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Björklund (2013) fann i sin studie att lärare anser att kommunikation och samverkan 

med de flerspråkiga elevernas föräldrar är en utmaning i det flerspråkiga och 

mångkulturella klassrummet. Det är kanske det område där olika kulturella perspektiv 

uttrycks tydligast. Det kan vara svårt att bygga relationer till föräldrar där det inte finns 

någon gemensam kod för kommunikation eller kommunikation måste äga rum på ett 

språk som båda parter inte behärskar fullt ut. Lärarna tycker att det är utmattande att 

föräldrar har begränsade kunskaper i språk eftersom kommunikationen med föräldrarna 

oftast handlar om meningsfulla samtal. Det är viktigt att föräldrarna förstår, inte bara 

ord på en ytlig nivå utan också, den sanna innebörden av budskapet. Tolkar används i 

viss utsträckning, men de är inte alltid tillgängliga. Lärarna berättar att i ett flerspråkigt 

och mångkulturellt klassrum kan det också ibland vara svårt att förklara för 

majoritetsspråkelever när de frågar varför invandrareleverna får alla extra resurser. 

 

Elmeroth (2008, 123-124) menar att det finns en risk att de flerspråkiga elevernas 

bristande språkbehärskning leder till att lärarnas förväntningar blir låga. Detta kan 

resultera i att eleverna får arbeta med material som inte är utmanande. Det gäller för 

läraren att förstå att eleverna kan mycket mer än de kan uttrycka i svenska ord. 

Elmeroth (2008, 123-124) förklarar att i mötet mellan lärare och eleven formas elevens 

självbild som i sin tur påverkar skolframgången. Lärare som visar att eleven kommer att 

klara sig bra får också elever som lyckas. Enligt Axelsson (2013, 555-565) visar 

undersökningar att elever med utländsk bakgrund har lägre skolframgång jämfört med 

elever med svensk bakgrund. Ofta ser man brister i det svenska språket som 

anledningen, istället för att se till elevens hela situation. Axelsson (2013, 555-565) 

skriver även att de elever som har haft modersmålsundervisning genom hela skoltiden 

anses vara de som når bäst resultat.  

2.2.2 Klasslärarens stöd till modersmål 

Interaktionen mellan lärare och elev är, enligt Cummins (2000b, 13-14), en avgörande 

faktor för ett lyckat resultat. Läraren har chansen att följa och stödja elevernas växande 

förståelse för vem de är och vem de vill vara. Det är läraren som visar eleverna vägen 

till att uttrycka sin personlighet och förmedlar vilka möjligheter de har att bli och vilka 

roller de kan komma att spela i sitt nya samhälle. Med andra ord är strategier och 

arbetsformer endast effektiva när lärare och elev byggt upp en relation som består av 

respekt och bekräftelse, när eleverna känner sig välkomna in i inlärningsgemenskapen, 

stöttade studiemässigt och när eleverna känner att deras lärare tror på dem och förväntar 

sig att de ska lyckas i skolan och i livet. Cummins (2000b, 13-14) fortsätter att respekt 

och bekräftelse är grundläggande i alla förhållanden, och i interaktionen mellan lärare 

och elev är respekt och bekräftelse centrala för att man ska kunna motivera de 

flerspråkiga eleverna att aktivt och hängivet engagera sig i sina studier. Cummins 

(2000b, 13-14) menar vidare att för att en lärare ska kunna lära sina elever något måste 

läraren anse sig själv vara kapabel att lära sig av sina elever, om deras kultur, bakgrund 

och kunskaper. När eleverna blir bekräftade anstränger de sig mer och ansträngning 
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krävs för bra resultat. Det behöver inte handla om stora ansträngningar från lärarens sida 

för att bekräfta eleverna. Något så enkelt som att läraren bemödar sig med att lära sig ett 

ord varje dag på elevernas modersmål signalerar att deras erfarenheter har ett värde. 

 

Hornberger och Cassels (2007, 509-532) menar att klasslärare kan välja att ta in 

elevernas modersmål i klassrummet och använda det som en tillgång. Om läraren väljer 

att lära sig och klassen några ord eller meningar på elevernas modersmål så visar läraren 

på det sättet att språk är värdefullt. Omvänt kan läraren välja att ignorera språken och 

stänga de språkliga tillgångarna som de flerspråkiga eleverna kan erbjuda och på så sätt 

visa eleverna att modersmålet inte är viktigt. Axelsson (2013, 547-552) ger förslag att 

varje elev kan bidra med ord och meningar till klassen från sitt modersmål som i sin tur 

leder till större språkmedvetenhet om olika uttryckssätt för alla elever. När eleverna 

möts av positiva attityder och när hänsyn tas till deras språk och kultur når de högre 

resultat. Man ska inte utestänga andra språk ur klassrummet, utan visa respekt för 

språken och låta eleverna använda dem. Alla resurser hos ett barn bör tas tillvara. 

Axelsson (2013, 547-552) menar att genom att läraren är medveten och öppen för 

olikheter kan läraren uppmana eleverna att använda modersmålet i loggböcker, 

sammanfattningar och rapporter. Eleverna kan översätta berättelser från modersmålet 

samt att skönlitterära böcker, skrivna på modersmålet, kan användas i 

ämnesundersvisningen vilket bidrar till att utveckla läs- och skrivförmågan på 

modersmålet. Axelssons (2013, 547-552) uppfattning är att när elevernas modersmål 

inkluderas i undervisningen minskar språk- och kulturchocken och stärker elevernas 

självkänsla och identitet. Små handlingar som att lära sig några ord och uttryck på 

elevernas modersmål eller att be eleverna med gemensamt modersmål att förklara för 

varandra ger signaler att modersmålet är användbart och betydelsefullt.  

 

Axelsson (2013, 547-552) anser att det är viktigt att erkänna alla elevers bakgrunder och 

erfarenheter och inte bara de svenska elevernas. Om man i undervisningen gör det 

möjligt för eleverna att utveckla ett nytt språk och samtidigt behålla och utveckla 

modersmålet blir eleverna stärkta. Även om det inte är möjligt att anordna regelrätt 

tvåspråkig utbildning i alla språk kan lärarna på olika sätt ta upp och visa elevernas 

språk och kultur i det dagliga arbetet. Elmeroth (2008, 117–122) menar att elevernas 

modersmål förtjänar att få användas i klassrummet som ett sätt att öka modersmålens 

status. Ett samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare visar också på att man 

ser mångkulturaliteten som något positivt. Olika lärartyper har olika specialkompetens 

och dessa bör utnyttjas till fullo. 

2.2.3 Undervisning 

Elmeroth (2008, 115-119) förklarar att innebörden i interkulturell pedagogik leder till 

förändringar som sätter avtryck i förskolan och skolan. När vi ser olikheter som 

tillgångar och inte problem kan vi möta elevers skilda erfarenheter med intresse och 

respekt. Med flera språk och flera kulturer i klassrummet finns möjligheter till mer 
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kunskap och värdegrundande utbildning. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär en 

bekräftelse av elevens kunskaper och upplevelser. Elmeroth (2008, 115-119) utvecklar 

vidare att accepterar man elevernas erfarenheter då visar man att dessa har betydelse 

och ger ett stöd till elevernas identitets-och kunskapsutveckling. Alla elever i en klass 

lär sig genom möten med varandra, både om sig själva och om andra perspektiv än det 

egna. De elever som har startat sin skolgång i ett annat land än Sverige har kunskaper 

om sitt ursprungsland och ämnen som till exempel matematik, språk, musik, konst, 

religion. Dessa kunskaper är en stor resurs för elevernas fortsatta lärande. Förväntningar 

på en elev har enligt Jenner (2004, 65–86) stor betydelse för dennes resultat. Höga 

förväntningar är nödvändiga för goda resultat. Tror man inte på eleven så tappar eleven 

snart orken och viljan att försöka. Med lärarens positiva förväntningar blir det inte alltid 

goda resultat, men utan lärarens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda 

resultat. Vestlin (2003, 10) menar att lärare vet att man ska ha höga förväntningar på 

sina elever men vad lärarna inte alltid tänker på är att de ofta, mer eller mindre, sänker 

sina förväntningar och krav på de flerspråkiga eleverna. Vestlin (2003, 10) berättar att 

lärare förenklar och tar bort svåra begrepp när man istället borde förtydliga och 

exemplifiera så att eleverna både förstår ämnesinnehållet och samtidigt utvecklar sitt 

andra språk. Det verkar vara lätt hänt att lärare glömmer att de flerspråkiga elevernas 

svenska språk inte gör deras tankar rättvisa. Sjöqvist (2013, 104) menar att flerspråkiga 

elever ofta är på en tankemässig nivå som är högre än deras språkliga. De skulle ha 

bättre chanser att lyckas i skolan om de fick undervisning som motsvarar deras 

kognitiva nivå, inte deras språkliga. Axelsson (2013, 555-565) anser att om en elevs 

modersmål är starkare än dennes svenska är det av vikt att eleven får fortsätta utveckla 

modersmålet och tillägna sig kunskaper på det språket, samtidigt som andraspråket får 

möjlighet att utvecklas. 

 

Baker (2006, 297-298) skriver om arbetssättet som kallas translanguaging eller 

korsspråkande som det ibland översätts till. Det innebär att en människa kan lyssna eller 

läsa på ett språk samt tala eller skriva på ett annat och att det kan variera mellan vilket 

språk det är. Baker (2006, 297-298) ger ett exempel där klassläraren delar ut ett 

arbetsblad som är skriven på engelska men diskussionen sker på spanska och den 

skriftliga biten sker på spanska, nästa lektion kan det vara omvänt.  När en människa 

byter mellan olika språk använder han/hon sig av tillgängliga språkliga hjälpmedel. 

Baker (2006, 297-298) berättar att translanguaging har fyra möjliga fördelar: den första 

är att eleverna får använda alla språk de kan, så att de får en djupare förståelse för 

ämnen. Om eleverna har förstått uppgiften på två språk, då har de verkligen förstått den. 

Den andra är att eleverna kan utveckla en bra läskunnighet på sitt svagare språk genom 

att använda sig av sitt starka språk. Den tredje är att om eleven kan ämnesspråken så 

kan denne överföra det till föräldrarna på modersmålet som i sin tur kan hjälpa sitt barn 

med skolarbete. Den fjärde är att andraspråkseleverna lär sig majoritetsspråket fortare.  
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Cummins (2000a, 273-280) skriver om tre faktorer som är betydelsefulla för 

andraspråks elevers lärande: fokus på betydelse, fokus på språk och fokus på 

användning.  När det gäller fokus på betydelse så måste man komma ihåg att förståelsen 

av text inte handlar bara som bokstavlig förståelse utan också att andraspråkseleverna 

ska kunna relatera det lästa till erfarenheter och känslor. Det ger då en fördjupad 

förståelse av texten. Det är viktigt för alla elever men i synnerhet för andraspråkselever 

att läraren ger eleverna goda möjligheter att skaffa sig förförståelse inför läsning. 

Genom samtal kan läraren visa hur elever kan använda bilder, sammanhanget och andra 

ledtrådar för att förenkla förståelsen. På så vis får eleven stöd till att själv utveckla 

strategier för sitt lärande.  Cummins (2000a, 273-280) menar att fokus på språk innebär 

att andraspråkselever måste blir medvetna om förhållandet mellan språk och makt. Det 

innebär bland annat att de behöver bli medvetna om olika språkliga varianter och hur de 

uppfattas. Eleverna behöver själva kunna producera språk för olika sammanhang. Enligt 

Cummins (2000a, 273-280) förklaras vikten av aktiv språkanvändning i fokus på 

användning. Läraren ska kunna skapa ett klimat där språkutveckling stimuleras och där 

eleverna uppmuntras att berätta om sina erfarenheter, att diskutera sin omgivning och att 

argumentera för sina åsikter.  

 

Lindberg (2001, 1–23) tycker att samtalet har en stor roll i dagens flerspråksforskning 

och passar bra i ett mångkulturellt klassrum då det ger läraren möjlighet att ta del av 

elevernas kunskaper. Läraren får också på så sätt viktig information om var eleverna 

befinner sig i sin språkutveckling. Utifrån den informationen kan läraren anpassa sin 

undervisning så att den, både språkligt och kunskapsmässigt, får sin utgångspunkt i 

elevernas erfarenheter. Genom samtalet får eleverna också möjlighet att utveckla sin 

kunskap och förståelse i samspel med andra, vilket stöttar deras lärande. Det är alltså 

inte bara samtal mellan lärare och elev som är viktigt, utan även smågruppsarbeten bör 

ha en roll i undervisningen, där eleverna får samarbeta. 

2.2.4 Konsekvenser av att försumma modersmål 

Baker (2006, 74) förklarar om två begrepp som är viktiga att förstå: additiv och 

subtraktiv tvåspråkighet. Additiv tvåspråkighet innebär att ett språk läggs till det andra 

och berikar båda språken. Språken stödjer varandra. Förmånen blir då inte enbart 

språkligt och kulturellt utan också socialt. Subtraktiv tvåspråkighet är en följd av att 

andraspråket utvecklas på bekostnad av förstaspråket. Baker (2006, 74) menar att den 

subtraktiva tvåspråkigheten drabbar minoritetsgrupper då de på grund av socialt tryck 

många gånger överger sitt språk för att övergå till landets majoritetsspråk. 

Konsekvenserna kan då bli att elevens självbild blir negativ, eleven kan avvisa sin egen 

och föräldrarnas etnicitet och kultur för att istället söka sig till majoritetssamhällets 

kultur. Det kan leda till att barnet inte känner sig hemma i någon kultur, vilket i sin tur 

kan leda till anpassningssvårigheter och utanförskap. De Angelis (2011, 227-229) är 

inne på samma spår när hon skriver att om man aldrig nämner elevens språk, ursprung 
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eller kultur får eleven en känsla av att det inte är värdefullt och kommer sannolikt att 

klara sig dåligt i skolan.  

 

Elmeroth (2008,117–130) menar att om man avbryter sin modersmålsinlärning och helt 

övergår till ett språk man inte behärskar till fullo kan det få stora konsekvenser för den 

kognitiva utvecklingen. Vidare menar Elmeroth att olikheter är något positivt istället för 

negativt och en hjälp för lärare att visa intresse för elevernas erfarenheter. Det handlar 

om att se de möjligheter som flerspråkigheten och mångkulturen öppnar som ett sätt för 

alla att få ta del av flera olika perspektiv.  

2.2.5 Fördelar med att vara flerspråkig 

Studie som utförd av Krizman, Marian, Shook, Skoe och Kraus (2012, 7877-7881) visar 

att flerspråkighet ökar förmågan att skilja tal från oljud. Den som talar flera språk har 

därför lättare att uppmärksamma de språkljud som är av betydelse.  Forskarna 

undersökte ett femtiotal amerikanska tonåringar där hälften var flerspråkiga och hälften 

bara talade ett språk. I en bullerfri miljö var bägge grupperna lika bra på att snappa upp 

och förstå språkljud. I en miljö med många störande ljud var de flerspråkiga 

tonåringarna betydligt bättre på att urskilja talat språk. Flerspråkighet kan enligt 

forskarna därför kopplas ihop med förmågor som i praktiken ger vassare hörsel och 

uppmärksamhet. Språkkompetensen bidrar till att trimma hjärnan – och ger den bland 

annat ett skarpare arbetsminne. Forskarna beskriver flerspråkighet som personer med 

förmåga att hantera olika kompetenser. Flerspråkigheten innebär inte att det blir rörigare 

i hjärnan. I stället har flerspråkigheten banat vägen åt förfinade sätt att ta in språk. 

Morales, Calvo och Bialystok (2012, 187–202) visade i sina två studier att flerspråkiga 

barn har bättre arbetsminne, det vill säga förmågan att hålla en mängd information i 

huvudet medan man utför en uppgift. Dessutom visade det sig att ju komplexare 

uppgifter forskarna gav barnen desto större blev skillnaden mellan de en-och 

flerspråkiga barnen. I den första studien ingick 56 femåriga barn som utförde en uppgift 

som innebar att barnen fick sitta framför dataskärmar med en panel med knappar 

framför sig och barnen fick trycka på den knappen som representerade bilden på 

skärmen. Detta skulle barnen göra så snabbt som möjligt för att få fram 

reaktionstiderna. De tvåspråkiga barnen svarade snabbare än enspråkiga på alla bilder 

och de tvåspråkiga var mer exakta än enspråkiga med att svara på motsägande 

prövningar. I den andra studien ingick det 125 barn som var 5 och 7 år gamla. Barnen 

utförde en arbetsminneuppgift som bedömdes genom att utvärdera antalet föremål barn 

kunde minnas korrekt. Dessa uppgifter valdes för att minimera betydelsen av språkliga 

krav på ordförrådsskillnader mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka sex lågstadielärares attityder och förhållningssätt till olika språks 

förekomst i den pedagogiska praktiken. Följande frågeställningar ställs och dessa utgår 

från lärarnas uppfattningar om fenomenen. 

- På vilka sätt förekommer andra språk än svenska och engelska i klassrummet? 

- Ser lärarna elevernas modersmål som tillgång eller problem för individen?  

- Vilka attityder till de språk som finns i klassen förekommer bland de tillfrågade 

lärarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

Mitt syfte med undersökningen var att få ta del av ett antal utvalda lågstadielärares 

tankar och åsikter kring språkanvändning i klassrummet och i arbetet med flerspråkiga 

elever. En kvalitativ metod har valts för att kunna besvara forskningsfrågorna och det 

sker med hjälp av mina intervjufrågor (Se Bilaga 1). Enligt Stukát (2011, 34-40) innebär 

det kvalitativa tillvägagångssättet att en tolkning görs av de resultat som 

datainsamlingarna ger för att skapa en förståelse. Stukát (2011, 42-47) menar också att 

intervjuer blir mer individualiserade, då intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

för att utveckla, förtydliga och följa upp svaren. I en intervju finns också möjligheten att 

läsa av den intervjuades kroppsspråk som kan vara ett bra komplement till svaren och 

som inte kan avläsas i en metod där den intervjuade svarar skriftligt och lämnar in sina 

svar.  Eftersom jag ville ha fram lärarnas personliga åsikter valde jag att genomföra 

individuella intervjuer istället för gruppintervjuer för att de inte skulle påverka varandra. 

Styrkan i intervjuerna är att det ger studien djupare svar, medans svagheten kan vara att 

lärarna ger mig svar som de tror att jag vill höra. Kvale och Brinkmann (2009, 144) 

menar att en intervju bör genomföras på ett sådant sätt att den som blir intervjuad 

uppmuntras till att ge synpunkter på sin värld. Det är viktigt att den intervjuade känner 

att hen kan känna förtroende för den som intervjuar. För att få detta förtroende och 

skapa en god kontakt bör den som intervjuar lyssna uppmärksamt, visa intresse och 

respekt för den som låter sig intervjuas.  

4.2 Urval och presentation 

Då undersökningen riktar sig mot de tidiga skolåren var jag intresserad av lärare som 

undervisar elever i årskurs 1-3. Skolorna jag valde var skolor som jag haft kännedom 

om. Alla informanter är kvinnor, men detta är inte något som avsiktligt valts ut, utan 

beror på att det är kvinnor som vanligtvis arbetar i målgruppen. Enligt Statistiska 

centralbyrån hösten 2014 var, av totalt 91 000 grundskollärare, nära 70 000 kvinnor det 

vill säga ca 76 %.  Åldern på de intervjuade varierar. I resultatet läggs inget fokus på 

vare sig ålder eller kön.  

Nedan följer en kort presentation av de medverkande lärarna som har fått fiktiva namn. 

 

Kim är utbildad förskollärare och utbildad grundskollärare och hon har läst Svenska 

som andraspråk för årskurs 1-3. Hon har en elev i klassen som läser somaliska som 

modersmål. Kim har inget samarbete med modersmålsläraren men vill ha det. 

 

Sam är utbildad lärare för årskurs 1-5 och hon har läst Svenska som andraspråk. Hon 

har 19 elever i klassen varav 13 är flerspråkiga. I klassen finns språken: engelska, 

franska arabiska, danska, somaliska, portugisiska och finska. Alla har 

modersmålsundervisning förutom eleven som talar danska för det språket erbjuds inte 
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som modersmål. Sam har inget samarbete med modersmålsläraren men vill veta hur det 

går för eleverna.  

 

Monica är utbildad förskollärare och grundskollärare. Hon har läst Svenska som 

andraspråk. Hon har också kompletterat behörighet i ämnena No och So. Hon har två 

flerspråkiga elever i klassen. En talar bengaliska och den andra amerikansk-engelska. 

Ingen av dem har modersmålsundervisning.  

 

Katrin är utbildad årskurs 1-6-lärare samt har en idrottslärarutbildning. I 

lärarutbildningen ingick Svenska för andra språk men hon upplever inte att hon fått den 

utbildningen, men det står på hennes papper att hon har den. Hon tycker att hon har 

blivit självlärd på skolan där hon dagligen arbetar med elever som är flerspråkiga. I 

hennes klass finns 16 elever och hon tror att det är 10 som är flerspråkiga. Hon minns 

att de har följande språk i klassen: norska, engelska, arabiska, bosniska, spanska och 

somaliska. Katrin har inget samarbete med modersmålslärarna på grund av att all 

modersmålsundervisningen lagts efter skoltid och hon tycker att det blev svårare att 

hinna med. 

 

Amanda är utbildad grundskollärare för åk 1-6. I hennes lärarlegitimation har hon 

Svenska som andraspråk men hennes erfarenhet att jobba med flerspråkiga elever är inte 

stor. Hon har två elever i klassen som är flerspråkiga, en talar arabiska och den andra 

talar japanska. Den arabisktalande eleven har modersmålsundervisning men Amanda 

har inget samarbete med modersmålsläraren.  

 

Olivia är matematik - och NO-lärare i åk 1-7. Hon har ingen utbildning i Svenska som 

andraspråk. Hon har fyra elever i klassen som är flerspråkiga. En elev talar finska, en 

elev talar somaliska och två elever talar arabiska Tre elever har 

modersmålsundervisning och den fjärde väntar på att få starta. Hon har inget samarbete 

med modersmålslärarna. 

 

Nedan finns en sammanfattande tabell över lärarna som har deltagit i studien. 
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Namn Utbildning Svenska som 

andra språk 

Samarbete med 

modersmålsläraren 

Kim Förskollärare och 

grundskollärare 

Ja Nej 

Sam Lärare åk1-5 Ja Nej 

Monica Förskollärare och 

grundskollärare + 

behörig i NO/SO 

Ja Nej 

Katrin Grundskollärare 

och idrottslärare 

Ja Nej 

Amanda Grundskollärare Ja Nej 

Olivia Matematik-och No-

lärare 1-7 

Nej Nej 

Figur 1: Tabell över lärarna som deltagit i studien 

4.3 Genomförande 

När jag tagit kontakt med respektive lärare i årskurs 1-3 gjorde jag och varje lärare upp 

om en lämplig tid att träffas för att genomföra intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

på lärarnas skolor och det var lärarna som valde lokalerna för intervjuerna. På alla 

skolor genomfördes lärarintervjuerna avskilt i ett rum där vi kunde sitta ostört. Jag 

spelade in intervjuerna i min mobil så att jag efteråt ska kunna analysera vad lärarna 

hade sagt. Varje intervju tog omkring 10-15 minuter på grund av att lärarna inte hade 

mer att säga. Alla skolor och lärare är anonyma i presentationen. Ljudfilerna, som jag 

döpte efter varje lärare, överförde jag till datorn som är låst för andra användare än mig. 

Data har jag bearbetat genom att jag lyssnat på intervjuarna och funnit centrala 

kategorier. Ljudfilerna sparas i ett år. 

4.4 Analys 

För att analysera det material jag samlat in valde jag att kategorisera de intervjuade 

lärarnas svar och kommentarer. Jag delade in materialet i grupper med ett 

överensstämmande tema för att det kändes mest lämpligt eftersom de intervjuade 

lärarna kom in på olika områden i samma svar. De teman jag har delat in svaren i är:  

Klasslärarens intresse och attityd till modersmålet  

Modersmål i klassrummet 

Elevens ovilja till sitt modersmål 

Lärarens samarbete med modersmålslärare 

Mångkulturell och flerspråkig skola  

Modersmålets påverkan på klasslärarens undervisning 
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4.5 Etik 

Jag väljer att använda Vetenskapsrådets (2002, 6–14) text om de etiska överväganden 

som måste göras innan studien kan påbörjas. Till största delen berör dessa det så kallade 

forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet delas upp i fyra 

allmänna huvudkrav - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vid besöken, för att intervjua lärare på skolan, var jag noggrann med 

att informera de personer som ska intervjuas om min uppgift och att inte lämna ut 

känslig information. Detta uppfyller informationskravet. Jag nämner även för dem att 

materialet bara ska användas i forskningssyfte. För att uppfylla samtyckeskravet 

förklarar jag för de berörda lärarna att intervjuerna är helt frivilliga och att de när som 

helst under den och även efteråt får välja att inte medverka längre om de så önskar. De 

får också förklarat om studiens syften. Jag nämner också för lärarna att de och skolan 

kommer att avidentifieras. I och med det uppfyller jag det så kallade 

konfidentialitetskravet. Slutligen får de ett muntligt löfte om att när min studie når fram 

till en slutlig produkt kommer den enbart få användas i olika forskningssammanhang i 

linje med nyttjandekravet.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Stukát (2011, 132-138) står reliabilitet för tillförlitlighet och trovärdighet. 

Reliabilitet handlar egentligen om hur bra mätinstrument man har, om det som mäts är 

det som faktiskt ska mätas. Validitet kan sägas stå för giltighet och rimlighet. 

Validiteten berättar om mätinstrumentet är ett rimligt sätt för att ta reda på det som ska 

undersökas. Att använda kvalitativa undersökningsmetoder som intervju har en del 

brister ur reliabilitetsvinkel. Hur frågor ställs påverkar hur svaren blir, dagsformen hos 

den intervjuade spelar in och det finns rum för feltolkningar hos både den intervjuade 

och intervjuaren i frågor och svar. Genom att jag har genomfört ett flertal intervjuer 

anser jag att jag har minskat risken för feltolkningar i intervjufrågorna då alla lärare har 

uppfattat dem på liknande sätt. Samtliga lärare uppfattades som trygga i situationen, 

vilket jag tror gjorde att de talade öppet och ärligt och inte bara gav mig de svar de 

trodde att jag ville ha. Min avsikt har varit att återge lärarnas svar så uppriktigt och 

korrekt som möjligt i presentationen av resultatet. Jag anser att jag har utformat 

intervjufrågor som stämmer överens med mitt syfte och som på olika sätt och genom 

olika vinklingar ger svar på mina frågeställningar, vilket innebär att det finns en relevant 

koppling mellan metod och syfte. För att säkerställa att det var lärarnas egna attityder 

och tankar som lyftes fram använde jag mig av öppna frågor i intervjuerna där de fritt 

fick berätta utan att jag försökte styra dem åt något håll. 
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5 Lärares attityder till flerspråkighet 

I detta avsnitt presenteras resultat av studien. Texten är disponerad så att lärarnas åsikter 

det vill säga resultatet från studien beskrivs först och följs av en analys där koppling till 

tidigare forskning sker. Vidare är resultatet strukturerat efter sex teman som framkom i 

intervjuerna. 

5.1 Klasslärarens intresse och attityd till modersmålet  

Monica säger att hon vill visa sina elever att hon är intresserad av deras modersmål och 

vill gärna lära ut någonting, exempelvis att klassen lär sig en sång på det språket. Hon 

berättar att hon kan kommunicera med eleven som talar amerikanskengelska. En elev 

talar bengali, ett språk hon inte kan och då blir det svårare att kommunicera. Hon 

försöker uppmuntra eleven att exempelvis räkna och läsa på bengali och hon har bjudit 

in mamman till klassen så att hon kan lära övriga elever om deras kultur. Sam förklarar 

att om de jobbar med exempelvis månaderna så ber hon eleverna säga på sitt modersmål 

vad de heter på de olika språken som finns i klassen.  

 

Cummins (2000b, 13-14) menar att läraren behöver kunna tro att han/hon kan lära sig 

av sina elever om deras kultur, bakgrund och kunskaper. När eleverna blir bekräftade 

anstränger de sig mer och ansträngning krävs för bra resultat. Det behöver inte handla 

om stora ansträngningar från lärarens sida för att bekräfta eleverna. Något så enkelt som 

att läraren bemödar sig med att lära sig ett ord varje dag på elevernas modersmål 

signalerar att deras erfarenheter har ett värde. Axelsson (2013, 549) förklarar vidare att 

den socialkonstruktivistiska inriktningen innebär att utvecklingen av tankeförmågor 

sker genom att lärare och elev gemensamt konstruerar kunskap och förståelse.  

 

Katrin, Amanda och Kim berättar att det är de flerspråkiga eleverna i klassen som får 

lära alla sina klasskamrater i helklass vad ord och meningar betyder på deras 

modersmål. Ansvaret hamnar hos eleverna. Det sker mer spontant och händer inte varje 

dag. Katrin erkänner att hon inte tar in modersmålen i klassrummet så mycket som hon 

egentligen borde, dels på grund av tidspress, dels för att hon tycker att hon är dålig på 

det. Hon försöker i alla fall peppa eleverna till att utveckla sitt modersmål och förklara 

för eleverna att man ska vara stolt över att man kan ett språk till. Amanda är inne på 

samma spår när hon erkänner att elevernas modersmål inte tas upp så ofta i klassen. Hon 

vet när eleverna har modersmålsundervisning och påminner om det. Hon vet att de får 

läxor men vet inte vad läxorna består av. ”Jag har ju som ingenting med det att göra” 

säger hon. 

 

Axelsson (2013, 547-552) anser att om man i undervisningen gör det möjligt för 

eleverna att utveckla ett nytt språk och samtidigt behålla och utveckla modersmålet blir 

eleverna stärkta. Även om det inte är möjligt att anordna tvåspråkig utbildning i alla 
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språk kan lärarna på olika sätt ta upp och visa elevernas språk och kultur i det dagliga 

arbetet. 

 

Olivia säger att elevernas modersmål inte används i undervisningen. Om elever frågar 

om de får låna en bok på modersmålet i biblioteket för tystläsningen så tycker Olivia att 

det är okej och på det sättet visar hon sitt stöd och uppmuntrar till att utveckla 

modersmålet. Olivia förklarar att kan man säga några ord på ett modersmål, exempelvis 

räkna på finska, blir det lättare att försöka samtala med eleven som talar det modersmål. 

Om det är andra språk i klassen som är okända för en, då blir det svårare att försöka 

kommunicera.  

Elmeroth (2008, 115-112), Axelssons (2013, 547-552), Hornberger och Cassels (2007, 

509-532) samt Cummins (2000a, 273-280) är alla inne på samma spår när de förklarar 

att när man ser olikheter som tillgångar kan man möta elevers erfarenheter med intresse 

och respekt. Om eleverna har flera språk och flera kulturer i klassrummet finns 

möjligheter till mer kunskap och lärande. Elever lär sig genom möten med varandra, 

både om sig själva och om andras perspektiv än sina egna. Författarna menar att lärarna 

ska se elevernas olikheter som något positivt. Läraren ska kunna skapa ett klimat där 

språkutveckling stimuleras och där eleverna uppmuntras att berätta om sina 

erfarenheter, att diskutera sin omgivning och att argumentera för sina åsikter. Erkänner 

man elevernas erfarenheter så visar man att dessa har betydelse och man ger ett stöd till 

elevernas identitets – och kunskapsutveckling.  

5.2 Modersmål i klassrummet 

Kim anser att elever ska ha sitt modersmål levande. Eleverna ska tala det hemma och 

tycker att elever ska få ha hemspråk i skolan också eftersom fler språk berikar varandra. 

Om modersmålet plockas bort då hämmar man elevernas språkutveckling, tror hon. 

Amanda anser att eleverna behöver underhålla sitt modersmål för i undervisningen i 

klassrummet ger hon ingen träning i modersmålet och modersmålet behöver bevaras. 

Hon tror också att för elever som inte kan någon eller väldigt lite svenska så blir det 

lättare att lära sig svenska om man har ett bra modersmål. En av hennes elever känner 

glädje och stolthet vid att kunna två språk. Kim och Amanda är av samma åsikt, de 

tycker att eleverna ska få tala sitt modersmål under lektionstiden och under rasterna, det 

är inget konstigt med det.  

Sam tycker att modersmål är jätteviktigt för elever att behålla, för det är deras 

ursprungsspråk och det representerar något som eleverna är. Hon tycker att språk är en 

stor tillgång och ju fler språk man kan desto lättare blir det att lära sig fler språk 

eftersom språkhjärnan redan arbetar. 

Monica menar att språk enbart är en tillgång och tycker att språken stärker varandra. 

Hon anser att elever ska få modersmålsundervisning och berättar vidare att ”om skolan 
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tycker att det är viktigt då kommer eleven också tycka det”. Monica menar att det 

stärker deras självkänsla. Katrin tycker att man ska ta vara på sitt modersmål ”Jag tror 

att har man inget riktigt modersmål då är det svårare att lära sig andra språk”. Hon anser 

att man måste ha något att jämföra med. Eleven behöver känna sig hemma i något 

språk. Hon berättar att vissa elever i klassen blir jätteglada och peppade av att gå på 

modersmålsundervisning. Olivia tycker att det är viktigt att elevernas modersmål 

utvecklas till mer än bara ett språk i hemmet. De ska kunna använda språket i läs- och 

skrivsituationer och långsiktigt i sitt yrkesliv. Hon nämner att forskning visat att ett bra 

inlärt modersmål är utvecklande för elevernas övriga inlärning men också för deras 

identitet. Olivia tycker att det vore jättetrevligt om hennes flerspråkiga elever talade på 

sitt modersmål i skolan men ingen av hennes elever vill det.  

Elmeroth (2008, 127–130) och Axelsson (2013, 555-565) menar att modersmålet är 

viktigt för att eleven ska känna trygghet eftersom modersmålet har en nära koppling till 

personens personlighet. Elever som har haft modersmålsundervisning genom hela 

skoltiden anses vara de som når bäst resultat. Om en elevs modersmål är starkare än 

dennes svenska är det viktigt att eleven får fortsätta utveckla modersmålet och skaffa sig 

kunskaper på det språket, samtidigt som andraspråket får möjlighet att utvecklas. 

Vissa lärare menar att det finns situationer och sammanhang där det passar att tala sitt 

modersmål och där det inte gör det. Eleverna får använda modersmål när Sam säger att 

det är okej. Hon tycker inte att man ska tala sitt modersmål i skolan av den anledningen 

att man stänger ute andra elever. Hon jämför med viskning men om man talar sitt 

modersmål för att man tappar ord eller inte kommer på vad det heter och behöver hjälp 

av en kamrat för att översätta så är det helt okej. Monica förklarar att på rasterna ska 

eleverna få tala sitt modersmål för rasten räknas som fritid.  

 

Under lektionstiden blir det svårare för de flerspråkiga eleverna om de ska tala sitt 

modersmål på grund av att andra klasskamrater kanske inte förstår språket. Det kan 

bidra till att eleven blir socialt utanför. Katrin berättar att hon inte vill att eleverna ska 

tala sitt modersmål i skolan. Detta efter att elever som inte förstår språket har kommit 

och påstått att de flerspråkiga eleverna säger dumma saker om andra på sitt modersmål. 

Katrin tror egentligen inte att eleverna säger dumma saker om andra elever i skolan, 

men för fridens skull så är det bestämt att inte tala andra språk än svenska och engelska 

som alla har mer kunskap i. Katrin yttrar ”Klart du ska ha ditt hemspråk men inte här”. 

Hon förstår att det låter motsägande men det är för att inte utesluta övriga skolkamrater 

som inte förstår.  Olivia kan förstå att det kan bli en knepig situation om eleverna talade 

sitt modersmål och ”gör en grej av det”. Det vill säga att eleverna inte delar med sig av 

vad de talar om och håller andra utanför. Rent kunskapsmässigt, menar Sam och 

Monica, att det kan vara en fördel om eleverna får förklara saker för varandra på 

modersmålet om inte svenskan räcker till i undervisningen, men ur ett socialt perspektiv 

menar de att man ska hålla sig till ett gemensamt språk så att ingen utesluts.  
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Axelsson (2013, 551-565) å andra sidan menar att man ska ta tillvara alla resurser hos 

eleverna och att man inte ska utestänga språken ur klassrummet. De elever som har 

modersmålsundervisning genom hela skoltiden anses vara de som når bäst resultat. Om 

en elevs modersmål är starkare än dennes svenska är det av vikt att eleven får fortsätta 

utveckla modersmålet och tillägna sig kunskaper på det språket, samtidigt som 

andraspråket får möjlighet att utvecklas. 

5.3 Elevens ovilja till sitt modersmål 

Olivia upplever att hennes elever är så blyga med att använda modersmålet att hon inte 

har lyckats få dem att dela med sig av sitt modersmål, inte ens för att lära ut enkla fraser 

som ”Hej” och ”Hej då”. Hon berättar vidare att övriga klasskompisar är nyfikna på 

språken och vill lära sig bara för att kunna säga att de kan säga en mening eller ord på 

ett annat språk. Hon tycker att det är synd att eleverna inte vill öppna sig. Hon berättar 

vidare att de flerspråkiga eleverna hellre vill lära sig ord och meningar på språk som de 

inte kan. De vill lära sig men inte lära ut.  

Monica berättar att mamman till den bengalitalande eleven inte vill att familjen talar 

bengali utan det är svenska som gäller. Monica berättar vidare att hon och 

specialpedagogen har försökt få föräldrarna fortsätta med att tala bengali hemma för att 

stärka elevens språk. Mamma i familjen är bestämd och vill att de ska tala svenska. 

Eleven har nu istället två halvbra språk, svag svenska och ett svagt modersmål, enligt 

Monica. 

Sam och Katrin har liknande fall i sina klasser och berättar att det finns elever som inte 

vill gå på modersmålsundervisning för de tycker att det är pinsamt. Eleverna känner sig 

inte bekväma med sitt hemspråk. Katrin berättar att när elever inte vill gå på 

modersmålsundervisning och är lite negativt inställda till det, vet hon inte om det 

handlar om modersmålsundervisningsgruppen, om det handlar om vilken person man är 

eller om det handlar om modersmålslärarna.   

Elmeroth (2008, 127–130), Baker (2006, 74) och De Angelis (2011, 227-229) menar att 

ett utestängande av modersmålet kan innebära ett avbrott i den kognitiva utvecklingen. 

Konsekvenserna av att inte underhålla sitt modersmål kan bli att eleven kan avvisa sin 

egen och föräldrarnas etnicitet och kultur för att istället söka sig till majoritetssamhällets 

kultur. Det kan leda till att barnet inte känner sig hemma i någon kultur, vilket i sin tur 

kan leda till anpassningssvårigheter och utanförskap. 
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5.4 Lärarens samarbete med modersmålslärare 

De flesta lärare har ganska liten inblick i vad som försiggår på modersmålslektionerna, 

något som i och för sig Kim och Sam beklagar. Det finns inte mycket tid för 

modersmålslärare och lärare på skolorna att träffas och tala. Dels för att undervisningen 

ligger utanför skoltid och för att modersmålslärarna måste arbeta på flera olika skolor 

för att få tillräckligt stort elevunderlag.  

 

Kim vill uttryckligen ha ett samarbete med modersmålsläraren och strävar efter att få 

det. Hon tycker att man ska ha ett nära samarbete med modersmålsläraren. När Kim 

jobbade på en skola i södra Sverige fanns modersmålslärarna i klassrummet under 

lektionstid och stöttade. Hon förklarar att det är bra att ha modersmålsläraren på plats 

för att snabbt kolla elevens förståelse, på det sättet kan eleven få snabbare hjälp och 

hamnar inte efter. Hon menar att bara för att elever kan tala flytande svenska betyder det 

inte att eleven egentligen förstår vad orden betyder.  

 

Ingen av Monicas elever har modersmålsundervisning. Hon förklarar att om eleverna 

skulle ha modersmålsundervisning så skulle hon gärna vilja ha samarbete med 

modersmålsläraren genom att dels ha dem i klassen, planera vissa lektioner tillsammans 

och att modersmålsläraren kan ha vissa lektioner som handlar om deras kultur. Hon 

tycker att det skulle ge mycket att få utbyta erfarenheter lärare emellan. Monica tycker 

att elever som har modersmålsundervisning skulle kunna ta med sig en kompis på den 

lektionen för att dels få stöd men också för att låta kompisen höra hur modersmålet 

låter.  

 

Olivia tror att modersmålslärare kan vara en bra partner i kontakten med elevernas hem 

då inte alltid det svenska språket räcker för de samtal man vill föra. Hon erkänner att 

hon märker en identitetsutveckling hos de elever som har en modersmålslärare som de 

knyter an till. Modersmålsläraren ger eleverna en bekräftelse om deras kultur och inte 

bara språket. Hon märker också av att om det är en grupp av flerspråkiga elever som ska 

ha modersmålsundervisning tillsammans, så känner de en samhörighet genom språket. 

 

Elmeroth (2008, 87–93, 117-122) förklarar att det finns klara fördelar att ha 

undervisningen på dagtid. Hon menar att när undervisningen ligger utanför skoltid syns 

inte modersmålslärarna på skolan och man kan inte utnyttja den resurs man har i form 

av en länk mellan elevens olika världar. Om inte modersmålslärarna syns visar man inte 

heller att man tycker att modersmålen är viktiga. Enligt Elmeroth (2008, 87-93, 117-

122) visar ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare en positiv attityd till 

mångkultur och är därför något man bör sträva efter. 

 

Sam har inget samarbete med modersmålsläraren men vill gärna veta hur det går för 

eleverna och hur lektionerna fungerar. De får berätta vad de gör på sin 

modersmålsundervisning, Hon påminner eleverna när de ska ha 
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modersmålsundervisning och hoppas att de har roligt. Sam tror att det skulle ta mycket 

tid från undervisningen om modersmålsläraren alltid finns tillhands och det skulle nog 

göra att eleven missar mycket av undervisningen men om eleven är i behov av 

modersmålsläraren så vore det bra om denne finns tillhands. Hon poängterar att alla 

hennes elever är födda i Sverige och eleverna har inte behov av att ha 

modersmålsläraren i klassen. Hon berättar att i en tidigare klass så hade hon en 

modersmålslärare som kom in i klassen och översatte till en elev som inte kunde 

svenska så bra. Katrin har inget samarbete nu med modersmålsläraren på grund av att 

undervisningen lades efter skoltid och hon tycker att det blev svårare att hinna med. 

Hon förklarar att tidigare fanns arabiska modersmålsläraren i skolan under en hel dag på 

grund av att det fanns många elever som modersmålsläraren undervisade. Arabiska 

modersmålsläraren kom in i klassen och arbetade med elever och då hade lärarna lättare 

att kommunicera med varandra. Amanda har inget samarbete med modersmålsläraren 

men arabiska modersmålsläraren har varit till klassen och berättat om islamiska högtider 

och hur de firas. Det skedde i samband med religionsundervisning när de arbetade med 

islam. Olivia har inget samarbete med modersmålslärarna och tror att ”det kan beror på 

kulturen att lärare och modersmålslärare inte har kontakt med varandra”. Hon berättar 

vidare att det kan vara en fråga om tid också men att hon har nästan aldrig haft 

samarbete med modersmålsläraren under sina år som lärare. När det har varit 

Modersmålets dag så har modersmålslärarna kommit till skolan och berättat om olika 

språk.  

 

Enligt Elmeroth (2008, 117–122) förtjänar elevernas modersmål att användas i 

klassrummet som ett sätt att öka modersmålens status. Ett samarbete mellan klasslärare 

och modersmålslärare visar att man ser mångkulturaliteten som något positivt. Olika 

lärartyper har olika specialkompetens och dessa bör utnyttjas till fullo. 

5.5 Mångkulturell och flerspråkig skola  

Alla intervjuade lärare är positiva till en mångkulturell och flerspråkig skola och man 

ser fler fördelar än nackdelar för både de svenska och de flerspråkiga eleverna att lära 

sig av varandra. Lärarna menar att man i klassen kan skapa en förståelse för människor 

med annan bakgrund än ens egen när man har en blandning bland eleverna.   

 

Kim och Katrin förklarar att fördelen med en mångkulturell och flerspråkig skola gör att 

man får ta del av varandras olika kulturer, eleverna blir mer toleranta och ” vi & dem”- 

attityderna suddas ut. Monica berättar att man lär sig av varandra vilket kan skapa en 

stolthet om sin kultur hos individen och stärker självkänslan. Fördelen med 

mångkulturell och flerspråkig skola är enligt Sam att man lär sig av varandra. Man lär 

sig om olika språk samt om att kulturer och levnadsförhållanden är olika.  Amanda 

tycker att en mångkulturell och flerspråkig skola berikar eleverna och de lär sig mer om 

olikheter. Hon berättar om en elev som inte kunde ett ord svenska vid skolstarten, det 
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gjorde att övriga elever blev nyfikna på personen och på något sätt blev det en bättre 

sammanhållning i klassen. Olivia anser att en mångkulturell och flerspråkig skola 

skapar bra diskussioner om bland annat värdegrunden.  

 

Kim tror att nackdelen med en mångkulturell och flerspråkig skola är att det är lärare 

som ser hinder och hittar problem som egentligen inte finns. Olivia menar att nackdelen 

med en mångkulturell och flerspråkig skola är att om det finns många nyanlända som 

inte kan språket så blir det en utmaning i undervisningen. Hon berättar att hon inte tror 

att elever i lågstadiet tänker så mycket på det mångkulturella men för lärare i möte med 

föräldrar kan det vara bra att veta vissa saker. Hon tar också upp att även om en elev är 

född i Sverige så behöver den inte ha hela svenska ordförrådet med sig. Man ska inte 

låta sig luras utan man måste vara observant, bara för att en elev kan tala flytande 

svenska betyder det inte att eleven känner till och förstår alla ord. Hon menar att det kan 

finnas en lucka i det svenska språket och det måste man vara observant på. Monica 

menar att en minussida, enligt henne, är att det kan vara mer betungande vid planering 

av lektioner. Katrin berättar att nackdel med den typen av skola är att vissa har svårare 

med svenskan men att de eleverna bygger upp språket på ett annat sätt. Hon menar att 

det är därför viktigt att man fortsätter med sitt modersmål för att få en stabil grund. Hon 

erkänner att det är jobbigare och svårare för lärare för hon måste lägga mer vikt på 

grundbearbetning av texter. Enligt Amanda är nackdelen att man inte hinner med. När 

man har många elever så krävs det mycket enskild undervisning. ”Jag skulle vilja så 

mycket mer än vad jag hinner med ” säger hon och berättar vidare att ”Jag skulle vilja 

språkduscha varje dag, ha mer tid för enskild elev, att få sitta ned öga mot öga och tala 

med eleven, träna på bilder och ord men det är fråga om resurser”.    

 

Lärarna är överens om att de olika erfarenheterna som finns i en flerspråkig grupp är ett 

bra sätt att skapa diskussioner och samtal där man lyfter olika perspektiv och skapar 

förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar, vilket den interkulturella 

undervisningen bygger på. Ingen av lärarna anger ordagrant att de har ett interkulturellt 

arbetssätt men mycket i deras attityder och undervisning överensstämmer med 

arbetssättet. Man drar nytta av flerspråkigheten och mångkulturen på många sätt i 

vardagen där man fångar tillfällen som de uppstår det vill säga spontant, men lärarna ger 

inga exempel på när man arbetar mer medvetet med mångkulturen i form av till 

exempel teman eller gemensamma projekt på skolan.   

 

Elmeroth (2008, 119) förklarar att ett interkulturellt förhållningssätt innebär en 

bekräftelse av elevens kunskaper och upplevelser. Erkänner man erfarenheterna visar 

man att dessa har betydelse och man ger stöd till elevernas identitets- och 

kunskapsutveckling. Claesson (2002, 24-25) fortsätter att den synen på lärande som 

finns inom den konstruktivistiska teorin är att individen aktivt konstruerar mening 

utifrån de erfarenheter de har sedan tidigare.  Lärandet beror därför på lärandemiljön 
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och elevernas tidigare erfarenheter. Kunskap är något som konstrueras av varje enskild 

individ och denna ska eleven kunna relatera och använda i nya situationer.  

5.6 Modersmålets påverkan på klasslärarens undervisning? 

Lärarna som jag har mött har haft tankar kring hur de lägger upp sin undervisning för att 

ta hänsyn till sina flerspråkiga elever. Lärarna ser till varje barns behov och vad just den 

behöver träna på. Är det exempelvis grammatik som eleverna behöver träna på då ger 

man eleven extra möjligheter till att träna det, saknar eleven ord så försöker man finna 

vägar att utvidga ordförrådet och är det läsningen som är svag då arbetar man på med 

den. Det handlar om att få öva sig på att tala, lyssna, läsa och skriva, men även att 

använda andra metoder som drama och sånger för att nå språket från flera håll.  Men det 

är ingen som säger sig använda någon särskild metod eller arbetssätt för att få de 

flerspråkiga eleverna att utveckla sitt modersmål. Man strävar istället efter att ha en 

varierad undervisning där man kommer åt språket från flera olika håll. Lärarna berättar 

att det är de flerspråkiga eleverna i klassen som delar med sig av ord på sina modersmål 

exempelvis om de talar om månaderna då får eleverna berätta vad dem heter på sitt 

modersmål. Det är alltså de flerspråkiga eleverna som lär övriga klassen och sker 

spontant.  

Cummins (2000b, 11-12) och Lindberg (2001, 1–23) menar att bjuder man in eleverna 

till samtal och diskussionen i klassen samt att låter eleverna bidra med vad de redan 

kan, förmedlar det till eleverna att deras tidigare språkliga och kulturella kunskaper är 

viktiga. Man skapar då en känsla av delaktighet i klassrummet och det motiverar 

eleverna att ge uttryck för sin växande självkänsla och aktivt delta i inlärningsprocessen.  

Kim säger att modersmålet påverkar hennes undervisning genom att hon behöver tänka 

lite extra på hur hon arbetar framförallt med läsförståelsen, hur hon ska arbeta med 

ordförståelsen och hur hon ska förklara saker. Vidare menar Kim att hon måste komma 

ihåg att gå igenom svåra ord och be eleverna visa att de förstått texten, men det gäller 

alla elever i klassen Enligt Monica kan det vara mer betungande vid planering av 

lektioner men hon ger inga vidare exempel. Katrin berättar att modersmålet påverkar 

hennes undervisning genom att hon måste individualisera mera. Mer än i vanliga fall. 

Hon påpekar att hon får gå igenom mer noggrant än om hon hade haft bara elever med 

svenska som modersmål. Hon menar att då får eleverna med svenska som modersmål en 

möjlighet att repetera. Hon berättar att hon måste lägga mycket mer tid på läsförståelse 

och instruktioner. Man märker skillnader på flerspråkiga elever som talar också svenska 

hemma och de flerspråkiga elever som knappt talar svenska hemma. Hon lär och 

uppmuntrar eleverna att vara ärliga i sitt lärande. Om de exempelvis går igenom en text 

och någon inte förstår så är det viktigt att eleverna är ärliga och säger det. För Amanda, 

som har en elev som inte talar svenska alls, påverkar modersmålet hennes undervisning 

genom att hon behöver hitta bra appar och annan material som kopplar ihop ord och bild 



29 
 

som eleven kan arbeta med. När klassen ska se ett program så behöver hon hitta filmer 

där eleven får höra svenska språket och ha en textremsa på sitt modersmål.  

Enligt Jenner (2004, 65–86), Vestlin (2003, 10) och Sjöqvist (2013, 104) har 

förväntningar på en elev stor betydelse för dennes resultat. Om läraren inte tror på 

eleven kan denne tappa orken och viljan att försöka. Lärare vet att man ska ha höga 

förväntningar på sina elever men vad lärarna inte alltid tänker på är att de ibland sänker 

sina förväntningar och krav på de flerspråkiga eleverna. Lärare kan många gånger 

förenkla och ta bort svåra begrepp istället för att förtydliga och exemplifiera dem så att 

eleverna förstår ämnesinnehållet och samtidigt utvecklar sitt andra språk. Det verkar 

vara lätt hänt att lärare glömmer att de flerspråkiga elevernas svenska språk inte gör 

deras tankar rättvisa.  Flerspråkiga elever är ofta på en tankemässig nivå som är högre 

än deras språkliga. De skulle ha bättre chanser att lyckas i skolan om de fick 

undervisning som motsvarar deras kognitiva nivå, inte deras språkliga.  

 

Sam och Olivia tycker inte att modersmålen påverkar deras undervisning. Sam berättar 

att hon inte behöver bryta ned svenskan för de flerspråkiga eleverna, men det behöver 

hon göra för vissa elever som har svenska som modersmål.  

Lasagabaster & Huguet (2007, 1-24) skriver att språkattityder är någonting man lär sig 

och därför spelar lärare en avgörande roll i bildandet. Attityderna som bildas under 

skoltiden kan vara extremt svårt att ändra. Barn som står inför en situation där olika 

språk är i kontakt ofta exempelvis i skolan, inser tidigt att samhället, familjen och 

skolan spelar stor roll i vilken attityd man konstruerar till dessa språk.  Elevernas egen 

bedömning, tillsammans med den information och den kunskap de får som kommer att 

leda till förståelse av deras inställning till olika språk, till de personer som talar dessa 

språk och till inlärningsprocessen av språken. Lärarens attityder till språk därför kan 

vara avgörande för elevernas framtida språkattityder. Berger och Luckmann (2003) 

samt Giddens (2003) är inne på liknande åsikter när de förklarar hur identiteten 

utvecklas och vilka faktorer som spelar in. Giddens (2003) samt Berger och Luckmann 

(2003) hävdar att ett barn föds in i en verklighet och ett socialt mönster utan möjlighet 

till eget val. Socialiseringsprocessen inleds redan vid födseln och pågår hela livet. 

Individen lär sig leva efter de normer och regler som existerar i samhället och 

framförallt präglas han eller hon av familjen då det är den omgivning individen befinner 

sig i. 

5.7 Sammanfattande slutsatser 

Resultatet av min undersökning visar att lärarna vet mycket om vad forskningen säger 

om modersmålets vikt för en elev men ändå praktiserar de sin kunskap väldigt lite. 

Tidsbrist och att de inte förstår alla elevers modersmål anges som den största ursäkten 

till sitt val att avstå från att lyfta in elevernas modersmål i klassrummet. 
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I intervjuerna lyfts två olika perspektiv fram varför det är viktigt att eleverna får 

utveckla sina modersmål, dels för svenskan och dels för den egna individen och 

identiteten. En människas modersmål är nära sammankopplat med känslor och tankar 

om sig själv, Elevernas självkänsla stärks när de får möjlighet att utveckla sitt 

modersmål tillsammans med andra. Lärarna tycker att ett starkt modersmål gör att man 

har lättare att lära sig ett nytt språk.  
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6  Diskussion och didaktiska implikationer 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka sex lågstadielärares attityder och 

förhållningssätt till olika språks förekomst i den pedagogiska praktiken. Sex lärare i 

årskurserna 1-3, som har olika antal flerspråkiga elever i klassen och olika utbildnings 

bakgrunder, berättade om sina uppfattningar i studien om flerspråkighet.  I 

undersökningen deltog sex lärare och därför kan man inte generalisera. Dock ger det en 

bild över attityder och tankar kring undervisning som finns bland de deltagande lärarna i 

dagens skola. Genom att intervjua lärare som har olika typer av elevunderlag och 

utbildningsbakgrund, ger det studien ett perspektiv som kan stämma in på vad många 

andra lärare som arbetar under liknande förhållanden, tycker och tänker.  

 

Jag har för avsikt att här nedan diskutera och besvara de frågeställningar jag ställt i min 

studie. Dessa var: Ser lärarna elevernas modersmål som tillgång eller problem för 

individen? Vilka attityder till de språk som finns i klassen förekommer bland de 

tillfrågade lärarna? På vilka sätt förekommer andra språk än svenska och engelska i 

klassrummet?  

 

Enligt intervjuerna i studien är lärarna överens om att elevens modersmål är en tillgång 

och om man tar bort modersmålet så hämmar det språkutvecklingen, det är alltså av stor 

vikt att ha modersmålet levande. Lärarna anser att det är viktigt att eleverna behåller sitt 

modersmål för det representerar eleven, deras identitetsutveckling och deras arv. Man 

ser stora möjligheter i att ha elever med många olika språk och kulturella bakgrunder i 

klassen och lärarna menar att det öppnar för förståelse för människor som har annan 

bakgrund. Enligt Olivia är klasskamraterna nyfikna och uppskattar de olika språken som 

finns i klassen och vill gärna lära sig lite nya ord och meningar. Denna nyfikenhet hos 

eleverna borde lärare ta tillvara för när eleverna får chansen att lära sina klasskamrater 

ord och meningar på sitt modersmål kan det stärka elevernas självförtroende. Det kan 

också innebära att klassen stärks som grupp när man ser varandras olikheter som 

någonting positivt.  I en flerspråkig och mångkulturell skola anser lärarna att det kan 

förekomma en del aspekter som skiljer sig från en enspråkig skola. Vissa av lärarna 

anser att de måste lägga ned mer tid på planering av lektioner eller att det krävs mer 

grundarbete vid genomgångarna än om det bara hade varit en enspråkig klass. Lärarens 

förväntningar på en elev har stor betydelse för dennes resultat. Om läraren inte tror på 

eleven kan denne tappa orken och viljan att försöka. Det är nog lätt hänt att lärare 

glömmer att de flerspråkiga elevernas svenska språk inte gör deras tankar rättvisa.  

Flerspråkiga elever är ofta på en tankemässig nivå som är högre än deras språkliga. De 

skulle ha bättre chanser att lyckas i skolan om de fick undervisning som motsvarar deras 

kognitiva nivå, inte deras språkliga. 

 

I studien kom det fram att alla lärarna är positiva till att elever kan flera språk och att de 

fortsätter utveckla dem. Studien visar också att hälften av lärarna inte vill att eleverna 

använder sitt modersmål i klassrummet eller i skolan för att inte utesluta andra elever 
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som inte förstår språken. Lärarna i studien verkar ha en aning om vad forskningen säger 

om vikten av elevernas modersmål men då undrar man vem som har bestämt att man 

inte ska tala sitt modersmål i klassen eller i skolan? Är det rektor? Lärarna tillsammans 

med rektor? Kan det helt enkelt ligga kvar i skolans tradition sedan länge tillbaka? 

Oavsett vem som har bestämt reglerna så motsäger lärarna sig själva väldigt mycket i 

detta fall. Katrin visar det tydligt när hon tycker att man ska ta vara på sitt modersmål 

och säger ”Jag tror att har man inget riktigt modersmål då är det svårare att lära sig 

andra språk” men sen säger hon också ”Klart du ska ha ditt modersmål men inte här” 

och åsyftar till klassrummet och skolan. Katrin är själv medveten om att det låter 

motsägande och kan erkänna att hon tycker att hon är dålig på det. Om fler lärare skulle 

ha samma självinsikt som Katrin, skulle det bli någon ändrig i klassrummen? 

 

Om man ser det från en flerspråkigelevs perspektiv där eleven kanske inte kan det 

svenska språket ännu så bra, kan det vara så att den eleven inte hinner uppfatta vad som 

sägs på raster eller i klassrummet och kan känna sig utanför? Istället för att förbjuda 

språken i skolan, borde man tala med elever överlag och förklara att eftersom alla inte 

kan samma språk då ska man exempelvis inte peka och skratta åt andra eller att man inte 

ska utesluter andra om man exempelvis är några som leker ihop. Där kommer 

värdegrundssamtalen in, även om eleverna är små så förstår de mer än många kanske 

tror. Talar man med eleverna om utanförskap och hur man ska behandla sina 

medmänniskor så skulle man säkert få en lösning där man inte behöver förbjuda 

modersmålen.  

 

Något som också tål att tänka på är att, kan det vara så att i en flerspråkigskola där man 

tillåter modersmålen blir det mer grupperingar? Det vill säga att elever med samma 

modersmål umgås och stänger ute andra elever som inte talar samma modersmål. Som 

Arvastson & Ehn (2007, 12-13) poängterar att var och en av oss är enligt 

konstruktivismen med om att bevara normer och känslor av gemenskap med 

likasinnade, men också att avgränsa oss från andra. Man söker sig till personer som man 

delar erfarenheter med och skolan kan vara en plats där man strävar efter att finna sig 

tillrätta bland likasinnade. 

 

Om lärarna inte tillåter sina elever att tala sitt modersmål i klassrummet och inte heller 

på rasterna samt att det finns föräldrar inte vill att sitt barn talar modersmål hemma, 

innebär det att det enda stället för eleven att tala och höra sitt modersmål är under 

modersmålsundervisningen. Det medför att eleven kommer att ha väldigt få tillfällen att 

utveckla sitt modersmål. Eftersom ett stabilt modersmål är grunden till att lättare lära 

sig andra språk, kan följden bli att eleven troligtvis kommer få det kämpigt med att 

klara sig i skolan. För att kunna skapa en undervisningssituation där de flerspråkiga 

eleverna får chansen att komma till sin rätt, behöver lärarna ändra sin attityd till 

elevernas språk för att kunna ta in det i klassrummet. Lärare behöver ha ett intresse för 

flerspråkighet och uppfatta det som något bra. En positiv attityd innebär inte 
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automatiskt att undervisningen utformas optimalt, men den är grunden till en bra 

undervisning. Ett positivt tänkande kring ämnet uppmuntrar andraspråkseleverna att 

utveckla sitt modersmål men också det svenska språket (jfr Jenner (2004), Cummins 

(2000a), Elmeroth (2008)).  

 

Modersmålsundervisningarna ligger oftast utanför ordinarie skoltid och då är 

möjligheten till integrering i den övriga undervisningen närmast obefintlig. 

Modersmålslärarna kan inte utnyttjas till fullo som länk mellan skolan och samhället 

som de kan vara. Skolor som är medvetna om modersmålets betydelse har planerat så 

att modersmålsundervisningen ligger under skoltid. Om modersmålslärarna syns i 

skolan, visar man tydligt att man tycker att modersmålen är viktiga och värdefulla. 

Detta borde egentligen vara självklart för alla skolor, framför allt för elevens bästa men 

också för klassläraren och modersmålsläraren.  

 

Det vore en fördel om det fanns möjlighet att de flerspråkiga eleverna lättare kunde ha 

tillgång till sin modersmålslärare. Detta för att vid behov kunna få stöd i skolämnen där 

elevens språkkunskaper brister och undvika att eleven hamnar efter i skolarbetet. 

Eleverna är förmodligen trötta efter en lång skoldag och skulle kanske känna större 

motivation att gå på modersmålsundervisningen om den låg under ordinarie skoltid. Det 

skulle kanske också betyda att eleverna lär sig mer när de är pigga och alerta. Vidare 

kan man diskutera, om modersmålsundervisning går att lägga under ordinarie skoltid, 

när ska det i så fall ske? Vilket ämne är det lämpligast att eleven går ifrån för att ha 

modersmålsundervisning? Ska detta ske när de enspråkiga eleverna har svenska? Kan 

detta jämföras med elever som lämnar lektioner för att gå till specialläraren?  

 

Det vore önskvärt att klassläraren och modersmålsläraren kunde ha ett nära samarbete. 

Detta för att klassläraren dels ska få information om elevens modersmålsundervisning 

och för att kunna stötta eleven i klassen. Dels ska kunna ge information till 

modersmålsläraren om vad eleven behöver träna på för tillfället eller hur de samarbetar 

inom ett tema men på olika språk. Det finns lärare som känner att de inte behöver ha 

någon kontakt med modersmålsläraren eller modersmålsundervisningen mer än att 

påminna eleverna om att närvara vid undervisningen. Det finns också lärare som menar 

att kulturen är sådan att klassläraren och modersmålsläraren inte har något samarbete 

Det är trist att vissa lärare har konstruerat den attityden man kan ju tycka att klassläraren 

skulle vilja få mer ingående information från modersmålsläraren om hur det går för 

eleven under lektionerna och på vilket sätt eleven utvecklas eller om utvecklingen står 

stilla. En viss förståelse kan man dock ha över att klassläraren inte hinner med att 

samarbeta med modersmålsläraren. Klassläraren måste ta itu med arbetsuppgifter 

exempelvis det administrativa samt gå på möten eller kurser. I en del klasser finns 

många flerspråkiga elever som har olika modersmålslärare och det skulle kräva tid att 

ha möte med varje modersmålslärare. Dessutom, ifall klassläraren har tid för ett samtal 

med modersmålsläraren, betyder det inte att modersmålsläraren har tid med 
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klassläraren. Modersmålslärarna har många elever i olika skolor som de ska pendla 

mellan och dessutom hinna få kontakt med de berörda klasslärarna i dessa skolor, det är 

inte konstigt om ett samarbete inte fungerar.  Man kan förstå att det blir svårt att få tid 

till ett bra samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare när situationen är som 

den är i dagsläget. Dock tycker man att snabb, kortfattad information skulle kunna 

förmedlas mellan lärare utan att behöva boka möte. På något sätt måste man ändå ha 

som mål att kunna planera in en träff någon gång med modersmålsläraren inom ramen 

för den arbetsplatsförlagda tiden. Det administrativa arbetet borde kunna läggas åt sidan 

en kort stund.  

 

Lärarna som intervjuades berättade om hur de tar in andra språk än svenska och 

engelska i klassrummet. När det kommer till att ta in elevernas modersmål i 

klassrummet så använder de inte någon metod eller arbetssätt för att få elevernas 

modersmål att utvecklas. Lärarna berättade att när det är Modersmålets Dag, en dag på 

året, brukar modersmålslärarna besöka klasser där det finns flerspråkiga elever som går 

på modersmålsundervisning. De berättar lite om olika länders kulturer och för att lära 

klassen några ord från respektive språk. I övrigt är inte modersmålsläraren i 

klassrummet.  Det förekommer att klassen får lära sig exempelvis en sång på ett 

modersmål eller att eleverna får tala om på sitt modersmål vad exempelvis en månad 

heter. Lärarna lämnar över det ansvaret på de flerspråkiga eleverna eftersom de inte 

själva kan de olika språken som finns i klassrummet och det gör att modersmålen bara 

används spontant i klassen.  

 

Den attityd en lärare har till flerspråkighet ger konsekvenser i hur undervisningen 

utformas. Anser lärare att flerspråkighet är någonting bra, både för eleven själv och för 

klassen, så uppmuntrar man det. Är lärare positivt inställd till flerspråkighet så använder 

man sig mer av språken i undervisningen. För att få in andra språk i undervisningen än 

svenska och engelska krävs kanske mer resurser. Tidsbrist för att hinna samarbeta med 

modersmålsläraren är något som flera lärare nämner i intervjuerna men som lärare 

behöver man ibland omvärdera vad som ska prioriteras i planeringen. Exempelvis 

istället för att planera tio lektioner i svenska så kan man planera nio svenska lektioner 

och planera en lektion som handlar om språk. Att lärarna inte riktigt vet hur de ska ta in 

modersmålen i undervisningen kan också bero på okunskap samt att de kan känna sig 

främmande för hur man ska hantera ämnet. Eftersom fler och fler skolor har elever som 

kan andra språk än bara svenska och engelska bör lärare få möjlighet till fortbildning i 

hur man undervisar elever i en flerspråkig klass. Det borde också vara obligatoriskt att 

lägga in andraspråksutbildning i kursplanen i lärarutbildningen. Elmeroth (2008), 

Axelsson (2013), Baker (2006) visar att med flera språk och flera kulturer i 

klassrummet finns möjligheter till mer kunskap och värdegrundande utbildning.  

Konsekvenser av att lärarna inte tar in mer av elevernas modersmål i sin undervisning 

kan leda bland annat till att eleverna känner att deras språk inte är värdefullt och det i 

sin tur kan leda till sämre skolresultat och utanförskap.  
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I ett flerspråkigt klassrum där man vill uppnå trygghet och ha motiverade elever 

behöver man arbeta aktivt med språken och lyfta modersmålen dagligen så att alla 

elever får känna sitt värde och vad de kan ge sina klasskamrater. Lärarna bör med små 

medel rikta uppmärksamheten på de flerspråkiga eleverna i klassrummet. Detta genom 

att ha ett genuint intresse för dem, deras bakgrund och deras språk, även om det rör sig 

om enklare vardagsfraser på elevernas modersmål. På detta sätt kan de flerspråkiga 

eleverna bli mer angelägna om att utveckla sitt modersmål men också det svenska 

språket, vilket är av stor vikt för att eleverna ska kunna delta i det svenska samhället på 

samma villkor som andra. 

 

Min undersökning är gjord på ett litet urval av lärare och det kan därför inte dras några 

generella slutsatser från dessa intervjuer. Studien visar ändå att lärarnas yrkesroll kräver 

att man reflekterar över hur man ska arbeta med flerspråkiga elever, vilket inte alla 

deltagande lärare i denna undersökning gör. 

 

Förslag till fortsatt forskning skulle vara att få veta flerspråkiga elevernas åsikter om 

vilka attityder de upplever att lärarna har gällande deras modersmål. Vidare vore det 

intressant att veta hur pass viktigt är det för de flerspråkiga eleverna att de får höra sitt 

modersmål i klassrummet.  
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Bilaga 1                      

    

Intervjufrågor till klasslärare 

1. Vilken är din pedagogiska utbildning?  

2. Vad har du för utbildning, kunskap och erfarenhet av andraspråksinlärning?  

3. Hur många av eleverna i klassen är flerspråkiga?  

4. Vilka olika modersmål förekommer bland dina elever?  

5. Är det många som har samma modersmål?  

6. Hur många av eleverna går på modersmålsundervisning?  

7. Finns det ett samarbete mellan dig och modersmålsläraren? (varför inte?) 

8. Hur ser samarbetet ut? Om det inte finns, skulle du vilja att det fanns? Hur skulle 

det se ut i så fall?  

9. Anser du att elever ska få undervisning i sina modersmål? Varför/varför inte?  

10. På vilket sätt i undervisningen uppmuntrar du eleverna till att utveckla sitt 

modersmål?  

11. I vilken situation får eleven använda sitt modersmål? 

12. Försöker du ta tillvara på de olika språken i undervisningen? Hur? 

13. Hur påverkar (de olika) modersmål(en) din undervisning? 

14. Lägger du märke till modersmålets betydelse för elevernas identitetsutveckling? 

Hur? 

15. Vad är din åsikt om att elever använder andra språk än svenska och engelska i 

skolan, exempelvis på lektioner och raster?  

16. Anser du att språk är en tillgång eller ett problem? 

17. Vilka fördelar kan du se med en mångkulturell och flerspråkig skola?  

18. Vilka nackdelar kan du se med en mångkulturell och flerspråkig skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


