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Sammanfattning  
Många skolor i Sverige idag har elever som är flerspråkiga. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i 

de tidiga skolåren arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling. Studien kommer även framhålla hur lärare beskriver 

att skolmiljön och hemmiljön influerar elevers lärande. Den teori som arbetet ligger till grund för är den sociokulturella 

teorin. Semistrukturerade intervjuer är den valda metoden för datainsamlingen. De lärare som intervjuas är behöriga i att 

undervisa i svenska som andraspråk eller har likvärdig kompetens i form av erfarenhet av arbetet med flerspråkiga elever. 

Lärare från olika skolor och kommuner har intervjuats till denna studie. Valet av antal lärare föreföll göra att den 

insamlade data för studien var tillräcklig efter den sjunde informanten. 

 

Resultatet visar olika arbetssätt och metoder som våra informanter använder för att stimulera flerspråkiga elevers 

språkutveckling. Enligt undersökningens resultat har omgivningen, hemmiljön samt skolmiljön en stor påverkan på 

barnens språkutveckling. Motivation är också en viktig faktor som har en inverkan på hur språket utvecklas. 
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1. Inledning 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 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” (Skolverket 

2011:222). 

 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär också att ett stort antal elever i 

skolorna har utländsk bakgrund. En ytterst central del i skolans ansvar att vägleda eleverna till 

att integreras i det svenska samhället. Detta är också en anledning till att svenska som 

andraspråk har blivit ett ämne i skolan. Svenska som andraspråk är ett ämne som undervisas i 

skolan med avsikten till att stötta flerspråkiga elevers språkutveckling, det vill säga elever 

som har ett annat modersmål än svenska.  I läroplanen står det att skolan är en social och 

kulturell mötesplats, och har i uppgift att främja lärande, utveckling, och lust att lära hos alla 

elever (Skolverket 2011).                        

 

De senaste åren har antalet flerspråkiga i samhället ökat. Axelsson (2009) poängterar att 

läraren har ett stort ansvar att ge eleverna rätt undervisning och stöttning. Han menar att 

läraren är nyckeln till flerspråkiga elevers språkutveckling. Enligt skolverket (2012) är språket 

en viktig grund för att läraren ska kunna förmedla ämneskunskaper till eleven. Skolverket 

menar att elever som inte har ett utvecklat språk blir begränsade och får svårigheter med 

lärandet inom andra ämnen som undervisas i skolan. Axelsson (2009) och Hyltenstam m.fl. 

(2012) skriver att språkutvecklingen främst sker i interaktion med andra. De menar att 

interaktionen med andra i klassrummet är en viktig del i språkutvecklingen där elever 

samspelar och utbyter språkkunskaper. 

 

Då vi båda är flerspråkiga och har i våra tidigare år haft svårigheter vad gäller 

språkutvecklingen bestämde vi oss för att genomföra denna undersökning. Intresset och 

nyfikenheten för hur skolan arbetar med att stimulera och stötta flerspråkiga elevers 

språkutveckling har växt inom oss. Hur arbetar skolan med flerspråkiga elever? Hur 

prioriteras den delen inom skolans undervisning? Vilka arbetssätt har lärarna för att stimulera 

elevernas lärande i språkutveckligen? I produktionsuppsatsen kommer vi att behandla hur 

lärare i de tidigare skolåren arbetar i undervisningen för att stötta flerspråkiga elever i deras 
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språkutveckling. Detta intresserar oss som blivande lärare, bland annat då tidigare forskning 

har visat att det finns svårigheter bland lärare vad gäller undervisningen och arbetet med 

flerspråkiga elevers språkutveckling. (Axelsson, 2009; Hyltenstam m.fl. 2012; Skolverket, 

2012). Dessa svårigheter har exempelvis handlat om hurvida undervisningen ska anpassas och 

formas utifrån elevernas behov. Härmed anser vi att det finns ett behov av mer nationell 

forskning för att öka kompetensen hos lärare i syfte till att stimulera flerspråkiga elevers 

språkutveckling. 
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2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i de tidiga skolåren beskriver att de 

arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling. Studien kommer även att undersöka vilken 

påverkan omgivningen, med fokus på hemmiljö och skolmiljö, har enligt lärarnas perspektiv 

för flerspråkiga elevers språkutveckling. Syftet tar utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

Hur beskriver lärarna arbetet med att stimulera flerspråkiga elevers språkutveckling? 

Hur beskriver lärarna att omgivningen, i form av skolmiljö och hemmiljö, påverkar elevernas 

språkutveckling? 
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3. Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel kommer centrala begrepp som är relevanta för denna studie att presenteras. 

Vi kommer lägga stor vikt vid begreppen flerspråkighet och motivation. Fokus kommer att 

vara på den sociokulturella teorin utifrån Vygotskijs tankar, då bland annat denna teori ligger 

till grund för språkutveckling. Vidare har vi valt att fördjupa oss i två begrepp som tillhör 

Vygotskijs teori; zone of proximal development (ZPD) och scaffolding (stöttning), där vi även 

använder Cummins (2000) modell för flerspråkiga elevers språkutveckling. Slutligen kommer 

vi att lyfta vad tidigare forskning säger kring våra forskningsfrågor, där fokus ligger på hur 

flerspråkiga elever stimuleras och stöttas i undervisningen samt hur skolmiljön och hemmiljön 

påverkar elevers lärande. 

 

3.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras begrepp som är kopplade till studiens innehåll och frågeställningar. 

3.1.1 Flerspråkighet 

Det har blivit allt mer vanligt runt om i världen att individer talar flera språk. Det kan bland 

annat bero på att människor flyttar runt om i världen på grund av flykt från krigsdrabbade 

länder, jobb eller studier (Hyltensam m.fl., 2012; Ladberg, 2003). Ladberg (2003) menar att 

flerspråkighet innebär att en individ kan tala två eller flera språk under sin vardag. Musk och 

Wedin (2011) definierar begreppet flerspråkighet som att människan har lärt sig två eller flera 

språk redan från början. Benckert, Håland och Wallin (2008) beskriver att inlärning av ett 

språk kan ske på två olika sätt, på ett succesivt sätt samt ett simultant sätt. Simultant sätt 

innebär att individen redan som barn har lärt sig två språk. Succesivt sätt handlar om att lära 

sig ett nytt språk fastän individen redan kan tala ett annat språk, exempelvis när denne flyttar 

till ett nytt land. Skolverket (2012) har visat att 20% av Sveriges barn och ungdomar har ett 

annat modersmål än det svenska språket. Woolfolk och Karlberg (2015) och Wallin (2008) 

menar att tvåspråkiga individer måste röra sig mellan två språk och kulturer men samtidigt 

bevara sin identitet. 

 

3.1.2 Språkmiljö 

Språkmiljö innebär hur miljön påverkar en individ till att lära sig ett språk. Språkmiljön har en 

påverkan på hur elever lär sig  ett språk, genom en social förstärkning lär sig barn språket 

(Svensson, 2009). Författaren menar vidare att även språkmiljön i hemmet har en påverkan 
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hos barns språkutveckling. För att utveckla ett andraspråk ska barn få stöd av föräldrar i 

hemmet.  

 

3.1.3 Motivation 

Woolfolk och Karlberg (2015) skriver om motivation och menar att motivation handlar om 

hur en individ agerar för att nå ett visst mål. Westlund (2012) samt Lundberg och Herrlin 

(2005) menar vidare att motivation är en drivkraft för att lära sig. Motivationen påverkas på så 

sätt av känslor som kan komma upp vid en aktivitet. Det finns två typer av motivation. Inre 

motivation som kommer inifrån och som består av personliga faktorer. Inre motivation 

tillfredsställer personliga intressen. Det finns även yttre motivation som handlar om de 

faktorer som påverkas av det sociala, såsom betyg och belöning (Woolfolk & Karlberg, 

2015). 

 

3.2 Sociokulturell teori 

"Språket är individens viktigaste redskap". (Vygotskij, 2001; Woolfolk & Karlberg, 2015:51). 

 

Vi har valt att utgå ifrån den sociokulturella teorin som tillhör den ryske psykologen 

Vygotskij. Teorin kan beskrivas i följande fyra principer: den första principen består av att 

barn tillverkar sin egen kunskap, den andra principen innebär att inlärning inte kan separeras 

från sociala sammanhang, den tredje principen innebär att språket spelar en stor roll i mental 

utveckling och den fjärde principen medför att lärandet kommer före utvecklingen (Woolfolk 

& Karlberg, 2015). Den kulturella utvecklingen hos ett barn sker först på samhällsnivå 

(interpsykologisk) och därefter på individnivå (intraspykologiskt). Den sociokulturella teorin 

är relevant för vår studie eftersom att den har sin utgångspunkt i den sociala miljön, där både 

kultur och språk har stor betydelse för att människan ska lära. Vygotskij menar vidare att 

människan får sin kunskap med utgångspunkt i kulturella och sociala sammanhang, det vill 

säga när det sker interaktion människor emellan (Säljö, 2011; Vygotskij, 2001). Teorin är 

därför en grundpelare för flerspråkighet och andraspråksinlärning. Vygotskij ser det 

individuella tänkandet som en produkt, och att det utvecklas genom sociala samspel och syftar 

på att människor lär sig av varandra (Vygotskij, 2001; Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Vygotskij (2001) tar upp olika begrepp som handlar om individens utveckling. Forskaren 

menar att barn lär sig genom varandra och att omgivningen har en stor påverkan för elevens 

kunskap samt språkutveckling. Vygotskij (2001) har utvecklat ZPD som står för Zone of 

 



Rebecka Tanzi & Maria Andos 

9 
 

proximal development (den proximala utvecklingszonen). ZPD beskrivs på tre nivåer (Bilaga 

2). Vid den första zonen klarar eleven inte av en uppgift på egen hand. Den andra zonen 

beskriver hur lärandet sker sker med hjälp av en som är mer kunnig, det vill säga en kamrat 

eller en läraren som stöttar eleven i utvecklingen, vidare menar Vygotski (2001) att 

utvecklingen sker i den zonen. I den tredje zonen klarar eleven av en uppgift på egen hand, 

det vill säga utan någon hjälp. Vygotskij (2001) påpekar att det är viktigt att hjälpa eleven så 

att denne inte tappar motivation eller blir frustrerad för att det är för svårt. För att eleven ska 

utvecklas på bästa möjliga sätt krävs det att uppgifterna ligger på elevens nivå. 

 

Vygotskij (2001) menar vidare att uppgifter ska ligga lite ovanför kunskapsnivån också och 

det är då lärandet sker med hjälp av stöttning (scaffolding). Scaffolding/stöttning är när elever 

stöttar varandra eller lärare stöttar elever vid inlärningen av ett språk, genom exempelvis 

dialog. När en lärare hjälper eleven med en uppgift sker stöttning, som i sin tur ska leda till att 

eleven kan klara av exempelvis en uppgift själv framöver. Vygotskij (2011) betonar starkt att 

elever lär sig bäst genom språk och samspel mellan varandra. På så sätt är detta väldigt viktigt 

när det handlar om elever som är flerspråkiga (Säljö, 2011). 

 

En välkänd kanadensisk andraspråksforskare, Cummins (2000), har utformat en modell och 

utgår ifrån Vygotskijs teori. Modellen består av språkliga nivåer, A till C, för flerspråkiga 

elevers språkutveckling (Bilaga 3). Cummins (2000) skriver att undervisningen oftast är 

anpassad efter kultur och normer vilket gör att andraspråkselever inte behärskar detta och på 

så sätt blir det svårare för dessa elever att ta till sig kunskap. Vidare menar Cummins (2000) 

att flerspråkiga elever bör följa modellen för att utveckla ett skolspråk. Cummins lyfter vidare 

att eleven bör få stöd i kontexten genom exempelvis bilder, och beskriver detta enligt 

kontextbundet/kontext reducerat. Vidare beskriver forskaren den tankemässiga energin eleven 

behöver lägga på en uppgift enligt kognitivt lätt/svårt. Ruta A består av enklare uppgifter där 

eleven inte behöver anstränga sig för att klara dessa, t.ex. vid vardagsspråk. Ruta B innehåller 

det tankemässiga, där kraven är större och eleven behöver anstränga sig lite mer. I detta fall är 

det vanligt att eleven får hjälp av läraren. I ruta C har eleven inget stöd i kontexten, 

uppgifterna består av t.ex. skrivuppgifter och fokus ligger då på skolspråk. Ruta D är inte lika 

efterfrågad då uppgifterna inte kräver någon förståelse för innehållet. Exempel på sådana 

uppgifter är instuderingsfrågor (Cummins, 2000; Skolverket, 2012).   
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3.3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer att presentera tidigare forskning med koppling till studiens 

forskningsfrågor. 

3.3.1 Undervisning av flerspråkiga elever 

Musk och Wedin (2011) påpekar att det är sällsynt att en individ som har två eller flera språk 

behärskar alla språk fullt ut. Det förekommer att flerspråkiga individer ofta kodväxlar när de 

talar, det vill säga att personen kan komma att byta språk mitt i yttrandet. Föräldrar samt 

lärare oroar sig över att barnen ska blanda ihop språken och även att de inte kommer kunna 

hålla isär dem när det behövs (Musk & Wedin, 2011). Westlund (2012) skriver om en studie 

som visar att lärarens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska uppnå 

kunskapskraven och utveckla språket. Forskningen visar att god undervisning kan 

kompensera den fattiga skriftspråkliga miljön. Gibbons (2013) poängterar att om en elev 

skulle säga fel är det viktigt att läraren inte rättar eleven direkt, utan ger eleven möjligheten att 

omformulera sig eller ger verktygen till att utvecklas. Författaren menar att läraren ska ge stöd 

till eleven och stötta eleven till att klara sig själv. För att eleven ska utveckla språket är det en 

fördel att läraren använder sig av öppna frågor. Eleverna får då möjligheten att svara med en 

längre mening (Gibbons, 2013). 

  

Klassrumsinteraktioner är en givande faktor för att flerspråkiga elever ska samtala och 

diskutera (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008). Klassrumsinteraktioner kan delas in i tre 

variationer som Hajer (2004) tar upp. Den första är att samtala i helklass, där alla i klassen 

samtalar med varandra. Den andra interaktionen är att samtala i smågrupper och den sista är 

samtal mellan elev-lärare. Under alla dessa tre klassrumsinteraktioner får eleverna möjlighet 

att samtala, men under helklassundervisning menar Gibbons (2013), Cummins (2000) samt 

Wedin (2011) att eleverna inte utvecklar språket lika mycket som vid grupparbeten. Vid 

grupparbeten menar Gibbons (2013) att eleverna både får möjlighet att producera eget tal och 

höra ett talat språk. Det är viktigt att lärare stöttar eleverna vid samtal genom att uppmuntra 

dem till att samtala och diskutera. 

 

Björk och Liberg (1999 i Ekermo och Sunnerud 2014) lyfter att alla barn lär sig på olika sätt 

och behöver därför även bli erbjudna olika arbetssätt. Gibbons, 2006 (i Ekermo & Sunnerud) 

lyfter att läsning och skrivning i grupp resulterar i att alla elever involveras, särskilt elever 

med svenska som andraspråk. Westlund (2012) menar att undervisningen bör vara varierad 
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och anpassad efter varje elevs behov, där eleven utmanas och utvecklas. Vidare menar 

författaren att undervisningen ska vara strukturerad och bestå av rutiner. Damber (2010) 

påpekar att variation av arbetssätt, exempelvis dramatisering, boksamtal och olika sätt att 

bearbeta texter gynnar elevers attityd i positiv anda, och eleverna lyckas bättre i skolan. 

Kirova och Emme (2015) lyfter ett sätt där gruppkonversationer sätts i fokus för att elever ska 

känna sig bekväma och trygga i skolan. Fokus ligger i att eleverna med hjälp av 

gruppkonversationer ska kommunicera för att lära känna, och interagera med varandra. 

Damber (2010) framhåller att mindre klasser är en fördel, och menar vidare att det förbättrar 

förutsättningarna för eleverna då de får större möjligheter att utveckla nära elev- och 

lärarrelationer. Damber (2010) påpekar att en mindre klass skapar en sällskaplig miljö, vilket 

präglar ett gynnsamt klassrum för prestation. En annan faktor som gynnar hög prestation är att 

det finns tillgång till läsmaterial i ett klassrum. För att skapa bättre förutsättningar för läs- och 

skrivaktiviteter är det till fördel att ett klassrum är rikt på litteratur (Postlethwaite & Ross, 

1992 i Damber 2010).  

 

3.3.2 Motivation för språkinlärning 

Forskning visar att inre motivation är viktig för att eleven ska kunna lära sig ett andraspråk. 

Detta innebär att individen tycker att det är intressant och lustfyllt, och för att få en inre 

tillfredställelse siktar individen mot att uppnå uppsatta mål (Al-Ghamdi, 2014). Yttre 

motivation innebär däremot att sikta mot något för dess fördelar. Viljan är att sträva efter att 

förtjäna en belöning, t.ex. att klara examen eller att få en högre position. Vidare beskriver 

andra forskare Ryan och Deci (2000:233 i Al Ghamdi 2014), att yttre motivation innebär att 

göra något för att få ett bra resultat. Belöningssystem som tillhör det behavioristiska 

tillvägagångsättet kan vara ett effektivt verktyg för att motivera elever till önskat beteende. 

Detta kan exempelvis vara genom att tilldela eleven en "guldstjärna" när den har gjort ett bra 

jobb. Hög motivation eller drivkraft har en påverkan på språkutveckling den. Om en elev har 

hög motivation utvecklas språket på så sätt starkare.  

 

Figuera Flores (2015) har genomfört en forskning som visar att internet är en fördel till 

elevers motivation. Forskaren har genomfört en metod som kallas för ”Gamefication”. 

Metoden går ut på att använda sig av olika datorspel under lektionen för en ökad 

språkutveckling. Denna metod visade att eleverna fick en ökad motivation för inlärning av ett 

andraspråk. Liu och Chen (2011) menar att motivation är en av de viktigaste faktorerna och 
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att motivation är grunden till en positiv inställning för att uppnå sina mål. Utan motivation 

kan eleven uppleva stress och nervositet som leder till ångest. Björk och Liberg (1999 i 

Ekermo och Sunnerud 2014) skriver att barn bör arbeta på ett varierat sätt för att motiveras 

mer och nå bästa resultat. 

 

3.3.3 Omgivningens påverkan på elevers lärande 

Salameh (2012) skriver att majoriteten av världens barn är flerspråkiga. Ett flerspråkigt barn 

kan fler ord som förknippas med hemmet och familjen på sitt modersmål än på det andra 

språket. När det kommer till det andra språket, vilket i detta fall handlar om det svenska 

språket, så kan barnet fler ord som förknippas med skolan. Vardagsspråk och skolspråk är 

centralt för andraspråksinlärning och elever i grundskolan (Skolverket, 2012). Till en början 

blir fokus på vardagsspråket, det vill säga ett enklare språk som är nödvändigt för att göra sig 

förstådd i vardagliga sammanhang. Skolmiljön skapar däremot ett mer utvecklat skolspråk, 

vilket innebär ett språk som är baserat på ämneskunskaper (Skolverket, 2012). Wedin (2011) 

menar att det är viktigt att andraspråkselever möter språk på en relevant nivå, det vill säga en 

nivå som är lagom och varken för hög eller för låg, för att få goda möjligheter till 

språkutveckling. 

 

"Kunskap konstrueras genom aktiv handling i en social miljö" (Hagtvet, 2004:7). 

Med detta menar Hagtvet (2004) att barn lär sig genom att utforska och uppmuntras med hjälp 

av pedagogiska aktiviteter, där fokus ligger på samtal där den vuxne förmedlar de sociala 

koderna till barnet. Hagtvet (2004) nämner att en stimulerande miljö är en förutsättning som 

hjälper barn att utveckla mer avancerade språkliga färdigheter.  

 

"Talspråklig utveckling är beroende av miljön" (Hagtvet, 2004:99). 

Hagtvet (2004) menar att språkutvecklingen inte kommer "automatiskt". Miljön påverkar 

barns kommunikationsförmåga på så sätt att det blir mer nyanserat, det vill säga att de lär sig 

att uttrycka sig situationsberoende, samt använda språket för att lösa problem (Hagtvet, 2004). 

Forskning visar att språkutveckling hos barn bearbetas beroende på hur mycket språk de 

upplever samt kvaliteten på språket. Med kvalité innebär det att t.ex. vuxna främjar ett 

konstruerat och varierat ordförråd. Ett exempel kan vara det språk föräldrar använder under 

måltiderna (Hagtvet, 2004). Hagtvet (2004) poängterar att muntlig språkutveckling flyter på 

utan ansträngning. Detta för att talspråket är en livsnödvändig färdighet. Detta innebär att alla 
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barn kommer i kontakt med talspråklig stimulering i vardagen. Hagtvet (2004) skriver vidare 

att när en vuxen använder ett barnanpassat språk i vardagen, bidrar detta till en positiv 

språkutveckling hos barn. Med barnanpassat språk innebär det att vara övertydlig och namnge 

alla föremål i miljön och omgivningen.  

 

Hagtvet (2004) nämner att pedagoger kan skapa lärande, men för att skapa lärande måste 

stimuleringen ske utifrån barnets förutsättningar och initiativ. Ifall eleven inte visar intresse 

och inte är mottaglig för lärandet, finns det enligt Vygotskij (2014) en lösning för detta 

didaktiska dilemma. Vygotskij (2014) menar att pedagogen är den som har ett aktivt ansvar 

för att vägleda barnet. Vidare beskriver Vygotskij (2014) att barnet konstruerar sin kunskap 

med hjälp av dialog. Detta innebär att den vuxne vägleder barnet genom att kommunicera 

med eleven, ge ledtrådar, ställa frågor och stötta eleven i språkutvecklingen (Hagtvet, 2004). 

Skolverket (2007) tar även upp att skolan är samhällets viktigaste redskap för att kunna hjälpa 

och stötta elever. Musk och Wedin (2010) poängterar att det finns olika faktorer som påverkar 

elevers skolresultat, både kulturella och psykosociala som exempelvis en stressig miljö. 

Vidare menar forskarna att flerspråkiga elever har olika kunskaper och når ett sämre 

skolresultat än enspråkiga elever med svenska som modersmål. Liu och Chen (2011) har 

också gjort en undersökning som visade att miljön, inlärningsmetoder, självförtroende samt 

familjebakgrund har en påverkan på elevers språkinlärning.  
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva den valda metoden för denna studie. Vi kommer 

även att redogöra för de olika urvalen som ligger till grund för genomförandet. Slutligen 

beskrivs hur datamaterial har samlats in och de forskningsetiska principerna som vi har 

förhållit oss till kommer även att presenteras. 

 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Christoffersen och 

Johannessen (2015) skriver att kvalitativa intervjuer är den mest användbara metoden för att 

samla in data. Metoden gör det möjligt att få fylliga och mer detaljerade svar. Dessutom kan 

forskaren enkelt ställa följdfrågor. Utifrån Christoffersen och Johannessens(2015) påstående 

ansåg vi att denna metod var lämplig för vår studie, då strävan var att få så utförlig och 

detaljerad data som möjligt. Enligt Bryman (2011) innebär kvalitativ forskning att forskaren 

bland annat samlar in material för att ta reda på en social verklighet. På detta sätt är forskaren 

mer flexibel och kan utifrån sina frågeställningar samla in de material som är lämpligt. 

Metoden tillåter spontanitet och anpassning mellan deltagare och forskare. Vid en kvalitativ 

forskning är relationen mellan forskaren och deltagaren informell, det vill säga att deltagaren 

har större utrymme att uttrycka sig mer, än vid en kvantitativ forskning (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Patel och Davidsson (2003) hävdar vidare att genom intervjuer får 

forskaren en djupare förståelse samt större uppfattning av informantens svar. 

 

4.2 Urval 

Urval syftar på att vi som forskare avgör villka som ska delta i studien. Under studien har en 

intervjuguide använts och utgåtts ifrån vid varje intervjusituation (Bilaga 1). När 

intervjufrågorna var klara, söktes lämpliga informanter, det vill säga personer som kan tänka 

sig ställa upp på en intervju och besvara intervjufrågorna. Valet av informanter gjordes utifrån 

vissa kriterier, vilka var att lärarna arbetar i årskurs 1-3 samt att de har erfarenheter av 

flerspråkiga elever eller utbildning inom svenska som andraspråk. Christoffersen och 

Johannessen (2015) menar att forskare bör utgå ifrån kriterieurval innan en undersökning 

påbörjas. Informanterna söktes på så sätt att vi kontaktade flera rektorer på olika skolor i olika 

kommuner. Detta då vi var i behov av stöd med att få tag på lärare som undervisar eller har 

erfarenheten av arbetet med flerspråkiga elever. Rektorerna som vi var i kontakt med gav oss 
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kontaktuppgifter till flera lärare som de ansåg var lämpliga för denna undersökning. 

Intervjuerna genomfördes med totalt sju lärare som arbetar med elever i årskurs 1-3 samt 

undervisar flerspråkiga elever. Anledningen till att vi valde lärare som arbetar i årskurs 1-3 är 

för att vi själva kommer att arbeta med denna åldersinriktning i vårt kommande yrke. Vi har 

valt att benämna lärarna med siffror i studien, då de är anonyma. Av de sju lärare som 

intervjuades har sex av dem mer än åtta års erfarenhet av elever som är flerspråkiga. Sex av 

sju lärare är utbildade inom svenska som andraspråk. Lärare två är den informant som inte är 

utbildad inom svenska som andraspråk. Dock har hon arbetat med andraspråkselever i 

tillräcklig utsträckning för att hon skulle kunna bidra i studien.  

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under veckorna 12-15. Brymans (2011) anvisningar om 

intervjuguide är något vi har utgått ifrån, då valet av intervjuer var semistrukturerade. 

Semistrukturerade intervjuer ger informanten möjlighet  att svara öppet, alltså med egna ord. 

Utifrån författarens påstående valde vi att ställa öppna frågor. Våra öppna frågor innefattade 

bland annat "hur" och "varför", då vi inte ville ha ett slutet svar som exempelvis "ja" eller 

"nej". Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver vidare att en semistrukturerad intervju 

består av en intervjuguide som bildar en utgångspunkt för intervjun. Intervjuguiden innehåller 

oftast underfrågor eller underpunkter. Detta för att forskaren ska få  fördjupad information 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

Samtliga intervjuer utfördes på eftermiddagen eftersom att det passade informanterna bäst. Vi 

valde att genomföra intervjuerna tillsammans. Detta för att hjälpas åt och vara flera ögon och 

öron för att uppmärksamma allt som sker och sägs under intervjun. Under intervjuerna 

antecknade en av oss medan den andra ställde frågorna. Fyra informanter intervjuades på 

respektive skola och klassrum medan tre intervjuer utfördes genom telefon, då informanterna 

inte hade möjlighet att träffas. Intervjuerna utfördes i klassrummen eftersom att det var platser 

där vi kunde få en lugn miljö, samt prata ostört. Under telefonintervjuerna spelade vi in 

samtalet med en mobiltelefon för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna, samt transkribera. 

Bryman (2011) hävdar att fraser samt uttryck som kan vara viktiga kan förloras om endast 

anteckning sker. Därför valde vi att spela in intervjuerna.  De intervjuer som genomfördes via 

telefon spelades in med en annan telefon medan högtalare var på. Transkriberingen 

genomfördes genom att vi lyssnade på en intervju i taget. Vi skrev ner frågorna som vi ställde 



Rebecka Tanzi & Maria Andos 

16 
 

under intervjun och det informanten svarade. Efter transkriberingen lyssnade vi igenom 

intervjun med transkriptionen framför oss. Detta menar Braun och Clarke (2006) alltid bör 

göras. 

 

Intervjuerna tog ca 35-45 minuter. Tiden berodde på informanterna, det vill säga hur mycket 

de hade att säga samt hur snabbt/sakta de pratade. Innan vi intervjuade informanterna 

meddelade vi syftet med studien och frågeställningarna. Detta för att informanten ska få en 

inblick i vad studien handlar om. Vi valde även att skicka ut frågorna innan intervjun 

genomfördes i syfte att informanterna skulle få läsa igenom dem, fundera över dem samt 

förbereda sig. Under intervjuns gång försökte vi vara väldigt följsamma och vi ställde även 

följdfrågor om vi kände att informanten inte svarade tillräckligt. Christoffersen och 

Johannessen (2015) menar att datainsamling ska pågå tills en forskare inte får in mer data. 

Detta innebär att forskaren samlar in den data som behövs i förhållande till 

forskningsfrågorna. I vårt fall ställde vi frågor samt följdfrågor tills vi kände att vi fick svar på 

våra forskningsfrågor. Som tidigare nämnts har valet av öppna frågor gett oss möjligheten att 

styra frågorna i den omfattning tills att vi betraktade det vara tillräckligt för denna 

undersökning. 

 

4.4 Databearbetning och analys 

Bryman (2011) talar om metodansatsen ”tematisk analys”. Tematisk analys är en given metod 

att utgå ifrån när det kommer till kvalitativ data. Vi har därför valt att analysera resultatet 

genom att använda tematisk analys. Bryman (2011) skriver att vid en tematisk analys sökes 

teman i insamlad data. För att analysera intervjuerna så strukturerat som möjligt har vi valt att 

utgå ifrån Braun och Clarkes (2006) sex steg för analys av data. Till en början bekantade vi 

oss med empirin, vilket Braun och Clarke (2006) menar är första steget en forskare ska göra. 

Vi gjorde det genom att noggrant läsa igenom insamlad data. Det andra steget bestod av att 

koda texten och detta gjordes genom att samla nyckelord. Stycken och meningar har kodats, 

genom att markera dessa med överstrykningspenna. Anledningen till att vi valde att koda 

stycken och meningar var för att få en ökad förståelse av data, det vill säga förstå 

informanternas svar i ett större sammanhang. Braun och Clarke (2006) menar att kodning är 

en metod för att hitta mönster genom att identifiera och analysera det insamlade materialet. 

Under steg tre menar Braun och Clarke (2006) att forskare bör sortera och kategorisera koder 

för att skapa teman. Detta genomfördes genom att jämföra koderna med varandra, för att 
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sedan gruppera dem i teman och underteman. Vissa teman var inte hållbara då det inte fanns 

tillräckligt med stöd för dem. Vi formulerade då om dessa till nya teman, vilket även Braun 

och Clarke (2006) påpekar att forskaren kan göra. Vid steg fyra hävdar Braun och Clarke 

(2006) att forskaren bör granska teman, vilket gjordes på så vis att vi försökte hitta likheter 

och skillnader mellan informanternas svar för att avgöra om temana är hållbara. Vid nästa 

steg, vilket är steg fem, namngav vi teman utifrån svarens innehåll. Vidare hävdar Braun och 

Clarke (2006) att det ska finnas en tematisk struktur som är sammanhängande i förhållande 

till forskningsfrågorna. Slutligen, under steg sex sammanställde vi alla teman och 

underteman, vilket Braun och Clarke (2006) menar är det sista steget i processen. Därför 

börjades skrivandet på studiens resultat. 

 

4.5 De forskningsetiska principerna 

Det är viktigt att forskare är etiskt medvetna (Bryman, 2011). Vid en intervju är det 

betydelsefullt att förhålla sig till de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidenskravet och nyttjandekravet. Innan intervjun startade informerades 

lärarna om att de kan välja att avbryta deltagandet närsomhelst under processens gång. Vidare 

meddelade vi om vilken betydelse informantens bidrag har i studien (Informationskravet). 

Efter detta fick informanterna välja om de vill delta eller inte, och alla gav oss ett 

godkännande på det (samtyckeskravet). Innan intervjun meddelades även att alla 

personuppgifter förvaras anonymt, det vill säga att ingen kommer åt dem, vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet. Då lärarna är anonyma i denna studie har vi, som tidigare skrivits, valt 

att benämna informanterna enligt siffror. Vidare nämnde vi också att allt insamlat material 

enbart nyttjas till studien och inga andra ändamål (Nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2011). 

Efter att studien är helt klar kommer vi förvara det empiriska materialet på ett säkert ställe där 

obehöriga inte får tillträde. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Utifrån diskussioner vi har haft med olika lärare och studenter, har vi fått en vetskap om att 

det inte finns tillräcklig med forskning kring flerspråkighet. Vår avsikt var att utöka vår egen 

kunskap inom området, och få en input till vårt framtida yrke. Avsikten var även att dela 

denna studie kring flerspråkighet med andra lärare inom vår yrkeskår. Vi utgick ifrån 

Brymans (2011) intervjuguide som metod för att samla in tankar utifrån lärarnas kunskap och 

erfarenheter. Vi har valt att ha semistrukturerade intervjuer, dels för att ha en intervjuguide 
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men också för att ha möjlighet att ställa följdfrågor. Med utgångspunkt i semistrukturerade 

intervjuer fick vi svar på våra forskningsfrågor. Vi valde bort observation och enkäter. 

Enkäter valdes bort bland annat för att de oftast används i kvantitativa studier, vilket vi ansåg 

inte var lämpligt för oss i denna studie då vi strävade efter att få fylliga och utförliga svar. 

Observation valdes bort för att vi skulle behöva vårdnadshavares tillåtelse (Vetenskapsrådet, 

2011) och med tanke på den tidsram vi hade för undersökningen passade intervjuer bäst till 

studien. Vi valde tematisk analys eftersom vi anser att den var användbar till denna studie, då 

vi enkelt kunde besvara våra forskningsfrågor genom att hitta teman. När man använder 

tematisk analys är det viktigt att lyssna med ett öppet sinne till informanten, vilket vi gjorde 

under intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). 

 

Hartman (2001) lyfter begreppen validitet och reliabilitet. Validitet innebär att 

forskningsmaterialet är relevant för problemställningen, och att det finns en samstämmighet 

mellan problem och material. Vi valde att skicka intervjufrågorna i förväg, för att 

informanterna ska få tid för att förbereda sina svar. Valet av detta gjorde att vi fick tydliga och 

genomtänkta svar till våra intervjufrågor, vilket vi är nöjda med. Dock valde vi sedan bort 

några frågor när vi började skriva på resultatet då vi ansåg att de inte besvarade studiens 

frågeställningar. Det vi skulle kunna ha gjort annorlunda är att testintervjua en lärare innan vi 

går ut till informanterna, detta för att konstatera ifall frågorna är hållbara. Reliabilitet innebär 

att materialet ska vara pålitligt. Det insamlade materialet ska vara tillförlitligt (Hartman, 

2001). Vi valde att intervjua erfarna och utbildade lärare för att få relevanta och 

erfarenhetsbaserade svar.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av insamlad data. I resultatet besvaras studiens två 

frågeställningar: Hur beskriver lärarna arbetet med att stimulera flerspråkiga elevers 

språkutveckling? och Hur beskriver lärarna att omgivningen, i form av skolmiljö och 

hemmiljö, påverkar elevernas språkutveckling? De sex teman som har valts och som anses 

besvara studiens frågeställningar är följande; material, undervisning, individanpassning, 

motivation, bedömning och språkmiljö. Varje tema utrymmer därefter i ett antal underteman. 

Under hela resultatsdelen kommer ordet elever att användas och syftar på flerspråkiga elever. 

 

5.1 Material  

Följande tema beskriver hur arbetet av flerspråkiga elevers språkutveckling kan se ut i 

klassrummet. I temat framkommer tre underteman som har valts att benämnas; bilder, samtal 

kring texter och arbete utan färdigställt material. 

 

5.1.1 Bilder  

Det empiriska materialet visar att lärarna till stor del arbetar med bilder, samt att arbetet med 

bilder kan ske på många olika sätt. En aspekt som lärarna nämner är att arbeta med ord och 

bilder, det vill säga, förstå ordet genom bilden. Bilder gör det enklare och tydligare för elever 

att förstå språket och sammanhanget. Ifall en elev exempelvis inte skulle förstå ett ord, kan 

läraren stärka med en bild på ordet för att göra det mer konkret för eleven. En lärare nämner 

att denne tänker mycket fonetiskt, och menar vidare att barn ska prata mycket och bör komma 

i kontakt med ord och bilder. Läraren nämner dessutom att det är viktigt att vara övertydlig 

och visa bilder ofta och sätter upp bilder som stöd i klassrummet för att eleven ska få det mer 

konkret och tydligt i sin vardag. En annan lärare berättar att de har ett bildschema för att 

eleven ska få möjlighet att veta exakt vad de ska arbeta med under dagen, vilket också blir 

mer tryggt för eleven att veta vad som väntar dem. En annan lärare, som också arbetar med 

bilder, hävdar att teorier visar att konkreta bilder är givande för elevers utveckling av 

andraspråk. 

  

Jag börjar alltid med konkret material såsom bilder eller liknande. Jag har valt att arbeta med 

bilder för att det är konkret, och enligt teorier inom andraspråksutveckling bör läraren börja 

konkret och kontextbundet för att sedan gå över till abstrakt och kontextbundet, och så 

småningom gå över till abstrakt och ej kontextbundet (Lärare 4). 
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I citatet poängterar läraren vikten av att arbeta med bilder och ord i undervisningen. Citatet 

belyser dessutom att, till en början bör undervisningen bestå av konkret material för att 

förenkla språkutvecklingen. 

 

Vidare visar empirin ett annat arbetssätt med bilder. En lärare arbetar med ett specifikt 

material av bildstöd som heter Fonomix. Materialet visar både bilder och bokstäver. På varje 

bild finns en bokstav och munrörelserna för hur ljudningen av bokstaven sker. Om läraren 

exempelvis visar bokstaven R så kan det vara svårt för eleven att ljuda bokstaven, men när 

eleven får bildstöd menar läraren att förståelsen för ljudandet av bokstaven förenklas. På 

bilden visas tydligt en mun som visar hur artikulationssättet sker, det vill säga hur munnen ska 

röra sig när uttalet av bokstaven sker. Läraren påpekar att arbetet med Fonomix har hjälpt 

många elever som inte har de svenska bokstäverna i sitt eget modersmål. 

 

Materialet visar en tydlig bild för eleverna hur de ska uttala bokstaven. Ibland räcker det med att 

eleven ser bilden utan bokstaven, det vill säga att de ser hur uttalet och artikulationssättet sker 

för att de ska veta vilken bokstav det är. Hade eleverna inte fått se bilder på hur uttalet går till 

hade det varit betydligt svårare för dem att lära sig bokstäverna (Lärare 3). 

 

Eleverna har lärt sig bokstäverna, samt uttalet av dem med hjälp av bilder som visar hur 

artikulationen ska ske. Vi uppfattar att lärarna arbetar mycket med bilder som stöd för att 

eleverna ska få stöttning i utvecklandet av språket. Analysen visar även att fokus ligger på 

uttal och artikulationssätt. Lärarens fokus är att stötta eleverna, främst i talförmågan, för att 

eleverna till en början ska bekanta sig med bokstäverna.  

 

5.1.2 Samtal kring texter 

Det empiriska materialet visar att de intervjuade lärarna använder bland annat skönlitteratur i 

undervisningen. Texterna som eleverna ska läsa behöver ha ett tydligt och enkelt språk. 

Lärarna menar vidare att eleverna läser texter på sin nivå och skriver utifrån sina 

förutsättningar. Textsamtal elever emellan fungerar även om eleverna har läst olika svåra 

texter. Eleverna samtalar då exempelvis om vilka karaktärer som finns i berättelsen, de 

beskriver karaktärerna, samtal och beskrivningar kring miljön sker, berättelsens händelse (till 

exempel vilket problem som finns och hur det löses). Samtal kan även ske utifrån allmänna 

frågor som till exempel "Vad var intressant i texten? Vad blev du förvånad över? Vad förstod 
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du inte?".  Lärarna utgår ifrån sina erfarenheter och berättar att högläsning är något som 

elever tycker väldigt mycket om. Dessutom är det ett tillfälle för läraren att förklara svåra ord 

som uppstår under läsningen, och reflektera kring det som läraren läser, gemensamt med 

klassen. 

 

Vi har läsgrupper där eleverna läser samma böcker, ibland ställer jag frågor till eleverna, utifrån 

texten, mellan och bortom raderna. Ibland får de själva ställa frågor där andra elever svarar, då 

ser jag hur pass bra de har förstått texten och vilka ord de använder (Lärare 7). 

 

Citatet belyser att elever läser skönlitterära böcker i läsgrupper, för att sedan diskutera 

böckerna. Det blir härmed möjligt för läraren att bedöma om eleven begriper det lästa eller 

inte. Det verkar som att läraren använder läsgrupper i undervisningen, där eleverna samspelar 

och utbyter kunskaper med varandra. 

 

5.1.3 Arbete utan färdigställt material 

I datainsamlingen framgår det att några lärare arbetar utan färdigt material som exempelvis 

läroböcker. Lärarna utgår ifrån elevernas kunskapsnivåer och formar undervisningen utefter 

deras behov. En lärare menar att det blir för begränsat att utgå ifrån ett färdigt material. Elever 

som inte har svenska som förstaspråk och som ännu inte har utvecklat det svenska språket bör 

arbeta utan färdigställt material. Läraren syftar vidare på att materialet oftast är för svårt i 

början för flerspråkiga elever. Det viktiga är att ta fram vad eleven kan och vad denne behöver 

utveckla för att läraren ska kunna planera en intressant och lärorik undervisning.  

 

Jag har valt att inte arbeta med färdigställt material, detta för att anpassa till eleven individuellt. 

Mina elever behöver ligga på en nivå utifrån vilka de är och inte utifrån en bok. Jag vill försöka 

fånga alla elever utifrån deras nivå (Lärare 1). 

 

Citatet ovan belyser att läraren arbetar genom att utgå ifrån individens nivå för att utveckla 

språket. Läraren menar att denne inte använder något specifikt material. Analysen visar att 

elever inte behöver någon specifik lärobok eller färdigställt material för att utveckla sitt 

andraspråk, utan läraren arbetar utifrån elevens behov för att den ska utvecklas.  
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5.2 Undervisning 

Temat undervisning belyser hur arbetet med flerspråkiga elevers språkutveckling kan se ut i 

klassrummet. I temat framkommer två underteman som vi har valt att benämna interaktion 

och kreativt skapande. 

 

5.2.1 Interaktion 

I studiens data framgår det att lärarna arbetar på ett varierat sätt. Materialet visar vidare att 

elever ofta får arbeta tillsammans i mindre grupper för att ta hjälp av varandra. Empirin visar 

vidare att läraren skapar tillfällen för eleverna där de har ett kooperativt lärande. Material byts 

ut mot exempelvis att arbeta i smågrupper och lärandet sker genom interaktion. En annan 

lärare betonar att kooperativt lärande är betydelsefullt när eleven utvecklar ett andraspråk. En 

lärare arbetar mycket med diskussioner i smågrupper. Diskussionerna tas sedan upp i 

helgrupp i form av tankekartor. Detta är ett sätt att få upp olika tankar och idéer kring ett 

ämne hos eleverna. Genom dessa övningar menar läraren att eleverna får möjlighet att träna 

bland annat sin talförmåga. En annan lärare menar att när elever arbetar tillsammans i grupp 

skapas dialoger som utvecklar språket. 

 

Barn lär sig av varandra genom diskussion. Eleverna behöver använda diskussion och språk som 

ett verktyg i sin andraspråksutveckling (Lärare 4).  

 

Läraren menar i sitt yttrande att elever utvecklar sitt andraspråk genom interaktioner med 

varandra. Enligt analysen kan diskussion möjligen vara ett sätt där elever samspelar och lär 

sig av varandra. Lärarens utsaga stärker resonemanget om att kooperativt lärande är en 

givande faktor för att utveckla ett andraspråk. 

 

5.2.2 Kreativt skapande 

I empirin framkommer det att flerspråkiga elever har svårt att uttrycka sig i tal och skrift för 

att språket inte räcker till. Det är därför viktigt att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på 

andra sätt, till exempel genom kreativt skapande. Några metoder som en av lärarna tar upp är 

att jobba i arbetslag utifrån gestaltning, filmer, skapa eget material samt studiebesök. Genom 

att exempelvis spela in en film kan eleverna uttrycka sig med hjälp av kroppsspråk och andra 

metoder. En lärare berättar att alla elever har en portfolio. I portfolion samlar eleverna 
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material som de själva har skapat. Materialet kan bland annat bestå av bilder som eleverna har 

skapat genom att uttrycka sina tankar och känslor. 

 

Vi arbetar mycket med kreativt skapande så att eleverna kan visa sina tankar genom bild, film, 

lera etcetera (Lärare 4). 

 

I citatet ovan menar läraren att arbete med att skapa film, rita bilder eller arbeta med lera 

hjälper eleverna att arbeta utan att behöva starka språkkunskaper. Det verkar som att många 

elever klarar av att utföra uppgifterna fast än att det brister i språket. 

 

5.3 Individanpassning 

Temat individanpassning kommer att innehålla hur lärare arbetar med individanpassning i 

undervisningen. 

 

Det empiriska materialet visar att lärare alltid bör utgå från eleven och dess behov samt att 

materialet anpassas till varje elevs förutsättningar. En lärare berättar att denne alltid försöker 

utgå ifrån elevernas skolbakgrund och kunskapsnivå samt förkunskaper liksom personliga 

förutsättningar. Vidare menar läraren att lärandet ska vara lustfyllt genom att skapa 

stimulerande och utmanande uppgifter. Ett sätt att göra detta möjligt är genom att skapa en 

relation med eleverna och lära känna deras intressen. En annan lärare hänvisar till Vygotskij 

och syftar på att eleverna behöver använda diskussion och språk som ett verktyg i sin 

andraspråksutveckling. Lärande ska vara lustfyllt och därför är det viktigt att skapa en relation 

med eleverna och att läraren lär känna dem och deras intressen. 

 

Det är viktigt med individanpassning eftersom uppgifterna måste alltid vara utmanande men inte 

allt för svåra (Lärare 4). 

 

Läraren beskriver att denne utgår ifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon och att 

individanpassning har en stor betydelse för att utmana och stimulera elevers lärande. 

Analysen visar att läraren utgår utifrån individens nivå och intresse. 

 

I datainsamlingen framgår det att lärarna bland annat utgår ifrån elevers individuella 

utvecklingsplan (IUP) för att anpassa undervisningen. I en IUP framgår det vilka specifika 

behov elever har och hur läraren bör arbeta för att stötta eleven. Det är bland annat fokus på 
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att elever ska känna sig trygga och trivas i miljön i skolan för att ta del av undervisningen på 

bästa möjliga sätt. Specialpedagogen är en hjälpande hand som finns till för att stötta både 

elev och lärare när det gäller elevers särskilda behov. Eleven, läraren och specialpedagog 

skriver tillsammans ner elevens förmågor, samt dennes svårigheter. 

   

Vissa behöver sitta långt bak och vissa har som en kudde att sitta på. Vi har skärmar för de 

elever som har svårt att koncentrera sig (Lärare 3). 

  

Citatet visar att elever har olika behov som måste tillgodoses för att de ska kunna ta till sig 

kunskap. Analysen av citatet visar att läraren anpassar sig efter varje enskild elevs behov. 

Detta för att gynna lärandet, och tillfredsställa elevens särskilda behov. 

 

5.4 Motivation 

Följande tema kommer att beskriva hur lärare arbetar med motivation i undervisningen. 

Motivationens betydelse kommer att framgå samt vad den har för inverkan på elevers lärande. 

I temat kommer två underteman att presenteras, belöningssystem och digitala verktyg. 

 

5.4.1 Belöningssystem  

Empirin visar att belöningssystem är en tillämpad metod. Belöningssystemet kan öka 

motivationen hos eleverna anser lärarna. I citatet nedan ser man ett exempel på ett 

belöningssystem, vilket i detta fall är ett stjärnsystem. När eleverna har arbetat bra under en 

heldag får de en stjärna, efter tio stjärnor hittar klassen på något roligt en fredagseftermiddag. 

Läraren menar att det här systemet har resulterat i en ökad motivation hos eleverna. 

 

Att ha ett stjärnsystem gör att vissa elever arbetar aktivt under lektionen för att få en stjärna. 

Klassen brukar oftast prata ihop sig och bestämma sig för att idag ska vi arbeta riktigt bra för att 

förtjäna en stjärna (Lärare 4).    

 

Läraren bedömer att belöningssystem gör att elever arbetar effektivt i undervisningen. Det 

framgår även att lärarna anser att elever presterar bättre för att belönas genom att de motiveras 

till att arbeta bra och effektivt. Analysen ger också att lärarna finner att samarbete mellan 

eleverna sker då de pratat ihop sig för att tillsammans jobba ihop en stjärna. 
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5.4.2 Digitala verktyg  

Det insamlade materialet visar att lärare upplever att motivation har en stor betydelse för 

språkutvecklingen. Som lärare är det viktigt att motivera eleverna till att uppnå sina mål. De 

intervjuade lärarna arbetar mycket med digitala verktyg, bland annat olika övningar på 

läroplattor där eleverna kan se sina poäng. 

 

Vi arbetar med läroplattor som elever älskar och det motiverar eleverna (Lärare 3). 

 

Eleverna får arbeta med digitala verktyg några gånger i veckan, och lärarna menar vidare att 

detta ökar motivationen hos eleverna. När eleverna ser sina poäng är de villiga att kämpa mer 

för att nå högre poäng och prestera bättre, framgår av vårt material. Det är ett sätt att 

uppmuntra eleverna att uppnå ett visst antal poäng. Lärarna försöker göra undervisningen 

lekfull och spännande för att motivera eleverna istället för att bara arbeta med penna 

och papper. 

 

5.5 Bedömning 

Temat bedömning kommer att lyfta hur lärare bedömer flerspråkiga elever i deras 

språkutveckling. 

  

Det empiriska materialet visar att lärare använder olika metoder för att se hur långt en elev har 

kommit i sin språkutveckling. En lärare använder Skolverkets kartläggningar som består av ett 

för- och eftertest. En lärare berättar att denne observerar eleverna i början och sedan i slutet av 

en sexveckorsperiod för att se hur utvecklingen har gått. En lärare nämner vidare att denne 

utvärderar sin egen undervisning. Detta gör hon muntligt med eleverna, för att de inte 

behärskar språket tillräckligt för att de ska kunna skriva ner allt själva. En annan lärare 

använder portfolio som ett kartläggningsmaterial. Eleverna sparar sitt arbete i en pärm för att 

läraren sedan ska kunna dokumentera och bedöma hur språkutvecklingen har gått. Hon 

använder formativ bedömning och utgår ifrån kursplan och läroplan. 

 

 Vi gör för- och eftertester för att se elevens utveckling, där kollar vi bland annat vilka bokstäver 

samt ljud eleven kan (Lärare 3). 

 

Citatet ovan visar att med hjälp av ett test som görs före och efter ett område får lärarna en 

inblick i hur mycket eleverna har lärt sig. 



Rebecka Tanzi & Maria Andos 

26 
 

Datainsamlingen visar att lärare utgår ifrån observation för att bedöma eleverna. Läraren går 

in i klassrummet för att observera hur eleven tar till sig av undervisningen. Därefter gör 

läraren en snabb kartläggning för att se elevens behov och bedöma vad eleven behöver stöd 

med. 

 

Jag observerar i klassrummet. Jag gör detta kontinuerligt för att se hur utvecklingen har gått 

under en sexveckorsperiod eller under ett arbetsområde (Lärare 1). 

  

Analysen visar att det finns olika metoder för att bedöma eleverna, en av dessa är observation. 

Vid observation får läraren direkt inblick i hur eleverna arbetar och om eleverna förstår 

exempelvis en uppgift. Om läraren skulle känna att eleven inte förstår uppgiften kan denne 

snabbt avgöra det. 

 

5.6 Språkmiljö 

Under temat språkmiljö kommer vi att presentera omgivningens betydelse med språkmiljön i 

centrum. Fokus kommer att ligga i hur lärare upplever att språkmiljön, i skolan och hemmet, 

kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling. I temat ingår två underteman, skolans 

betydelse och hemmets betydelse. För att mer konkret benämna vad vi menar med 

omgivningen kommer vi även att använda ordet språkmiljö under respektive undertema. 

 

5.6.1 Skolans betydelse  

Det empiriska materialet visar att lärarna anser att språkmiljö har en stor betydelse för 

språkutvecklingen. Omgivningens struktur är mycket viktig. Lärarna menar vidare att skolans 

struktur i form av rutiner påverkar elevers beteende. Ifall det inte finns en tydlig struktur kan 

detta orsaka stök och bråk. En lärare menar att många men inte alla flerspråkiga hamnar i bråk 

för att de inte har språket som konfliktlösande strategi. I detta fall kan eleverna hamna i 

konflikt på grund av att de inte kan lösa problem genom dialog. En annan aspekt är att lärare 

anser att miljön har stor betydelse för språkutvecklingen, och elever som läser svenska som 

andraspråk. Läraren menar vidare att eleverna lär sig genom samspel med andra elever, inte 

minst genom leken på rasten. En annan lärare anser att omgivningen ska vara inbjudande och 

eleverna ska känna sig välkommen. 

   

Miljön är viktig och därför känner jag att de elever som läser svenska som andraspråk, och 

oavsett om de är födda här eller nyanlända får inte allt utifrån läroplanen (Lärare 1). 
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Citatet ovan belyser att miljön har en påverkan på språkutvecklingen och att språkmiljön 

fungerar som en hjälpande faktor för att utveckla ett andraspråk. Tolkningen av läraren då 

denne anser att läroplanen inte räcker till för att elever ska få ett utvecklat andraspråk, tror vi 

innebär att det underförstått pekar på att elever utvecklar språket genom att samtala med andra 

och interagera med varandra utanför skolan.  

  

En annan aspekt som lärarna lyfter är att elever ofta kan känna oro eller otrygghet när en 

okänd person, exempelvis en vikarie undervisar eleverna. Vidare menar lärarna att 

klassrummet är en trygghet. Elever ska känna sig trygga i klassrummet för att de ska ta till sig 

undervisningen. 

 

Att ha samma lärare och samma rutiner ger eleven en stor trygghet (Lärare 3). 

 

Tolkningen av citatet är att elever lägger stor vikt på att ha samma rutiner i klassrummet. Det 

är en trygghet för eleverna att känna till läraren sedan tidigare för att undervisningen ska 

kännas värdefull.  

  

5.6.2 Hemmets betydelse  

Det empiriska materialet visar att vissa lärare anser att det finns en stor förståelse för 

flerspråkighet i skolans värld då dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. En lärare 

syftar på att språkmiljön är oerhört viktig för att eleverna ska utvecklas i sitt andraspråk. 

Lärarna poängterar att det är viktigt att eleverna kommer i kontakt med det svenska språket 

utanför skolan. På så sätt utvecklar eleven det svenska språket och det blir en del av elevens 

vardag även i hemmet. 

 

För att eleverna ska utvecklas i sitt andraspråk så måste de ”språkduschas” i andraspråket. Av 

det du lär dig i livet så är 80 % utanför klassrummet, därav så är språkmiljön utanför 

klassrummet oerhört viktig (Lärare 4). 

 

Citatet belyser att språket utanför klassrummet har en stor betydelse och gynnar elevens 

språkutveckling. Citatet visar vidare att elever måste få höra och ta del av det svenska språket 

ständigt i sin vardag. En bra språkmiljö gynnar språkutvecklingen. Tolkningen av att eleverna 

bör "språkduschas", innebär att eleverna hela tiden måste komma i kontakt med språket, även 
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utanför skolan. Genom att läsa böcker, se på filmer och tala svenska utanför skolan utvecklar 

eleven språket vardagligt och inte bara i skolan. 

   

En annan aspekt är att lärarna anser att samarbetet med föräldrarna är viktigt, speciellt de 

elever som behöver extra hjälp hemifrån, menar de intervjuade lärarna. Lärarna uppfattar att 

de har ett gott samarbete med föräldrarna genom veckobrev, där de berättar hur veckan har 

varit och vad eleverna har arbetat med/kommer att arbeta med. En av lärarna översätter 

veckobreven för att föräldrarna som inte talar svenska ska förstå och få möjlighet att veta vad 

som sker under skolveckan. Vissa lärare anser att det kan vara svårt med samarbetet för att 

föräldrar inte talar god svenska. Samtliga skolor har tolk och lärarna menar att det hjälper 

väldigt mycket men att det fortfarande kan ske missförstånd. En del föräldrar har en relevant 

uppfattning om skolkrav i den svenska skolan, medan andra jämför med sitt hemland, och kan 

ibland ha svårt att förstå det svenska skolsystemet. 

 

Olika kulturer skapar olika skolsyn och alla har ännu inte anammat den svenska. Vi försöker så 

gott vi kan ha ett samarbete med föräldrarna genom en tolk (Lärare 6). 

 

Citatet ovan belyser att föräldrar till flerspråkiga barn inte alltid förstår den svenska 

skolsynen. Citatet visar även att lärare försöker hålla ett gott samarbete med föräldrar med 

hjälp av en tolk. Tolkningen är att det kanske sker en kulturkrock för föräldrar till flerspråkiga 

elever, beroende på att föräldrarna inte förstår det svenska skolsystemet och eventuellt jämför 

med skolsystemet i deras hemländer. 

 

5.7 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att det finns olika material och arbetssätt för att stimulera flerspråkiga 

elevers språkutveckling. Studien visar även att omgivningen, det vill säga språkmiljön, är 

betydelsefull för att eleven ska utveckla språket. Resultatet visar att det finns olika arbetssätt, 

bland annat samtal och arbete i grupp gynnar elevers språkutveckling. Det empiriska 

materialet visar att lärare arbetar på olika sätt. Dock arbetar samtliga lärare på ett eller annat 

sätt med bilder i undervisningen. Ett exempel på bildmaterial är Fonomix som är ett bildstöd 

som består av att eleven tränar på sin talförmåga. Även de lärare som inte arbetar med 

färdigställt material använder sig av bilder i undervisningen. 

 



Rebecka Tanzi & Maria Andos 

29 
 

Vidare visar resultatet att motivation har en stor påverkan hos flerspråkiga elever. 

Belöningssystem är också något som har visat sig motivera eleverna i lärandet, det vill säga 

att eleverna presterar bättre för att belönas. För att bedöma elevernas kunskapsnivå används 

olika metoder, bland annat för- och eftertest, elevens IUP samt portfolio. Resultatet har även 

visat att digitala verktyg också kan användas som ett bedömningssätt, i form av poäng per 

antal rätt. 

 

Vid individanpassning utgår lärarna ifrån elevernas intresse och behov. Resultatet visar att 

skolmiljön har en stor betydelse för språkutvecklingen. Skolan bör ha en tydlig struktur som 

eleverna känner till för att de ska känna sig trygga och ha möjlighet att förstå vad som 

förväntas av dem. Detta för att eleverna ska känna sig trygga med tanke på att de tillbringar 

mycket tid på skolan. Fokus ligger i att undvika oro hos eleverna och skapa en god dialog 

elever emellan för att det inte ska förekomma konflikter på grund av kommunikationsbrist.  

I resultatet framkommer även att kommunikationsproblem mellan skolan och hemmet kan 

uppstå då det brister i språket hos föräldrarna. Hemmiljön är en viktig del i elevernas 

språkutveckling. Eleverna bör komma i kontakt med det svenska språket även utanför skolan. 

Det är därför viktigt att ha ett bra samarbete med föräldrarna för att det ska vara möjligt för 

eleverna att utveckla sitt språk.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till studiens 

forskningsfrågor, tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna. Som avslut på detta 

avsnitt kommer vi att ge förslag på vidare forskning inom området. Diskussionen utgår från 

studiens forskningsfrågor som är följande:  

 

 Hur beskriver lärarna arbetet med att stimulera flerspråkiga elevers språkutveckling?  

 Hur beskriver lärarna att omgivningen, i form av skolmiljö och hemmiljö, påverkar 

elevernas språkutveckling? 

 

6.1. Hur beskriver lärarna arbetet med att stimulera flerspråkiga elevers 

språkutveckling? 

Elever som arbetar tillsammans i mindre grupper och samspelar samt byter kunskaper med 

varandra lär sig och utvecklas bättre. Genom att arbeta tillsammans i smågrupper vågar elever 

uttrycka sig mer, vilket innebär att eleverna inte blir lika rädda för att göra fel. Gibbons 

(2013) lyfter att elever som säger fel språkmässigt ska få en möjlighet att rätta till meningen 

innan läraren gör det. Enligt zone of proximal development (ZPD) ska eleven själv först 

försöka klara uppgiften utifrån sina kunskaper. Om läraren sedan märker att eleven inte klarar 

av det på egen hand, bör läraren då stötta och hjälpa till. Arbete i smågrupper är inte lika 

pressande för eleven. Gibbons (2013) menar också att arbete i grupper hjälper eleverna att 

utveckla sitt andraspråk, eftersom att de får större möjlighet att tala och samtidigt chansen att 

lyssna på de som talar för att höra språket. Elever som arbetar tillsammans arbetar ständigt 

med kreativt skapande. Med hjälp av grupparbeten känner sig eleverna mer trygga och hörda. 

Enligt Vygotskij (2014) konstruerar barn kunskap utifrån dialog. Gibbons (2013) och 

Cummins (2000) poängterar att parövningar och grupparbeten är ett givande arbetssätt för 

talförmågan och elevens språkutveckling. Språkutveckling sker som bäst när fokus ligger på 

talförmågan. Till följd av detta kan det konstateras att grupparbeten är ett givande arbetssätt 

för elevers språkutveckling.  

 

I kursplanen i ämnet svenska står det att eleven genom språket ska kommunicera och arbeta 

med andra (Skolverket, 2011). Elevernas språk utvecklas genom att de talar och 

kommunicerar med varandra. I studien har det visat sig att flerspråkiga elever oftast arbetar i 

smågrupper för att få möjligheten att utveckla språket. Eleverna har genom arbete i små 
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grupper fått mer talutrymme. Bilder är ett berikande material att arbeta med för att utveckla 

ett andraspråk. Vidare framkommer att bilder gör undervisningen mer konkret. Hagtvet 

(2004) påpekar att användning av ett barnanpassat språk, övertydlighet och namngivande av 

föremål i vardagen, gynnar lärandet. Det är främst viktigt att göra undervisningen så konkret 

som möjligt när det handlar om flerspråkiga elever. Detta för att eleverna ska få en bra och 

tydlig grund till språkinlärningen. Vidare menar Hagtvet (2004) att pedagoger kan skapa 

lärande. Dock måste stimuleringen ske utifrån barnets förutsättningar och initiativ. Enligt 

Cummins (2000) modell är det till en början betydelsefullt att arbeta med bilder i kontexten 

för att vidareutveckla den kognitiva förmågan. Slutsatsen för detta är att bilder i klassrummet 

gör att lärandet blir mer konkret. Elever som har svenska som andraspråk bör stimuleras med 

bilder för att på bästa sätt utveckla språket. 

 

Motivation har en stor betydelse inom språkutvecklingen. Resultatet tyder på att läraren har 

ett ansvar att motivera eleverna. För att motivera eleverna kan läraren bland annat utgå ifrån 

elevens intresse och variera undervisningen. Herrlin och Lundberg (2005) och Westlund 

(2012) påpekar att motivation är en drivande faktor i lärandet. Belöningssystem kan vara ett 

bra sätt för att motivera elever. Det har visat sig fungera då eleverna presterar bättre för att 

förtjäna en belöning. Ryan och Deci (2000 i Al Ghamdi, 2014) belyser att belöningssystem är 

en effektiv metod för att motivera eleverna till ett önskat beteende. Forskarna menar vidare att 

en hög motivation påverkar språkutvecklingen positivt (Ryan och Deci (2000 i Al Ghamdi, 

2014). Figuera Flores (2015) menar att digitala verktyg i undervisningen, som exempelvis 

spel, kan vara motiverande. Digitala verktyg och spel är motivationshöjande, då läraren kan 

uppmuntra eleverna att uppnå ett antal poäng när de exempelvis spelar ett spel. Slutsatsen för 

detta kan konstateras att variation och digitala verktyg är lönsamma för lärandet. 

 

De intervjuade lärarna anpassar undervisningen efter varje enskild elevs behov. Utifrån 

observation kan läraren se vilka elevens behov är och på sätt blir det lättare att anpassa 

undervisningen. Observation är således en viktig metod för att uppmärksamma elevers 

beteenden och inställning till lärandet. Det är betydelsefullt att läraren skapar en relation till 

eleven. Detta för att lära känna elevens intressen och utgå ifrån dem för att göra 

undervisningen intresseväckande. Läraren bör fånga alla elever genom att skapa en relation 

och utgå ifrån deras kunskapsnivå och intressen. Detta ska i sin tur skapa ett lustfyllt lärande 

som består av utmaningar och  uppgifter som är lockande och roliga. När undervisningen är 

anpassad efter elevernas intressen blir det som lärare enklare att fånga deras uppmärksamhet. 
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Westlund (2012) poängterar att undervisningen bör vara anpassad efter varje elevs behov, där 

de har en lustfylld stund och samtidigt utmanas och utvecklas. Elever bör klara av olika 

skoluppgifter och samtidigt utmanas för att utvecklas. Slutsatsen av detta är att genom att 

observera eleverna kan läraren på ett effektivt sätt planera undervisningen utifrån elevernas 

behov. När elever arbetar med utmanande uppgifter är det viktigt att läraren stöttar eleven 

genom att vägleda utan att direkt ge svaret, detta kallas med andra ord scaffolding/stöttning 

(Vygotskij, 2001).  

 

6.2 Hur beskriver lärarna att omgivningen, i form av skolmiljö och 

hemmiljö, påverkar elevernas språkutveckling? 

Raster har en betydelse i form av samspel elever emellan, då det sker kommunikation och 

dialoger som gynnar språkutvecklingen. Enligt Skolverket (2012) är det till en början viktigt 

med vardagsspråk som bland annat framkommer under rasterna. Vardagsspråk består av ett 

enklare språk för att göra sig förstådd i vardagliga sammanhang. Som lärare är det viktigt att 

tänka på att inte använda ett avancerat språk. Wedin (2011) påpekar att det är betydelsefullt 

att andraspråkselever möter språk på en nivå som är lagom för att eleverna ska få goda 

möjligheter till språkutveckling. En annan aspekt är att elever känner sig trygga i skolan och 

klassrummet. Det är en stor trygghet att ha samma lärare, då eleverna känner till denne och 

värderar undervisningen på ett annat sätt till skillnad från när det exempelvis är en vikarie 

som undervisar. Westlund (2012) påpekar att undervisningen ska vara strukturerad och ha 

rutiner. Rutiner har alltså stor betydelse för att elever ska trivas och ta del av undervisningen. 

 

Hagtvet (2004) belyser att en stimulerande miljö är en givande förutsättning för att utveckla 

språket. Vidare menar Hagtvet att miljön har en påverkan på barns kommunikationsförmåga 

genom att språket blir mer nyanserat, vilket i sin tur innebär att barn lär sig att använda 

språket situationsberoende. Föräldrar har en påverkan på barnets språk och kvalitén på språket 

är beroende av hur mycket språket talas i hemmet (Hagtvet 2004). Språkmiljön är väldigt 

viktig för att utveckla ett andraspråk. En lärare poängterade att 80 % av det eleven lär sig i 

livet finns utanför klassrummet. Det innebär att elever ständigt bör komma i kontakt med 

språket även utanför skolan, bland annat i hemmet. Med detta drar vi slutsatsen att elever som 

får stöd hemifrån med språkutvecklingen, utvecklar språket snabbare än de elever som inte får 

lika mycket stöd hemifrån. 
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Vygotskij (2014) beskriver att dialog är en givande faktor för att barnet ska konstruera sin 

kunskap. Detta skulle kunna innebära att en vuxen vägleder barnet i form av kommunikation 

för att stötta språkutvecklingen. Det är därför viktigt att eleven får möjlighet att tala 

andraspråket hemma genom vägledning av föräldrar. Vygotskij (2001) talar om ZPD, där han 

menar att elever behöver vägledas av en vuxen, i hemmet skulle detta kunna vara föräldrarna. 

Vidare menar Vygotskij (2001) att omgivningen, bland annat hemmet har en stor påverkan för 

elevens språkutveckling. Lärarna i denna studie framför samma resonemang. 

 

6.3 Avslut och behov av vidare forskning 

Det som har framkommit i vår studie är att lärare stimulerar flerspråkiga elevers 

språkutveckling på ett varierat sätt. De använder olika material, men fokus ligger främst på 

bilder för att undervisningen ska bli konkret. Lärarna anpassar undervisningen till varje 

enskild elevs behov för att alla ska få möjlighet att utvecklas. Lärarna använder dessutom 

mycket kreativt skapande för att väcka intresse hos elever. Kooperativt lärande är också något 

som ligger i fokus då lärarna anser att elever lär sig genom interaktion och samspel med 

andra. Språkmiljön är en viktig faktor för att elever ska utveckla ett andraspråk, dels i skolan 

men också i hemmet. Sammanfattningsvis har det varit en intressant studie där vi har fått ta 

del av andraspråkslärares kunskaper och erfarenheter i arbetet med flerspråkiga elevers 

språkutveckling. 

 

Vi har upptäckt att det inte finns tillräckligt med forskning kring andraspråksinlärning. Ett 

forskningsområde skulle kunna vara att utgå ifrån elevers perspektiv på andraspråksinlärning. 

Det vill säga undersöka vad elever tycker och tänker kring flerspråkighet, hur de upplever 

stöttningen i lärandet och om de saknar något i undervisningen. Detta skulle kunna 

undersökas genom att intervjua eleverna. Ännu en studie som skulle kunna genomföras är att 

undersöka ännu mer djupgående kring hur hemmiljön påverkar samt om 

modersmålsundervisningen har en inverkan på andraspråksutvecklingen. Detta genom att 

eventuellt intervjua föräldrar och modersmålspedagoger. Mycket av studiens resultat har vi 

även själva upplevt då vi har haft VFU (verksamhetsförlags utbildning) och arbetat som 

vikarier. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
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Bilaga 2. Zone of proximal development (ZPD). Att undervisa i den 

magiska mittzonen. (Woolfolk & Karlberg, 2015) 
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Bilaga 3. Cummins fyrfältare, som beskriver nivåer i flerspråkiga elevers 

språkutveckling. (Holmegaard & Wikström, 2004) 
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Bilaga 4. Självvärdering 

Denna kvalitativa studie är producerad av Maria Andos och Rebecka Tanzi. Studien har 

skrivits gemensamt och båda har aktivt letat informanter samt genomfört intervjuer. Därefter 

har intervjuerna transkriberats. De konkreta transkriberingarna har därefter analyserats. Under 

hela arbetets gång har Google Drive använts, dels för att underlätta skrivandet och dels för att 

båda ska ha tillgång till arbetet. Informanter hittades väldigt smidigt och utan några 

motgångar. Något mer positivt var att båda hade ett stort intresse för studiens område, vilket 

gav oss en drivkraft och bra start för att genomföra studien, då det mesta flöt på. Det som har 

gått mindre bra var skrivandet av resultatsdelen. Valet av tematisk analysmetod gjorde det 

svårt att få till lämpliga teman och en tydlig struktur i resultatet. För övrigt har samarbetet 

flytit på under hela processen och båda är nöjda med varandras insatser.  

 

 

 

 

 


