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Sammandrag 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur sju lärare i grundskolan ser på 

det kompensatoriska uppdraget och ansvaret för en likvärdig skola i förhållande till 

flerspråkiga elever vars kunskaper i svenska ännu inte är fullt utvecklade. Studien avser även 

att undersöka och få svar på vilka metoder som lärarna uppger att de använder sig av för att 

flerspråkiga elever ska kunna ges lika goda förutsättningar som de elever som har svenska 

som modersmål.  

Sammanfattningsvis framträder i studien en bild av att lärarna intar ett interkulturellt 

resursperspektiv med en positiv inställning till tvåspråkighet, och med många konkreta 

arbetssätt som verkar kompensatoriskt. Lärarna ser de flerspråkiga eleverna ur ett 

resursperspektiv där de utgår ifrån vad eleverna kan och har med sig, istället för att se dem ur 

ett bristperspektiv med fokus på vad de inte kan ännu. Dock uttrycker lärarna en frustration 

över att inte ha tillräcklig kunskap om andraspråksinlärning och språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, och önskar fortbildning i detta. De efterlyser också en större 

pedagogtäthet med modersmålskompetens, tid för samtal och samplanering samt ett ökat stöd 

från ledningen.  

Nyckelord: det kompensatoriska uppdraget, likvärdig skola, flerspråkiga elever, lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 
The purpose of this qualitative interview based study is to investigate how seven teachers in 

elementary school look at the compensatory assignment and the responsibility to provide an 

equal school in relation to multilingual pupils whose knowledge of Swedish is not yet fully 

developed. The study also intends to investigate and get to know what methods the teachers 

state that they use to provide multilingual students with the same conditions as those who 

have Swedish as their first language. 

In summary, the study shows that the teachers take an intercultural perspective with a 

positive attitude towards bilingualism, and make use of many concrete methods that seem to 

be compensatory. The teachers see the multilingual pupils from a resource perspective and 

focus on what the pupils manage and carry with them, instead of looking at them from a 

lacking perspective focusing on what they cannot yet manage. However, the teachers express 

a frustration about not having enough knowledge of second language learning and language 

and knowledge developing work methods, and they wish for further training in this. They also 

call for a greater educator density with mother tongue skills, as well as for more time for 

conversation and co-planning, and an increased support from the management. 

 

Keywords: the compensatory duty, equal school, multilingual pupils, teachers 
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1	  Inledning	  och	  syfte	  
Förutsättningarna för elevers språk- och kunskapsutveckling är olika beroende på vilka 

sociala, kulturella samt språkliga miljöer som de växer upp i. Den svenska skolan av idag är 

kulturellt och språkligt heterogen med fler än hundra olika modersmålsundervisningsspråk 

representerade, och över en fjärdedel av samtliga grundskoleelever talar idag ett annat språk 

än svenska som förstaspråk (Skolverket, 2015a, s. 7). Elever med utländsk bakgrund uppnår i 

genomsnitt sämre resultat än elever med svensk bakgrund (Sandell, 2012, s. 196; Skolverket 

2015a, s. 12). Bland orsakerna till att elever med utländsk bakgrund som grupp uppnår sämre 

skolresultat beror förutom bristande kunskaper i svenska språket, på att de har sämre 

förutsättningar socialt sett än elever med svensk bakgrund samt att den svenska skolan inte tar 

tillvara på deras erfarenheter eller positivt uppmuntrar och uppmärksammar deras modersmål1 

(Sandell, 2012, s. 212). Flerspråkiga elever2 står enligt Wedin (2011, s. 42) inför en stor 

utmaning i att både lära sig svenska som andraspråk och samtidigt lära sig ämneskunskaper 

på andraspråket. Den svenska skolan behöver därför utvecklas för att möta den heterogenitet 

som numera finns i klassrummen (Axelsson, 2013, s. 548). 

Skolans kompensatoriska uppdrag såsom det formuleras av Skolverket ställer krav på 

lärare att anpassa undervisningen så att ojämlika förutsättningar jämnas ut. Enligt Lgr11 

(Skolverket, 2011) skall en lärares undervisning anpassas till varje elevs förutsättningar, och 

alla elever skall ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som det är möjligt. Skolan 

har dock enligt Skolverket (2012, s. 6) inte kunnat kompensera i tillräcklig grad för att hindra 

den ur likvärdighetssynpunkt negativa utvecklingen vad gäller skilda skolresultatutfall för 

elever med svensk respektive utländsk bakgrund. Lärarnas riksförbund (2012, s. 7) menar att 

de kommunala och fristående huvudmännen inte möter det statliga kravet på en likvärdig och 

kompensatorisk skola. Kritik riktas även mot att det statliga uppdraget inte är anpassat till 

huvudmännens verklighet. Skolverket (2015a, s. 12-13) understryker dock att det är 

huvudmännens och rektorernas ansvar att se till att lärarna ges förutsättningar att ge eleverna 

den ledning och stimulans som de behöver. Vidare tas vikten av studiehandledare och 

modersmålslärare upp samt lärares behov av kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och inte 

minst i andraspråksinlärning. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med begreppet modersmål avses det språk som ett barn tillägnar sig först, oftast i hemmet med sina föräldrar. 
2 Med begreppet flerspråkiga elever avses elever med annat modersmål än svenska och som i sin vardag möter 
och behöver använda två eller flera språk. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien tar avstamp i den svenska skolans uttalade kompensatoriska uppdrag och ansvar att 

skapa en likvärdig skola, och syftet är att undersöka hur ett antal lärare i grundskolan ser på 

detta uppdrag i förhållande till flerspråkiga elever vars kunskaper i svenska ännu inte är fullt 

utvecklade. Studien avser även att undersöka vilka metoder som lärarna uppger att de 

använder sig av för att flerspråkiga elever ska kunna ges lika goda förutsättningar som de 

elever som har svenska som modersmål.  

 

Studiens specifika frågeställningar är formulerade på följande vis: 

 

1. Hur formulerar ett antal lärare i grundskolan sin tolkning av innebörden av en 

likvärdig skola? 

2. Hur ser dessa lärare på det kompensatoriska uppdraget i förhållande till flerspråkiga 

elever? 

3. Hur beskriver dessa lärare att de arbetar kompensatoriskt med de flerspråkiga 

eleverna? 

 

Valet av frågeställningar har sin grund i att vi önskar studera några lärares syn på det 

kompensatoriska uppdraget i en likvärdig skola.3 

 

1.2 Studiens disposition 

Efter detta inledande kapitel presenteras i kapitel 2 en redogörelse för studiens metod och 

material. I kapitel 3 redogör vi för bakgrund och teoretisk ram för vår studie. I kapitel 4 

redovisas studiens resultat tillsammans med en analys av detsamma. Studien avslutas med 

kapitel 5 som innehåller en sammanfattande resultatdiskussion, slutsatser och förslag till 

framtida forskning. 

 
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Uppsatsen	  är	  samskriven,	  och	  vi	  intygar	  att	  vi	  är	  gemensamt	  ansvariga	  för	  alla	  delar	  i	  uppsatsen.	  	  	  
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2	  Metod	  och	  material	  
I detta kapitel beskrivs insamlingsmetoden och materialet. Vidare redovisas även 

datagenerering och analysmetod och därefter följer ett avsnitt med metod- och 

materialkritiska reflektioner. Kapitlet avslutas med en forskningsetisk diskussion. 

2.1 Insamlingsmetod 
Nedan beskrivs insamlingsmetoden, det vill säga den kvalitativa intervjumetoden och 

gruppintervju som metod, samt hur urvalet av deltagare har gått till. Slutligen ges en översikt 

över deltagarna i studien. 

2.1.1 Intervjumetod  
Intervjuerna utfördes på den skola där en av oss arbetar, och är belägen på en mindre ort i 

södra Sverige. Rektorn på skolan gav sitt samtycke till att vi intervjuade lärare på skolan 

innan studien startade. Därefter tog vi själva kontakt med några lärare för att fråga om de ville 

delta i vår studie. Intervjufrågorna (bilaga 1) skickades ut i förväg till de lärare som hade 

tackat ja till att delta i studien. Vid intervjutillfällena var vårt mål att ställa öppna och 

översiktliga frågor som kunde öppna för samtal i grupperna. I vissa fall ställdes följdfrågor för 

att leda samtalet framåt och för att få förtydliganden och utförligare svar. 

Vi valde att genomföra intervjuerna i gruppform, vilket är en kvalitativ forskningsmetod 

där deltagarna samtalar om ett förutbestämt ämne och där deltagarna ges möjlighet att ta del 

av varandras tänkande och reflektioner. Denna metod kan bidra till att åsikter och svar föder 

nya funderingar hos andra deltagare, vilket precis som i fokusgruppform kan vara värdefullt 

för intervjuaren (jfr Denscombe, 2009, s. 238). Att använda sig av metoden gruppintervju gav 

oss som intervjuare även möjlighet att ställa kompletterande frågor beroende på hur intervjun 

utvecklade sig. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon, och därefter transkriberades intervjuerna, 

huvudsakligen i en standardiserad skriftspråksform. 

 

2.1.2 Urval av deltagare 
Kriterierna för urval av deltagare var att de skulle vara behöriga lärare och undervisa i 

grundskolans tidigare år, årskurs 1–6. Man kan kalla vårt urval för ett bekvämlighetsurval (jfr 

Trost, 2010, s. 140), eftersom vi har använt oss av de deltagare som fanns tillgängliga i vår 

omgivning. Skolans rektor tackade ja till att lärare på skolan fick delta i studien, och därefter 

fick lärarna som skulle intervjuas ett informationsbrev med ett klargörande av studiens syfte, 
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intervjufrågorna samt den beräknade tiden för intervjun. I informationsbrevet angav vi även 

Vetenskapsrådets (2002) fyra individskyddande krav. Vår målsättning var att minst fem lärare 

skulle delta i studien, men samtliga sju tillfrågade lärare tackade ja till att delta. Ingen ändrade 

sig och hoppade av under arbetets gång, vilket innebär att samtliga sju lärare som kontaktades 

ingår i studien. 

 

2.1.3 Deltagare 
Studiens sju deltagare arbetar i årskurs 1–6 på en skola på en mindre ort i södra Sverige. De 

sju deltagarna intervjuades i grupper om två respektive tre deltagare utifrån lärarnas 

tillgänglighet vid intervjutillfällena. Intervjuerna genomfördes i ett klassrum på den	  skola	  där	  

lärarna	  arbetar.  

Utbildning, antal yrkesår och nuvarande undervisningsämnen hos deltagarna varierar 

och redovisas i tabell 1 här nedan. 

 

Tabell 1 Information om deltagarna 

Deltagare Yrkesår Ämnesbehörighet Undervisningsämnen SVA-utb 

Jennifer 21 Sv, SO, Mu Sv, SVA 15 hp (pågår) 

Tindra 18 Bd, NO, En, Ma, Mu, Sh, Sv Ma, NO - 

Inger 13 Sv, Ma, NO, SO, sv Ma, NO 15 hp 

Karina 36 Alla utom Sl Sv, SVA - 

Ulla 8 SO Sv, SO - 

Annifrid 13 SO, En, Bd Sv, En, Bd - 

Ari 7 Sv, SVA, SO Sv, SVA, SO 30 hp 

 
2.2 Material 
Studien har en kvalitativ ansats och materialet består av tre separata intervjuer med 

sammanlagt sju deltagare, vilka har spelats in och transkriberats i efterhand. I tabellen nedan 

redovisas intervjuernas omfattning.  
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Tabell 2 Information om intervjuerna 

Deltagare Intervjulängd 

Jennifer och Tindra 47:32 

Inger och Karina 39:39 

Ulla, Annifrid och Ari 53:45 

Totalt 140:56 

 

Empirin som utgörs av de tre gruppintervjuerna omfattar drygt 140 minuters inspelning, vilka 

är specificerade ovan i tabell 2 tillsammans med namnen på deltagarna i studien. Deltagarnas 

namn är alla fingerade. Inspelningarna finns inte tillgängliga i sin helhet för utomstående, 

men för den läsare som önskar att fördjupa sig i studien kan den transkriberade och 

avidentifierade texten göras tillgänglig. De inspelade ljudfilerna har arkiverats digitalt. 

2.3 Datagenerering och analysmetod 
I samband med transkriberingen fick vi möjlighet att bekanta oss med materialet på djupet, 

och därefter sorterade vi materialet och strukturerade upp det tematiskt. Vi sammanfattade 

sedan resultatet och drog slutsatser utifrån dessa teman. Temana utgick ifrån följande 

rubriker: definitionen av det kompensatoriska uppdraget, stöd i styrdokument, konkreta 

verktyg och anpassningar i klassrummet, önskemål om ytterligare stöd, en likvärdig skola för 

alla och flerspråkiga elever ur ett resursperspektiv. 

Analysen kan sägas ha startat redan i samband med transkriberingen genom att dessa 

tentativa teman noterades. Därefter strukturerades och kodades råmaterialet under preliminära 

rubriker, och vi närläste sedan temana ytterligare en gång. Slutligen valde vi att citera ur och 

referera till representativa delar av deltagarnas intervjusvar. Därigenom fick vi även en 

övergripande presentation av analysresultatet (jfr Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, 

s. 50). 

2.4 Metod- och materialkritik 
För att få svar på våra frågor har vi använt oss av intervjuer i gruppform, vilket har varit en 

väl fungerande metod för oss i vår studie. Vi har fått svar på de forskningsfrågor som vi 

ämnade undersöka, och i den omfattning som vi önskade. 

Eftersom vi inte har utfört några observationer kan vi dock inte validera hur 

verkligheten ser ut i förhållande till det lärarna beskriver. Vår studie tar sin utgångspunkt i det 

lärarna beskriver och ger inte svar på hur arbetet med det kompensatoriska uppdraget i 
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förhållande till flerspråkiga elever faktiskt ser ut i praktiken, vilket inte heller var syftet med 

studien. 

Studiens resultat kan ha påverkats av flera faktorer, exempelvis intervjumiljö och/eller 

gruppsammansättning. I förväg hade vi dock planerat frågorna och intervjusituationerna 

noggrant samt skickat ut frågorna till lärarna i förväg, allt för att i så hög grad som möjligt 

säkra reliabiliteten i vår studie. Vi skapade ett avslappnat samtalsklimat genom att ha en 

flexibel ordningsföljd på frågorna, och vi gav också möjlighet för både intervjuledaren och de 

intervjuade lärarna att ställa följdfrågor. Vi var även uppmärksamma på att taltiden blev jämnt 

fördelad mellan de intervjuade lärarna. 

Som materialinsamlingsmetod valde vi inspelade intervjuer för att kunna lyssna på dem 

flera gånger. Vi använder företrädesvis metoden att referera svaren vid presentationen av vårt 

resultat, och då ses lärargruppen som ett kollektiv om inte annat anges. Emellanåt väljer vi 

även att återge svaren i citatform, både i de fall där enskilda lärare ger ett annat svar än 

gruppen och i de fall då ett svar kan anses vara representativt för lärargruppen som kollektiv.  

I förhållande till en kvantitativ analysmetod kan reliabiliteten i vår studie anses vara 

lägre, eftersom forskaren alltid har en viss inverkan på när kunskap produceras. Liksom för 

fallstudier generellt är även generaliserbarheten för vår studie begränsad, och det resultat som 

vi har funnit hade kunnat se annorlunda ut om de intervjuade lärarna hade varit några andra än 

de som ställde upp och lät sig intervjuas i just vår studie. Hur läsaren uppfattar resultatet av 

vår studie kan slutligen även påverkas av vår presentation av studien. 

2.5 Forskningsetik 
Vår studie har efterlevt Vetenskapsrådets fastlagda forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Följaktligen har vi följt de huvudkrav som ställs på det som anses utgöra god forskningsetik.  

Vi lämnade ut informationsbrevet (bilaga 2) i god tid före intervjuerna, där syftet med 

studien samt studiens frågor framgick. I informationsbrevet framgick även att det insamlade 

materialet skulle komma att avidentifieras, att deltagandet var frivilligt samt att det insamlade 

materialet endast skulle användas för forskningsändamål. 

För utomstående finns endast en avidentifierad transkription av ljudfilerna tillgänglig, 

framför allt för att deltagarnas riktiga namn användes under intervjuerna.	   	  
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3	  Bakgrund	  och	  teoretisk	  ram	  
Avsnittet inleds med en presentation av det interkulturella teoretiska perspektivet som vår 

studie utgår ifrån. Därefter följer en bakgrundsteckning till studien med en genomgång av vad 

en likvärdig skola betyder samt vad skolans kompensatoriska uppdrag innebär utifrån den 

svenska skolans styrdokument. Olika metoder för att kompensera samt för att arbeta för att 

stötta flerspråkiga elever introduceras. Därefter belyses stöttning kontra kognitiv utmaning, 

planering, kartläggning, ledningens och rektorernas roll samt utbildning för lärare. 

Avslutningsvis behandlas brist- och resursperspektiven samt flerspråkighet som resurs. 

3.1 Interkulturellt perspektiv 
Inom det interkulturella perspektivet betraktas interkulturalitet både som medel och mål för 

skolans utveckling utifrån den faktiskt existerande mångfalden som gäller i dagens Sverige. 

Mångfalden ses som en resurs och som en positiv utmaning för utvecklingen av de olika 

verksamheterna i skolan. Det gäller verksamheter såsom både ledarskap, undervisning, 

samarbete med föräldrar, skolutveckling och personalens interkulturella kompetens 

(Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 12-13). Den svenska forskare som framför allt har 

introducerat det interkulturella teoretiska perspektivet i relation till den svenska skolan är 

psykologen och skolforskaren Pirjo Lahdenperä (2008, s. 39-47). Hon har bland annat 

understrukit både skolledares och lärares avgörande betydelse för att skolan ska präglas av ett 

interkulturellt perspektiv, där mångfald ses som en resurs. Genom att inta detta interkulturella 

resursperspektiv ser lärare klasser med kulturell mångfald som en tillgång, och inte som ett 

problem (Gibbons, 2010, s. 236). Det är betydelsefullt att lärare har en positiv inställning till 

tvåspråkighet och tydligt visar att de har respekt för elevernas förstaspråk och 

mångkulturalitet. Som lärare ska man inte försöka att helt och hållet ersätta elevens 

modersmål och kultur med svenska språket och med svensk kultur.  

I det interkulturella perspektivet ses varje flerspråkig elev i stället som unik och 

läraren samarbetar aktivt med föräldrarna så att föräldrarna kan känna sig delaktiga och ge 

språkligt stöd hemma (Fredriksson & Taube, 2010, s. 164-165). Läraren utgår från elevens 

erfarenheter i undervisningen och har ett additivt synsätt på lärande. Det betyder att man ser 

värdet i elevens tidigare kunskaper, utgår från dem och lägger till nya kunskaper genom det 

nya språket (Elmeroth, 2008, s. 78). Det är av stor vikt att flerspråkiga elever känner att 

skolan respekterar de kunskaper och erfarenheter som de har med sig så att de inte tvingas 

välja mellan hemmets och skolans kunskaper och värderingar (Wedin, 2011, s. 43). Det är 

även viktigt att eleverna känner att lärarna tror på deras förmåga och att lärare har rimligt 
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höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund (Skolverket, 2014, s. 7; Skolverket, 2015a, 

s. 8). 

När olika språk används och ses som en resurs i klassrummet genom en av läraren 

välorganiserad och interkulturellt genomsyrad undervisning ökar elevernas engagemang och 

förutsättningar för lärande samtidigt som elevernas självkänsla stärks (Rosén & Wedin, 2015, 

s. 188; Vetenskapsrådet, 2012, s. 8; Westlund, 2016, s. 89). Flerspråkiga elevers etniska 

ursprung, deras modersmål, kultur och föräldrar kan utgöra en stor resurs i skolan. Det 

interkulturella perspektivet bidrar till att de flerspråkiga eleverna utvecklar en positiv 

självbild.  Vidare ges eleverna möjlighet att känna att deras erfarenhet, kunskap och bakgrund 

utgör tillgångar att bygga vidare på även i den svenskspråkiga majoritetsskolan (León 

Rosales, 2013, s. 51). Ett konkret exempel på hur elevernas språkliga kunskaper kan användas 

som resurs i klassrummet är exempelvis att eleverna gör ämnesbaserade tvåspråkiga 

ordböcker till sig själva, men även till andra elever. Till yngre elever kan de få göra olika 

tvåspråkiga böcker. Ett annat exempel är att prata om olika språk i klassrummet och att 

jämföra språk med varandra och med det svenska språket i synnerhet. Eleverna kan även få 

berätta om hur de använder sina olika språk. Då får alla elever tillgång till flera språk och får 

förståelse för vad eleverna kan göra på sitt modersmål (Gibbons, 2016, s. 47). Detta 

jämförande perspektiv gynnar de flerspråkiga elevernas inlärning och förståelse för svenska 

språket (Skolverket, 2010, s. 10). Eleverna kan vidare användas som språkliga resurser genom 

att hjälpa varandra att översätta från andraspråket svenska till modersmålet (Kaya, 2016, s. 

75). Elever som har samma modersmål kan till exempel få samtala om något ämnesinnehåll 

på sitt modersmål och på så sätt fördjupa sina kunskaper i ämnet (Skolverket, 2010, s. 10).  

I ett klassrum där majoritetssamhällets språk och sociala vanor är normen finns alltid en 

risk att flerspråkiga elever känner att deras identitet inte är intressant om deras språk, kultur 

och ursprung aldrig lyfts fram i samtal eller i undervisningen. Hur barn ser på sitt modersmål 

beror i mångt och mycket på hur de andra barnen ser på deras språk. Om de andra är nyfikna 

på deras språk så blir det roligare att tala modersmålet jämfört med om kamraterna avvisar 

det. Då kan det resultera i att barnen börja tveka eller skämmas för att tala förstaspråket 

(Ladberg, 2000, s. 180-181). Ännu ett sätt att arbeta interkulturellt med språk är att bygga en 

undervisning på translanguaging, vilket enligt Svensson (2016, s. 32-33) betyder att man 

arbetar systematiskt i undervisningen för att använda och bibehålla flerspråkighet som norm. 

Det handlar inte om att enbart ha flerspråkiga inslag för att lektionen ska bli förståelig. En 

sådan undervisning genomsyras även av social rättvisa, det vill säga att alla språk och 
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folkgrupper har samma värde och är en resurs för lärande. En sådan undervisning innebär 

också en form av social praktik, vilket betyder att undervisningen ska innehålla meningsfulla 

sammanhang och ha tydliga och hållbara strategier för hur elevernas flerspråkiga resurser kan 

användas. Målet med att ta avstamp i det interkulturella teoretiska perspektivet är en 

långsiktig och gemensam utveckling av flerspråkighet liksom i slutänden en skola som alla 

elever gynnas av vare sig de tillhör majoriteten eller någon minoritet och ett samhälle som 

genomsyras av både social rättvisa och social hållbarhet (a.a).  

I kontrast till det interkulturella perspektivet kan även det monokulturella perspektivet 

nämnas, vars målsättning är att skapa likhet, det vill säga i praktiken svenskhet genom 

assimilering och homogenisering. Den monokulturella skolan ser det mångkulturella som ett 

invandrar- eller minoritetsproblem som behöver åtgärdas (Lahdenperä & Sundgren, 2016, s. 

11-12). Den svenska skolan har historiskt mestadels intagit ett bristperspektiv där flerspråkiga 

elevers och föräldrars skriftspråkliga kunskaper och erfarenheter inte har tagits tillvara. Det 

har haft en negativ påverkan på andraspråkselevers möjligheter att lyckas i skolan (Wedin & 

Hedman, 2013, s. 11). Fokus har i detta bristperspektiv legat mer på elevers bristande språk- 

och kulturkunskaper än att se flerspråkighet och mångkulturalitet som resurser, vilket får 

betydelse för elevers utveckling, inlärning och identitetsutveckling (Rosén & Wedin, 2015, s. 

212). 

3.2 En likvärdig skola 
År 1843 kom folkskolestadgan som slog fast att skolans uppdrag var att fostra och undervisa 

medborgare. Sedan dess har skolan haft ett ansvar att på olika sätt garantera en likvärdig 

utbildning för alla (Jobér, 2015, s. 52). I Lgr 11 (Skolverket, 2011a, s. 8) beskrivs en likvärdig 

utbildning utifrån Skollagen där det står att utbildningen ska vara likvärdig i hela Sverige. Det 

är de nationella målen som är utgångspunkten för utbildningens likvärdighet. Det betonas 

dock att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen är utformad på samma sätt 

eller att skolans resurser fördelas lika. Olika skolor kan ha olika undervisningsmetoder, men 

undervisningen ska i alla skolor anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska utgå från elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper och 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skolan har dessutom ett speciellt 

ansvar för de elever som av olika skäl har svårigheter att nå målen i skolans ämnen (a.a.).  

Sundén & Werin (2016, s. 10) hänvisar också till Skollagen och beskriver att en 

likvärdig skola inte betyder samma sak som begreppet lika. Författarna menar att begreppet är 

tvetydigt, och att det därför är svårt att värdera hur likvärdig den svenska skolan är. En 
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likvärdig skola kan enligt författarna delas upp i fyra element. Det första innefattar likvärdig 

tillgång till utbildning, vilket innebär att skolan ska erbjuda utbildning till alla elever i Sverige 

oavsett socioekonomisk bakgrund eller geografisk hemvist. Det andra är likvärdig kvalitet i 

utbildningen och innebär att var eleverna än bor i Sverige så ska kvaliteten på skolan vara så 

pass hög att de har möjlighet att nå målen i utbildningen. Det tredje är att skolan ska stimulera 

alla elever att utvecklas så långt som möjligt oavsett förmåga eller begåvning. Det fjärde 

elementet är att skolan ska sträva efter att kompensera för skillnader i olika sociala 

förutsättningar mellan elever och därmed arbeta för att utjämna skillnader mellan elever som 

har olika bakgrundsförutsättningar (a.a.). 

Målet i en likvärdig skola är att elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat i så 

liten grad som möjligt ska bero på vilken bakgrund eleverna har, vilken skola de går i eller var 

de bor. Skolverket (2012, s. 6) har konstaterat utifrån skillnader mellan skolors genomsnittliga 

resultat att likvärdigheten i den svenska skolan försämrats från slutet av 1990-talet och fram 

till 2011. En ökad spridning i resultat mellan elever framkom också, samt tendenser till 

spridning i resultat mellan olika klasser i samma skolor. Därmed konstaterades att skolorna i 

vissa avseenden hade olika utbildningskvalitet. De olika resultaten mellan skolorna 

förklarades framför allt med en växande segregation vad gäller faktorer som socioekonomisk 

och utländsk bakgrund. 

Skolan är potentiellt en mötesplats där elever med olika socioekonomiska och etniska 

bakgrunder kan mötas, vilket har en stor betydelse i ett demokratiskt samhälle. Något som 

enligt Skolverket (2015a, s. 10-11) är en oroande utveckling är att skolor har blivit ännu mer 

segregerade sedan 1990-talet när det gäller elevbakgrund. Vidare framhåller Skolverket 

(2012, s. 6) att det finns flera andra faktorer som kan påverka elevresultat; såsom 

kamrateffekter, det vill säga övriga elever på skolan. En annan faktor som tas upp är lärares 

förväntningar, vilka kan ha en benägenhet att anpassas efter elevers generella prestationsnivå. 

Det finns därmed en tendens att lärares förväntningar på elevers resultat är högre i en skola 

där andelen elever med högutbildade föräldrar är stor jämfört med en skola där andelen elever 

med utländsk bakgrund är stor (a.a.). Även Rädda Barnen (2015, s. 3) belyser att 

likvärdigheten i svensk grundskola har blivit sämre det senaste decenniet. Hur mycket elever 

lär sig skiljer sig numera mellan olika skolor och kommuner. Skolornas brister i det 

kompensatoriska uppdraget drabbar främst elever som har sämre förutsättningar, och 

däribland återfinns elever med lägre socioekonomisk bakgrund och inte minst flerspråkiga 

elever som inte har svenska som förstaspråk. Jarl m.fl. (2016, s. 73-76) betonar att det inte är 
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elevunderlaget i sig, utan skolornas organisation som gör att likvärdigheten mellan skolorna i 

Sverige minskar och att skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar. Skillnaderna i 

elevernas resultat mellan olika skolor förklaras med hur det inre arbetet på skolorna 

organiseras; det vill säga organisation av ledningsfunktioner, av lärares arbete och av 

undervisningens former (a.a.). Sundén & Werin (2016, s. 42-43) uppmärksammar vidare att 

det är svårt att se om likvärdigheten ökat eller minskat över tid eftersom samhällets värdering 

av begreppet likvärdig också kan förändras över tid. 

Tydligt är dock att elevers socioekonomiska respektive utländska bakgrund har och har 

haft en stor påverkan på deras skolresultat. Att kompensera för elevers bakgrund är därmed av 

betydande vikt i skolans likvärdighetsarbete (Sundén & Werin, 2016, s. 42-43). Den svenska 

skolan är enligt Lärarnas riksförbund (2012, s. 14) inte likvärdig eftersom grupper av elever 

presterar olika väl beroende på kön, ursprung och vilken utbildningsnivå föräldrarna har. 

Lundqvist (2010, s. 18-22) diskuterar hur elevers möjlighetstrukturer ser ut när det gäller 

utbildnings- och karriärmöjligheter och att dessa påverkas av socioekonomisk position, kön 

och etnisk bakgrund. I diskussionen lyfts att det finns flera faktorer utifrån socioekonomiska 

perspektiv som gör att elever med utländsk bakgrund i jämförelse med elever med svensk 

bakgrund har sämre förutsättningar i utbildningssystemet. Det är vanligare att dessa elever 

kommer från hem som uppbär försörjningsstöd och uppvisar en lägre disponibel inkomst. 

Föräldrarna har i större utsträckning låg utbildning och saknar arbetsmarknadssysselsättning 

eller arbetsmarknadsanknytning. Flera av eleverna som inte når målen har dessutom föräldrar 

som är ensamstående. Alla dessa faktorer påverkar de flerspråkiga elevernas 

studieprestationer och karriäraspirationer senare i livet. 

Vestin (2013, s. 7) diskuterar att det kunskapsrelaterade språket inte är någons 

modersmål, men trots att alla barn som kommer till skolan är nybörjare i denna	  skolrelaterade	  

kod, har vissa elever bättre förutsättningar än andra att utveckla ett fungerande skolspråk. 

Dessa förutsättningar beror oftare på socioekonomisk bakgrund och tillgången på resurser i 

hemmet, det vill säga vilken utbildningsnivå föräldrarna har, barnens tillgång till eget rum 

eller läsplats samt internetuppkoppling, än om eleven har ett annat modersmål än svenska. 

Skolverket (2011b, s. 8) finner utifrån PIRLS, som mäter elevers läsförståelseförmåga, att det 

ur ett likvärdighetsperspektiv är oroande att den socioekonomiska bakgrunden har en så stor 

betydelse för läsförmågan. 

3.3 Skolans kompensatoriska uppdrag 
FN:s Barnkonvention (UNICEF, 1989) stipulerar att skolan ska ge alla elever förutsättningar 
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till utveckling. Skolverket (2012, s. 6) menar att skolsystemet ska ansvara för att alla skolor 

ska vara likvärdiga och hålla en jämn kvalitet samt arbeta kompensatoriskt. Skolans 

kompensatoriska uppdrag innefattar en strävan efter att utifrån elevernas behov skapa 

förutsättningar för att väga upp olika skillnader så att alla elever ska ges möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2013, s. 10). Det är med andra ord skolan som ska 

anpassas och ändra sig efter elevernas förutsättningar (Jobér, 2015, s. 73). Skolan lyckas dock 

inte i sitt kompensatoriska uppdrag att i tillräcklig utsträckning väga upp skillnader i barns 

och elevers förutsättningar. I skolan lyckas som nämnts tidigare elever som har högutbildade 

föräldrar generellt bättre än de med lågutbildade. Samma sak gäller för elever med svensk 

bakgrund jämfört med elever med utländsk bakgrund. Tilläggas kan att det även finns 

variationer inom de olika grupperna och att andra skillnader såsom könsskillnader också är 

tydligt avläsbara (Skolverket, 2015a, s. 9). 

Att skolan inte kan kompensera helt för de ökande skillnaderna mellan elevers villkor 

och förutsättningar gör att skolan måste satsa på att arbeta med välgenomtänkta handlingar 

och val som ökar möjligheterna för alla elever att utvecklas och lära sig (Jobér, 2015, s. 12). 

Kännetecken för en skola av god kvalitet är bland annat att skolan lyckas möta alla sina 

elevers individuella behov och att skolan anpassar verksamheten utifrån elevernas olika 

förutsättningar (Skolverket, 2014, s. 8). Det är viktigt att skolan stödjer elevers språk-, tanke- 

och kunskapsutveckling om eleverna ska kunna bli delaktiga i samhällets demokratiprocesser 

(Bjar & Liberg, 2010, s. 17). Ett av skolans viktigaste uppdrag är enligt Kaya (2013, s. 8) att 

ge eleverna verktyg och strategier för att kunna utveckla ett fullgott skolspråk och en 

utvecklad läsförmåga. 

Sammanfattningsvis så har den svenska skolan ett kompensatoriskt uppdrag gentemot 

flerspråkiga elever så att de ska ges möjlighet att uttrycka sig och delta i 

klassrumsinteraktionen. Det kompensatoriska uppdraget är både en demokratisk fråga och en 

fråga om att erhålla likvärdiga möjligheter att lära sig språkliga och ämnesmässiga kunskaper. 

I svensk skola är dock enspråkighet fortfarande i hög grad den rådande normen, vilket gör att 

skolan riskerar att inte bli likvärdig ur flerspråkiga elevers perspektiv (Rosén & Wedin, 2015, 

s. 129-130). 

3.3.1 Styrdokument 
Skolans kompensatoriska uppdrag beskrivs i Skollagens första kapitel § 4: "Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." 
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(SFS 2010:800, kap 1 §4). Enligt Lgr 11 ska undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och främja elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 

2011a, s. 8–9). Eleverna ska uppleva att kunskapsstoffet är meningsfullt och att de har en 

positiv kunskapsutveckling, och de ska ges stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 

(Skolverket, 2011a, s. 14). 

3.3.2 Att använda det starkaste språket 
Om elevernas andraspråk svenska inte räcker till för att de ska kunna uttrycka sina tankar och 

kunskaper behöver de få använda sitt starkaste språk, det vill säga förstaspråket, om de vill 

eller behöver. Det är viktigt att använda elevernas alla språk som resurs i undervisningen. Det 

kan exempelvis göras genom att översätta viktiga ord och begrepp till elevernas modersmål 

eller till ett annat starkt skolspråk som eleverna behärskar inför ett nytt ämnesområde 

(Gibbons, 2013, s. 43; Kaya, 2016, s. 75). Nyanlända elever behöver visserligen få stöd i att 

lära sig svenska, men det får samtidigt inte ske på bekostnad av ämneskunskaperna. För att 

inte förlora tid är det därför viktigt att elever får ta del av undervisning på sitt modersmål 

(Rädda Barnen, 2015, s. 9; Skolverket, 2015a, s. 12-13). Studiehandledning på modersmål 

kan bli en länk mellan ämneslärare och elevers modersmål och göra att skolan kan börja utgå 

från elevernas erfarenheter och kunskaper (Nilsson & Gynnhammar, 2016, s. 52). Om en elev 

inte klarar av att följa undervisningen på svenska har eleven rätt att få stöd i form av 

studiehandledning på sitt modersmål om det finns risk att eleven inte når kunskapskraven 

(Skolverket, 2015b, s. 12). En förbättrad litteracitet på modersmålet stärker dessutom 

elevernas identitetsutveckling (Gibbons, 2016, s. 47; Wedin, 2011, s. 90). 

Skolverket (2015b, s. 12-13) anser att dagens svenska skola är i behov av fler 

studiehandledare och modersmålslärare samt fler vuxna i skolan som har 

modersmålskompetens. Skolan kan även gynnas av att få studiehandledning via digital 

distansundervisning. Detta för att garantera tillgången till studiehandledning på modersmålet 

och modersmålsundervisning i hela landet. I skolan har det skrivna verbalspråket länge varit 

den modalitet som har värderats allra högst. För att få flerspråkiga elever att känna sig 

inkluderade i skolan kan olika redskap och andra typer av modaliteter användas. Poängen är 

att eleverna ska få möjlighet att använda alla sina språk som de kan och vill använda. 

Exempel på detta är uttrycksformer såsom bild, film, teater och talat eller skrivet verbalspråk 

(Danielsson, 2016, s. 198). 
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3.3.3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
En metod eller ett förhållningssätt som beskrivs av Skolverket (2011b, s 9) och som kan 

kompensera elevers bakgrund är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att 

lärare arbetar medvetet med språket i alla ämnen och att eleverna ges verktyg och strategier så 

att de kan utveckla ett fullgott skolspråk och en utvecklad läsförmåga. Det är enligt 

Skolverket (2014, s. 22) viktigt att elever får möjlighet att utveckla sin språkförmåga parallellt 

med ämneskunskaperna (a.a.). Genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan detta 

bli möjligt då de flerspråkiga eleverna är delaktiga i klassrumsundervisningen (Gibbons, 

2013, s. 33). Lärare kan genom att sätta upp språkliga och ämnesmässiga mål använda 

ämnesundervisning för att utveckla elevernas andraspråk samtidigt som de utvecklar 

ämneskunskaper. Detta gäller främst för flerspråkiga elever som har passerat nybörjarnivå 

(Hajer & Meestringa, 2014, s. 8). Grunden för undervisningen vilar på det sociokulturella 

perspektivet inom vilket man lär genom samarbete och stöttning (Gibbons, 2013, s. 27ff; 

Hajer & Meestringa, 2014, s. 7, s. 37). Språkutvecklande undervisning kännetecknas av att 

lärare har höga förväntningar på eleverna genom att visa att de tror på deras förmåga samt att 

lärare ger eleverna kognitivt utmanande uppgifter samtidigt som de stöttar dem. Det handlar 

även om att uppvisa en samstämmighet mellan mål, undervisning och bedömning där lärare 

synliggör, aktiverar och bygger undervisningen utifrån elevers kunskaper och erfarenheter. 

Det handlar vidare om att ge elever goda möjligheter att i interaktion med andra få utveckla 

muntliga och skriftliga förmågor (Bjerregaard & Kindenberg, 2015, s. 8ff). 

3.3.4 Kompensatoriska verktyg och metoder i undervisningen 
Det finns ett flertal digitala kompensatoriska verktyg i form av appar, översättningssidor och 

lexikon som kan vara användbara för flerspråkiga elever (Kaya, 2016, s. 75). På internet finns 

översättningsverktyg såsom Babelfish och Google Translate som flerspråkiga elever kan 

använda för att få stöd i sin utveckling av både modersmål och andraspråk. En 

översättningspenna kan användas för att skanna av en text och få en åtminstone ungefärlig 

översättning. Det finns även möjlighet att använda digital teknik i skolan för att spela in och 

spela upp ljud. Ljudfiler kan lagras på dator eller liknande digitala verktyg. Det utvecklas hela 

tiden nya kompensatoriska verktyg, även om vissa av dem enbart är utvecklade för vissa 

språk. Tyvärr kan det samtidigt även vara så att kvaliteten kan variera dem emellan (Wedin, 

2011, s. 125). Domeij & Karlsson (2013, s. 528ff) lyfter fram digitala hjälpmedel såsom 

talsyntes som gör informationen lättare att förstå. Språkkodning för att få text uppläst på 

andra språk finns också att tillgå. Språkrådets lexikon heter Lexin och finns på flera språk 

med tillhörande bild- och animationsteman. Det finns även stavningsprogram såsom Stava 
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Rex samt olika gratisverktyg för språkinlärning på webben, exempelvis Elevspel.se. Basaran 

(2016, s. 56, s. 96) föreslår exempelvis appen uTalk, vars syfte är att utveckla ordförrådet i 

svenska och apparna Svenska på en månad, Bitsboard, Digitala spåret och Hej svenska. Bland 

övriga webbresurser nämns Svaapp och Skolplus som bland annat innehåller självrättande 

övningar. 

För att komplettera begrepp kan bilder och stöttande planscher användas i 

klassrummet (Gibbons, 2016, s. 130-131). Lärare kan även använda stöttande samtalstekniker 

för att flerspråkiga elever ska få möjlighet att bli delaktiga i klassrumssamtal. Detta görs 

genom att eleverna får tid att reflektera och möjlighet att omformulera sig. Läraren anpassar 

även sin respons efter elevsvaren och uppmuntrar och följer upp med klargörande och 

stöttande frågor (Gibbons, 2006, s. 19-22). Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 68) beskriver 

att läraren behöver göra en kort paus efter att en fråga ställts till klassen eftersom många 

flerspråkiga elever behöver tid att tänka efter och formulera sig innan de kan svara. Förutom 

att elever kan få frågor i förväg kan frågor och information skrivas upp på Whiteboarden så 

att eleverna får möjlighet att få informationen både skriftligt och muntligt. 

3.4 Stöttning, höga förväntningar och kognitiv utmaning 
Om elever är nybörjare i svenska språket kan man som lärare behöva förenkla eller välja bort 

text (Gibbons, 2010, s. 125). Det finns dock en risk att eleverna inte får ta del av innehållet 

utan enbart av lösryckta fakta och att de därmed inte får formulera sig i tal och skrift, vilket 

gör att deras förståelse och språkinlärningsmiljö begränsas (Hajer, 2003, s. 6ff; Morgan, 2014, 

s. 11). Gibbons (2016, s. 35) menar att det är bättre att eleverna får olika former av stöttning, 

exempelvis att de får skriva delar av eller hela texter på modersmålet, än att uppgifter 

förenklas. Även León Rosales (2013, s. 58) betonar att man gör eleverna en otjänst om man 

förenklar lektionerna eller läromedlen. Istället bör lärare arbeta systematiskt med en sak i 

taget och ge goda pedagogiska förklaringar som alla kan förstå. Även stöttning kan ta sig 

uttryck i olika former. Det kan vara att ge elever strategier och feedback, förklaringar av olika 

slag eller stöttande frågor som ställs för att eleverna ska utveckla förståelse och tankar. 

Stöttning kan handla om att läraren demonstrerar, visar och modellerar samt ger olika former 

av visuella stöd. Mycket av stöttningen sker innan aktiviteterna för att förbereda eleverna så 

att de kan vara delaktiga i aktiviteten (Kaya, 2013, s. 10-11). En aktivitet som kan göras före 

läsning är att läraren förbereder eleverna för möjliga språkliga, kulturella och ämnesrelaterade 

svårigheter i texten samt arbetar för att utveckla elevernas kunskap om det övergripande 

innehållet i texten. 
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Eftersom flerspråkiga elever inte alltid har samma kulturella bakgrund som textförfattarna är 

förförståelse betydelsefullt för eleverna (Gibbons, 2016, s. 156, s. 164). Det är viktigt att se att 

vissa genrer återspeglar en viss kultur. Även om det sociala syftet är gemensamt för många 

kulturer kan genrerna inom en kultur se mycket annorlunda ut i en annan kultur. Det gäller 

med andra ord att så att säga knäcka den kulturella koden för att förstå och använda språket 

rätt (Gibbons, 2016, s. 116). Genom att eleverna hela tiden är delaktiga i sociala och språkliga 

processer utvecklar de andraspråket. Skolan är därför en viktig arena där eleven kan träna sig i 

den offentliga samtalskulturen (Liberg, 2010, s. 77). Bergh Nestlog (2012, s. 17, s. 247) talar 

om att läraren behöver ge klassen såväl kollektiva som individuella stödstrukturer. 

Flerspråkiga elever kan även få stöttning i form av att skolan erbjuder elever studiestöd inom 

skolans ram om eleverna inte har möjlighet till stöd för läxläsning hemma. Det kan handla om 

elever som har föräldrar som saknar studievana eller föräldrar som på grund av utländsk 

bakgrund upplever språkliga svårigheter att hjälpa sina barn. Elever kan också ha svårigheter 

med läxläsning på grund av trångboddhet eller olika sociala problem (Rädda Barnen, 2015, s. 

5). 

Flerspråkiga elever behöver få stöd i sin utveckling av språk- och ämneskunskaper, men 

de behöver också utmaning i form av kognitivt krävande uppgifter för att de ska motiveras 

och uppnå högre måluppfyllelse. Elevernas kunskaper utvecklas som bäst i en undervisning 

som erbjuder en hög kognitiv utmaning och stöttning inom elevens närmaste utvecklingszon 

(Gibbons, 2010, s. 38ff). Det är viktigt att elever bemöts av höga förväntningar för att de ska 

bli motiverade i sin egen språk- och kunskapsutveckling. Det gör lärarna genom att visa 

eleverna att de tror på deras förmåga genom att ha högt ställda förväntningar på en rimlig nivå 

(Skolverket, 2015a, s. 12-13). León Rosales (2013, s. 52-53) menar att lärare genom låga 

förväntningar omedvetet kan medverka till att elever med utländsk bakgrund har låga 

förväntningar på vad de kan utbilda sig till och arbeta med i framtiden. Eleverna ser att många 

människor med utländsk bakgrund arbetar med lågstatusyrken och tänker att det är det och 

inget annat som samhället förväntar sig av dem eftersom de inte är att betrakta som svenskar 

till fullo. För att bryta detta sorteringsmönster behöver lärare därför utveckla en förståelse för 

vad segregation innebär för elevernas identitet och för uppfattningen om vad ett barn med 

utländsk bakgrund kan bli och arbeta med.	  

3.5 Planera tillsammans för att kompensera, stötta och utmana  
Undervisningen behöver planeras, genomföras och följas upp för att alla elever ska stöttas och 

utmanas (Skolverket, 2015a, s. 9). I klassrummet behöver man planera för språkutveckling. 
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Om man inte gör det kan det medföra att de flerspråkiga eleverna varken utvecklar sitt eget 

språk eller lär sig kunskaper i skolans ämnen (Wedin, 2011, s. 129). Lärare fokuserar ibland 

mer på att klara arbetsområdet inom en viss tid än att förklara själva arbetsområdet. För att 

uppnå ett varaktigt och långsiktigt lärande behöver man planera sin undervisning genom att 

tydliggöra ämnet och låta eleverna få använda språket i ämnet (Gibbons, 2010, s. 236). Vid 

den pedagogiska planeringen bör lärare tänka igenom vilken språklig nivå eleverna befinner 

sig på och vilka språkliga krav ämnesområdet ställer på eleverna. Det är viktigt att tänka 

igenom vilka övningar som kan användas för att eleverna ska få träna sig i att tala, lyssna, läsa 

och skriva i ämnet samt hur undervisning och elevernas lärande kan utvärderas (Kaya, 2016, 

s. 233). För att lyckas med både språk- och kunskapsutveckling behövs samarbete mellan 

ämneslärare, studiehandledare och svenska som andraspråkslärare (Skolverket, 2014, s. 8). 

Samverkan krävs även vad gäller hur verksamheten kring nyanlända ska organiseras såsom 

hur man ska samarbeta kring mottagandet och studiehandledare på modersmålet och 

ämneslärare behöver även planera tillsammans (Skolverket, 2015a, s. 12-13). 

3.5.1 Kartläggning  
En inledande kartläggning behöver göras av elevernas kunskaper för planeringen av den 

fortsatta undervisningen (Skolverket, 2015a, s. 12-13). En kartläggning ska inte enbart göras 

vid något enstaka tillfälle utan bör genomföras stegvis och kontinuerligt. I en pedagogisk 

kartläggning ligger fokus på ämnes- och kursplaner och åtgärder analyseras och följs upp. 

Kartläggningen görs både i enskilda samtal mellan elev och lärare samt integrerat i 

undervisningen (Skolverket, 2014, s. 8). Jarl m.fl. (2016, s. 73-76) påtalar vikten av att 

kartlägga elevers kunskaper och färdigheter tidigt under skolgången och att kartläggningen 

följs upp på ett systematiskt sätt. Med tidigare kunskaper menas inte bara det man lärt sig 

genom undervisning utan också de erfarenheter som har format elevens läridentitet, det vill 

säga personliga, sociala och kulturella perspektiv på lärande såsom rutiner och strategier för 

kunskapsinhämtning och lärande som eleverna utvecklat i sin tidigare skola i hemlandet 

(Bunar, 2015; Kaya, 2016, s. 76). Kartläggning och bedömning av nyanländas kunskaper bör 

göras på elevens starkaste språk och studiehandledare eller modersmålslärare är betydelsefulla 

i detta arbete (Kaya, 2016, s. 73). Genom kartläggning kan undervisningen individanpassas. 

Individualiserad undervisning betyder att läraren utgår från elevens individuella 

förutsättningar och behov i undervisningen. Det betyder däremot inte att eleven ska arbeta 

individuellt i alltför hög grad (Kaya, 2016, s. 71). 
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3.6 Ledningens och rektorernas roll 
Enligt Jarl m.fl. (2016, s. 73-76) utmärks framgångsrika skolor av sammanhang och stabilitet 

som funnits där under en längre och sammanhängande tid. Det finns exempelvis 

gemensamma regler, normer och föreställningar hos lärarna och skolledarna, vilket ger en 

stabilitet i det vardagliga arbetet. Det finns vidare en synlig gemensam strävan med 

gemensamma mål och långsiktiga strategier som handlar om att utveckla undervisningen och 

förbättra elevresultaten genom kartläggning som följs upp och anpassningar av 

undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Det finns ett tydligt ledarskap som 

upprätthåller organisationen med tydliga krav och förväntningar på lärares huvuduppgifter 

samt stöttande strukturer både internt och från förvaltning. Skolorna har ett väletablerat 

samarbete där lärarna planerar och undervisar tillsammans samt får möjlighet att utbyta 

erfarenheter, granska sin egen praktik, reflektera och diskutera undervisning och arbete på 

skolan (a.a.). 

Skolverket (2014, s. 7) lyfter flexibilitet som en framgångsfaktor när det gäller skolans 

organisation och arbetssätt för att möta elevers olika behov. Skolverket (2015a, s. 12-13) 

beskriver att flertalet nyanlända elever kommer med kort varsel och att huvudmän och skolor 

har kommit olika långt i sitt arbete med nyanländas lärande. I vissa kommuner är 

undervisningen av nyanlända elever en naturlig del av den ordinarie verksamheten och 

omfattas av skolans systematiska kvalitetsarbete. Andra kommuner saknar tidigare erfarenhet 

av att ta emot nyanlända elever och har inget systematiskt tillvägagångssätt i verksamheten 

för de nyanlända eleverna. 

Leijnse (2016) argumenterar genom sin artikel om arbetssättet STL (skriva sig till 

lärande) för att det krävs en pedagogisk tanke bakom användningen av tekniska hjälpmedel 

om de ska ge något resultat. Kritik riktas mot att många kommuner köper in teknisk 

utrustning utan att lärarna får fortbildning i hur de ska använda tekniken. Det beskrivs att 

huvudmannen ofta enbart ansvarar för inköpen av teknik, vilket är en konkret åtgärd, men att 

skolor sedan brister i likvärdighet då alla inte har förmågan att använda tekniken i det 

pedagogiska arbetet (a.a.). Svenskt Näringsliv (2016, s. 17-18) lyfter behovet av 

kompetensutveckling för skolans rektorer när det gäller digitala verktyg och informations- 

och kommunikationsteknik (IKT). Om rektorerna ska stötta lärarna i att integrera ny teknisk 

utrustning och nya arbetsmetoder i undervisningen behöver rektorerna dessutom själva ha 

kunskap inom området. 
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3.7 Utbildning för lärarna 
Huvudmännen har enligt Skollagen ett ansvar för kompetensutvecklingen av skolans personal 

och behöver därför både långsiktigt och kortsiktigt se över vilka kompetensbehov som finns 

(Skolverket, 2015a, s. 15). Enligt Skolverket (2014, s. 7) är det av yttersta vikt att nyanlända 

ges ett tidigt stöd anpassat efter deras erfarenheter, kunskaper och förmågor. Något som även 

är av stor betydelse är valet av undervisningsform, vilket ställer stora krav på kunskap och 

kompetens i frågor som gäller flerspråkighet och andraspråksutveckling. Lärare i skolan 

behöver kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att de flerspråkiga eleverna 

ska få en gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Det behövs även lärare med kompetens i 

andraspråksinlärning som vet vad det innebär att lära sig ett nytt språk (Skolverket, 2014, s. 7; 

Skolverket, 2015a, s. 12-13).  
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4	  Analys	  och	  resultat	  
I detta avsnitt redovisas resultaten av gruppintervjuerna vilka relateras till de tidigare 

avsnitten i vår uppsats. Avsnittet redovisas i tempusformen presens för läsbarhetens skull. 

4.1 Lärarnas beskrivning av en likvärdig skola 
Det framgår i intervjuerna att många av lärarna som deltog i studien anser att innebörden av 

en likvärdig skola är relativt svårformulerad, men att likvärdig inte betyder samma sak som 

lika. Detta överensstämmer med Sundén & Werin (2016, s. 10, 42-43) som menar att 

begreppet likvärdig är tvetydigt och att samhällets värdering av begreppet har förändrats över 

tid. Det går dock inte att sätta ett likhetstecken mellan en likvärdig skola och begreppet likhet. 

Lärarna betonar liksom Jobér (2015, s. 52) att skolan har ett ansvar att på olika sätt garantera 

en likvärdig utbildning för alla. För lärarna innebär en likvärdig skola inte att undervisningen 

är utformad på samma sätt (jfr Skolverket, 2011a, s. 8). Att alla lärare inte har utbildning i 

svenska som andraspråk eller erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever i 

undervisningen ser flera av lärarna dock som ett hot mot en likvärdig undervisning.  

Flera av lärarna i studien uttrycker liksom Skolverket (2015a, s. 10-11 – se även 

Lundqvist, 2010, s. 18-22; Lärarnas riksförbund 2012, s. 14) en oro över att vissa skolor har 

blivit ännu mer segregerade på grund av faktorer som socioekonomi och utländsk bakgrund 

liksom utifrån varierad utbildningskvalitet och olika måluppfyllelse. Lärarna säger: ”På en 

skola i Sverige där lärarna kände att det var för dåligt med resurser, och att de inte fick något 

stöd slutade lärarna.” (Inger) och ”I vår huvudort där det nu är en stor reform på gång för 

att minska segregationen. Tanken är en mer likvärdig skola.” (Ari).  

Många av de intervjuade lärarna ser, liksom Rädda Barnen (2015, s. 3), att den svenska 

skolans brister i det kompensatoriska uppdraget främst drabbar elever som har lägre 

socioekonomisk bakgrund och inte minst de flerspråkiga eleverna. Flera av lärarna betonar att 

det i en likvärdig skola är viktigt att arbeta kompenserande för att alla elever ska få samma 

möjligheter till utveckling och lärande. En betydande del i detta arbete är enligt lärarna 

tillgången på resurser. Några uttrycker att det är viktigt att det är likvärdigt i klassrummen 

med resurser såsom digitala verktyg som lärplattor mm och att alla ges samma möjlighet till 

stöttning. Andra exemplifierar med att skolan ibland har skjutit till pengar till idrottskläder 

och liknande till enstaka elever när sådant saknats, och att de i dessa fall främst använt pengar 

från Majblommeförsäljning. En sådan insats beskrivs av lärarna i studien som en 

kompensatorisk åtgärd genom att alla elever därigenom får likvärdiga förutsättningar att delta 

i idrottsundervisningen. 
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Många av lärarna anser vidare att skolans organisation kan vara bristfällig utifrån perspektivet 

en likvärdig skola (jfr Jarl m.fl., 2016, s. 73-76). Ett exempel som flera av lärarna lyfter fram 

är att organisationen kring förberedelseklasser ser olika ut på olika skolor. De efterfrågar ett 

flexibelt system där eleverna inte är kvar för länge i förberedelseklass, men ser samtidigt det 

gynnsamma i att elever får gå en viss tid i förberedelseklass istället för att komma direkt ut i 

reguljär klass. En av lärarna tar även upp olikheter vad beträffar modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmål som ett hot mot en likvärdig skola: 

Vissa språk har större tillgång på modersmålslärare och studiehandledare vilket innebär 

att elever som har vissa språk som modersmål får mer studiehandledning och 

modersmålsundervisning. Andra elever har inte det i samma utsträckning. (Jennifer) 

 

I en av intervjugrupperna diskuterade några av lärarna att på riksnivå sluta att ha klasser 

baserade på årskurser: ”Ska det vara likvärdigt så måste man nivåanpassa till alla.” (Ulla). 

Den tanken avfärdades dock tämligen direkt av henne själv med motiveringen att det inte vore 

produktivt eftersom ”om man tussas ihop med likvärdiga så kanske man inte utvecklas så 

mycket.” (Ulla). De flesta av lärarna stödjer det sociokulturella perspektivets syn (jfr Gibbons, 

2013, s. 27ff; Hajer & Meestringa, 2014, s. 7, s. 37) på att vi lär av varandra och att när en 

elev inledningsvis får stöttning av en mer erfaren kamrat eller vuxen kan eleven så 

småningom självständigt utföra svårare uppgifter. 

4.2 Lärarnas beskrivning av skolans kompensatoriska uppdrag 
Samtliga lärare i studien betonar i enlighet med UNICEF (1989) och Skolverket (2012, s. 

6) att skolan ska arbeta kompensatoriskt så att alla elever ges förutsättningar till utveckling. 

De uttrycker, liksom Skolverket (2013, s. 10) och SFS (2010, s. 800), att skolans 

kompensatoriska uppdrag innebär att skapa förutsättningar för elever att utvecklas genom att 

väga upp olika skillnader så att skolan blir likvärdig för alla. Att kompensera för elevers 

bakgrund har en avgörande roll i skolans likvärdighetsarbete (Sundén & Werin, 2016, s. 42-

43). Inger förklarar hur hon uppfattar begreppet att kompensera utifrån flerspråkiga elever: 

”Stötta upp så att de kommer på samma nivå som alla andra. Att kompensera där språket inte 

räcker till.” (Inger). 

En av lärarna hänvisar till en bild som hon kallar equity and equality och menar att den 

bilden tydliggör skillnaden mellan jämlikhet och rättvisa, och att det är en bra parallell till hur 

man kan se på kompensatoriskt arbete i skolan:  
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På bilden ger man samma hjälpmedel till alla, oavsett deras förutsättningar och behov. 

För skolan ska vara lika för alla, eller hur? Fast det är ju likvärdig den ska vara, och det 

blir den bara om man individanpassar stöd och kompensatoriska åtgärder. (Ari) 

 

Andra lärare likställer begreppet kompensera med extra anpassning: ”Det du beskriver nu 

som kompensatoriska åtgärder är det som jag kallar extra anpassningar.” (Annifrid). 

Annifrid fortsätter sin tankegång med att förklara hur extra anpassningar dokumenteras på den 

egna skolan och hur de formuleras och används. Hon exemplifierar med att det i elevernas 

dokumentation kan finnas extra anpassningar i form av allt från att lyssna på inlästa texter till 

den fysiska placeringen i klassrummet. Hon menar att det för hennes del faller sig naturligt att 

sätta in kompensatoriska åtgärder för alla elever, oavsett förutsättningar eller utmaningar. 

Flera av lärarna beskriver skolans kompensatoriska uppdrag som att flerspråkiga elever 

ska ges likvärdiga möjligheter att lära sig språkliga och ämnesmässiga kunskaper (jfr Kaya, 

2013, s. 8; Rosén & Wedin, 2015, s. 129-130). Tindra uttrycker det som att: “Mitt uppdrag 

som lärare är att jag ska ge det stöd, ha det material och ge de förutsättningar som eleverna 

behöver för att klara sig igenom dagen.” (Tindra). Ari håller med, och vidareutvecklar 

resonemanget med sina egna tankar kring uppdraget att fostra demokratiska medborgare:  

 

I uppdraget ligger att flerspråkiga elever får möjligheter att uttrycka sig i klassrummet 

både muntligt och skriftligt. Man vill ju anpassa sin undervisning utifrån alla elevers 

behov och förutsättningar så att alla elever få chans att lära sig och kunna bli 

demokratiska medborgare. (Ari) 

 

Oron över att skolan inte helt lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag att väga upp skillnader i 

barns och elevers förutsättningar är något som samtliga lärare återkommer till. Flera av dem 

betonar även att det kompensatoriska uppdraget inte enbart gäller för flerspråkiga elever utan 

även för elever med lågutbildade föräldrar (jfr Skolverket, 2015a, s. 9). Framför allt Ari lyfter 

flera gånger fram skillnaderna i de socioekonomiska förutsättningarna: ”Den som inte har så 

bra förutsättningar ges extra stöttning. Det gäller för alla elever, inte bara de flerspråkiga 

även om det är det fokus vi har här nu. Även för t ex elever som har lågutbildade föräldrar.” 

(Ari). 

4.3 Studiehandledning 
Samtliga lärare i studien uttrycker vidare i enlighet med Rädda Barnen (2015, s. 9) och 

Skolverket (2015a, s. 12-13) att flerspråkiga elever ska få stöd i att lära sig svenska, men att 
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de inte ska behöva vänta med ämneskunskaperna tills de behärskar det svenska språket. De 

ser studiehandledning på modersmålet som en viktig del i det kompensatoriska uppdraget, och 

motiverar det exempelvis på följande vis: ”Jag tycker att det är kompensatoriskt eftersom 

man kan få undervisningen på sitt modersmål och kan förstå, även när man inte kan orden på 

svenska.” (Ulla). 

Ulla utvecklar vidare att det är mycket betydelsefullt med studiehandledning på 

modersmålet i ämnet matematik: ”Vi hade matte och då stod det termer som dubbelt så 

många tulpaner som rosor och hälften så många blåklockor osv... Då stupar de på orden som 

tulpaner, rosor och blåklockor, som är MINST relevanta för hela uppgiften.” (Ulla). 

Inger utvecklar resonemanget med ytterligare några exempel:” SO och NO har så 

mycket begrepp som de saknar. Fenomenen kanske inte ens finns i deras kultur, djur och 

natur.” (Inger). Inger diskuterar vidare att studiehandledning inte enbart syftar till ren 

översättning, utan även till att förklara och jämföra viktiga fenomen som uppkommer i 

ämnesundervisningen. Ari understryker att för att de flerspråkiga eleverna ska utveckla 

ämneskunskaper är det viktigt att använda elevernas modersmål i undervisningen genom att 

viktiga ord och begrepp översätts (jfr Gibbons, 2010, s. 43; Kaya, 2016, s. 75). Flera av de 

andra lärarna håller med Ari om det, och exemplifierar med tillfällen då de själva synliggör de 

flerspråkiga elevernas modersmål. Flertalet av lärarna i studien ger uttryck för den 

beskrivning som Nilsson & Gynnhammar (2016, s. 52) ger av att studiehandledning på 

modersmål kan fungera som en länk mellan ämneslärares och elevers modersmål, vilket gör 

att lärare kan utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper. 

Några av lärarna tar även upp modersmålsundervisningens betydelse: ”Man brukar 

säga att man behöver vara stark i ett språk för att kunna lära sig ett annat.” (Jennifer). 

Förutom att samtliga lärare uttalar sig om att de är i behov av fler studiehandledare och 

modersmålslärare så önskar de också generellt fler vuxna i skolan som har 

modersmålskompetens (jfr Skolverket, 2015, s. 12-13). Jennifer menar även att alla elever 

som har rätt till modersmålsundervisning och/eller studiehandledning på modersmål inte får 

det. Detta är emot Skolverkets rekommendation (2015b, s. 12) som uttrycker att om en elev 

inte klarar att följa undervisningen på svenska så har eleven rätt att få stöd i form av 

studiehandledning på sitt modersmål om det finns risk att eleven inte uppnår kunskapskraven. 

Karina betonar samarbetet mellan klass/ämneslärare och studiehandledare för att 

studiehandledarna ska kunna förbereda sig och att tiden i klassrummet med eleverna ska 

optimeras. Hon uttrycker även att studiehandledarna kan agera som ”bollplank” i diskussioner 
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kring hur man kan stötta flerspråkiga elever, och att studiehandledarnas kunskap i sig kan 

utgöra en kompensatorisk stöttning. 

4.4 Planering och samarbete för att kompensera, stötta och utmana 
Samtliga lärare i studien anser att det på olika sätt är viktigt att stötta flerspråkiga elever för 

att de ska kunna vara delaktiga i undervisningen. De nämner förutom stöttning på 

modersmålet bland annat även stöttande frågor, stöttning i form av förklaring av viktiga 

begrepp och visuellt stöd (jfr Kaya, 2013, s. 10-11). Tindra beskriver hur hon använder 

eleverna som resurser i klassrummet:  

 

Jag tänker att det är flera barn som kan hjälpa varandra. Vi hade en elev som kunde 

svenska riktigt hyfsat, och en som inte kunde nästan alls. Då hade jag ju den eleven som 

en resurs, som kunde hjälpa mig att förklara för den andra eleven vad det var jag ville ha 

sagt. (Tindra) 

 

Även flera av de andra lärarna instämmer med Tindra i att de gärna använder de flerspråkiga 

eleverna som en resurs för att nå några av de andra flerspråkiga eleverna. De ser det som en 

självklarhet att eleverna hjälper och stöttar varandra oavsett modersmål eller bakgrund. 

I en av intervjugrupperna problematiserar några av lärarna att flerspråkiga elever kanske 

inte har samma möjligheter till läxläsning hemma som andra elever. Detta beskriver även 

Bergh Nestlog (2012, s. 17, s. 247) som menar att skolan kan stötta läxläsning genom 

exempelvis studiestöd inom skolans ram om eleverna inte har möjlighet till stöd för 

läxläsning hemma. Det kan handla om elever som har föräldrar som saknar studievana eller 

föräldrar som på grund av utländsk bakgrund upplever språkliga svårigheter att hjälpa sina 

barn. Rädda Barnen (2015, s. 5) tillägger att elever också kan ha svårigheter med läxläsning 

på grund av trångboddhet eller andra sociala problem. Lärarna i studien arbetar på en skola 

där läxhjälp erbjuds efter skolan två gånger per vecka för mellanstadiet och en gång per vecka 

för lågstadiet. Då finns det flera ämneslärare på plats som hjälper till att strukturera upp 

studierna och stötta vid läxläsningen. Ari erinrar sig att lärarna ofta skriver ut läxor i 

pappersform till elever som inte har internet hemma, vilket hon menar också kan ses som en 

kompensatorisk åtgärd. 

Lärarna i studien säger inte så mycket om att förenkla material förutom att de önskar ett 

nivåanpassat material, vilket på sätt och vis dock kan ses som förenklat material även om det 

inte är lärarna själva som förenklar. Flera författare såsom Hajer (2003, s. 6ff), Morgan (2014, 

s. 11), Gibbons (2016, s. 35) och León Rosales (2013, s. 58) varnar för att det finns en risk att 
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elevernas förståelse och språk- och kunskapsinlärning försämras om eleverna erbjuds ett 

förenklat material.  

Flera av lärarna i studien är överens om kartläggningens betydelse för att få veta vilken 

nivå eleverna befinner sig på. Detta för att kunna stötta eleverna och lägga undervisningen på 

lagom nivå (jfr Skolverket, 2015a, s. 12-13). Jennifer pekar även på kartläggning av elever 

som ett medel för att ledningen ska förstå att resurser behöver allokeras. Som exempel på 

kartläggningsmaterial tar några av lärarna upp Skolverkets bedömningsstöd i matematik och 

svenska. 

När lärarna i studien får frågan om de tar stöd i styrdokument, aktuell forskning och 

liknande för att utföra det kompensatoriska uppdraget spretar svaren dock åt olika håll. Bland 

svaren återfinns Lgr 11 och kursplanerna i Sv och SVA, Skolverket, vetenskapliga texter och 

forskningsmaterial samt Skollagen. “Man tittar på kursplanerna... framför allt i sva, men 

även i skolans andra ämnen. /…/ Man får rådfråga och lyssna på kollegor.” (Tindra). 

Ulla söker stöd i sin undervisning av flerspråkiga elever och vill gärna ha ett material 

som fungerar för olika nivåer, och finner en viss trygghet i nyproducerade läromedel: ”Man 

vet ofta inte vad man ska ha för material, utan famlar i mörkret. Då känns det skönt att ta till 

ett nyproducerat material som man tänker är aktuellt, och specifikt riktat mot flerspråkiga 

och nyanlända.” (Ulla). 

Annifrid upplever att läroplanen fungerar som stöd, men problematiserar att den 

visserligen ger en ram men inte några konkreta eller explicita instruktioner eller tips:  

 

Även om det inte står HUR så står det ju VAD de ska kunna. På det sättet är läroplanen 

en hjälp. Men i HUR:et har jag ingen direkt hjälp /…/ Om jag skulle leta efter stöd så 

skulle jag börja med Centrum för flerspråkigt lärande eller Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. (Annifrid) 

 

Lärarna söker även stöd på andra ställen och i olika hög grad. Inger tar upp Facebook som ett 

exempel på kollegialt lärande kring läromedel eller tillvägagångssätt, men skulle gärna se att 

det fanns centrala direktiv som inte kräver tidskrävande sållning eller alltför mycket 

efterforskningar: ”På Facebook och andra ställen kan man hitta bra tips men flödet är så 

enormt att man nästan inte orkar ta det till sig. Man ska inte behöva uppfinna hjulet själv, vi 

konkurrerar inte med varandra så vi kan gott ha en bra dela-kultur.” (Inger). 

Något som alla lärare i studien ser som värdefullt är samarbete och samverkan. De 

hävdar liksom Skolverket (2014, s. 8; 2015a, s. 12-13) att studiehandledare på modersmålet 
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och klass-/ämneslärare behöver planera tillsammans. Vissa lärare har hittat det samarbetet 

medan andra inte har gjort det på grund av schemamässiga problem och/eller på grund av 

tidsbrist.  

De intervjuade lärarna är överens om att man som lärare behöver planera in stöttning i 

undervisningen. De nämner dock inte så mycket om att utmana de flerspråkiga eleverna vilket 

Skolverket annars understryker (jfr Skolverket, 2015a, s. 9). 

4.5 Användning av kompensatoriska verktyg och metoder 
4.5.1 Konkret material och bildstöd 
Vissa av lärarna poängterar att konkret material är användbart samt att man som lärare ska 

konkretisera så mycket som möjligt. Det kan gälla vid förklaringar av matematiska begrepp 

och uträkningsstrategier eller i andra ämnen för att eleverna ska förstå och för att underlätta 

lärandet. När det gäller konkret material ger Karina exempel såsom att träna vardagsord med 

Palin-spel eller Lycko-spel. Något som alla lärarna anser vara betydelsefullt i undervisningen 

av flerspråkiga elever är bildstöd i olika former. Även Gibbons (2016, s. 130-131) beskriver 

användning av bilder och stöttande planscher för att komplettera språkliga begrepp. Lärarna i 

studien konstaterar att bilder visserligen kan ersätta ord, men att bild och ord främst fungerar 

kompletterande i kombination med varandra. I den ena gruppen konstaterade lärarna att ett 

arbetsschema med bilder kan fungera stöttande. De rekommenderar bland annat Symwriter 

för att få fram bilder till olika ord. 

4.5.2 IKT som verktyg i undervisningen 
I studien uppger samtliga lärare i enlighet med Basaran (2016, s. 56, s. 96) och Kaya (2016, s. 

75) att det finns digitala kompensatoriska verktyg i form av appar, översättningssidor och 

lexikon som kan vara användbara för flerspråkiga elever. Lärarna pekar ut exempel på appar 

som kan användas på lärplattan. Det gäller både olika appar för färdighetsträning som inte 

riktar sig enbart till flerspråkiga elever, exempelvis matematikappen NOMP, men även rena 

översättningsappar. Det höjs dock ett varnande finger från flera av lärarna i studien att man 

som lärare behöver ha god kunskap om hur lärplattor ska användas. Lärarna efterfrågar 

utbildning i detta samt förslag på appar som är bra. Några beskriver en önskan om handböcker 

med lämpliga appar. Flera uttrycker liksom Karina att: ”Vi skulle vilja veta vad man kan göra, 

att det sitter i ryggmärgen när man väl är med eleven. Det räcker ju liksom inte att man bara 

får ett namn på en app, man behöver få förståelse för vad den kan också.” (Karina). 

Några av lärarna problematiserar även att kvaliteten på översättningsappar och program 

kan variera, något som även Wedin påtalar (2011, s. 125). Jennifer uppmärksammar faran i 

bristande kunskap hos lärarna: ”Så på det sättet kan man säga att man luras att tro att 
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[lärplattorna] löser allt, men i praktiken gör de inte alltid det.” (Jennifer). Tindra känner sig 

ibland skeptisk till att använda översättningsappar och program eftersom de inte alltid 

översätter rätt: ”Jag tycker att det ofta blir jättekonstiga översättningar så jag vågar inte ta 

risken att det blir helt galet.” (Tindra). Hon tror att de äldre eleverna är mer benägna att förstå 

att översättningen inte är rimlig, men att de yngsta eleverna kan bli mycket förvirrade och att 

en översättning som är felaktig kan ha en rent kontraproduktiv effekt. Några av lärarna 

uttrycker att översättningsapparna är enklare att använda för de äldre eleverna eftersom de 

yngre kanske inte kan läsa på något språk alls. En annan nackdel med vissa appar och 

program är enligt lärarna att vissa av dem enbart är utvecklade för vissa språk (jfr Wedin, 

2011, s. 125). 

Det lärarna i studien gemensamt rekommenderar är Inläsningstjänst (ILT). De beskriver 

att eleverna kan lyssna på svenska språket och samtidigt följa med i texten. Genom det hör de 

svenska uttryck och uttal samtidigt som de ser det skrivna språket. De kan även få texter 

upplästa på sitt modersmål. Alla lärarna är överens om att ILT är mycket bra på mellanstadiet 

när eleverna ska ta till sig de informationstäta texterna i läroböckerna i exempelvis ämnena 

SO och NO. Nackdelen är att alla böcker inte finns översatta eller att de inte är översatta till 

så många språk. Ulla beskriver hur hon har stött på bekymmer:  

 

Drömmen hade ju varit att alla våra läroböcker var översatta. Jag hade en elev nyligen i 

tvåan som kom som nyanländ. Då tänkte man att det är inga problem, hon kunde lyssna 

på SO-boken men då fanns inte den på persiska. Då hamnar man ju i att hon fick lyssna 

på NO-boken istället, bara för att göra något vettigt och inte slösa bort sin tid. Men då 

blev hon ju exkluderad från gruppen. (Ulla)  

 

Annifrid skulle gärna se en tryckt översättningsversion som bok. Då hade eleverna kunnat se 

texten samtidigt som de får höra den genom ILT. Ari berättar att hon har använt 

lärarhandledningsfunktionen på ILT en hel del, där en kort och översiktlig sammanfattning 

ges av läroböcker framför allt i NO och SO. Dock saknas många av läromedlen och de som 

finns att tillgå är inte alltid inlästa på så många olika språk. 

4.5.3 Andra sätt att stötta och kompensera  
Flera av lärarna i studien har åtskilliga förslag på hur man kan stötta och kompensera förutom 

konkret material och bildstöd samt IKT som har nämnts i tidigare avsnitt. De ser betydelsen 

av att de flerspråkiga eleverna delges information på flera sätt. Det kan innefatta att ge både 

muntlig och skriftlig information exempelvis på den stora tavlan i klassrummet för att 
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eleverna ska kunna gå tillbaka och läsa. De nämner bland annat nyckelbegrepp, 

begreppslistor, stöttande frågor samt att man upprepar information. Ett sätt att stötta och 

kompensera som lärarna uttrycker det är att ge de flerspråkiga eleverna extra tid. Det kan 

handla om att de får extra tid att formulera sig både muntligt och skriftligt i 

klassrumsinteraktionen samt på skriftliga prov och inlämningar. Gibbons (2006, s. 19-22) 

beskriver betydelsen av att lärare använder stöttande samtalstekniker och ger eleverna tid att 

reflektera och möjlighet att omformulera sig. Även Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 68) 

betonar detta utifrån när lärare ställer frågor i klassrummet och tillägger att det även är 

betydelsefullt att flerspråkiga elever delges information både skriftligt och muntligt. 

4.6 Behov av utveckling 
Vad gäller frågan om behov av utveckling så framkom det tydligt att lärarna uttrycker att de 

är i behov av utbildning i hur de kan undervisa och stötta flerspråkiga elever. De 

problematiserade även vikten av att tänka igenom hur man som lärare kan arbeta 

kompensatoriskt (jfr Jobér, 2015, s. 12) samtidigt som nästan alla av de intervjuade lärarna 

känner en viss frustration i vad de menar handlar om en bristande kompetens hos sig själva. 

Samtliga av de intervjuade lärarna är dock överens om att det är skolan som ska anpassa sig 

efter eleverna och inte tvärtom, vilket även Jobér (2015, s. 73) ansluter sig till. 

 

Flera av lärarna känner även en stor osäkerhet och otillräcklighet: 

 

Jag har inte sva-utbildning och det ger mig lite ångest att jag ändå ska kunna ta emot hur 

många som helst, när som helst, hur som helst och veta hur jag ska jobba, men det har 

jag inte en aning om!” (Tindra) ”Man känner sig inte särskilt nöjd med sin arbetsinsats. 

Jag önskar att man hade haft mer tid för att göra uppgifterna mer meningsfulla för dem. 

Men varken tiden eller kunskapen räcker alltid till. (Karina)  

 

Samtliga lärare önskar att få kompetensutveckling i form av föreläsningar eller handledning 

av någon som har erfarenhet kring att undervisa flerspråkiga elever, samt tips på metoder och 

arbetssätt som de kan använda i sin undervisning. Samtliga lärare menar också att de vill 

utveckla samarbetet med studiehandledare och modersmålslärare. Karina beskriver 

utvecklingsbehovet kring studiehandledning på följande vis: ”Det är ju absolut samarbetet 

med modersmålslärarna. Tveklöst! Hade man bara haft en tätare kontakt så hade man kunnat 

göra allt!” (Karina). 
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Det är framför allt tid tillsammans med studiehandledare innan lektionerna som önskas för att 

man ska kunna förbereda lektionerna och studiehandledningen på bästa sätt. Samtliga lärare 

önskar även mer tid för studiehandledning och att alla elever ska få studiehandledning och 

modersmålsundervisning oavsett språk. De menar även att skolan är i behov av resurser i 

form av fler vuxna som är tvåspråkiga, och att dessa inte nödvändigtvis måste ha en formell 

utbildning ifall sådana inte finns att tillgå. 

I en av fokusgruppsintervjuerna uttryckte Jennifer att hon gärna skulle se ett utvecklat 

samarbete med Migrationsverket. Hon ifrågasätter om de har en tillräcklig framförhållning 

och kontakt med skolan för att ge lärarna en rimlig chans att utföra sitt uppdrag. Vidare lyfter 

hon även behovet av att politiker har god insyn i skolans utmaningar, eftersom såväl 

språkförbistringar som kulturkrockar kan ge potentiella svårigheter för eleverna. 

Överlag önskas mer kunskap om kompensatoriska verktyg av teknisk art av de 

intervjuade lärarna. När det gäller vem som är ansvarig för att denna kunskap ska 

implementeras i lärarnas repertoar går åsikterna dock isär. Några lärare lägger ansvaret på 

vidareutbildning på sig själva: ”/…/ den tekniken behärskar inte jag. Så det ligger ju på mig 

kan man säga.” (Ulla). Andra lärare lägger ansvaret på ledningen: ”Det tycker jag faktiskt är 

en ledningsfråga, att vi borde få tid att lära oss att behärska tekniken till fullo.” (Inger). 

4.7 Ledningens och rektors del i det kompensatoriska uppdraget 
En samstämmighet finns bland de intervjuade lärarna om att ledningens och rektorns roll i det 

kompensatoriska uppdraget spelar en avgörande roll. Jarl m.fl. (2016, s. 73-76) pekar på 

vikten av att det finns ett tydligt ledarskap i organisationen med tydliga krav och 

förväntningar på lärare. Det ska även finnas stöttande strukturer både internt och från 

förvaltning och möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyten mellan lärarna. Några av 

lärarna i studien saknar direktiv från ledningen om hur de ska undervisa flerspråkiga elever. 

De saknar diskussionsforum eller tid för dessa diskussioner. Andra av lärarna menar att de 

egentligen har tid, men att de måste ta egna initiativ till samtal om flerspråkiga elever. 

Huvudmännen har enligt Skollagen ett ansvar för kompetensutvecklingen av skolans personal 

(Skolverket, 2015a, s. 15). Lärare i skolan behöver enligt Skolverket (2014, s. 7; 2015a, s. 12-

13) kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att de flerspråkiga eleverna ska 

erhålla en gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Det behövs även lärare med kompetens i 

andraspråksinlärning som vet vad det innebär att lära sig ett nytt språk. Eftersom lärarna inte 

har den kompetensen önskar de stöd från ledningen och av rektorn. Tindra ger uttryck för 

flera av lärarnas önskan av att få stöd från ledningen vad gäller hur de kan arbeta med 
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flerspråkiga elever. ”Jag tycker inte att vi egentligen har fått någon form av handledning 

överhuvudtaget. /…/ För jag har ingen aning om hur jag ska göra.” (Tindra). 

Ari håller dock inte med, utan lyfter det faktumet att man på skolan har avsatt två 

eftermiddagar per månad till just språkutvecklande ämnesundervisning, med utgångspunkt i 

såväl ett material från Skolverket som genom kollegialt lärande där alla medverkande får 

uppgifter att genomföra och som diskuteras vid nästa tillfälle. Tindra erinrar sig att det 

stämmer, men att hon själv inte har deltagit vid dessa tillfällen då hon istället har ingått i en 

grupp som arbetat med matematiklyftets språkmodul.  

Inger tycker att hon visserligen har fått en del handledning i språkutvecklande 

ämnesundervisning, men lyfter samtidigt otydligheten och svårigheten kring just det 

kompensatoriska uppdraget: ”Det är ingen som har sagt något explicit om det här med det 

kompensatoriska uppdraget och hur vi ska jobba med de flerspråkiga eleverna. /…/ man 

skulle vilja ha en "trollerilåda" med lösningar, eller snarare ett förhållningssätt.” (Inger). 

Karina upplever också att behovet av stöd är viktigt. När hon inte fick det så beskriver 

hon att hon kände sig: ”lite utkastad i atmosfären. /…/ Man skulle vilja ha det där stödet, vad 

krävs av mig och vad finns det för möjligheter?” (Karina). 

Några av lärarna efterlyser en central plan för hur man kan arbeta med flerspråkiga 

elever. Det skulle kunna vara i form av kopieringsunderlag, appar eller datorprogram med 

stegrande progression i stil med Vector-programmet eller Read Theory: 

 

Man vill ju inte missa något, man är rädd att man gör fel. Det vore skönt med en slags 

manual som visar vilka saker som är bra att jobba med, och vilka som inte är 

språkutvecklande. /…/ Man känner sig ofta väldigt otillräcklig, man är rädd att lägga tid 

på fel saker. (Karina) 

 

Flera av lärarna ger exempel på att ledningen och rektorn kan ge ekonomisk stöttning 

exempelvis genom att utöver att satsa på digitala verktyg som lärplattor även se till att lärarna 

får utbildning i hur de rent konkret ska använda dessa i undervisningen. Leijnse (2016) 

betonar att det krävs en pedagogisk tanke bakom användningen av tekniska hjälpmedel och 

riktar kritik mot att många kommuner köper in teknik utan att lärarna ges fortbildning i hur de 

ska använda tekniken, vilket i sin tur leder till brister i skolans likvärdighet. Lärarna i studien 

tar endast upp sitt eget behov av teknisk utbildning, medan Svenskt Näringsliv (2016, s. 17-

18) menar att även skolans rektorer behöver kompetensutveckling när det gäller digitala 

verktyg och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Om rektorerna ska satsa på ny 
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teknisk utrustning och nya arbetsmetoder i skolan behöver de med andra ord själva ha 

kunskap inom området. 

Vikten av att det finns tillräckligt med vuxna kring eleverna är också något som de 

intervjuade lärarna lägger på ledningens och rektorns ansvar som en del av det 

kompensatoriska uppdraget. Tindra kritiserar bristen på flerspråkiga vuxna kring eleverna i 

skolan, och föreslår att man på såväl statlig som kommunal nivå gör en satsning på att öka 

tätheten av flerspråkiga vuxna. Hon tycker att de kan fungera som en värdefull brygga mellan 

läraren och eleverna även om de inte är utbildade lärare. ”Det finns ju jättemycket folk som är 

tvåspråkiga, som både kan svenska och arabiska. Vi får väl satsa lite pengar på det då.” 

(Tindra). 

4.8 Flerspråkighet som resurs 
En fråga som återkom hos många av lärarna i studien är hur de på olika sätt lyfter de 

flerspråkiga elevernas modersmål i undervisningen. Annifrid berättar att man kan arbeta med 

språkstrukturer: ”Hur språk är uppbyggda är kul att kunna jämföra, och inte bara jämföra 

engelska/svenska som man alltid gör.” (Annifrid). Gibbons (2016, s. 47) menar att genom att 

eleverna kan få berätta om hur de använder sina språk får alla elever tillgång till flera språk 

och får därmed förståelse för vad eleverna kan göra på sitt eget modersmål. Att inta detta 

jämförande perspektiv gynnar enligt Skolverket (2010, s. 10) de flerspråkiga elevernas 

lärande och förståelse för språket. Karina beskriver även vikten av att lyfta de flerspråkiga 

elevernas språk genom att visa intresse för vad olika saker heter på deras språk: ”Sen tycker 

de att det är roligt när man ska uttala deras ord. Det får man bjuda på, man märker att de 

uppskattar att man försöker.” (Karina). 

Ari berättar att hon har lärt sig orden på några av de vanligaste maträtterna, såsom 

soppa, bröd, potatis och vatten på arabiska. Hon tycker sig märka på eleverna att de 

uppskattar att hon intresserar sig för deras modersmål, och argumenterar vidare för att hon 

tycker att det bidrar till att den svenska maten blir mindre ”konstig” när den har ett namn på 

modersmålet, och att det även leder till ett positivt intresse från de andra eleverna. Det 

stämmer överens med Ladbergs (2000, s. 180-181) slutsats som säger att hur barn ser på sitt 

modersmål beror på hur de andra barnen ser på deras språk. Om de andra är nyfikna på deras 

språk så blir det helt enkelt roligare att tala modersmålet jämfört med om kamraterna avvisar 

det. 

Lärarna i studien beskriver att man kan använda elevernas språkliga resurser till att 

hjälpa och förklara för varandra. Att elever kan användas som språkliga resurser för varandra 

och att de får samtala om ämnesinnehåll på sitt modersmål är något som även Kaya (2016, s. 
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75) och Skolverket (2010, s. 10) framhåller som viktigt. När olika språk används och ses som 

resurser i klassrummet ökar elevernas engagemang och förutsättningar för lärande samtidigt 

som elevernas självkänsla stärks (jfr Rosén & Wedin, 2015, s. 188; Vetenskapsrådet, 2012, s. 

8; Westlund, 2016, s. 89). Något som ingen av lärarna i studien tar upp och diskuterar är dock 

användningen av de flerspråkiga föräldrarna som resurs i undervisningen (jfr. Léon Rosales, 

2013, s. 51). 

Flera av studiens lärare betonar samtidigt vikten av att lyfta de flerspråkiga elevernas 

kultur. Jennifer beskriver det som att hon vill ta tillvara på deras ursprungskulturer genom att 

de får berätta och ta med foton, musik, maträtter med mera: ”/…/ det berikar våra svenska 

elever att de får lyssna in andra och få andra perspektiv.” (Jennifer). Några av de andra 

lärarna beskriver likaså att man kan lyfta elevernas bakgrund i särskilt SO-ämnena. Alla lärare 

påtalar även möjligheten till att arbeta med och träna på empati och att man genom andras 

erfarenheter kan få förståelse för andras livssituationer, exempelvis hur det är att fly från sitt 

hemland. Karina tycker att Lilla Aktuellt är ett bra sätt att skapa en sådan förståelse: ”I 

samband med Lilla Aktuellt kan man i ett naturligt sammanhang lyfta skillnaderna. Att det ser 

väldigt olika ut i världen, och att alla inte har det som vi.” (Karina). 

Lärarna har märkt att det kan leda till många diskussioner om hur samhällen är 

uppbyggda och hur det ser ut i världen. Ulla betonar resursperspektivet och betydelsen av att 

träffa folk från andra delar av världen. ”De får upptäcka att folk är annorlunda men ändå 

väldigt lika.” (Ulla). Jennifer lyfter också betydelsen av att man som lärare ser flerspråkiga 

elever ur ett resursperspektiv: ”Det är framför allt viktigt att man i sin tankegång inte fastnar 

i att eleverna är hinder.” (Jennifer). 

Framför allt två av lärarna tar upp att de flerspråkiga eleverna kan dela med sig av olika 

kunskaper som de har tillägnat sig i sina hemländer. Tindra och Jennifer ger flera exempel 

från matematikämnet: 

 

De kan dela med sig av hur de räknar matte, och att det finns olika sätt att tänka på. I 

Vietnam till exempel börjar de ju med matte väldigt tidigt och de har sätt som man själv 

inte känner igen. Då står vi där med våra algoritmer och tror att vi är väldigt tydliga. 

Och så gör de på något annat sätt som är mycket bättre och smidigare. (Jennifer) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga lärare ser en stor potential i att utgå ifrån det 

erfarenhets- och kunskapskapital som de flerspråkiga eleverna har med sig från andra länder 

och kulturer, och att detta ses som en resurs i klassrummet. 
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5	  Sammanfattande	  resultatdiskussion	  och	  slutsatser	  
Avsnittet inleds med en sammanfattning av studiens resultat tillsammans med en diskussion 

av desamma. Därefter följer ett avsnitt som diskuterar studien kritiskt och reflexivt och 

avslutningsvis ges några förslag till framtida forskning.	  

5.1 En likvärdig skola som begrepp samt hot mot densamma 
Studiens resultat visar att lärarna i studien initialt tycker att det är svårt att explicit formulera 

innebörden av en likvärdig skola, men en samstämmighet växer ändå fram under intervjuerna. 

Framför allt vill de understryka att likvärdig i det här sammanhanget inte är detsamma som 

likhet, utan menar att undervisningen kan vara utformad på olika sätt och att skolformen kan 

vara organiserad på olika sätt men att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter att lära sig de 

språkliga och ämnesmässiga kunskaperna. Vidare menar lärarna att det inte ska spela någon 

roll var i landet man bor eller vilka förutsättningar man har då alla elever ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt oavsett bakgrund, förmåga eller begåvning.  

Det framkommer dock att det finns flera faktorer som lärarna anser hota likvärdigheten 

i den svenska skolan. De framhäver först och främst lärares brist på utbildning i 

andraspråksinlärning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt brist på erfarenhet 

av att arbeta med flerspråkiga elever. För att de flerspråkiga eleverna ska ges en gynnsam 

språk- och kunskapsutveckling menar Skolverket (2014, s. 7; 2015a, s. 12-13) att lärare 

behöver kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket alltså lärarna i studien 

uttrycker att de saknar i önskad grad. Flera av lärarna i studien upplever en stor osäkerhet och 

otillräcklighet i hur de kan undervisa flerspråkiga elever. Samtliga lärare önskar att få 

kompetensutveckling i form av föreläsningar eller handledning av någon som har erfarenhet 

kring att undervisa flerspråkiga elever samt konkreta tips på metoder och arbetssätt som de 

kan använda i sin undervisning. Flera av lärarna önskar mer stöd från ledningen och av 

rektorn och mer klara direktiv om hur de ska undervisa flerspråkiga elever. 

Kompetensutveckling och stöd från ledning och rektor vad gäller undervisning av flerspråkiga 

elever ses av lärarna som en nödvändighet för att uppnå en likvärdig skola. De efterfrågar 

förutom utbildning även en central plan med konkreta metoder och material i form av 

exempelvis kopieringsunderlag, appar eller datorprogram som kan användas i undervisningen 

av flerspråkiga elever. Det finns även hos vissa av lärarna en önskan om ett utvecklat 

samarbete med Migrationsverket för att skolan ska ges en rimlig chans att utföra sitt uppdrag 

samt att politiker är införstådda med de resursbehov som finns för att lärarna ska kunna utföra 

sitt kompensatoriska uppdrag. 
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Utifrån frågeställningen om en likvärdig skola tar lärarna även upp vikten av 

diskussionsforum och/eller tid för diskussioner om undervisning av flerspråkiga elever. Vissa 

av lärarna menar att det är en stor brist på dessa diskussioner medan andra lärare menar att de 

egentligen har tid men att de måste ta egna initiativ till sådana diskussioner, om än i olika 

grad. Det kommer även upp att även om viss tid för detta finns så finns det en problematik i 

att alla lärare inte har varit med vid dessa tillfällen eftersom de har deltagit i andra forum.  

Lärarna i studien känner utifrån begreppet en likvärdig skola en stor oro över att vissa 

skolor har blivit mer segregerade utifrån faktorer som socioekonomisk och utländsk 

bakgrund. De beskriver att den svenska skolan därför idag uppvisar en varierad 

utbildningskvalitet. Lärarna uttrycker oro över att skolan därför inte lyckas i sitt 

kompensatoriska uppdrag att väga upp skillnader i elevers förutsättningar. Skolans brister i 

det kompensatoriska uppdraget drabbar enligt lärarna främst elever med lägre 

socioekonomisk bakgrund och flerspråkiga elever, vilket hotar likvärdigheten i sig. 

Likvärdighet i klassrummen utifrån tillgång till resurser såsom personal, främst flerspråkig 

personal och digitala verktyg såsom lärplattor är enligt lärarna bristfällig. I samband med 

detta lyfter lärarna även upp att lärarkompetensen kring användningen av digitala verktyg i 

klassrummet behöver utvecklas. När det gäller vem som är ansvarig för att denna kunskap ska 

implementeras i lärarnas repertoar går åsikterna dock isär. Några lärare lägger ansvaret på 

vidareutbildning på sig själva, medan andra lägger det på ledning och rektor. Dock finns det 

en stor enighet i att den digitala tekniken är till stor hjälp, samtidigt som att utdelningen inte 

blir optimal då det från lärarnas sida ibland saknas djupare kunskap om den. 

En annan aspekt som enligt några av lärarna påverkar likvärdigheten i den svenska 

skolan är att organisationen kring förberedelseklasser ser olika ut. Från år till år varierar 

organisationen; ibland kommer de nyanlända eleverna direkt ut i reguljär undervisning, 

medan de under andra år är placerade i en förberedelseklass. Lärarna i studien har svårt att 

svara på vilka faktorer det är som styr, men en av lärarna gissar att det har med tillgång och 

efterfrågan att göra, på såväl pedagoger som elevunderlag. 

Lärarna konstaterar även att det finns olikheter i modersmålsundervisningen och 

studiehandledningen beroende på tillgång på modersmålslärare och studiehandledare för vissa 

språk, vilket gör att elever med dessa modersmål får mer tid än andra elever med andra 

modersmål. En lärare uttrycker att alla elever som har rätt till modersmålsundervisning 

och/eller studiehandledning inte får det. Detta strider mot Skolverket (2015b, s.12) och mot 5 

kap. 4§ av skolförordningen som uttrycker att om en elev inte klarar att följa undervisningen 
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på svenska har eleven rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om det 

finns risk att eleven inte uppnår kunskapskraven. Bristen på tid och möjligheter för 

samplanering och samtal om elever och undervisning mellan lärare och studiehandledare 

upplevs också som ett hot mot en likvärdig skola. 

5.2 Det kompensatoriska uppdraget 
Lärarna ger en relativt samstämmig bild av hur de uppfattar det kompensatoriska uppdraget 

utifrån flerspråkiga elevers situation. Det uttrycks att det handlar om att alla elever ska få 

likvärdiga möjligheter att lära sig språkliga och ämnesmässiga kunskaper. Målet att eleverna 

ska utvecklas till demokratiska medborgare tas upp utifrån att undervisningen ska utgå från 

elevernas behov och att de får det stöd, material och förutsättningar som de behöver. Vissa 

lärare likställer begreppet kompensera med att ge extra anpassning. Samtliga av lärarna är 

dock helt överens om att det är skolan som ska anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom, 

och samtliga lärare ser också en potential i att utgå ifrån det kapital som de flerspråkiga 

eleverna har med sig, och att detta ses som en resurs i klassrummet. Att se elevernas 

flerspråkighet och mångkulturalitet som resurser har stor betydelse för elevers utveckling, 

lärande och identitetsutveckling. Genom att de intervjuade lärarna ser eleverna som en 

tillgång och inte ett problem, kan det konstateras att lärarna intar ett interkulturellt 

resursperspektiv och en positiv inställning till tvåspråkighet. Däremot finns det inte ett uttalat 

eller systematiskt samarbete med föräldrarna för att ge dem möjlighet att dels känna sig 

delaktiga och dels kunna ge språkligt stöd hemma, vilket är något som med fördel skulle 

kunna utvecklas mer. Vidare framträder i studien en bild av att samtliga lärare i studien ett 

additivt synsätt på lärande, samt använder flerspråkigheten som en resurs i klassrummet, 

vilket även detta signalerar att lärarnas undervisning genomsyras av ett interkulturellt 

perspektiv.  

Nästan alla de intervjuade lärarna känner en viss frustration över en upplevd brist i sin 

kompetens att kunna stötta flerspråkiga elever. Det finns en oro bland de intervjuade lärarna 

över att skolan inte helt lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag att väga upp skillnader i barns 

och elevers förutsättningar och villkor. De beskriver vikten av att flerspråkiga elever ska få 

lära sig svenska, men att de inte ska behöva vänta med att lära sig ämneskunskaper tills de 

behärskar det svenska språket. Detta blir i praktiken en stor utmaning då studiehandledning på 

modersmål är en viktig del i det kompensatoriska uppdraget, och lärarna upplever att de 

skulle behöva fler studiehandledare och modersmålslärare, men överlag även fler vuxna i 

skolan som är flerspråkiga och som har modersmålskompetens. I nuläget löser lärarna ibland 
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de språkliga utmaningarna genom att använda de flerspråkiga eleverna som resurser i 

klassrummet gentemot varandra, beroende på hur långt de olika eleverna har kommit i sin 

språkutveckling. De ser det vidare som en självklarhet att eleverna hjälper och stöttar 

varandra, oavsett modersmål eller behov. 

Lärarna återkommer flera gånger under studien till att det kompensatoriska uppdraget 

inte enbart gäller för flerspråkiga elever utan även för elever med lågutbildade föräldrar (jfr 

Skolverket, 2015a, s. 9), och att alla de individanpassade arbetsuppgifter och krav som görs 

till olika elever även de kan ses som kompensatoriska åtgärder. Lärarna talar inte i termer som 

att förenkla material, men uttrycker däremot ett stort behov av nivåanpassade uppgifter samt 

även färdiga metoder och praktiska tips. Det kan ses som ett uttryck för den osäkerhet som 

råder bland dem kring att undervisa flerspråkiga elever som lärarna genomgående har uttryckt 

i studien. Detta tar sig även uttryck i att lärarna ger flera olika svar när de får frågan om de tar 

stöd i styrdokument, aktuell forskning och liknande för att utföra det kompensatoriska 

uppdraget. Bland lärarnas svar återfinns Lgr 11 och kursplanerna i Sv och SVA, Skolverkets 

texter samt Skollagen.  

En lärare uttrycker sig sakna konkreta eller explicita instruktioner eller tips i Läroplanen 

och menar att om hon skulle leta efter stöd så skulle hon börja med Centrum för flerspråkigt 

lärande eller Specialpedagogiska skolmyndigheten. En annan lärare upplever sig famla i 

mörkret när det gäller val av material. Hon skulle vilja ta stöd av något nyproducerat material 

som hon tänker är aktuellt och specifikt riktat mot flerspråkiga och nyanlända. Studien visar 

även att vissa av lärarna även söker stöd på andra ställen, såsom via Facebook, men de 

kritiserar att det är tidskrävande att leta och sålla bland allt som läggs ut. Lärarna skulle gärna 

se att det istället fanns centrala direktiv med beprövade metoder som man kan våga luta sig 

emot när man känner sig osäker på om man gör rätt och om man gör tillräckligt. 

Skolverket (2015a, s 12-13) beskriver att huvudmän och skolor har kommit olika långt i 

sitt arbete med nyanländas lärande och att en del inte har något systematiskt tillvägagångssätt 

i verksamheten för de nyanlända eleverna. I det undersökta fallet tycks det även finnas en 

tendens till att prova olika sätt att organisera verksamheten för de nyanlända eleverna i syfte 

att hitta ett fungerande system. Det finns fördelar i att prova olika sätt, men det skapar också 

en viss osäkerhet bland lärarna och eleverna kring hur eleverna ges bäst förutsättningar; 

direktplacering i reguljär klass där eleverna badas i svenska språket eller i förberedelseklass 

med formell svenskundervisning. 
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Lärarna beskriver även att kartläggning av de nyanlända eleverna har stor betydelse för att 

man som lärare ska kunna stötta eleverna och lägga undervisningen på en lagom nivå. Som 

kartläggningsmaterial nämns framför allt Skolverkets bedömningsstöd i matematik och 

svenska. Att resursfördelning är av stor vikt för att kunna utföra det kompensatoriska 

uppdraget uttrycks genom att en av lärarna menar att kartläggningsresultatet även kan 

användas som argument för att ledningen ska förstå i vilken grad resurser behöver sättas in. 

5.3 Kompensatoriskt arbete och konkreta metoder 
Även att lyfta de flerspråkiga elevernas modersmål i undervisningen pekar på att lärarna i 

studien intar ett interkulturellt perspektiv. Flera lärare uppger exempelvis att de arbetar med 

att jämföra olika språks uppbyggnad och att eleverna får berätta om sina modersmål och hur 

de använder sina språk, vilket medför att alla eleverna får tillgång till flera språk och får 

förståelse för och möjlighet att visa intresse för andra språk. Lärarna beskriver även hur de 

själva visar ett positivt intresse för elevernas modersmål och lär sig några vanliga glosor, och 

att de lyfter deras ursprungskultur och fokuserar på både likheter och skillnader. I 

undervisningen ser lärarna även fördelar i att kunna använda de flerspråkiga elevernas olika 

kunskaper och erfarenheter och att detta resulterar i bra diskussioner och en förståelse för 

andras livsvillkor och hur olika samhällen är uppbyggda. Lärarna ser det också som en stor 

fördel att eleverna kan dela med sig av kunskaper som de tillägnat sig i sina hemländer såsom 

till exempel i ämnet matematik där sättet att räkna på och ställa upp algoritmer kan skilja sig 

åt mellan olika länder. Detta resursperspektiv är något som genomsyrar studien, det vill säga 

att lärarna ser de flerspråkiga eleverna ur ett resursperspektiv och utgår ifrån vad eleverna kan 

och har med sig istället för att se dem ur ett bristperspektiv med fokus på vad de ännu inte kan 

och behärskar.  

När det gäller konkreta metoder i undervisningen talar lärarna om både 

språkutvecklande hjälpmedel och metoder, men även kompenserande och överbryggande 

sådana. Det framgår att lärarna efterfrågar både material som kan hjälpa eleverna att utveckla 

svenskan och tillgodogöra sig undervisningen, men att det i ett initialt skede även behövs en 

brygga mellan språken så att det finns något att börja bygga på. I synnerhet gäller det de äldre 

eleverna som har utvecklat en stor kognitiv förståelse för olika fenomen men saknar möjlighet 

att uttrycka sin kunskap. I deras fall är behovet av ren översättning störst eftersom de redan 

har grepp om arbetsområdet men behöver orden på svenska. De yngre eleverna och de utan 

skolbakgrund har mindre att bygga på och behöver i högre grad skapa översiktliga kunskaper. 

I båda fallen talar lärarna om att konkretisera undervisningen genom bildstöd och/eller 
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konkret material. 

ILT är ett verktyg som alla lärarna använder sig av, vilket möjliggör för eleverna att 

lyssna på inläst text både på svenska och på sitt modersmål. De använder sig även av olika 

appar och andra digitala program, även om de uttrycker en önskan om att utveckla en större 

kompetens för dessa appar och program. De ser potentialen i programmen men känner att de 

inte är tillräckligt insatta för att kunskapen ska sitta i ryggmärgen och kunna plockas fram i 

rätt tid och på rätt sätt när den väl behövs. 

Några arbetssätt som lärarna däremot känner att de behärskar till fullo är hur man kan 

stötta och kompensera genom att ge de flerspråkiga eleverna information på flera sätt, 

exempelvis både muntligt och skriftligt samt gärna med bildstöd. Andra sätt som lärarna tar 

upp är att de använder nyckelbegrepp, begreppslistor, stöttande frågor och att man upprepar 

information och/eller ger de flerspråkiga eleverna extra tid att formulera sig både muntligt och 

skriftligt i såväl klassrumssituationen som på skriftliga prov och i samband med 

inlämningsuppgifter. 

Utöver de konkreta verktygen beskriver alla lärarna i studien samarbete och samverkan 

som värdefullt för att kunna utföra det kompensatoriska uppdraget. De betonar betydelsen av 

att studiehandledare och klass-/ämneslärare planerar tillsammans. Denna planering kan både 

resultera i bättre möjligheter för att studiehandledarna ska kunna förbereda sig och i att tiden i 

klassrummet med eleverna optimeras. En lärare uttrycker även att studiehandledarna kan vara 

bollplank i diskussioner om hur man kan stötta flerspråkiga elever, och att studiehandledarnas 

kunskap i sig kan utgöra en kompensatorisk stöttning. Flera lärare beskriver dock 

schemamässiga problem och/eller tidsbrist som hinder för denna nödvändiga samplanering 

och samverkan. 

I studien framträder sammanfattningsvis en bild av att lärarna i relativt hög grad intar ett 

interkulturellt resursperspektiv och en positiv inställning till tvåspråkighet, och uppvisar 

kunskap i många konkreta arbetssätt som verkar kompensatoriskt. Lärarna ser de flerspråkiga 

eleverna ur ett resursperspektiv där de utgår ifrån vad eleverna kan och har med sig, istället 

för att se dem ur ett bristperspektiv med fokus på vad de ännu inte behärskar. Dock uttrycker 

lärarna en frustration över att inte ha tillräcklig kunskap om språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt och önskar fortbildning i detta. De önskar vidare mer stöd från ledningen och 

efterlyser också en större pedagogtäthet med modersmålskompetens samt tid för samtal och 

samplanering med studiehandledare och modersmålslärare, men även för kollegialt lärande 
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om undervisning av flerspråkiga elever. 

5.4 Reflektioner kring studien 
Vi upplever att vi har fått svar på de forskningsfrågor som vi ämnade undersöka, och i den 

omfattning som vi önskade när vi formulerade studien. Dock kan vi inte validera hur 

verkligheten ser ut i förhållande till det lärarna beskriver, eftersom vi inte har utfört några 

observationer. Reliabiliteten kan ha påverkats av faktorer såsom gruppsammansättning och 

det faktum att forskaren alltid påverkar den kunskap som produceras och särskilt vad gäller 

kvalitativ forskning. En ytterligare faktor som kan påverka är att en av oss arbetar på den 

undersökta skolan. Precis som med fallstudier generellt är även generaliserbarheten för vår 

studie begränsad, och de resultat som vi har kommit fram till hade kunnat se annorlunda ut 

om de intervjuade lärarna hade varit några andra än de som ställde upp. Dock menar vi att vi 

har gjort vad vi har kunnat för att utifrån studiens utgångspunkt och med gruppintervju som 

metod försöka svara på de frågeställningar som studien ställde vad gäller att uppnå en så hög 

reliabilitet som möjligt. 

5.5 Framtida forskning 
Lärarna i studien gav uttryck för att vilja utveckla sin språk- och kunskapsutvecklande 

ämnesundervisning, men de uppgav att de saknade riktlinjer för hur de ska undervisa de 

flerspråkiga eleverna på bästa sätt och de önskade därför att skolan skapar gemensamma 

strategier för detta arbete. Med anledning av detta menar vi att det behövs studier om vilka 

konkreta metoder som kan skapa optimalt lärande för de flerspråkiga eleverna, och vi anser 

vidare att de flerspråkiga elevernas lärande behöver ingå i skolans systematiska 

kvalitetsarbete. 

För att kunna erbjuda alla elever i den svenska skolan en likvärdig utbildning behövs 

praktiska studier, förslagsvis interventionsstudier, för att kunna studera hur olika 

undervisningsmetoder påverkar flerspråkiga elevers språk- och kunskapslärande. Likaså 

behövs mer och framtida forskning om hur lärarna i praktiken omsätter de teorier och metoder 

som de beskriver att de använder när de undervisar flerspråkiga elever. 
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Bilaga	  1	  Intervjufrågor	  

Intervjufrågor	  	  
o Beskriv	  hur	  du	  uppfattar	  skolans	  kompensatoriska	  uppdrag	  utifrån	  perspektivet	  

flerspråkiga	  elever?	  	  
	  

o Vad	  fyller	  det	  kompensatoriska	  uppdraget	  för	  funktion	  för	  att	  få	  en	  likvärdig	  
skola?	  

	  

o Tar	  du	  stöd	  i	  styrdokument,	  aktuell	  forskning	  och	  liknande	  för	  att	  utföra	  det	  
uppdraget?	  Vilka?	  

	  

o Vilka	  konkreta	  metoder	  och	  eller	  verktyg	  använder	  du?	  
	  

o På	  vilket	  sätt	  kan	  dessa	  anses	  vara	  kompensatoriska?	  
	  

o Vilket	  stöd	  eller	  anpassningar	  anser	  du	  borde	  utvecklas	  ytterligare/ges	  i	  större	  
utsträckning	  i	  ditt	  klassrum	  för	  att	  få	  en	  likvärdig	  skola?	  Varför?	  

	  

o Får	  du	  stöd	  i	  det	  kompensatoriska	  uppdraget	  från	  ledningen/rektorn?	  Hur	  ser	  
det	  stödet	  ut	  i	  så	  fall?	  

	  

o Vilka	  konkreta	  insatser	  skulle	  du	  önska	  att	  ledningen/rektorn	  satte	  in	  för	  att	  
möjliggöra/underlätta	  ditt	  uppdrag?	  

	  

o Vilka	  insatser,	  stöd	  eller	  anpassningar	  anser	  du	  borde	  utvecklas	  ytterligare/ges	  i	  
större	  utsträckning	  i	  svensk	  skola?	  Varför?	  

	  

o Hur	  ser	  du	  på	  flerspråkighet	  som	  en	  resurs	  i	  klassrummet?	  
	  

o Hur	  utgår	  du	  ifrån/tar	  du	  tillvara	  på	  de	  flerspråkiga	  elevernas	  kunskaper	  och	  
erfarenheter	  i	  klassrummet.	  	   	  



	  

	  

Bilaga	  2	  Brev	  till	  deltagare	  

Intervju	  för	  examensarbete	  
	  

Vi	  kontaktar	  dig	  för	  att	  höra	  om	  du	  kan	  tänka	  dig	  att	  medverka	  i	  en	  intervju	  som	  
kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  ett	  examensarbete	  i	  en	  kurs	  i	  Svenska	  som	  andraspråk	  
vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  Vi	  som	  skriver	  examensarbetet	  arbetar	  som	  lärare	  respektive	  
speciallärare,	  och	  vi	  har	  båda	  ett	  stort	  intresse	  i	  ämnet	  Svenska	  som	  andraspråk.	  

	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  några	  lärare	  i	  grundskolans	  tidigare	  år	  ser	  på	  lärares	  
kompensatoriska	  uppdrag,	  utifrån	  perspektivet	  flerspråkiga	  elever.	  Vi	  vill	  genomföra	  
intervjuer	  med	  lärare	  i	  årskurs	  1–6,	  enskilt	  eller	  i	  grupper	  om	  två	  deltagare.	  Intervjun	  
beräknas	  ta	  ca	  45	  minuter.	  Intervjufrågorna	  får	  du	  i	  förväg,	  och	  vi	  kommer	  att	  behöva	  
spela	  in	  intervjuerna	  samt	  transkribera	  dem	  i	  efterhand.	  

	  

I	  arbetet	  med	  vår	  studie	  följer	  vi	  Vetenskapsrådets	  fastlagda	  forskningsetiska	  principer,	  
vilket	  innebär	  att	  vi	  följer	  de	  fyra	  huvudkrav	  som	  ställs	  på	  vår	  forskning.	  Dessa	  kan	  
kortfattat	  sammanfattas	  enligt	  följande:	  
	  

● Ditt	  deltagande	  är	  frivilligt.	  
● Du	  som	  deltagare	  informeras	  om	  syftet	  med	  studien.	  
● Dina	  svar	  kommer	  att	  avpersonifieras	  och	  din	  identitet	  kommer	  inte	  att	  framgå.	  
● Vi	  kommer	  enbart	  att	  använda	  det	  insamlade	  materialet	  till	  vår	  studie	  och	  inget	  

annat.	  
	  

	  

Vi	  vore	  mycket	  tacksamma	  om	  du	  kan	  tänka	  dig	  att	  delta	  i	  vår	  studie,	  och	  vi	  kommer	  
inom	  kort	  att	  kontakta	  dig.	  

	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  

	  

Maria	  Rumar	  och	  Karin	  Hagstrand	  


