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Abstrakt 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att ta reda på hur språkutvecklingen kan 

främjas i skolan, med tanke på det mångkulturella samhälle vi lever i idag. För att göra detta 

har jag gjort en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Jag intervjuade sedan fem pedagoger på olika skolor med kunskaper och erfarenheter om det 

jag ämnar undersöka. Intervjun var uppdelad enligt vissa specifika ämnen, och svaren är 

sedan redovisade i resultatet enligt dessa. Viss fokus har legat på modersmålets och dess 

undervisnings vikt för utvecklingen av elevens andraspråk, men också lärarna och 

föräldrarnas ansvar i denna utveckling.  

Resultatet från litteraturstudier av den tidigare forskningen samt intervjuerna, visade att 

språkkunskaper har en stor vikt när det gäller att erövra nya språk, vilket gör 

modersmålsundervisningen mycket aktuell. Samtidigt är också föräldrarnas och lärarnas stöd 

otroligt viktig för att eleven ska ta vara på sina språk, och se sina språk som ett redskap till 

kunskap. Informanterna nämner också vikten av att se varje elev utifrån dennes individuella 

förutsättningar, och ta hänsyn till det bagage varje människa bär med sig. Vidare ser 

pedagogerna sitt arbete i den mångkulturella skolan som ett arbete mot integrationen och mot 

samhällets fördomar, och menar att skolan ska spegla det samhälle vi lever i. 

 

Nyckelord: Språkutveckling, flerspråkighet, tvåspråkighet, pedagogers, mångkulturell.   
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1. Inledning 

Vart är språket på väg? Svaret på den frågan kan variera beroende på vem som ställs inför 

den. Men likaså är det en högst aktuell fråga, och inte minst bland dagens lärare. Som 

blivande svenskalärare har jag ofta stött på lärare som ifrågasätter sina elevers språkbruk, inte 

sällan med undanflykten att man minsann använde ett betydligt bättre språk förr i tiden. Visst 

kan man som ny lärare runt trettio också känna att språket har tagit en helt annan vändning 

sedan man själv satt i skolbänken. Men så har det väl alltid varit, språket moderniseras och 

måste också få göra det. I och med att samhället utvecklas måste språket göra detsamma 

annars uppstår lätt kommunikationssvårigheter.  

I vårt mångkulturella samhälle propagerar till exempel Sverigedemokraterna för att man ska 

tala svenska för att lära sig en korrekt svenska, något de hittat stöd för i en dansk 

undersökning av AFK, kommunernas forskningsenhet.
1
 Och här tror jag att de tänker helt fel, 

flera studier, bland annat Einarssons (2009), visar att goda kunskaper inom sitt första språk 

gör att det är lättare att tillägna sig ett nytt språk. Därför anser jag att användning och 

förståelse av elevers första språk bör tas i större beaktning i skolorna. 

Modersmålsundervisningen är så klart av stor vikt för språkutvecklingen, men samtliga 

ämnen är otroligt viktiga för eleverna när det gäller just språkinlärning Språket används hela 

tiden inom alla ämnen, skrift och tal, lärarnas engagemang och kunskap är därför avgörande 

för hur elevens svenska språk utvecklas. Och kunskap inom det svenska språket leder i sin tur 

till att man känner sig integrerad i det svenska samhället.  

Då jag själv är förälder till en dotter som sedan födseln har två kulturer med sig och 

förhoppningsvis också blir tvåspråkig, är denna typ av studie av största intresse inte bara för 

mig som lärare utan också som förälder. Jag ser inte hennes två kulturer och språk som ett 

problem utan som en möjlighet till att kunna få ut så mycket mer av livet och lära känna så 

många fler typer av människor. Visst finns det farhågor om att hennes båda språk kanske inte 

kommer att utvecklas till samma nivå eller att kunskaperna inte är tillräckligt höga i något av 

dem. Som förälder och blivande lärare vill jag därför få mer kunskap om hur 

språkutvecklingen i skolan ser ut för elever med utländskt ursprung, men studien är inte bara 

relevant för mig själv utan har en generell betydelse för alla. Undersökning kommer därför att 

handla om lärarnas sätt att se på flerspråkighet och språkutveckling, samt om modersmålet 

tillåts ta plats i skolans vardag. Jag hoppas att resultatet kan bidra till bättre kunskap om hur 

                                                           
1
 http://www.akf.dk/udgivelser/container/2006/udgivelse_2010/ 

http://www.akf.dk/udgivelser/container/2006/udgivelse_2010/
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man som lärare ska bemöta två- och flerspråkiga elever på bästa sätt för att ge dem en så 

komplett språkutveckling som möjligt.   

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se hur man kan främja elevernas språkutveckling i skolan. Jag vill 

därmed undersöka närmare hur språkutvecklingen ser ut i dagens skola med bakgrund i det 

mångkulturella samhälle vi lever i. Vidare vill jag undersöka lärarens roll i denna 

språkutveckling men också hur kursplanerna ser ut i relation till detta. Som hjälp för att 

undersöka detta syfte har jag ställt följande frågeställningar:  

 Hur anser några intervjuade pedagoger att man främjar språkutvecklingen i skolan 

bland elever med utländsk bakgrund? 

 Hur viktigt bedömer pedagogerna att modersmålsundervisningen är för 

språkutvecklingen hos en elev med utländskt ursprung? 

 Hur ser de intervjuade pedagogerna på arbetet och språket i en mångkulturell skola? 

 

1.2 Avgränsningar 

I min undersökning tillämpar jag den kvalitativa analysen som metod och använder mig 

av intervjuer som datainsamlingsmetod. Förhoppningen är att dessa metoder ska skapa 

en djupare förståelse för problemet snarare än att nå generell giltighet. Jag har gjort en 

avgränsning till att endast intervjua fem pedagoger för att tidsmässigt begränsa det 

material som sedan ska bearbetas. Vidare har jag valt att främst använda mig av 

forskningslitteratur i tryckt form i största möjliga mån, endast vid några tillfällen har jag 

behövt använda mig av en webbaserad källa så som Skolverkets och Vetenskapsrådets 

hemsida. I och med att mitt material och urval är relativt litet kan mina resultat 

dessvärre inte ge någon hög nivå av generell giltighet, dock är mina förhoppningar att 

resultatet kan sprida kunskap och skapa intresse.     

1.3 Bakgrund 

Mitt intresse för detta ämne har vuxit fram under min tid som lärarstuderande, inte bara 

genom litteraturstudier utan också som praktiserande lärare. Jag har bland annat deltagit i 

undervisning i modersmål och samtalat med kollegor, och under min utbildning inom 



3 
 

lärarprogrammet har vi snuddat vid denna typ av funderingar gällande språk och elevers 

språkutveckling.  

För att göra en undersökning av barn och ungdomars språkutveckling i samhället anser jag att 

det är viktigt att basera sig på en stabil grund, vilket är grundskolans kursplaner för 

modersmål och svenska. Sedan anser jag att ett kort avsnitt för begreppsförklaringar kan vara 

på sin plats för att förhindra att misstolkningar sker. Men först har jag sammanställt utdrag ur 

grundskolans kursplaner gällande ämnena, modersmål och svenska som andraspråk. 

1.3.1 Kursplanen 

Jag kommer här att göra en kort sammanfattning av grundskolans kursplaner för ämnet 

modersmål och svenska som andraspråk.   

1.3.1.1 Kursplanen i grundskolan för modersmål 

Enligt kursplanen för modersmålsundervisningen så ska ämnet ge eleverna möjlighet att bli 

flerspråkiga och vidareutveckla sitt modersmål. Kursplanen påpekar också vikten av 

kunskaper inom modersmålet som en väg till att även utveckla det svenska språket, vilket 

betyder att man uppmärksammar att en koppling mellan språken existerar, det vill säga att 

kunskap i det ena språket kan led till bättre kunskap i det andra språket. Ämnet har också ett 

ansvar att upplysa eleverna om deras kulturella bakgrund samt om den minoritetskultur de 

tillhör i Sverige. Genom detta vill man att eleven ska kunna göra jämförelser mellan kulturer 

och på så vis bättre förstå sin situation. Kursplanen fokuserar således på det ansvar ämnet har 

när det gäller elevens språkliga utveckling, men också den kulturella utvecklingen. Eleverna 

ska bli flerspråkiga och flerkulturella individer och ämnet ska därför stödja dem i deras 

kunskapsutveckling (Skolverket 2010). 

1.3.1.2 Kursplanen för Svenska som andraspråk   

Det yttersta syftet med ämnet svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå 

förstaspråksnivån i svenska så att de kan leva utan språkliga förhinder i det svenska samhället. 

Målet är att eleverna ska nå samma funktionella nivå inom det svenska språket som de elever 

som har svenska som modersmål. Man sätter stor betydelse vid det skrivna ordet, med 

förklaringen att samhället kräver att man kan ta till sig, hantera och värdera texter. Kursplanen 

uppmärksammar också vikten av kunskaper inom det svenska språket för att kunna 

tillgodogöra sig utbildning inom skolans andra ämnen samt vara en del i gemenskapen, forma 
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nya vänskapsband, och kort och gott känna sig som en del i det svenska samhället (Skolverket 

2010:b). 

1.3.2 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp är vanligt förekommande under studier av språkutveckling och 

tvåspråkighet, och används därmed flitigt även i denna undersökning. Bruket av dessa 

begrepp leder till att det krävs en kortare definition av samtliga. 

Modersmål: Benämns också som förstaspråk, det vill säga det språk man lär sig först. Sedan 

kan denna definition vara lite missvisande då man kan lära in sig två språk samtidigt och då 

ha två första språk. Kallades tidigare hemspråk i skolan, men ändrades då denna benämning 

får det att låta som att invandrarens förstaspråk bara används på hemma plan (Einarsson 

2009). 

Modersmålsundervisning: Undervisning i utlandsfödda första språk, kallades tidigare 

hemspråksundervisning (Einarsson 2009). 

Tvåspråkighet/Flerspråkighet: Betyder att man behärskar mer än ett språk efter vissa 

definierade krav på kunskap inom dessa språk (Einarsson 2009). 

Diglossi: När en person använder två språk men i olika situationer (Sjögren, Runfors & 

Ramberg 2001). 

1.3 Disposition 

I det följande kapitlet tar jag upp uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt redogör för 

tidigare forskning. I kapitel tre presenterar jag det urval, material och de metoder jag 

använder mig av och hur jag bearbetat materialet. Därefter följer en diskussion om 

metodproblem, validitet och reliabilitet samt de etiska krav jag som forskare ställs inför. 

Slutligen avslutas kapitlet med att presentera de informanter som ingått i 

undersökningen. Jag presenterar mina resultat av intervjuerna i kapitel fyra och i det 

avslutande femte kapitlet, redogör jag för analysen och dess slutsatser samt diskussion 

och slutligen presenterar jag en kort sammanfattning av uppsatsen. 

 

 



5 
 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning 

som är relevant för uppsatsens tema. Först redovisar jag några teorier om språket, vilket 

följs av en skildring av studier om språkutveckling i skolan samt flerspråkighet. De 

teoretiska utgångspunkterna som finns är i viss omfattning blandade med den tidigare 

forskningen då jag tar upp teorier som också är tidigare forskning inom ämnet. 

2.1 Språket 

Flera forskare har lagt upp teorier för språket och dess funktioner, bland dessa teorier har jag 

valt två stycken som jag ansett angelägna för min undersökning.  

Enligt Jean Piaget (1973) är språket ett system av tecken som utvecklas i sociala 

sammanhang. Språket utvecklas enligt Piaget i takt med att man som människa utvecklas rent 

kognitivt, vilket i sin tur har samband med hur mogen man är. Det sociala är i Piagets teori av 

största vikt, i och med att barnet blir mer socialt utvecklas också språket. Han delar därför in 

språket i två delar, egocentrerat och socialiserat språk. Unga barn använder ofta ett 

egocentrerat språk då de varken bryr sig om vem de talar till eller om någon lyssnar, de talar 

till sig själva och innehar inte förmågan att lyssna. Med tiden går barnet ifrån detta perspektiv 

och börjar kunna beskriva den situation de för tillfället befinner sig i, för att sedan ha 

förmågan att berätta om saker ur dåtid och framtid. 

Lev Vygotsky som var en pedagogisk teoretiker vars studier först blev uppmärksammade i 

västvärlden på 60- talet trots sin död redan 1934, menade att barnet från sin födsel är medlem 

i en kultur, och detta är något man alltid ska ta hänsyn till. Genom att barnet tar till sig sitt 

kulturarv utvecklar hon också sitt logiska och viljemässiga tänkande, detta är således inte 

medfött utan totalt kulturellt betingat (Vygotsky 1978). En av dessa kulturella aspekter är 

språket. Vygotsky hävdar att människans språk utvecklas i och med att hon tillägnar sig nya 

sociala aktiviteter som senare blir till egna erfarenheter. Människan utvecklas således från det 

sociala till det inre. Samma sak gäller språket, som Vygotsky till skillnad från Piaget menar 

går från det sociala till det egocentriska. Det nyfödda barnet har ett socialt språk på så vis att 

det riktar sitt skrik mot sin omgivning för att tala om att något inte stämmer, blöja behöver, 

magen är hungrig, och så vidare. När barnet växer upp använder de språket för att utveckla 

tanken, och styra sina handlingar. De kanske talar, läser eller räknar högt för att underlätta sitt 
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tänkande, men senare övergår detta till ett inre tal och de kan nu läsa och räkna tyst, samt 

använder de språket för att planera sina handlingar istället för att enbart styra dem.  

2.2 Språkutveckling 

Språkutveckling innebär inte bara att man utökar sitt ordförråd och får större kunskaper om 

språkets grammatik. Språkutveckling är förutom detta också kunskapen om att kunna göra 

flera saker språkligt och sedan också expandera denna kunskap. För att göra detta menar 

Anward (1983) att man måste tillägna sig en repertoar av språkliga verksamheter. En typ av 

sådan språklig verksamhet är när det man säger kommenterar det man för tillfället håller på att 

göra, denna språkliga verksamhet är förövrigt enligt Anward också den enklaste. Sedan 

kommer de språkliga verksamheter där man talar om något man kommer ihåg eller något man 

planerar att göra. Desto djupare man kommer inom dessa verksamheter ju mer utvecklar man 

sin språkliga förmåga.  

Enligt två skilda sätt att se på utvecklingen och inlärandet av språk, ser man att utvecklingen 

av ett barns modersmål skiljer sig från utvecklingen av ett senare främmande språk. När barn i 

skolan lär sig ett främmande språk så som exempelvis engelska, börjar de med att lära sig 

grammatiska regler, bygga fraser samt läsa och skriva. När man lär sig sitt modersmål sker 

detta på ett helt annat mycket mer omedvetet sätt, de komplicerade formerna kommer långt 

senare. Kunskaperna inom de olika språken ser således helt olika ut, styrkan inom det 

främmande språket är svagheten inom modersmålet och vice versa. Att använda sig av rätt 

grammatiska former inom modersmålet sker helt naturligt, utan att egentligen veta varför 

språket ser ut som det gör. Något de flesta säkerligen känner igen, det är för de flesta väldigt 

svårt att förklara varför en mening i modersmålet är uppbyggd på ett visst sätt eller varför ett 

ord böjts på ett annat. Allt för att inlärningen av språket skett helt spontant och omedvetet. 

Med andra ord sker utvecklingen av språken i två motsatta riktningar, modersmålet går från 

det omedvetna och fria till det medvetna genom att man lär sig de språkliga formerna, medan 

det främmande språket går från det medvetna till det spontana och fria språkbruket (Vygotskij 

1999). 

2.3 Språkutveckling i skolan 

Det finns en rad olika forskningar om språkutveckling bland barn och skolungdomar. 

Teleman lägger fram tre olika synvinklar ur vilka man kan se språkutvecklingen. Dessa 

synvinklar kallar han den strukturella, den funktionella och den pedagogiska (Sandqvist & 
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Teleman 1989:s.7-8). Den strukturella synvinkeln innebär att man ser på hur barnet bemästrar 

språkets grammatik, ord och textmönster medan man genom att se till det funktionella 

fokuserar på språkbruket, så som läsande, skrivande, talande, lyssnande. Man ser också till 

hur språkbruket används i vilka situationer och vilka attityder barnet har till språket och 

andras språk. Den pedagogiska synvinkeln fokuserar i sin tur på vad som främjar eller hindrar 

språkutvecklingen. Faktorer att titta närmare på i detta fall kan då vara undervisningen och 

språket i skolan, huruvida man sätts i situationer där man tränar sin språkliga förmåga och så 

vidare.    

Skolan har en betydande roll för barn och ungdomars språkutveckling på alla dessa tre nivåer. 

Utifrån ett strukturellt perspektiv kan man se att just svenskämnet har en stor del i elevers 

ordförråd och hur dessa ord sedan sätts ihop enligt grammatiska mönster. Men det är inte 

endast lektioner i grammatiska regler som lär elever hur språket är uppbyggt, det är snarare 

övning och tillfällen att komma i kontakt med olika uttryckssätt som gör att vi lär oss vad 

exempelvis en mening är. Därför är det viktigt att skolan hela tiden höjer ribban och 

exponerar eleven för nya ord och grammatiska konstellationer. Ur ett funktionellt perspektiv 

ger skolan, genom bland annat läsning och skrift, eleven tillgång till det offentliga språket och 

möjlighet att se skillnader till detta språk och det privata språkbruket. Alla skolans ämnen är 

viktiga i denna språkutveckling, skolan ska vara en miljö som stimulerar till språklig 

användning på alla dess nivåer, samtidigt ska den ge kunskap om språk och språkbruk som 

eleven kan ha nytta av (Sandqvist & Teleman 1989). 

Ett annat sätt att se på språkutveckling får vi av Bloom och Lahey (1978), som menar att 

språket har tre dimensioner: innehåll, form och hur man använder språket. De menar då att 

språket har ett innehåll samt att det uttrycker ett budskap och att olika sätt att se på språket ger 

kunskap om hur det används. Här talar man om fyra olika synsätt, fonologi, semantik, 

grammatik och pragmatik. Fonologi handlar om språkljud och hur vi förstår och producerar 

dem, en utveckling på det fonologiska planet innebär att man kan skilja på olika språkljud 

samtidigt som man också kan frambringa dem. Semantik handlar om ordens innebörd och 

mening, hur man under uppväxten hela tiden tillägnar sig nya ord, vilket i sin tur leder till 

grammatisk kunskap då man genom att lära sig fler ord också lär sig att sätta dessa i olika 

grammatiska mönster. Pragmatik syftar slutligen till användningen av språket, man tittar då på 

hur dialogen ser ut, om talaren håller sig till ämnet och är tydlig samt hur kroppsspråket 

används. Förutom detta innefattar detta synsätt även de sociolingvistiska kunskaperna, det vill 

säga hur väl man känner till de sociala koder som styr språket. 
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2.4 Tvåspråkighet och Flerspråkighet 

Att vara tvåspråkig eller flerspråkig har sällan varit förknippad med något positivt, istället 

påstås det negativt påverka barnets språkliga och kognitiva utveckling. Sådana påståenden är 

idag lyckligtvis historia. 

2.4.1 Vem är tvåspråkig? 

Einarsson (2009) skiljer på kulturell inlärning och naturlig inlärning när det gäller att 

tillgodose sig ett nytt språk. Kulturell inlärning är det som sker vid skolbänken, där vi lär oss 

exempelvis spanska, detta språk blir för oss då ett så kallat främmande språk. Naturlig 

inlärning sker i språkets naturliga miljö, vi befinner oss i ett spansktalande land och erövrar då 

ett så kallat andraspråk. De båda språken är ständigt närvarande hos en tvåspråkig person, det 

andra språket kopplas sällan bort totalt utan språkbrukaren anpassar sina språk efter lyssnare, 

ämne och så vidare. Man talar ofta om balanserad tvåspråkighet, med vilket menas att man 

behärskar båda språken lika bra. Detta förekommer sällan, och balansen mellan språken är 

ofta olika beroende på vart i livet personen befinner sig. I vuxenlivet får personen kanske jobb 

på ett företag där förstaspråket används mest vilket betyder att språket i större utsträckning 

utvecklas. De flesta tvåspråkiga använder dock sina språk i olika sammanhang, ett språk med 

familjen och ett språk på jobbet, vilket innebär att det även här blir en obalans mellan dem. 

Behärskar personen inte något av språken väl så har hon en balanserad tvåspråkighet på låg 

nivå. 

Tove Skutnabb- Kangas (1981) menar att man kan utgå från fyra olika kategorier när man ser 

på tvåspråkighet. Det första kriteriet är ursprung, enligt detta kriterium är man tvåspråkig om 

man redan från första början talat två språk parallellt. Det andra är kompetens, där 

kunskaperna inom modersmålet är bäst men som tvåspråkig behärskar man även det andra 

språket mycket bra. Tredje kriteriet är funktion, man använder mest sitt modersmål men har 

förmågan att även använda ett andra språk i vissa situationer. Slutligen handlar det om 

personens attityd till språket, man identifierar sig själv som tvåspråkig och uppfattas även av 

andra som tvåspråkig.      
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2.4.2 Effekter av tvåspråkighet 

Peal och Lambert (1962) var de första forskare som framförde en studie som visade en positiv 

effekt av tvåspråkighet hos barn. Genom sina undersökningar visade det sig att barn som var 

tvåspråkiga fick ett bättre testresultat på både verbala och ickeverbala intelligenstest. Det 

visade sig också att senare studier till stor del bekräftar resultatet i denna undersökning. 

Studier rörande språkutvecklingen motbevisar tidigare påståenden om att tvåspråkiga barn 

skulle ha en försenad talutveckling, det har dock visat sig att detta kan stämma hos äldre barn. 

Att tvåspråkighet har visat sig ha positiva effekter bidrar till att man nu ser vikten av att 

barnen får möjlighet att lära sig fler än ett språk.  

 I skolan ger hemspråksundervisningen ett bra stöd för barn som är eller har föräldrar från ett 

annat land, det optimala skulle givetvis vara om båda språken gavs lika mycket utrymme i 

undervisningen. Men det är inte bara undervisningen som spelar en stor del när det gäller att 

nå tvåspråkighet. Teleman (1989) menar att det också är av största vikt att också föräldrarna 

har en positiv attityd till tvåspråkighet och med alla medel försöker hjälpa sina barn att 

använda båda språken på olika sätt.  

Enligt studier som pekar på sambandet mellan språk, inlärning och kultur när det gäller 

elevernas sociala utveckling, visar det sig att föräldrarnas delaktighet i barnens tvåspråkiga 

utveckling bygger upp och avslöjar kulturella arbetsrutiner och värderingar. Hur föräldrars ser 

på språk, tvåspråkighet och inlärning beror på deras egna erfarenheter, sociala härkomst och 

kulturella tillhörighet. En undersökning som behandlar mexikanska elever i USA, visar att 

föräldrarna är mycket positiva till barnens tvåspråkighet. De vill att barnen fortsätter utveckla 

sitt modersmål samtidigt som de lär sig engelska, då de anser att tvåspråkigheten medför 

ekonomiska och sociala fördelar. Föräldrarna menar att barnen med sina språk har lättare att 

få välbetalda jobb både i USA och Mexico, samtidigt som språken medför att de kan 

kommunicera med fler människor och på så vis hämta kunskap från olika umgängeskretsar 

(Pease-Alvarez 1994).   

Grosjean (1994) som i likhet till Pease- Alvarez (1994) menar att fördelen med att vara 

tvåspråkig helt klart är att personerna kan tala med personer med andra språk och kulturer. 

Sedan visar det sig att tvåspråkiga anser sig ha lättare att lära sig nya språk, öppnare sinnen 

och kan söka fler jobb och så vidare. Nackdelarna skulle vara att man blandar språken 

ofrivilligt samt risken att tappa det ena språket om språken kommer i obalans. Einarsson 

(2009) menar att språken har olika roller även i personens mentala tankevärld, vilket språk 
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personen tänker eller drömmer med beror på vilken person, situation eller ämne denne tänker 

eller drömmer om. Vidare använder tvåspråkiga personer ofta sitt förstaspråk vid känsliga 

situationer och blandar dem under stress då det blir svårare att hitta ord. En del tvåspråkiga 

hävdar också att de ändrar attityd beroende på vilket språk de använder, de är kanske 

vänligare på det ena än det andra.  

Murphy och Roca de Larios (2010) har genomfört en studie om vilka strategier tvåspråkiga 

skribenter använder sig av när de får problem att uttrycka sig skriftligt på sitt andraspråk. 

Studien visar att förstaspråket har en stor vikt när det gäller att lösa dessa språkliga problem, 

och fungerar som en språklig strategi från skribentens sida för att finna rätt ord och 

formulering på sitt andraspråk. Genom sina undersökningar kom de bland annat fram till att 

hela 72 procent av deras informanter, oberoende på vilken kunskapsnivå de befann sig på i sitt 

andraspråk, använde sig av sitt första språk som hjälp när de ska formulera sig skriftligt på sitt 

andraspråk. Hur mycket de använde sitt första språk och på vilka sätt varierade beroende på 

vilken typ av uppgift de tilldelades. 

2.4.2.1 Kodväxling  

Kodväxling är vanligt bland tvåspråkiga människor, det handlar om att använda två eller fler 

språk i en och samma talsituation, skiftet mellan de olika språken kan till och med ske mitt i 

en mening eller mitt i ett ord. Som tvåspråkig individ kan man välja vilket språk man vill tala, 

ibland väljs medvetet ett språk för att stänga omgivningen ute. I andra fall kan det vara så att 

de olika språken har olika betydelser för talaren, minoritetsspråket markerar ofta gemenskap 

medan majoritetsspråket markerar det mer auktoritära.  I vilket fall som helst är kodväxling 

något även de med minsta tvåspråkiga behärskning använder sig av, några engelska ord 

kanske slinker in i samtalet (Einarsson 2009). Ja vad säger man, shit happens! 

2.4.3 Simultan och successiv tvåspråkighet 

Arnqvist (1993) talar om två olika sätt barn kan bli tvåspråkiga på, det första sättet kallas 

simultan tvåspråkighet och den andra successiv tvåspråkighet. Det första innebär att man som 

barn lär sig de båda språken samtidigt, det andra sättet innebär å andra sidan att man lär sig de 

två språken vid olika tillfällen. Så som många barn i Sverige som först lär sig svenska och 

sedan engelska. Gränsen för när man kan bli tvåspråkig enligt det första sättet dras någon 

gång vid tre års ålder, då barn har som lättast att lära sig flera språk samtidigt. 
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2.4.4  En ”bra” svenska 

Sjögren (Sjögren, Runfors & Ramberg 2001: 22-25) har skrivit om enspråkighet och 

flerspråkighet, och menar att ett av problemen som finns i vårt mångkulturella Sverige är att 

många av de människor som kommer till Sverige från andra länder har en helt annan språklig 

miljö än den de möter här. I detta land är det ett språk som gäller, och det är svenskan. I andra 

länder är det inte helt ovanligt med diglossi, med vilket menas att man använder olika språk 

för olika tillfällen. Eftersom dessa människor kommer från flerspråkiga miljöer är det inte 

speciellt konstigt för dem att flera språk används, även om man aldrig bemästrar något av 

språken till fullo. Men här i Sverige är det otroligt viktigt att man talar en ”bra” svenska, och 

det är just detta lärarna fokuserar på. Denna kulturkrock kan lätt leda till missförstånd, 

familjer från en flerspråkig miljö sätter inte lika höga krav på sina barns kunskaper inom det 

svenska språket, medan de anser att deras barn talar bra svenska har lärarna ofta en helt annan 

uppfattning. Sjögren frågar sig då vem som egentligen har rätt? Det kan vara så att barnens 

kommunikativa svenska duger för att samtala och göra sig förstådd, men den akademiska 

svenskan hamnar däremot på efterkälken. 

Vad som är en ”bra” svenska är svårt att sätta fingret på, är det skolböckernas svenska, 

svenska akademins eller tidningarnas svenska? Det är tydligt att det finns vissa svårigheter att 

avgöra vilken norm invandraren ska anpassa sig till. Något man dock kan säkerställa är att 

den ”bra” svenskan delar upp den svenska befolkningen i vi och de. Cummins (1986) menar 

att man som lärare inte kan förutsätta att alla elever har samma referensram bara för att de bor 

i samma land. Om man vill att eleverna ska lära sig måste man också själv som lärare ta del 

av, och lära sig om deras värld. Cummins hävdar med detta att ett jämställt förhållande mellan 

lärare och elev, lärare och förälder samt mellan minoritet och majoritet, där båda parter 

respekteras är grunden för att man ska kunna tillägna sig ny kunskap. 

Sjögren (Sjögren, Runfors & Ramberg 2001) talar också om den förändring det svenska 

språket står inför, genom migration och internationalisering förändrar landet och olika 

främmande inslag påverkar det svenska språket. Stavningsreformer genomförs och 

invandrarnas svenska sätter språket på prov vilket av många kan ses som ett hot. I en värld i 

förändring är det inte självklart att kommunikation alltid sker enligt majoritetens regler, en ny 

variation av det ursprungliga språket kan uppkomma och ta över. Och då är frågan om inte 

motiveringen till att tala en ”bra” svenska känns lite gammaldags. 
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I en avhandling av Prentice (2010) tittar hon närmare på hur ungdomar som befinner sig i 

flerspråkiga miljöer behärskar och använder svenska konventionella uttryck.  Hennes studie 

visade bland annat att elevernas behärskning av dessa konventionella uttryck till stor del beror 

på tidpunkten man började lära sig svenska. Vilket således betyder att förstaspråkseleverna 

behärskade undersökningens olika deltest bättre än andraspråkseleverna. Men också mellan 

andraspråkseleverna kunde skillnad i kunskap kopplas till den startålder de hade vid inlärning 

av det svenska språket. Även användningen av konventionella uttryck kan härledas till 

elevernas språkliga bakgrund, förstaspråkseleverna använder således uttrycken oftare än 

andraspråkseleverna.  

2.5 Tvåspråkig inlärning 

När barnet lär sig ett nytt språk så är kunskaperna inom modersmålet av vikt, detta då de 

genom modersmålet bär med sig ett system av betydelser som de sedan kan överföra på det 

nya språket. Men det nya språket påverkar också modersmålets utveckling. Genom att man i 

det främmande språket lär sig högre språkliga former och blir medveten om språkets struktur, 

kan detta i sin tur leda till att man även använder denna kunskap på modersmålet och på så vis 

lär sig att även se modersmålet som ett av många språksystem (Vygotskij 1999). 

Även Einarsson (2009) för fram förstaspråkets vikt vid inlärningen av ett nytt språk. Och 

menar att det inte finns någon begränsning för hur mycket kunskap man kan ta in, bara för att 

man kan ett språk betyder inte det att man inte kan lära sig ännu flera. Han menar snarare att 

desto bättre man är på sitt första språk ju lättare är det att lära sig ett andra, och ju fler språk 

man behärskar desto lättare blir det att förvärva nya. Niclas Abrahamsson (2009) som menar 

att människor från olika sociala samhällsklasser bär med sig olika erfarenheter, utbildning och 

traditioner vilka i sin tur påverkar inlärningen vid andraspråksundervisning. Men också 

lärarens egen attityd mot både språket och dess talare har betydelse för att eleven ska känna 

sig motiverad att lära sig ett andraspråk.  

 Att lära sig ett andraspråk menar Håkansson (2003) är betydligt annorlunda från att lära sig 

sitt förstaspråk, vid inlärning av sitt första språk utvecklas man kognitivt tillsammans med 

språket vilket man inte gör på samma sätt när man lär sig ett andraspråk. En 

förstaspråksinlärare gör inte heller samma språkliga misstag som den som lär sig språket som 

ett andraspråk, och når slutligen upp till en högre språklig nivå än andraspråkstalaren. 

Håkansson anser att man som lärare bör ta hänsyn till att elever som lärt sig svenska sedan 

födseln och de som lärt sig språket som ett andraspråk har helt olika strukturer i ett och 
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samma språk, Som lärare måste man därför försöka förstå elevers olika bakgrunder och varför 

de gör de språkfel de gör.    

Skolan utgick tidigare från att eleverna behärskade det språk som användes på 

undervisningen, men efter mitten av 1960-talet då den ökade migrationen blev tydligt märkbar 

behövde åtgärder vidtas på utbildningsfronten. Viberg (1996) poängterar att man på senare tid 

börjat intressera sig för de utbildningsbehov som dessa elever har, vilket har visat att 

inlärningen av ett andraspråk i hög grad skiljer sig åt från inlärningen av modersmålet på så 

sätt att andraspråksinlärning först sker när eleven redan har ett etablerat förstaspråk. Samtidigt 

sker andraspråkinlärning i jämförelse till inlärning av ett främmande språk i landet där språket 

talas. Vad som därför är viktigt för resultatet är elevens sociala kontakter utanför skolans 

värld, syftet är ju att eleven ska nå samma kunskapsnivå inom andraspråket som elever som 

har språket som sitt modersmål. Dessa elever lär sig inte bara ett språk, utan måste också se 

språket som ett verktyg för inlärning av skolans övriga ämnen samt för sin kognitiva 

utveckling. 

 

2.6 Modersmålsundervisning     

Det var först på 1960- talet som invandrarna i Sverige fick möjlighet till undervisning i och på 

sitt modersmål, på denna tid kallad hemspråk. Men det var inte förrän hemspråksreformen 

trädde in 1977 som skolorna blev skyldiga att anordna hemspråksundervisning i alla årskurser 

på grundskolan, gymnasiet, komvux och i specialskolorna. För att kunna delta i 

modersmålsundervisning måste minst en av elevens vårdnadshavare ha ett annat förstaspråk 

än svenska, detta språk ska också vara dagligen använt av eleven i dennes umgängeskrets. 

Hemspråksundervisningen är frivillig och omfattningen av undervisning tas utifrån elevens 

behov, dock får varje elev bara undervisas i ett hemspråk (Hyltenstam 1996). 

Den svenska hemspråksundervisningen har uppmärksammats internationellt för sin goda 

utformning och målsättning att hjälpa invandrarbarn till att bli tvåspråkiga och bikulturella 

individer. Denna modell var en del i den invandrarpolitik vars mål var integration och ett 

pluralistiskt samhälle (Hyltenstam 1996). 
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2.6.1 Effekter av modersmålsundervisning 

En studie som visar på de positiva effekterna med hemspråksundervisningen, menar att den 

till viss del kan vara viktigare för integrationen än någon annan av skolans undervisning. Det 

visade sig efter enkätundersökningen att undervisningens innehåll handlade lika mycket om 

hemlandet som om Sverige, de lärde sig så att säga lika mycket om båda länder men om olika 

saker. På så vis fungerar hemspråksundervisningen som en brygga mellan länderna och eleven 

får kunskap och förståelse om de båda kulturerna de lever i (Nygren- Junkin 1997).   

Även Arnqvist (1993) skriver om de positiva effekterna av hemspråksundervisningen som han 

menar erbjuder en möjlighet för eleverna att utveckla sitt modersmål. I de övriga sammansatta 

klasserna får eleven chansen att på motsvarande sätt utveckla och öva på det svenska språket. 

Enligt Arnqvist är det väldigt viktigt att barnen får just denna möjlighet att bli tvåspråkiga, 

men absolut jämställdhet nås inte förrän båda språken tillåts förekomma i lika stor 

utsträckning.   

Hyltenstam och Tuomela (1996) tar även upp några problem som de uppfattar finns i 

utformningen av hemspråksundervisningen. De hävdar att det för skolorna verkar vara 

viktigare att hemspråksundervisning existerar än att undervisningen i sig har någon egentlig 

kvalitet. Skolorna bör också fokusera på vilken betydelse undervisningen har för invandrar- 

och minoritetsbarn, istället för att koncentrera sig på att ge ett sken av pluralism. Man måste 

också jobba med att integrera hemspråksundervisningen med skolans övriga ämnen samt 

motarbeta de negativa attityder som finns gentemot undervisningen. Ett annat problem är att 

det finns för få kompetenta lärare som förutom att ha kunskap inom två språk, även ska ha 

kännedom om språkens båda kulturer. För övrigt är tiden som avsätts till undervisning, det 

vill säga en till två timmar, alldeles för begränsad.  

Studier av modersmålsundervisning visar att effekterna av undervisningen beror mycket på 

deltagande och språkanvändning. De som deltar i undervisningen använder oftare 

modersmålet än de som inte deltar. Men dessa faktorer är inte det enda som spelar in för en 

god språkbehärskning, huruvida en person har goda kunskaper inom ett språk är i hög grad 

individuellt. Det kan bero på ålder, hur motiverad man är, om man har vänner att använda 

språket med, huruvida man har språket som första eller andraspråk, samt tidpunkten för 

introduktionen av andraspråket är av betydelse för hur hög nivån är inom modersmålet. Det 

skolan kan göra för att eleverna ska nå en hög behärskning av modersmålet är bland annat att 
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mer tid avsätts för undervisning. Även här konstaterar man att tvåspråkiga barn som har goda 

kunskaper inom sitt modersmål också behärskar sitt andraspråk väl (Håkansson 2003). 

 

2.6.2 Påverkande faktorer 

I en undersökning av Tingbjörn (1986) läggs stor vikt läggs vid föräldrarnas deltagande i 

barnets utveckling till tvåspråkiga individer. Som förälder måste man ha en positiv attityd till 

tvåspråkighet och motivera sina barn till att använda sina språk på olika sätt. Att bidra till att 

göra sina barn tvåspråkiga är således ett medvetet val man som förälder tvingas göra.  

En studie med avseende att undersöka vilka faktorer som påverkar grekiska elever att 

upprätthålla sina kunskaper i grekiskan, samt delta på modersmålsundervisningen, har visat 

att en viktig faktor var föräldrarnas uppmuntran, men också antalet år eleven undervisats på 

sitt modersmål spelade en stor roll. Förutom detta var etniciteten hos elevernas vänner, samt 

huruvida de kände gemenskap med den grekiska gruppen två viktiga faktorer som påverkade 

elevernas kunskap inom språket. Vidare visade intervjuer med modersmålslärarna att fler 

schemalagda lektioner och bättre material krävs för att modersmålsundervisningen ska bli 

bättre. Även dessa lärare ansåg att föräldrarnas stöd var viktigt liksom andra lärares positiva 

attityd till modersmålsundervisningen (K-M 1995).  

 

3. Metod och material 

I detta kapitel förklarar jag det urval jag gjort och materialet som undersökningen 

grundar sig på och hur detta valts ut. Jag redovisar sedan de metoder jag använder mig 

av i min analys. Först redogör jag för en kvalitativ forskningsmetod och sedan intervjuer 

som metod.  Under nästkommande rubrik för jag en diskussion kring de metodproblem 

som uppkommit. 

3.1 Urval och material 

Då jag i min undersökning är intresserad av att se hur språkutvecklingen för barn med 

invandrarbakgrund ser ut, hur lärarna ser på språket samt vad som främjar språkutvecklingen, 

har jag valt en kvalitativ forskningsmetod. För att ta reda på vad lärarna anser om detta ämne 
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och på så vis komma fram till en slutsats av min undersökning har jag valt att göra 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta för att som Denscombe (2007) 

beskriver det, få något mer utförligare och djupgående svar än vad till exempel en enkät hade 

gett mig.  

Jag har vidare valt att begränsa antalet informanter till fem lärare på olika skolor i Sverige, 

detta för att inte materialet ska bli för omfattande att analysera. Anledningen till att antalet 

intervjuade är ojämnt beror på att jag på detta sätt kan undvika att skapa två läger av åsikter. 

Genom att lärarna befinner sig på olika skolor hoppas jag få ta del av ett bredare perspektiv på 

frågan. Vidare har de intervjuade valts ut med tanke på kunskap eller erfarenhet inom 

området. Jag har på så vis gjort ett medvetet val att intervjua pedagoger som har erfarenhet av 

arbete i månkulturella skolor samt med två- och flerspråkiga elever, detta för att få fram så 

relevant information som möjligt.  

3.2 Kvalitativ metod 

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod vilket innebär att närhet till källan där 

informationen hämtas mycket viktigt (Holme & Solvang 1997:14). Då jag även kommer att 

använda mig av intervjuer vill jag i enighet med den kvalitativa metoden få en djupare 

förståelse för problemet snarare än att informationen ska nå generell giltighet. I en kvalitativ 

forskningsprocess vill man helt enkelt nå djupare in på ”objektet” för att fånga dess egen 

utgångspunkt. Den kvalitativa metoden präglas vidare av flexibilitet, dess upplägg måste 

kunna ändras under själva genomförandet av undersökningen. Det som är speciellt med 

användningen av den kvalitativa metoden är att man vill karaktärisera något, samt att det är 

forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden. Kvalitativa 

metoders styrka ligger i att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en 

ökad förståelse (Holme & Solvang 1997). 

3.3 Intervju som metod 

Att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod innebär att man får möjlighet att låta 

den intervjuade svara med egna ord på de frågor som ställs. Jag har valt att använda mig av 

denna metod då den har ett syfte ”att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något”(Patel & Davidson 2003: s 78). Även Dalen (2007) beskriver detta som något 

speciellt för just den kvalitativa intervjun, att man genom den får fram information om hur 
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intervjupersonerna upplever sin livssituation genom deras egna erfarenheter, tankar och 

känslor. 

Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag vill låta 

intervjupersonerna, i detta fall lärarna på skolorna, tala fritt om de ämnen jag tar upp. Som 

intervjuare har man då vissa förbestämda ämnen samt frågor att ställa, men till skillnad från 

en mer strukturerad form av intervjumetod så kan man välja att ställa frågorna i den ordning 

som passar situationen bäst. Svarspersonerna får också möjlighet att utveckla sina svar 

samtidigt som jag har möjlighet att ställa följdfrågor om så behövs. Genom denna flexibla typ 

av intervju har jag förhoppningar om att komma närmare och få ta del av lärarnas personliga 

upplevelser om språkutvecklingen i skolan och hur denna utveckling ser ut för elever med 

annat modersmål än svenska. Mitt mål är således att få öppna och ärliga svar att grunda min 

undersökning på (Denscombe 2007).  

Det är också viktigt att ha i åtanke att man som forskare alltid har någon typ av förförståelse 

när man går in i en intervjusituation, olika åsikter och uppfattningar om det vi ämnar 

undersöka.  Dalen (2007) menar att just denna förförståelse ska användas för att på ett bättre 

sätt förstå vad den intervjuade informerar oss om. Gadamer (1984) hävdar i sin tur att det är 

just förförståelsen som är av yttersta vikt när det gäller att utveckla sin förståelse och slutligen 

kunna tolka materialet.  

3.3.1 Intervjuns genomförande 

Jag har i denna undersökning tagit hjälp av Denscombes (2007) planeringsschema inför 

intervjun. De lärare jag valt att intervjua är som jag tidigare nämnt utvalda personer med 

kunskaper om ämnet jag avser att undersöka. Som Denscombe uttrycker det är ett sådant urval 

att föredra om man syftar till att gå in på djupet istället för att nå generell giltighet. Jag hörde 

sedan av mig via mail till fem lärare på olika skolor, och fick svar från samtliga att de gärna 

ställde upp på intervjun. I mitt mail hade jag också skrivit lite kort om vilka ämnen jag 

ämnade diskutera, men bifogade dock inga intervjufrågor då jag inte önskade få några i förväg 

noggrant genomtänkta svar. Jag bestämde sedan tid och plats med samtliga informatörer på 

deras respektive skolor. Jag har valt att göra personliga intervjuer, vilket innebär att varje 

lärare intervjuades var för sig. Detta då jag ansåg denna typ av intervju som något lättare att 

hantera då jag som ensam intervjuare också måste göra anteckningar, sedan är det ingen risk 

att lärarna påverkar varandra om de intervjuas var för sig. Och som Jan Trost (2005) skriver 
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finns det en risk att de lite mer tystlåtna inte vågar föra fram sina åsikter vilket i slutändan ger 

ett missvisade resultat. 

Intervjuerna tog plats i tomma klassrum, där det inte förekom några direkt störande ljud. 

Enbart under den fjärde intervjun kunde aktiviteterna i klassrummet bredvid uppfattas som 

distraherande.  Under intervjun förde jag så kallade fältanteckningar, men eftersom att det kan 

vara svårt att ensam få med precis allt satt jag kvar efter intervjun för att tillföra vad Trost 

kallar ”minnesanteckningar”, personliga anteckningar om intervjun (Trost 2005). Dessa 

anteckningar innefattade saker jag glömt att skiva ned, sådant som måste tillföras för att förstå 

sammanhanget, tolkningar, samt saker som hänt runt omkring själva intervjun. Samtliga 

intervjuer varade mellan 30 till 45 minuter. 

3.3.2 Bearbetning av material 

Jag använde mig under intervjun av en så kallad intervjuguide, där jag ställt upp de viktigaste 

teman jag ämnade ta upp med tillhörande frågor. Som Dalen (2007) nämner ska denna 

intervjuguide vara utformad på ett sådant sätt att den belyser de frågeställningar jag ämnar 

besvara, samt låter respondenten att öppna sig och med egna ord berätta fritt.  Då jag 

genomförde intervjun ensam krävdes först och främst en renskrivning av det ursprungliga 

materialet. När jag transkriberat mitt material har jag enligt Stukáts (2005) anvisningar valt att 

ta ut de mest relevanta delarna från intervjuerna. Detta för att spara tid och inte bemöda 

läsaren med ointressanta detaljer. Varje intervju transkriberades var för sig där jag valde ut de 

viktigaste delarna från varje tema i min intervjuguide för att sedan sammanställa 

informanternas olika svar under områdesrubrikerna. Dessa områdesrubriker lyder som 

följande: 

 Språkutveckling 

 Modersmål 

 Undervisning 

 Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

 Ansvar 

Jag har inom dessa rubriker lyft fram och presenterat informanternas intervjusvar, vidare har 

en sådan organisation gett en överskådlig blick vid analysen av materialet. 
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3.4 Metodproblem 

Ett problem med kvalitativ metod är som tidigare nämnts att man inte kan göra några 

generella uttalanden utifrån analysresultatet. Det kan uppstå tolkningsproblem då jag vid 

användandet av en kvalitativ metod till viss del utgår från egen förförståelse vilka såklart kan 

komma att färga mitt analysarbete. Andra personer kan således komma att tolka materialet på 

andra sätt.  

Ett annat problem vid kvalitativa intervjuer kan, som Dalen (2007) skriver, vara att hitta den 

rätta balansen mellan närhet och distans till den intervjuade. Som intervjuare kan man gripas 

på ett personligt plan av informantens utsagor, vilket skapar oro hos den som intervjuar. Ett 

annat problem som Dalen tar upp handlar om solidaritet. Om man som forskare studerar något 

som berör en själv är det mycket möjligt att solidariteten till ämnet kan komma att påverka 

undersökningsresultatet. Materialet kan till exempel komma att vinklas i den riktning som 

forskaren själv vill, sammantaget är en distans till ämnet att föredra för att ett trovärdigt 

resultat ska kunna nås. 

3.5 Validitet och reliabilitet   

En undersöknings hållbarhet ryms inom begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet), dvs. att man verkligen studerat det man avsett och angivit att undersöka samt 

att man säkerställer att man bearbetat materialet på ett forskningsmässigt och korrekt sätt 

(Larsson 2000). Jag anser att jag har studerat det som jag haft i syfte att undersöka och 

därmed anser jag att undersökningen har giltighet. Vidare har jag bearbetat mitt material efter 

mina kunskaper och med hjälp av litteraturen. Tillförlitligheten kan inte ses som definitiv 

eftersom urvalet är litet på grund av uppsatsens storlek.  

3.6 Etik 

I min studie har jag beaktat Vetenskapsrådets (2010) fyra etiska principer när det gäller 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Den första principen avser krav på samtycke, 

med vilket menas att informanten frivilligt gått med på att delta i undersökningen, samt fått 

information om vad den behandlar. Intervjupersonen har rätt att bestämma villkoren för 

deltagandet och har rätten att avbryta sin medverkan när som helst. Jag anser mig uppfyllt 

dessa krav på samtycke då jag tydligt via e-post informerat intervjupersonerna om innehållet i 

studien och därefter fått jakande svar på min förfrågan om deltagande. När det gäller krav på 
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information har jag enligt denna princip upplyst informanterna om syftet med min 

undersökning, hur jag kommer att genomföra den, deras frivilliga deltagande samt att de har 

rätten att avbryta sin medverkan om så skulle önskas. Samtliga intervjuer utfördes med 

pedagogernas tillåtelse, lyckligtvis utan att någon valt att avbryta. 

Krav på konfidentialitet innebär att man som forskare upprätthåller de medverkandes 

anonymitet. I enighet med vetenskapsrådet har därför de uppgifter som kommit fram under 

min undersökning redovisats på ett sådant sätt att ingen av mina informanters identiteter har 

avslöjats. Jag var även noggrann med att informera intervjupersonerna om att allt som sades 

under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Genom att inte hänvisa till vilken skola eller 

stad pedagogerna arbetar i, samt användningen av fiktiva namn anser jag mig uppfyllt 

vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. Jag var för övrigt tydlig med att mitt datamaterial 

endast skulle komma att användas i forskningsändamål och att jag inte skulle föra mina 

uppgifter vidare, vilket innebär att även nyttjandekravet tillgodosetts.  

 

3.7 Informanterna 

Mikael är 34 år gammal och har arbetat som SO lärare i fem år. Men har även tidigare 

vikarierat som modersmålslärare och lärare i spanska. Han har ursprungligen invandrat från 

ett spansktalande land och har därför även bidragit med erfarenheter från sin egen skolgång. 

Idag jobbar han på en mångkulturell grundskola med elever i åldrarna tretton till femton.  

Alma är 30 år gammal och är i grund och botten svenskalärare men vidareutbildade sig inom 

svenska som andraspråk, och det är inom detta ämne hon främst verkar idag. Hon arbetar för 

tillfället med elever i årskurserna 4 till 6, men har under sin tid som lärare även arbetat i lägre 

årskurser och gymnasiet.   

Sara har en förskoleutbildning till grund, men vidareutbildade sig till modersmålslärare för 

spansktalande barn när ett stort behov av sådana lärare fanns i kommunen. Idag är hon 40 år 

gammal, och har arbetat nio år på grundskolan som modersmålslärare samt utökat sin 

utbildning med specialpedagogik. 

Viktor är 44 år och arbetar som SO-lärare sedan 20 år tillbaka, och har de senaste 10 åren 

arbetat på en mångkulturell gymnasieskola centralt belägen i stadsdelen. Vilket är en total 
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motsats till den mer avlägsna (i stort sett ”enkulturella”)grundskola han tidigare var anställd 

på.  

Cecilia är en 27årig språklärare på en mångkulturell skola sedan tre år tillbaka vilket ger 

henne en inblick i språkets funktioner hos tvåspråkiga elever.  

 

4. Resultat av intervjuer 

I detta kapitel redovisar jag det bearbetade materialet från mina intervjuer, det vill säga en 

sammanställning av den transkriberade datainsamlingen. Jag har valt att lägga upp resultatet 

enligt de teman som även återfinns i intervjuguiden. 

4.1 Språkutveckling  

Samtliga informanter ansåg att det fanns en skillnad på det språk som talas idag jämfört med 

det språk som talades när de själva gick i skolan. Som Cecilia och Viktor uttrycker det så är 

en förändring av språket något ofrånkomligt och helt naturligt. Huruvida förändringen ses 

som positiv eller inte skiljer sig från pedagog till pedagog.  

 Mikael: Absolut, när jag gick i skolan var det inte lika mycket slang. Även då det gick nästan 

lika många invandrare som svenskar på min skola. 

 - Menar du att invandrare påverkar slanget? 

 Mikael: Ja absolut, så är det nog. 

Mikael: Jag kanske är lite konservativ, men jag anser att språket förlorat lite av sin tidigare 

struktur, vilket jag anser vara en nackdel. 

 Viktor: Språket måste få förändras, precis som också samhället förändras. 

På frågan vad som är en ”bra” svenska behövde alla lite tid för att tänka efter, men sedan gav 

samtliga någorlunda liknande svar. En ”bra” svenska hade man om man kunde använda 

språket väl inom både tal och skrift, samt anpassa språket till olika områden så som 

vardagliga och akademiska. De flesta informanter anser dock att språkutvecklingen bland 

eleverna sker i samma takt som tidigare. 

 Mikael: Jag tror nog att språkutvecklingen sker i samma takt nu som för 20 år sedan, bara i en 

annan riktning. 
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 Viktor: Visst sker språkutveckling även bland våra elever idag, dock i en liten annan riktning 

än förr. Medier påverkar mycket tror jag.  

Lärarna är också överrens om att man bör variera undervisningen för att främja elevers 

språkutveckling. Mikael anser bland annat att en god ämnesdidaktik med varierat material är 

att föreslå. Andra förslag är att använda ett brett ordförråd, eller som Alma och Cecilia 

påpekar; vikten av ett varierat och färskt material på lektionerna. Detta för att i så stor mån 

som möjligt få eleverna att intressera sig för sin undervisning.  

Cecilia: jag försöker använda färskt material som intresserar eleverna, inte bara använda mig 

av läroböckerna. 

 

4.2 Modersmålet 

Samtliga lärare tycker att det är självklart att elevers olika modersmål är en del av skolans 

vardag. Att modersmålet används under lektionerna ser de inte heller som något negativt. 

Visserligen finns det vissa forum som är mer lämpade än andra. Cecilia anser till exempel att 

eleverna först och främst ska använda sig av spanskan på hennes språklektioner. Men 

samtidigt ser hon det som självklart att modersmålet behövs för att göra nödvändiga 

kopplingar mellan språken som slutligen leder till förståelse. 

 Mikael: Eleven ska absolut få använda sitt modersmål, så länge det inte sker medan jag talar. 

Ofta kan det vara till hjälp då elever med samma modersmål kan förklara för någon som inte 

förstår svenska lika bra. 

 Sara: Elevernas modersmål behövs ofta för att kunna koppla det svenska ordet till något och 

på så sätt skapa förståelse. 

Alla informanter har någon gång kommit i kontakt med språkliga problem av något slag, men 

att de genom deras arbete är så pass vana att det mer eller mindre inte uppfattas som ett 

problem längre.  

 Viktor: Det kan vara ett problem att samtala med vissa av elevernas föräldrar ibland, men det 

löser sig nästan alltid med det gamla hederliga kroppsspråket. Annars finns det alltid någon 

lärare som talar modersmålet och då kan hjälpa till att översätta. 
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Mikael menar att det ofta uppstår problem i form av brist på ordförråd från både hans och 

elevers sida. Eleverna hittar inte alltid rätt ord för att beskriva exempelvis en händelse av 

något slag. Ibland är det också så att eleverna inte förstår sig på ett ord som Mikael använt. 

När detta händer tar han hjälp av synonymer, bilder eller målande beskrivningar för att 

förklara vad han menar. Och som Alma påpekar, finns det ofta någon elev som kan hjälpa till 

när svenskan inte riktigt räcker till. 

 

4.3 Undervisning 

Att modersmålsundervisning är något positivt är något alla informanter håller med om. Inget 

direkt negativt nämns om undervisningens existens, endast det faktum att för få elever tar vara 

på möjligheten att delta, samt att för lite tid avsätts. Det enda dilemma som uppstår enligt 

vissa informanter är att eleverna lätt kan hamna lite utanför den ordinarie klassgemenskapen 

då de deltar på annan undervisning så som modersmål och svenska som andraspråk, vilket 

bidrar till att de känner sig lite utanför. Men lärarna anser ändå att eleverna bör delta i 

modersmålsundervisningen och lämnar därför ut blanketter med vilka eleverna tillsammans 

med sina föräldrar kan ansöka om rätten till att få undervisning i sitt modersmål. 

Sara: Vissa elever skäms för att gå på sin modersmålsundervisning, kanske vill de inte vara 

annorlunda. Men vi försöker i största möjliga mån få eleverna att känna sig stolta över sitt 

ursprung genom att bland annat sätta stor vikt vid historia och kultur i undervisningen. 

Mikael: Självklart ska eleverna delta i sina olika språkundervisningar, men jag har sett fall då 

det har inneburit att eleven känner sig utanför och därför hoppar över modersmålslektionerna. 

 

Sara påpekar också vikten av goda kunskaper inom sitt modersmål för att lättare kunna lära 

sig ett nytt språk. Hon menar att de kunskaper som de erövrar under hennes undervisning 

också ger effekter i svenska undervisningen. Även Alma ser denna koppling då hon ibland 

märker att eleverna ibland kan ta hjälp av den grammatik som de lärt sig på modersmålet på 

hennes lektioner. Något negativt som detta medför enligt Alma är att eleverna ofta blandar 

språken, och ersätter bland annat ord de inte kan på svenska med ord från sitt modersmål. 

 Cecilia: Desto fler språk man kan desto lättare tror jag att det är att lära sig ännu ett. 
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 Mikael: Jag vet själv att jag många gånger under min skolgång dragit kopplingar mellan 

spanskan och svenskan, vilket ofta underlättat förståelsen.  

När jag ställer frågan om hur lärarna arbetar med modersmålet i sina respektive klasser, finner 

främst Mikael och Viktor detta som en ganska svår fråga. Men båda poängterar vikten av att 

uppmuntra eleven att känna sig stolt över sitt språk och sitt ursprung. 

 Mikael: Det jag gör är att jag intresserar mig för elevernas olika språk. Jag vill gärna veta hur 

man säker olika saker på deras språk.  

 Viktor: Man märker att eleverna tycker det är roligt att lära en uttala vissa ord på deras språk. 

För Sara som jobbar med undervisning inom just modersmålet kommer det sig helt naturligt 

att man såklart arbetar med modersmålet. Både Alma och Cecilia menar att elevers olika 

modersmål alltid kommer till användning på något sätt i undervisningen, detta då de båda 

undervisar språk och i så stor mån som möjligt försöker få eleverna att använda sig av de 

språkkunskaper de har med sig i bagaget.  

 Cecilia: Deras språk är ju ett redskap att nå ytterligare ett.  

 

4.4 Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

Språklärarna kunde tydligt se att tvåspråkiga och flerspråkiga elever har lättare att förstå 

innebörden hos nya ord och begrepp då de i vissa fall kan koppla dessa begrepp till sitt 

andraspråk.  Sara nämner att detta är något av en strategi hos eleverna och menar på så vis att 

kunskap inom fler språk än ett helt klart är en fördel. 

 Sara: Flerspråkiga elever kan jämföra exempelvis grammatik, ord, uttal och på så vis förstå 

lättare. 

 Cecilia: Jag ser att tvåspråkiga elever helt klart har en fördel vid inlärning av ännu ett språk, 

de har på något vis lättare att förstå sammanhanget. 

Svaren delar sig lite när jag frågar de berörda lärarna hur den ordinarie svensklektionen ser ut 

i förhållande till undervisningen i svenska som andraspråk. Sara menar att det i mångt och 

mycket inte är någon stor skillnad. Grupperna är mindre vilket gör att det finns mer tid för 

varje elev. Alma å andra sidan säger att man i lektionerna i svenska som andraspråk också 

integrerar andra ämnen samtidigt som eleverna lär sig svenska. 



25 
 

Alma: Vi använder oss av böcker som behandlar olika ämnen i en lite förenklad form. Men 

sedan finns det elever som inte behöver denna typ av stöd utan istället bara undervisas i det 

svenska språket på ett liknande sätt som de vanliga svensklektionerna och jobbar med 

skrivuppgifter så som analyser.  

Språkutvecklingen sker enligt Sara och Alma i ungefär samma takt inom svenska som 

andraspråk och modersmålsundervisningen. Båda språken utvecklas hos eleven men inte 

nödvändigt på samma nivå. Det är så olika var eleven befinner sig inom respektive språk, 

vilket såklart avgör hur utvecklingen ser ut. Undervisningen ser också annorlunda ut beroende 

på vilket kunskapsgrund eleven har. Enligt Sara sker språkutvecklingen på lite olika sätt, med 

tanke på att undervisningen ser lite olika ut i dessa två ämnen. Hon menar att man på 

modersmålsundervisningen främst försöker göra eleven uppmärksam på hur det språkliga 

systemet ser ut, samtidigt som man fokuserar mycket på att uppmärksamma elevernas kultur 

och historia. Upplägget är med andra ord lite annorlunda än svensklektionerna.  

 Mikael: Vad jag kommer ihåg så fick vi på svenska som andra språk läsa böcker, göra 

analyser och liknande, medan vi på spanska hemspråket fick lära oss mycket om kultur och 

historia, samt glosor och grammatik så klart! 

 

4.5 Ansvar 

Som lärare har man ett stort ansvar när det gäller elevers språkutveckling, det höll alla 

informanter med om. Men sedan beror det givetvis på vilket ämne man som lärare undervisar 

i hur mycket inflytande man har. Men det betyder inte enligt Viktor att man inte kan och ska 

påverka. 

 Viktor: Mitt mål är såklart att elevens ordförråd ska expandera och då är det jag som lärare en 

stor nyckel till det. 

 Cecilia: Jag försöker alltid få eleverna att arbeta med språket på olika sätt, inte minst genom 

avslappnade övningar och lekar. 

Samtliga informanter ansåg att skolan ska uppmuntra elever att delta i 

modersmålsundervisningen och att det är viktigt att få elever att uppskatta och känna att 

undervisningen är viktig för dem. Men flera av lärarna påpekar också att andra faktorer spelar 

en stor roll när det gäller huruvida eleven engagerar sig för att lära sig och utveckla sina 
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språk. Sara ser bland annat hur föräldrarnas inställning till undervisningen i mycket hög grad 

påverkar eleven. Hon menar att eleven måste se språket som en tillgång annars finns risken att 

modersmålet helt lämnas i förmån för svenskan. Även Cecilia följer detta resonemang då hon 

säger att det är viktigt att elevens omgivning bidrar till att göra andraspråket till en del av 

livet. Sara anser vidare att det är viktigt att man som lärare redan vid skolstart sätter sig ner 

med både eleven och dennes föräldrar och gör en individuell utvecklingsplan. På så vis kan 

föräldrarna känna sig delaktiga i sitt barns språkutveckling, samt få lite tips om hur de kan 

hjälpa sin son eller dotter att utveckla sina språk.  

 Alma: Det är klart att föräldrarna har en stor roll i hela elevens utveckling, inte minst språket. 

Att föräldern bland annat läser på sitt modersmål för barnet är såklart en fördel.    

 Sara: Föräldrarna bär det största ansvaret. De kan uppmuntra genom att berätta hur viktigt det 

är med språket, samt hålla språket aktivt i hemmet. Sedan finns det föräldrar som inte alls 

anser att modersmålet bör ägnas någon tid alls, utan att all fokus ska ligga på att lära sig 

svenska. Då får man ju förklara fördelarna med två språk så gott man kan, men har de sådana 

åsikter så har ofta deras barn desamma.  

 Mikael: Förutom faktiska språkkunskaper så tror jag att det är viktigt att föräldrar och familj 

förmedlar en positiv syn på sin kultur, att detta är något att känna sig stolt över. Jag har själv 

alltid känt mig som en del av två kulturer, och jag tror att det är bra att man inte känner att 

man måste välja antingen den ena eller den andra. 

I slutändan så anser samtliga lärare att det i grund och botten är elevernas ansvar att lära sig 

och utveckla sina språk. Som Viktor uttrycker det så är det ändå de själva som måste se till att 

komma på lektionerna och ta del av undervisningen, omgivningen kan bara göra viss mycket. 

Andra faktorer som nämns påverka och främja elevers språkutveckling inom både 

modersmålet och svenskan är bland annat: böcker, film, tv, musik, vänner och föreningsliv.  

 Cecilia: Jag tror att musik är väldigt viktigt, för den når fram till oss oavsett språk. På 

lektionerna brukar vi ibland lyssna på en låt för att sedan översätta texten, det brukar eleverna 

tycka vara roligt. 

 

4. 6 Mångkulturellt 

Ingen av informanterna visar någon direkt negativ syn på den mångkulturella skolan, men 

anser att den kan förbättras. Samtliga nämner att skolan bör kämpa för att utrota rasismen och 
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främlingsfientligheten. I den perfekta skolan ska alla människor oberoende härkomst känna 

sig lika mycket värda menar Mikael. Alla informanter ser många fördelar med en 

mångkulturell skola, att få ta del av och lära sig om andras kulturer är givande inte bara för 

eleverna utan även för lärarna. 

 Mikael: Förhoppningsvis raderar man fördomar, då alla tar del av allas kulturer, språk, 

erfarenheter och så vidare. 

 Viktor: Eleverna i en mångkulturell skola förstår att vi alla är likadana. 

Både Cecilia och Alma tar upp vikten av att skolan ska spegla den värld vi lever i idag. En 

värld där vi tillåts flytta till olika platser och bekanta oss med olika människor och deras 

kulturer. 

 Cecilia: Idag lever de allra flesta människor i mångkulturella samhällen, det är inget konstigt 

med det. Som lärare vill jag bygga broar mellan kulturer och människor för att skapa 

förståelse, det är något jag tycker är otroligt viktigt. 

Det är svårare att få fram några nackdelar av den mångkulturella skolan, men det som 

huvudsakligen nämns är brist på kunskap inom det svenska språket. Detta är inget som ses 

som ett olösligt problem, utan kräver bara extra arbete från lärarens sida. Likaså är det ibland 

ett hinder i undervisningen. 

 Viktor: Många elever har ibland alldeles för bristfällig svenska för att förstå språket i 

läroböckerna eller föreläsningarna. 

 Mikael: Det uppstår ofta missförstånd bland annat när det gäller skämt som kan förstås olika 

beroende på kultur och ursprung. Det är ju ganska svårt att förstå om någon är ironisk om du 

inte förstår språket helt och hållet. Så man får passa sig lite för hur man säger saker och ting. 

Viktor, Mikael och Alma upplever också att man som lärare ofta måste dela upp 

undervisningen i olika skikt beroende på de språkliga kunskaperna hos eleverna, vilket gör att 

lektionerna blir lite splittrade. Som Alma nämner befinner sig eleverna ofta på olika nivåer 

inom svenskan, vilket leder till att det är svårt att ge precis rätt stöd till alla. Vissa måste som 

hon påpekar lära sig grunden medan andra behöver lite mer utmaning för att utvecklas. Som 

modersmålslärare är det vanligt att Sara får hoppa runt lite på olika lektioner där det finns 

behov av extra stöd.  
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Viktor: Ja man kan ju bara föreställa sig hur lätt de nya har det när de får så pass lite 

förberedelse och sedan bara förväntas kunna hänga på och förstå allt som sägs. 

 Mikael: Ibland är det tur att det finns andra elever med samma språk som kan hjälpa till. 

 

5. Analys och slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att binda ihop mitt intervjumaterial med de teorier och den 

tidigare forskningen, och utifrån detta diskutera de slutsatser jag kan dra från mina 

frågeställningar. För att på ett bra sätt göra detta kommer jag att besvara mina 

frågeställningar var för sig utifrån mitt analysmaterial.  

Hur anser några utvalda pedagoger att man främjar språkutvecklingen i skolan 

bland tvåspråkiga elever? 

Samtliga lärare nämner vikten av att se eleven utifrån dennes egna förutsättningar, och efter 

det forma en individuell utvecklingsplan. Då alla elever har egna erfarenheter med sig i 

bagaget, är detta något man måste ta hänsyn till. Den problematik som kan uppstå är att 

undervisningen i vissa fall kan upplevas som något splittrad. Alma menar att eleverna ligger 

på olika kunskapsnivåer när det gäller språket vilket innebär att det kan vara svårt att ge rätt 

stöd till alla. För att eleverna ska utvecklas måste vissa ha mer stöd medan andra måste 

utmanas lite. Även Teleman (Sandqvist & Teleman 1989) tar upp vikten av att skolan ständigt 

bör introducera eleverna för nya språkliga nivåer för att främja deras språkutveckling, man 

ska som lärare så att säga höja ribban. 

”Hänsyns skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. […] Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Utbildningsdepartementet 1994:sid 4). 

Elevens språkkunskap är grundläggande för att denne ska kunna förstå och hänga med på 

lektionerna, men beroende på hur länge du bott i landet och praktiserat språket är 

kunskapsnivåerna olika vilket gör att vissa elever lätt hamnar på efterkälken och då känner sig 

utanför. Informanterna ser detta som ett dilemma, hur de samtidigt som de ska utveckla sina 

elever individuellt också ska se till att alla känner delaktighet och gemenskap. Mikael säger 

att det medan det såklart är viktigt att delta i modersmålsundervisningen och svenska som 

andraspråk, samtidigt är viktigt att känna sig som en del av den ordinarie klassen. Han menar 
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att det självklart uppstår språkliga problem men att dessa ofta kan lösas genom att använda sig 

av synonymer och bilder för att förklara, ibland kan man ta hjälp av en anan elev som talar 

språket som då kan översätta. Även om man skulle misslyckas så är det enligt denne 

informant viktigt att man ändå försöker.   

För att främja språkutvecklingen hos en tvåspråkig elev krävs det att givetvis att denne deltar 

på lektionerna. Som Håkansson (2003) nämner så använder elever som deltar på 

modersmålsundervisningen oftare språken än de som inte deltar. Samtliga informanter anser 

att skolan bör uppmuntra eleverna att närvara på modersmålsundervisningen, men menar att 

det i slutändan är upp till föräldrarna och eleven. Enligt Sara borde fler delta men hon ser 

samtidigt att elevnärvaron minskar, vilket hon menar kan bero på att eleven inte vill känna sig 

annorlunda. Och här har föräldrar och lärare ett ansvar att få eleven att känna sig stolt över sitt 

ursprung samtidigt som de ska känna sig delaktiga i det samhälle de lever i. Men som bland 

annat Teleman (Sandqvist & Teleman 1989) uttrycker det så krävs det att föräldrarna har en 

positiv attityd till tvåspråkighet och hjälper sina barn att använda språken för att de ska 

utvecklas. Även Skutnabb- Kangas (1981)) tar upp vikten av personens attityd till 

tvåspråkighet, och menar att man genom att se sig själv som tvåspråkig också uppfattas av 

andra som tvåspråkig. 

Men enligt Håkansson (2003) beror också utvecklingen inom språken bland annat på elevens 

ålder och motivation. Precis som mina informanter anser hon att mer tid bör avsättas för 

undervisningen om eleverna ska nå en högre behärskning av språket. Informanterna är också 

överrens om att undervisningen bör varieras och anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar, och som Cummins (1986) påpekar ska man som lärare inte ta för givet att alla 

elever har samma referensram bara för att de bor i samma land, för att motivera eleverna till 

att lära måste man också intressera sig och lära sig om deras värld.   

 

Hur viktigt är modersmålsundervisningen för språkutvecklingen hos en elev med 

utländskt ursprung?     

Min undersökning visar tydligt att modersmålsundervisningen är av allra största vikt för 

elever med utländskt ursprung. Genom mina intervjuer har jag sett att lärarna ofta ser 

modersmålet som en tillgång för elevernas utveckling. Vygotskij (1999) pekar på en koppling 

mellan modersmålet och det nya språket som bland annat Cecilia uppmärksammat. Eleverna 
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kan ta tillvara på de kunskaper de har inom sitt modersmål och överföra dessa på det nya 

språket för att skapa förståelse. Vygotskij menar också att denna överföring även sker i 

motsatt riktning, från det nya språket till modersmålet. Genom att barnet lärt sig modersmålet 

på ett naturligt sätt, betyder detta att de använder dess grammatiska former helt 

oproblematiskt utan att egentligen veta varför. När man däremot ska lära sig ett främmande 

språk lär man sig språkets struktur med grammatiska regler, frasuppbyggnad och så vidare.  

Min undersökning visar i likhet med Vygotskijs teori att undervisningen inom Svenska som 

andraspråk och modersmålsundervisningen är utformade på olika sätt. Undervisningen inom 

modersmålet är i hög grad inriktad på kultur, historia och grammatik för att som informanten 

Sara menar göra eleven medveten om hur språket är uppbyggt, medan man i svenska som 

andraspråk går lite djupare in på skrivkonsten i form av analyser och liknande. Vygotskij 

(1999) hävdar då att denna högre form av språkliga struktur som eleven får ta del av på det 

främmande språket kommer till användning när eleven ser på sitt modersmål. Även Viberg 

(1996) uppmärksammar att inlärningen inom första och andraspråket ser annorlunda ut, 

mycket på grund av att man vid utvecklingen av ett andraspråk redan behärskar ett språk.  

Samtliga språklärare i intervjun bekräftar det faktum att modersmålsundervisningen påverkar 

utvecklingen av andraspråket på ett positivt sätt. De tvåspråkiga eleverna har ofta lättare att 

förstå innebörden hos nya ord och begrepp, och en informant menar att dessa elever till och 

med har en typ av strategi där de medvetet och omedveten kan koppla begreppen till sitt eget 

språk och på så sätt inneha förståelse. Undersökningen av Murphy och Roca de Larios (2010) 

styrker denna iakttagelse i och med att en övertygande majoritet av deras informanter använde 

sig av sitt första språk för att formulera sig skriftligt på sitt andraspråk. Även Einarsson 

(2009) understryker förstaspråkets vikt vid inlärning av nya språk, och hävdar att desto fler 

språk man kan ju lättare lär man sig ännu ett. Även i intervjuerna framkommer tillgången till 

ytterligare ett språk som en klar fördel. Sara menar att hon ser klara kopplingar mellan 

språken då en utveckling inom det ena språket ger sig till känna även på det andra.  

”Eleven tycks mer medveten om språket, flera elever kommer till mig och frågar 

varför ska det här ordet vara här och inte där. Man skulle kunna säga att de fått 

upp ögonen för språkets struktur.”(Sara) 

Min undersökning visar således en liknande positiv effekt av tvåspråkighet som Peal och 

Lambert (1962) framförde, visserligen användes här inga intelligenstest men resultatet stöder 

likväl en positiv syn på en tvåspråkig kultur. I Grosjeans (1994) studie så visar det sig att även 
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de tvåspråkiga själva anser sig har fördelar då deras olika språk leder till en lättare situation på 

arbetsmarknaden, men också gör det lättare för dem att lära sig ytterligare ett språk.  

Att modersmålsundervisningen är betydelsefull för elevens totala språkutveckling 

framkommer tydligt, vilket i sin tur innebär att elevens deltagande är av största vikt. Samtliga 

lärare ansåg att det är deras uppdrag att uppmuntra eleven till att delta i undervisningen, men 

menar att det krävs mer än en lärares påtryckningar för att en elev ska visa intresse. 

Informanten Sara påpekar bland annat att föräldrarnas inställning till språket påverkar elevens 

val om undervisning, om inte de ser språket som en tillgång så gör troligtvis inte eleven det 

heller. Tingbjörn (1986) tar upp föräldrarnas positiva attityd till tvåspråkighet som något 

centralt för språkutvecklingen, föräldern har som informanterna Alma och Sara nämner ett 

ansvar att använda språket aktivt i hemmet. Man måste som Tingbjörn säger ta ett medvetet 

val att göra sina barn till tvåspråkiga individer. Denna positiva inställning till tvåspråkighet 

kan vi se i Pease- Alvarez (1994) undersökning, där föräldrarna visar ett aktivt deltagande i 

sina barns språkutveckling. Detta då de bland annat anser att språkkunskaperna kan ge deras 

barn ekonomiska och sociala fördelar, i form av högavlönande jobb och vidgade 

kommunikationsmöjligheter. 

Viberg (1996) lyfter fram det sociala livet utanför skolan som betydande för elevens inlärning 

av ett andraspråk, det är således inte bara skolans ansvar hur språkutvecklingen bland 

eleverna ser ut. Under mina intervjuer uppmärksammades inte bara föräldrarnas ansvar utan 

man nämnde också att vänner, föreningsliv, musik och film var faktorer som påverkade 

språkutvecklingen. Vad som är viktigt att uppmärksamma är att dessa elever inte bara lär sig 

ett språk, utan som kursplanen för Svenska som andraspråk slår fast så är det svenska språket 

även ett redskap för att tillgodose sig kunskap inom skolans andra ämnen.    

Sara nämner att hon i modersmålsundervisningen lägger fokus på att eleverna ska känna sig 

stolta över sitt ursprung. Undervisningen innehåller därför en stor del historia och kultur, inte 

bara om hemlandet utan även om Sverige. Detta bidrar till att eleven kan känna trygghet i 

båda kulturer och språk, som Mikael säger ska man inte behöva välja vilken kultur man ska 

tillhöra, utan man ska känna sig som en del av båda. Nygren- Junkin (1997) menar att 

modersmålsundervisningen fungerar som en brygga mellan länder och elever, och syftar på så 

vis till att inte bara främja språkutvecklingen utan också integrationen.   

I modersmålsundervisningen ingår också vad Bloom och Lahey (1978) kallar 

sociolingvistiska kunskaper, eleverna lär sig så att säga språkens sociala koder.  
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”Vi tittar ofta på skillnader mellan språk, ser vad som är okej att säga på det 

ena språket men inte på det andra.” (Sara) 

Problem att förstå och tyda sociala koder är något även informanten Mikael uppmärksammat, 

det är lätt att missförstånd uppstår då eleverna inte vet vilka sociala koder som gäller inom 

olika språk. Han ger bland annat ett exempel mellan två spanska varianter 

”På Spaniens spanska betyder puta madre att något är jätte bra, medan om du 

säger samma sak till en sydamerikans person så uppfattas det som en 

förolämpning.”(Mikael) 

 

Hur ser pedagogerna på arbetet och språket i den mångkulturella skolan? 

Min undersökning visar att samtliga informanter är eniga om att arbetet som lärare i en 

mångkulturell skola är något positivt, de lyfter fram skolan som en miljö där personerna som 

vistas där får ta del av olika kulturer och erfarenheter. På så vis förebygger den 

mångkulturella skolan att fördomar grundade på okunskap förs vidare, som Viktor nämner så 

förstår eleverna i den mångkulturella skolan att vi alla är likadana. Samtidigt anser de flesta 

att skolan kan förbättras, bli ännu bättre på att kämpa mot rasismen och 

främlingsfientligheten. Som några av informanterna påpekar så är det viktigt att skolan 

speglar det mångkulturella samhälle vi lever i idag.  

Det enda egentliga problem som nämns vid intervjuerna är att det vid vissa tillfällen kan 

uppstå kommunikationsproblem under undervisningen på grund av elevernas bristande 

kunskap inom det svenska språket. Eleverna gör ofta språkfel och har i vissa fall svårigheter 

med att förstå kursmaterialet. Vilket man enligt Prentices studie (2010) kan koppla till att 

kunskap inom andraspråket i mångt och mycket kan baseras på vilken ålder eleven börjat lära 

sig språket. Även Håkansson (2003) belyser detta problem och lägger i mångt och mycket 

ansvaret i lärarens händer. Som lärare måste man förstå att elever som lär sig ett andraspråk 

har helt andra strukturer än den som lär sig samma språk som förstaspråk, vilket betyder att 

också språkfelen ser annorlunda ut. Det kan därför te sig som ett problem när en lärare med 

svenska som första språk ska ”tackla” de språkfel en elev med svenska som andraspråk gör. 

Och som Abrahamsson (2009) nämner så handlar det mycket om lärarens attityd till eleven 

och dess språk, vilket i sin tur också påverkar huruvida eleven känner sig motiverad att 



33 
 

utveckla sitt andraspråk. Jag håller helt med Abrahamsson och menar i likhet till Cummins 

(1986) att ett jämställt förhållande mellan lärare och elev är grunden till ny kunskap. För att 

eleven ska vilja lära sig av oss lärare måste vi också vilja lära oss om deras värld och vart de 

kommer ifrån.  

Sjögren (Sjögren, Runfors & Ramberg 2001) belyser detta problem genom att se till de olika 

språkliga kulturer som existerar i andra länder i jämförelse till Sverige. I många länder är det 

inte helt ovanligt att man använder fler än ett språk, och har kanske därför inte fullständig 

kunskap inom något av dessa språk. I Sverige använder vi först och främst svenskan vilket 

leder till att lärarna kräver en djupare språkligkunskap än vad många elever med utländskt 

ursprung är vana vid. Som Sjögren uttrycker sig, så kräver vi att man talar en ”bra” svenska. 

På frågan vad en ”bra” svenska var, sade de flesta informanter att det innebar att man kunde 

anpassa språket till olika områden, man kunde använda språket till vardags men också i en 

mer akademisk ton. Men samtliga höll med om att frågan var svår att besvara och kanske 

egentligen inte hade något riktigt svar.  

Att det finns skillnader på det språk som talas idag och på min tid samt informanternas tid, 

höll alla med om. Sedan fanns det skilda meningar i huruvida detta var en fördel eller en 

nackdel. Mikael ansåg till exempel att språket förlorat lite av sin tidigare struktur, mycket på 

grund av det slang som tillkommit i språkbruket i och med immigrationen. Sjögren (Sjögren, 

Runfors & Ramberg 2001) talar också om dessa förändringar inom det svenska språket, där 

språkets sätts på prov genom influenser från andra språk som talas inom landets gränser. Som 

hon påpekar kan detta ses som ett hot av många, själv ser jag det som en självklarhet att 

språket ska förändras efter dess talare och anser likt Sjögren att motiveringen till att tala en 

”bra” svenska är lite gammaldags.  

 

5.1 Diskussion och reflektion 

Syftet med denna uppsats var att se hur språkutvecklingen ser ut i den mångkulturella skolan 

för barn med utländskt ursprung, samt lyfta fram modersmålsundervisningens del i denna 

utveckling. Ämnet i sig var inte svårt att bestämma sig för då det finns ett renodlat intresse 

från min sida för dessa frågor. Likaså var det relativt lätt att finna material att basera min 

undersökning på, detta då en hel del skrivits rörande språkutveckling och modersmål. Dock 

fann jag vissa problem att hitta litteratur som direkt hänvisade till elever i den åldersgrupp 
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min studie innefattar, många böcker och artiklar rör främst yngre barn i förskoleåldern. Men 

efter en tid av granskning anser jag mig funnit relevanta källor att basera min uppsats på.  

Att välja en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som datainsamlingsmetod, var ett val 

jag tog i och med att ämnet fastställts. Intervjuer kändes ganska snart som rätt väg att få ett 

svar på mitt syfte med uppsatsen, men vilken typ av intervjumetod krävdes det en del 

förarbete för att avgöra. Det föll slutligen på den semistrukturerade intervjun, som har lite 

stadga men ändå tillåter flexibilitet, jag anser att metoden hjälpt mig att finna svar på de 

forskningsfrågor jag arbetat runt. Det var således rätt val av metod i och med att jag fick mer 

än tillräckligt med data att bearbeta, men att det var så pass tidskrävande att bearbeta 

intervjumaterialet var något jag till fullo inte förutsett. Om man bortser från metodens 

tidskrävande aspekt gav de semistrukturerade intervjuerna, precis som Dalen (2007) nämner, 

en djupare inblick i pedagogernas personliga upplevelser om bland annat språkutvecklingen. 

Jag genomförde så kallade personliga intervjuer (Denscombe 2007) vilket innebar att varje 

person intervjuades för sig. Jag anser så här efteråt att detta var rätt val, för det första blev 

ingen av informanterna hämmade i sina svar på grund av att någon avbröt, sedan vågade de 

nog i större grad avslöja sina egentliga åsikter. Men det kan ha funnits fördelar med att 

intervjua flera åt gången, först och främst den tidsmässiga faktorn. Förutom detta skulle jag, i 

och med de diskussioner som säkerligen skulle ha uppkommit, snabbare kunna bearbeta och 

sammanställt materialet då jag redan under intervjun sett vilka av pedagogerna som följer 

samma tankemönster. Men det är såklart svårt att veta när man inte har någon större 

erfarenhet av intervjuer.  

Att endast använda mig av anteckningar under intervjun innebar vissa problem då jag utförde 

intervjuerna ensam, det var svårt att aktivt lyssna och visa intresse samtidigt som man måste 

skriva ned allt som sägs. Det skulle således varit betydligt underlättande att ha använt sig av 

ljudupptagning, men min rädsla att skrämma informanterna till att inte våga svara ärligt 

härledde till att jag valde att anteckna. En idé hade varit att ta hjälp av någon för att 

genomföra intervjuerna, för att på så vis ha möjligheten att dela upp arbetet. På så vis hade jag 

inte haft samma problem att aktivt lyssna och ställa frågor, men man lär sig av sina 

erfarenheter så att säga. Samtliga intervjuer avlöpte likväl utan problem och jag tror mig ha 

fått öppna och ärliga svar på mina intervjufrågor. Att flera av informanterna delade liknande 

åsikter inom ett flertal frågor medan vissa avvek tydligt, väckte mitt intresse. Där åsikterna 

delade på sig var det bland annat fråga om tidsmässiga perspektiv, nu och då. Vilket torde 

bero på att informanternas olika ålder. Att vissa informanter delade åsikter inom vissa frågor 
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kan också bero på liknande utbildning, där tankemönster etsat sig fast. Men även de 

erfarenheter och den bakgrund man har i bagaget formar oss som människor vilket gör att 

vissa åsikter skiljer sig från mängden.  

I och med att vi lever i ett mångkulturellt samhälle var det mitt intresse att just se hur lärare 

arbetar med två- och flerspråkiga elever. Givetvis gav intervjuerna en inblick men också 

genom litteraturstudierna framkom olika metoder att arbeta med språkutveckling. Det mitt 

forskningsresultat visade var att det är viktigt att använda sig av de medel som finns till hands 

för att skapa förståelse, att vara flexibel underlättar, och kanske det viktigaste; att se varje 

individ för sig och förstå vilken bakgrund och erfarenhet de bär med sig för att sedan kunna 

jobba utifrån detta. Slutligen måste jag anse att jag även nått mitt delmål med denna uppsats. 

Som förutom att svara på forskningsfrågorna, var att som lärare och mamma förstå vilken vikt 

språket har för mina elevers och mitt barns, inte bara språkliga, utan också individuella 

utveckling. Språket för med sig kunskap men också förmågan att erövra kunskap, förutom 

detta för språket med sig en identitet, en kultur, det som gör oss till oss, dig till dig och mig 

till mig.    

Genom hela detta arbete har frågor dykt upp, frågor som fallit utanför denna uppsats så 

kallade ”röda tråd”, vilket inneburit att de inte riktigt platsat i mitt material. Man skulle till 

exempel kunna utvidga studien med att titta närmare på elevernas skriftliga språk och 

språkutveckling, och då utföra intervjuer och tester med eleverna istället för lärarna. Intressant 

som vidare forskning skulle också vara att genomföra en jämförande analys på 

språkkunskaper mellan elever som redan från skolstart deltagit i modersmålsundervisningen 

och de som inte deltagit.      

 

  

.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Områden: 

Språkutveckling 

Modersmål 

Undervisning 

Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

Ansvar 

 

Språkutveckling 

 Vilken betydelse har språket i skolans vardag? 

 Ser du någon skillnad på det språk man talar idag mot när du själv gick i skolan? 

 Är denna skillnad positiv eller negativ? 

 Hur anser du att språkutvecklingen bland elever ser ut idag? 

 Hur ser du på språkutveckling i ditt ämne? 

 Hur kan du som lärare främja din elevs språkutveckling? 

 

Modersmålet 

 Vilken betydelse har elevernas olika modersmål i skolans vardag? 

 Tillåts elever använda sitt modersmål även på ordinarie lektioner? 

 Om så är fallet, påverkar detta undervisningen på något sätt? 

 Vilka språkliga problem kommer du i kontakt med i ditt arbete? 

 Hur löser du dessa? 



40 
 

 Innebär det ett problem för dig i din undervisning att vissa elever i skolan talar sämre 

svenska än andra? 

 I så fall vilka problem? 

 Hur löser man dessa? 

 

Undervisning 

 Vad är dina tankar om modersmålsundervisning? 

 Anser du att det finns en koppling mellan modersmålsundervisning och språkutvecklig 

inom det svenska språket? 

 Om en sådan koppling finns, främjar eller hämmar den språkutvecklingen? 

 Hur arbetar du med elevens modersmål? 

 Hur ser undervisningen inom modersmålet ut? (ställs till berörda lärare) 

 Vilket arbetsmaterial används? 

 Finns det några nackdelar med modersmålsundervisningen? 

 

Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

 Vilka är dina erfarenheter av tvåspråkiga/flerspråkiga elever? 

 Kan kunskap inom fler än ett språk på något sätt vara till fördel eller nackdel för 

eleven? 

 Hur lär man sig bäst ett andra språk? 

 Ser språkutvecklingen olika ut i modersmålsundervisningen än svenska som andra 

språk? 

 

Ansvar 

 Vilket ansvar har du som lärare för att främja elevens språkutveckling? 

 Har skolan i sig ett ansvar att uppmuntra elever till att delta i 

modersmålsundervisning? 

 Anpassar du ditt arbetssätt efter en mångkulturell elevgrupp? 

 Finns det faktorer utanför skolans värld som påverkar språkinlärning? 
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 Vilket ansvar har eleven för sin egen språkutveckling? 

 Vilket ansvar har föräldrar och familj för elevens språkutveckling i sina båda språk 

 Hur ser kontakten mellan elever, lärare och förälder ut? 

 

Mångkulturellt 

 Hur ser den perfekta mångkulturella skolan ut? 

 Finns det några fördelar/nackdelar med en mångkulturell skola? 

 Sker det någonsin språkliga missförstånd? 

 Hur hanterar du dessa? 
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Bilaga 2 

Hej 

 

Jag heter Anna Eklund och studerar på högskolan XXX. Det är nu dags för mig att göra mitt 

examensarbete som handlar om språkutvecklingen och flerspråkigheten i den mångkulturella 

skolan. Syftet är att undersöka närmare hur språkutvecklingen ser ut i dagens skola med tanke 

på det mångkulturella samhälle vi lever i, samt se vilken pedagogens roll är i denna 

språkutveckling.  

 

Jag skulle nu gärna intervjua dig angående detta ämne. Ditt deltagande är givetvis frivilligt, 

och du har rätt att avbryta intervjun när du vill. Uppgifterna om personerna jag kommer att 

intervjua behandlas med största möjliga konfidentialitet.  Jag kommer att använda mig av 

fingerade namn i analysen, och materialet kommer endast att användas i denna uppsats. Hör 

gärna av dig via mail eller på telefonnummer: XXX 

 

Hoppas på ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar // Anna Eklund 

 


