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Abstract: Vårt samhälle är mångkulturellt och i grundskolan har en femtedel av alla elever ett 
annat modersmål än svenska. Läget som råder i världen gör att det kommer många flyktingar till 
Sverige och många av dem är barn, så elever med annat modersmål kommer att öka i våra 
skolor. Rapporter visar idag att det finns brister i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga 
elever. Att fortsätta utveckla sitt modersmål är gynnsamt för övrig språkutveckling. Syftet med 
denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om och hur de integrerar modersmålet i 
undervisningen.  
 
För att få kunskap i frågan genomfördes en kvalitativ intervjustudie med sju lärare med olika 
erfarenheter av flerspråkiga elever. Lärarna arbetade på fyra olika skolor och dessa skolor hade 
olika slags erfarenheter av flerspråkiga elever. Studien visade att alla lärare uppger att de 
integrerar modersmålet på något sätt i undervisningen. I det stora hela handlar det dels om att 
lyfta fram språket genom att visa intresse för elevers språk i den dagliga undervisningen genom 
att fråga om hur saker uttalas och låter. Det framkom också att lärarna samarbetade med 
modersmålsundervisningen till viss del. Alla lärare var eniga om att modersmålsundervisningen 
är viktig för språkutvecklingen men att det är långt ifrån alla som har möjlighet att ha ett 
samarbete med modersmålslärare. 
 
Nyckelord: flerspråkig, modersmålsundervisning, integrering av modersmål, språkutveckling 
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1 Inledning 
När detta examensarbete påbörjades år 2016 var det mer människor än någonsin på flykt i 
världen, en del av dessa flyr till Sverige. Många av dessa flyktingar är barn och har rätt att gå i 
skolan i Sverige. Antal elever i skolan som har ett annat modersmål än svenska ökar och skolan 
har ett ansvar att utbilda dessa barn. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt 
situationer när jag känt frustration över att inte kunna förmedla det jag vill till elever på grund av 
att vi talar olika språk. En ovisshet om elevers förkunskaper i ett ämne eller kulturella 
bakgrunder kan göra att jag som lärare får svårt att motivera dessa elever på rätt sätt. Det behövs 
kunskap och rätt inställning till elevers modersmål för att skapa en likvärdig utbildning för alla 
elever. 

I FN:s Barnkonvention § 29 är ett syfte för barns utbildning att ”utveckla respekt för barnets 
föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och 
för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen”.  

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att ”Undervisningen ska ge eleverna rika 
möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå”(Skolverket 2011a, s.239). 
Detta pekar på att läraren måste skaffa sig en uppfattning om vilken nivå eleven ligger på i sitt 
modersmål för att kunna ge dessa ”rika möjligheter”. I läroplanen finns också skolans 
värdegrund och en viktig del i denna är en likvärdig utbildning. Det betyder att alla elever ska 
ges de förutsättningar som just de behöver. I läroplanens kapitel om skolans värdegrund och 
uppdrag står att undervisningen ska ”främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”(Skolverket 
2011a, s.8). Detta betyder att bland annat modersmålet ska vara en del i att skapa en likvärdig 
utbildning för eleven.  

I examensarbete 1 genomförde jag en litteraturstudie med fokus på forskning om hur elevens 
kunskaper i modersmålet påverkar läs- och skrivutvecklingen på det svenska språket. I mitt 
resultat av litteraturstudien skriver jag om vikten av att integrera modersmålet i läs- och 
skrivutvecklingen och att fortsätta att utveckla modersmålet. Forskningen visar att det är av stor 
vikt att integrera modersmålet i undervisningen för att utveckla modersmålet vilket i sin tur 
gynnar utvecklingen av andraspråket (Thomas & Collier 1997, s.324, Norén 2010, s.110).  Fokus 
i examensarbete 2 ska nu riktas mot hur lärare arbetar med modersmålet i sin undervisning. Med 
detta fokus kommer en empirisk studie med intervjuer av lärare som undervisar i de lägre 
åldrarna att genomföras. 

2 Bakgrund 

2.1 Hur ser läget ut i idag? 
Under första delen av 1900-talet var den allmänna synen att modersmålet inte var viktigt för den 
fortsatta språkutvecklingen, modersmålet kunde till och med skapa svårigheter för eleven att lära 
sig svenska (Abrahamsson 2009, s.21). Under senare delen av 1900-talet ändrades synen då nya 
perspektiv på lärande växte fram vilket ledde fram till att Hemspråksreformen infördes under 70-
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talet. Nu sågs modersmålet som en tillgång i språkutvecklingen, ur ett kognitivt perspektiv var 
utvecklingen av modersmålet en tillgång för fortsatt lärande (Abrahamsson 2009, s.38). Med den 
nya reformen fick elever med annat modersmål än svenska rätt att få undervisningen på bland 
annat sitt modersmål. I Skolverkets stödmaterial Språkintroduktion från 2013 finner man att en 
elev har lättast att tillägna sig kunskap på det språk eleven behärskar bäst tills andraspråket 
kommit till en nivå där eleven klarar av inlärning (Skolverket 2013, s.28). 

I en rapport från Skolinspektionen från 2010 redovisas en granskning över vilka arbetssätt det 
finns för att utveckla språket hos flerspråkiga barn (Skolinspektionen 2010). Rapporten visar på 
brister i detta arbete på skolor och förskolor och en sammanställning av brister har gjorts 
(Skolinspektionen 2010, s.7). Till att börja med så saknar lärare djupare kunskap om elevens 
språkbakgrund, det finns ett intresse för elevernas språk och bakgrund men det finns inte den 
djupare kunskapen för att kunna nivåanpassa undervisningen. Det råder också oklarheter om 
ämnet svenska som andraspråk där exempelvis rektorer och lärare har olika uppfattning och ofta 
syns ämnet i fråga separerat från övrig undervisning. Liknande problem upplevs också i 
modersmålsundervisningen, skolan inser modersmålets betydelse men 
modersmålsundervisningen är ofta isolerad från övrig undervisning. Ingen uppföljning sker av 
läraren och modersmålet som ämne finns sällan med i elevernas utvecklingsplaner. Det har också 
visat sig att lärarna har ett större fokus på att flerspråkiga elever ska känna en trygghet i skolan 
och lägger därför fokus på lärandet på en underliggande nivå. I skolorna finns ett intresse för 
flerspråkiga elevers bakgrund men det får sällan inverka på undervisningen vilket ger en brist i 
att utgå från alla elevers olika erfarenhet 

Skolinspektionens rapport visar alltså att det finns brister i språkundervisningen hos flerspråkiga 
barn i skolan. Skolinspektionen vill särskilt påpeka att dessa brister påverkar utveckling av ämnet 
svenska och övriga ämnen vilket ifrågasätter en likvärdig utbildning (Skolinspektionen 2010, 
s.7). En intressant del i denna rapport är att Skolinspektionen (Skolinspektionen 2010, s.7) 
förklarar att positiva arbetssätt för flerspråkiga eleverna också har setts vara arbetssätt som 
gynnar alla elevers språkutveckling oavsett modersmål. Skolinspektionen vill bland annat 
”förbättra kartläggningen i förskolor och skolor av de flerspråkiga barnens erfarenheter, 
kunskaper, språkliga förmågor och livsmiljö (Skolinspektionen 2010, s.8). Vidare behövs 
samarbete mellan modesmålslärare och klasslärare utvecklas men även mot ämnet svenska som 
andraspråk. Ett språk- och ämnesinriktat arbetssätt eftersträvas och det ska genomsyras av all 
personal i skolan vilket är ytterligare några delar av vad Skolinspektionen vill att skolorna ska 
förbättra för flerspråkiga elevers möjligheter att nå målen i skolan (Skolinspektionen 2010, s.8). 
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Tabell 1. Antal asylsökande barn i Sverige 2016 

Månad Antal Varav barn Varav 
ensamkommande barn 

    
2016-01 4166 1806 624 
2016-02 2731 1063 175 
2016-03  2245 788 111 
2016-04 2048 703 141 
2016-05 2064 701 161 
2016-06 2112  739  159 
2016-07 2158 783 176 
2016-08 2417 893 147 
2016-09 2389 934 184 
Totalt 22 330 8410 1878 
Källa: www.migrationsverket.se Hämtad 2016-10-11 
 

Denna tabell visar drygt 8400 asylsökande barn som kommit till Sverige bara detta år. Det gäller 
att skolan är uppdaterad och beredd för att ge alla barn i skolan en likvärdig utbildning. Idag har 
en femtedel av alla elever ett annat modersmål än svenska (Skolverket 2015), vilket innebär 
omkring 200 000 av grundskolans elever (Skolverket 2016a). Wedin menar att elever med annat 
modersmål än svenska till stor del inte når samma resultatnivå i skolan som elever med svenska 
som modersmål (Musk & Wedin 2010, s.173). Det finns mycket som påverkar en elevs resultat i 
skolan men en faktor är bristande kunskaper i läs- och skrivutvecklingen när det gäller elever 
med annat modersmål än svenska menar Wedin (Musk & Wedin 2010, s.173).  

2.2 Modersmålsundervisning 
Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om att få modersmålsundervisning och i skolan är 
det rektor som avgör om eleven har rätt att få modersmålsundervisning. Det finns tre 
grundkriterier som måste uppfyllas för att ha rätt till undervisning i sitt modersmål. 

• En eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål 
• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och 
• eleven har grundläggande kunskaper i språket (Skolverket 2016b)  

Dock råder det andra regler för de fem minoritetsspråken som finns i Sverige vilka är finska, 
jiddisch, meänkieli, roman chi och samiska (Skolverket 2016b). För att få 
modersmålsundervisningen på något av minoritetsspråken behövs inga grundläggande kunskaper 
i modersmålet och undervisning ordnas oavsett antal elever som vill ha modersmålsundervisning. 
Som tidigare nämnts så är det rektor som avgör om en viss elev har rätt till 
modersmålsundervisning men rektor har dock en skyldighet att ordna modersmålsundervisning 
om följande krav uppfylls. 

• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, 
• dessa elever önskar att få undervisning i språket och 

http://www.migrationsverket.se/
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• det finns en lämplig lärare (Skolverket 2016b) 

När det gäller minoritetspråken så kan rektor ordna modersmålsundervisning om det finns 
lämplig lärare, så det kravet gäller för all typ av modersmålsundervisning. Varför är då 
modersmålet så viktigt för fortsatt språkutveckling? Wagner, Strömqvist och Uppstad menar att 
det finns ”överföringsvärden mellan språk”, man använder sin kognitiva utveckling som växer 
fram i en språkutveckling (Wagner m.fl. 2010, s.57). Vidare nämner samma författare hur 
modersmålet påverkar andraspråksutvecklingen med följande ”Ju bättre man kan ett språk desto 
fler språkkrokar har man att hänga upp nästa språk på”(Wagner m.fl. 2010, s.58). I Skolverkets 
kursplan för modersmål står att syftet med modersmålsundervisningen är att utveckla sitt 
modersmål samt öka kunskapen om språket. Vidare står att all språkutveckling och lärande 
gynnas av att utveckla och använda sitt modersmål och ett av syftena är att utveckla förmågan 
”att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande” (Skolverket 
2011, s.87).  

2.3 Språkutveckling 
Language-Based Theory of Learning som på svenska kallas språkbaserat lärande vilket är en 
teori om barns språkutveckling (Halliday 1993, s.93). Ett barn startar sin språkutveckling direkt 
vid födelsen, det startar en kommunikation omedelbart med människor omkring barnet. Halliday 
menar att språkutvecklingen utvecklas genom en semiotisk process, semiotiska tecken som 
består av exempelvis ansiktsuttryck, kroppspråk och det talade språket (Halliday 1993, s.93). 
Utveckling av språket sker alltså i interaktion med andra människor under hela livet, Halliday 
menar att ett barns språkutveckling har ett samspel med barnets kognitiva utveckling. Så enligt 
teorin ser alla barns tidiga språkutveckling liknande ut oavsett vilket språk ett barn växer upp 
med. Därmed inte sagt att det går lika fort för alla, utan det finns många möjliga faktorer som 
påverkar språkutvecklingen. Denna typ av språkutveckling sker automatiskt men när barn börjar 
i skolan startar ett nytt sätt att utveckla språket. Det sker inte längre automatiskt i interaktionen 
utan det är processer som att lära sig läsa och skriva som är i fokus (Halliday 1993, s.93). Det 
talade språket ska kompletteras med att kunna använda språket i olika kontexter och en vanlig 
uppdelning är begreppen vardagsspråk och skolspråk för att synliggöra detta (Hajer & 
Meestringa 2014, s.34-35).  

Vardagsspråket är det språk som elever möter innan de börjar skolan och består till stor del av 
det talade språket men skolan blir det mer fokus mot att skriva och ett mer abstrakt och 
ämnesspecifikt språk. För flerspråkiga elever är skolspråket mer komplicerat då dessa elever 
samtidigt befinner sig i processen att lära sig det svenska vardagsspråket, men det bör tilläggas 
att det inte handlar om två olika språk utan gränsen är oklar. Läraren bör vara medveten om att 
alla de ämnesspecifika orden kan behöva förklaras på flera sätt för att skapa förståelse (Hajer & 
Meestringa 2014, s.30). Samma författare menar att en flerspråkig elev kan uppfattas prata god 
svenska men att det blir helt andra förutsättningar när det handlar om skolspråket just för alla 
ämnesspecifika ord som ingår i undervisningen (Hajer & Meestringa 2014, s.16 ). Det kan gå fort 
att komma till en bra nivå i vardagsspråket och föra ett samtal men fortfarande befinner sig 
flerspråkiga elever i processen att lära sig vardagsspråket. 

I skolans uppdrag framgår att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade”(Skolverket 2011, s.9). Språkutveckling är något som sker i alla ämnen i allt lärande 
och alla lärare bör vara medvetna om detta och tänka på det i sitt arbete anser Cummins 
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(Cummins 2000, s.98). Språkinriktad undervisning har som utgångspunkt, enligt Hajer och 
Meestringa i deras Språkinriktad undervisning – en handbok att ”stötta eleven i att utveckla sitt 
språkbruk och gå från en mera vardaglig till en mer skolrelaterad variant” (Hajer & Meestringa 
2014, s.7).  Kunskap och språk är förenade, genom språket inhämtas kunskap. Det är viktigt i 
undervisningen med flerspråkiga elever att hålla fokus på språket i alla ämnen menar även Hajer 
och Meestringa (Hajer & Meestringa 2014, s.13). Det innebär att genom det muntliga och 
skriftliga språket ska ämneskunskaper förmedlas och lärare bör skapa en miljö där eleverna vill 
prata och skriva för att det skapar förutsättning för inlärning, menar författarna. Att skapa ett 
klimat där eleverna vågar uttrycka sig ger också läraren möjlighet att bland annat skapa sig en 
bild av elevernas kunskaper, en stöttande miljö där de vågar utmana sina kunskaper. Hajer och 
Meestringa nämner tre viktiga punkter i arbetet med språkinriktad undervisning 

• Kontextrikedom 
• Interaktion 
• Språklig stöttning (Hajer & Meestringa 2014, s.19) 

 

Författarna menar också att språkinriktad undervisning grundars på att alla elever har olika 
språklig bakgrund vilket ska vara en naturlig utgångspunkt i dagens mångkulturella samhälle och 
skola (Hajer & Meestringa 2014, s.24).  

Wedin förklarar vikten av att ge eleverna verktyg för att själva våga utveckla läs- och 
skrivinlärning, ett multimodalt arbetssätt för att ge alla elever chans till förståelse sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Wedin & Musk 2010, s.178). Exempelvis nämner Wedin bilder som 
verktyg, genom bilder kan man skapa ledtrådar till förståelse för eleven (Wedin & Musk 2010, 
s.189). Det är bra för förståelsen att se en helhet, eleverna ska inte få separata delar att öva på 
utan uppgifter kopplade till deras verklighet för ökad motivation (Wedin & Musk 2010, s.188-
189). Wedin (Wedin & Musk 2010, s.189) fortsätter beskriva arbetet med läsutvecklingen för 
flerspråkiga elever med att förförståelsen är det centrala, om en elev fått en god förförståelse 
inför en text kommer eleven att förstå mycket mer. Begrepp och olika typer av texter ska läras in 
samtidigt som kunskapsinhämtningen sker, om eleverna då har chans att få en ordentlig 
förförståelse på sitt modersmål så kan fokus läggas mer på lärandet då eleven har klart för sig 
vad det är som ska läras anser Wedin. 

2.4 Språkpolicy 
Flerspråkighet ska inte ses som ett problem utan det handlar om att finna arbetssätt för att gynna 
flerspråkigheten och ge bra förutsättningar (Hajer & Meestringa 2014, s.18). Det behövs också 
ett samspel mellan personal. Wedin anser att flerspråkiga elever ska ses som en tillgång i skolan 
för alla, skolan ska ta vara på deras erfarenheter och kunskaper (Wedin & Musk 2010, s.189).  

Cummins menar i en artikel från Symposium ”Ett andraspråksperspektiv på lärande” att en 
utarbetad språkpolicy på skolan där all personal är engagerade och delaktig i språkpolicyn är 
viktigt, alla behöver vara insatta och engagerad för att skapa de förutsättningar som behövs 
(Cummins 2001, s.7). Det är också viktigt att skolledningen är drivande när det gäller att skapa 
förutsättningar och arbetssätt för personalen (Hajer & Mestringa 2014, s.190). Cummins menar 
att språkpolicyn ska vara en process och vara baserad på forskning gällande språkutveckling för 
flerspråkiga elever (Cummins 2001, s.13). 
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Viktiga hörnstenar enligt Cummins är interaktionen mellan lärare och elev, eleven ska uppfatta 
lärarens genuina vilja att utveckla elevens språkfärdighet genom att bekräfta elevens språkliga 
och kulturella erfarenheter (Cummins 2001, s.13). Detta stärker elevens identitet och synliggör 
för eleven att dennes tidigare kunskaper är viktiga i det fortsatta lärande menar Cummins 
(Cummins 2001, s.17). Kognitivt lärande baseras på tidigare kunskaper men vanligt 
förekommande i skolan är att flerspråkiga elevers modersmålsutveckling stoppas vilket leder till 
att deras kognitiva förmåga hämmas när deras tidigare kunskaper inte utnyttjas och enligt 
Cummins är den kognitiva utvecklingen och identitetsstärkandet av eleven nyckeln till optimal 
inlärning (Cummins 2001, s.14-16). En viktig del som Cummins nämner är att det inte är 
självklart att eleven själv kan koppla sina tidigare erfarenheter till det nya som ska läras in utan 
behöver hjälp att synligöra detta (Cummins2001, s.13). Anledningarna kan vara många som till 
exempel kulturella eller språkliga skillnader som gör att eleven inte kan relatera till 
undervisningen på sitt andraspråk men det viktiga är att vara medveten om detta anser Cummins.  

2.5 Tidigare forskning  
Thomas och Collier har gjort en omfattande metastudie som omfattar material från över 200 000 
studier där fokus låg på att studera spansktalande elevers andraspråksinlärning i USA (Thomas & 
Collier 1997). I studien har arbetssätt som sträcker sig från att all undervisning endast sker på 
andraspråket till att all undervisning sker på båda språken parallellt utvärderats. Det är olika 
förutsättningar på varje skola, i varje klass och för varje elev men i Thomas och Colliers 
omfattande metastudie framgår att de bästa förutsättningarna ges när undervisning sker genom en 
tvåspråkig undervisning (Thomas & Collier 1997, s.334), tvåspråkig undervisning handlar om att 
undervisningen sker parallellt på både modersmålet och andraspråket. Författarna visar även att 
de elever som enbart fick sin undervisning på sitt andraspråk var de elever som det tog längst tid 
för att utvecklas sitt andraspråk (Thomas & Collier 1997, s.332). 

Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellberg redogör i sin rapport om det omfattande projektet 
Den röda tråden som Stockholm stad har initierat (Axelsson m.fl. 2002). Projektet startades för 
att öka kunskapen hos lärare om språkutveckling hos flerspråkiga barn. Det finns en tendens till 
att se dessa elevers brister som att de till exempel inte är tillräckligt bra i ämnet svenska istället 
för att ta tillvara att en elev har ett annat modersmål menar Axelsson m.fl.(Axelsson m.fl. 2002, 
s.20). Hajer och Meestringa nämner begreppet ”bristperspektivet” där de menar att lärare kan 
fokusera på flerspråkiga elevers brister istället för att hitta deras tillgångar (Hajer & Meestringa 
2914, s.16). Det är inte praktiskt genomförbart överallt men det är ett mål att sträva mot för att 
kunna ge förutsättningar till alla elever att utveckla sitt andraspråk utifrån deras förutsättningar. 
Elever som har ett annat modersmål än svenska lär sig lättast och förstår bäst på sitt modersmål 
tills de har kommit upp till samma nivå som klasskamraterna. Skolans attityd speglas i övriga 
samhället, föräldrar är också observanta för vad skolan och samhället ger för signaler angående 
deras språkliga bakgrund (Axelsson m.fl. 2002, s.217). Vidare påpekar Thomas och Collier 
(Thomas & Collier 1997, s.324) att föräldrarnas inställning till modersmålet spelar roll samt den 
miljö där eleven befinner sig i bör påverka med positiv inställning till elevers modersmål för att 
ge flerspråkiga elever goda förutsättningar. 

I projektet Den röda tråden, som nämndes ovan, är det just saknaden av kunskap om 
modersmålets roll i språk och lärande som var syftet. Lärare behöver alltså få fördjupad kunskap 
om att det är viktigt att känna till elevens bakgrund och visa respekt för denna och även använda 
sig av denna i undervisningen främjar flerspråkiga elever (Axelsson m.fl. 2002). I rapporten 
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nämns förslag på åtgärder för att öka lärarnas kunskap och bland annat talar de om att lärare med 
liten erfarenhet kan besöka skolor där ett aktivt arbete finns för undervisning av flerspråkiga 
Axelsson m.fl. 2002, s.223).  

Åsa Wedin har redogjort för en studie där hon studerat undervisningsstrategier i klasser med 
flerspråkiga elever (Wedin 2010). I resultatet förklarar Wedin att flerspråkiga elever som ska lära 
sig svenska ofta arbetar med bestämda material för att lärarna känner en trygghet i detta, även 
eleverna kan känna en falsk trygghet att utgå från materialet (Wedin 2010, s.181). Vidare menar 
Wedin att det behövs mer flexibilitet och abstraktare uppgifter kopplat till vad elever behöver 
istället för att utgå från ett visst material. Genom att lärare använder sig mycket av färdigt 
material så skapas inte så höga förväntningar anser Wedin (Wedin 2010, s.181). Wedin hänvisar 
bland annat till Vygotskijs ”zone of proximal development” där eleven stöttas för att utvecklas 
av någon som har mer kunskap (Wedin 2010, s.182).  Genom att inte ställa så höga krav och ge 
uppgifter som inte är utmanande så finns inte den stöttning som eleverna behöver för att 
motiveras, för att skapa det krävs kunskap om flerspråkiga elevers utveckling samt om vilken 
nivå de ligger på rent kunskapsmässigt. Wedin menar att lärarna behöver reflektera över sin 
undervisning och skapa relevanta förväntningar på eleverna (Wedin 2010, s.181).  
 
Mycket fokus ligger på skolspråket, att lära sig ämnesspecifika ord och begrepp men Gröning ser 
på det ur ett annat perspektiv. I Grönings avhandling Språk, interaktion och lärande i 
mångfaldens skola redovisar hon hur smågruppsaktiviteter kan påverka flerspråkiga elevers 
språkutveckling (Gröning 2006). Bland annat observerades det när elever tillsammans samtalade 
om lösningar eller språkliga problem inom ämnet så användes ett mer vardagligt samtal för att 
lösa detta. Gröning menar att det kan vara en fördel att använda det vardagliga språket för att 
förstå varandra och inte alltid lägga så mycket fokus på att skolspråk och vardagsspråk endast 
ska användas i vissa forum (Gröning 2006, s.77).  
 
Collier och Thomas har utifrån sina omfattande studier skapat en modell, The Prism model, för 
språkinlärning där fyra faktorer presenteras som är viktiga för språkinlärningen (Collier & 
Thomas 2007). Tanken är att den ska ses som ett prisma där en sociokulturellt stödjande miljö är 
central och samverkar med de andra delarna (se figur 1).  
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Figur 1. 
 
 

Sociokulturell  
stödjande miljö 

Språkutveckling Ämnesutveckling 

Kognitiv utveckling 
 

 
Modellen innefattar fyra dimensioner. Den första dimensionen är ”sociokulturellt stödjande 
miljö”, där den ständigt pågående interaktionen mellan människor sker (Collier & Thomas 2007, 
s.334). När det gäller lärandet är det ofta läraren med en högre kompetens som stöttar eleven att 
utvecklas till nästa steg. Denna dimension är också centralt placerad mellan de andra 
dimensionerna för att den är central för att kunna utvecklas dock i samspel med de övriga 
dimensionerna. Det handlar om att ha ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Nästa dimension 
är ”kognitiv utveckling”, att utveckla tänkandet. Det handlar om att utveckla sitt tänkande så att 
man skapar förståelse och kan tolka information på olika sätt och använda den i olika forum.  
Den tredje dimensionen handlar om ”språkutveckling”, här handlar det helt enkelt att utveckla 
både sitt modersmål samt andraspråk. Den sista dimensionen berör ”ämnesutvecklingen”, det 
handlar om just ämnen i skolan och att utveckla kunskaper inom dessa. Denna modell för 
språkinlärning ger en bred bild av vad språkinlärning är, vad som är viktigt att tänka på i 
undervisningen av dessa elever. Skaparna av modellen poängterar att detta sätt att tänka om 
språkutveckling är användbart för alla elever i skolan (Collier & Thomas 2007, s.333).  
 
Sammanfattningsvis är denna studie intressant för att antalet flerspråkiga elever ökar i skolan och 
det framkommer att det finns brister i skolornas arbetssätt samt att forskning visar hur det 
fortsatta utvecklandet av modersmålet gynnar övrig språkutveckling. Det intressanta i denna 
studie blir att se om de brister som presenterats återfinns i det insamlade materialet och om 
lärarna själva framhäver dessa brister. 
 
 
3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka lärares uppfattningar om och hur elevers 
modersmål integreras i undervisningen för barn i de lägre åldrarna. I syftet ingår att undersöka 
lärarnas inställning till och arbetssätt med integration av modersmålet i den befintliga 
undervisningen. Studien utgår från följande frågeställningar: 
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• Förekommer integration av modersmålet undervisningen enligt lärarna, i sådant fall hur 
och i vilken omfattning sker integration?  

• Vad anger lärare för syfte med att integrera modersmålet i undervisningen?  
• Vilka möjligheter anger lärare med integrering av modersmålet i undervisningen?  
• Vilka skillnader i inställning till modersmålet uttrycker lärare beroende på om de arbetar 

på skolor med större eller mindre erfarenhet av elever med annat modersmål? 
  

4 Begreppsförklaringar 
Nedan följer några begrepp som definieras för just detta arbete då de kan betyda olika beroende 
av läsare. Dessa definitioner kommer att ligga till grund för följande begrepp genom hela detta 
arbete. 
 
Modersmål - Enligt Niclas Abrahamsson förklaras modersmål som det språk som barnet lär sig 
från födseln samt att det förekommer i den miljö barnet växer upp genom föräldrar eller 
vårdnadshavare (Abrahamsson 2009, s.13). 
 
Andraspråk - Definieras av Abrahamsson som ett språk som lärs in efter barnets förstaspråk, 
antingen när barnet har goda kunskaper i sitt förstaspråk eller mindre kunskaper, det är ingen 
självklarhet att förstaspråket ligger på en högre nivå än andraspråket (Abrahamsson 2009, s.13). I 
slutet av en skolgång är det mycket vanligt att elever ligger på en högre nivå på sitt andraspråk 
än sitt förstaspråk när majoritetsspråket är andraspråket (Abrahamsson 2009, s.13).  
 
Flerspråkig – I denna studie betyder begreppet flerspråkig att en elev använder sig av flera 
språk och det kan då handla om både modersmål och andraspråk. 
 
Integrering – När det gäller integrering av modersmålet syftar begreppet integrering i denna 
studie på att få en del att anslutas till helheten, att modersmålet ska bli en naturlig del i 
undervisningen. 
 

5 Teoretiska utgångspunkter 
I arbetet med att planera, utföra och analysera intervjuerna kommer jag att förhålla mig till två 
olika teoretiska utgångspunkter.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Språket och världen omkring oss är i ständig förändring och lärandet sker i interaktion med andra 
hela tiden sett ur ett sociokulturellt perspektiv enligt Roger Säljö (Säljö 20000, s.36). Genom att 
utgå från ett sociokulturellt perspektiv ser man på lärandet som ett socialt fenomen, när det gäller 
barn sker en stor del av lärandet i samspel med en vuxen med större kunskap men också med 
andra barn. Människor utgår från sina egna erfarenheter i lärandet och tolkar utifrån det, Säljö 
menar att utifrån det sociokulturella perspektivet är vi inte alltid medvetna om lärandet utan det 
sker hela tiden (Säljö 2000, s.28) Säljö förklarar vidare att det intressanta är vad lärandet i 
situationen ger människan för det är inte alltid av godo (Säljö 2000, s.13), och det är en viktig 
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aspekt att utgå från som lärare i undervisningen. Det sker en stor förändring i världen och även i 
skolan på grund av de många olika kulturer som möts. Som lärare måste man utgå ifrån allas 
olika bakgrund och erfarenhet, att vara lyhörd för att uppfatta elevers olika sätt att lära beroende 
på vad de har för erfarenhet med sig till skolan. Säljö förklarar utifrån Vygotskij, en förespråkare 
och grundare av det sociokulturella perspektivet, att språket är en samling av olika tecken i form 
av bland annat tal, skrift, kroppsspråk, och bilder (Lundgren, Säljö, Liberg 2010, s.188). Alla 
delar ska ses som en del i utvecklandet av språket och det sker inom oss och i samspel med andra 
i ständig förändring menar Säljö (Lundgren m.fl. 2010, s.188).  

Forskning som presenterats ovan visar att miljön runt flerspråkiga elever är en viktig faktor för 
språkutvecklingen. Miljön innebär bland annat människor runt omkring eleven som påverkar, allt 
från vuxna och kamrater till samhället som eleven lever i. I den språkutvecklingsmodell (se figur 
1) som Collier och Thomas (2007) skapat är den sociokulturella miljön central och lärandet utgår 
från den. 

5.2 Fenomenologisk ansats 
I den kvalitativa intervjustudien kommer en fenomenologisk ansats att ligga till grund då syftet 
enligt är att undersöka hur en människa uppfattar ett visst fenomen grund (Kvale & Brinkman 
2009, s.42). Det innebär i denna studie att skapa en uppfattning om lärares syn på verkligheten 
och erfarenheter. Genom att utgå från en fenomenologisk ansats så försöker forskaren uppfatta 
andra människors syn på vardagen omkring oss med fokus på ett visst fenomen (Kvale & 
Brinkman 2009, s.39). Genom intervjuer ska den intervjuades uppfattning om fenomenet i sin 
vardag tolkas (Kvale & Brinkman 2009, s.43). Det finns första och andra ordningens perspektiv i 
denna ansats, första ordningens perspektiv relateras till datainsamlingen där fokus ligger på 
informanten som ”uttalar sig om verkligheten” och andra ordningen perspektiv som är att ”visa 
hur något uppfattas av någon” och den återfinns i resultatdiskussionen (Björkdahl-Ordell & 
Dimenäs 2007, s.157). Viktigt att komma ihåg är att det inte finns något som är sant eller falskt 
utan det är uppfattningar om verkligheten återgiven av olika människor.  

6 Metod 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för min förförståelse inom ämnet samt en presentation av 
metod, urval och genomförande att ges. Vidare redovisas forskningsetiska överväganden som 
gjorts under studiens gång. 

6.1 Min egen förförståelse 
I och med att jag alltid haft ett intresse för andra kulturer och språk så blev flerspråkiga elevers 
lärande intressant att undersöka i min utbildning på Grundlärarprogrammet. Efter att träffat 
flerspråkiga elever under mina verksamhetsförlagda perioder (VFU) har intresset växt på grund 
av min frustration över att inte veta riktigt hur dessa elever ska få bästa möjliga förutsättningar 
för att uppnå målen i skolan. Det faktum att jag själv upplevt det som jag frågar om i mina 
intervjuer hjälper mig att ställa följdfrågor för att försöka få mer detaljerade svar (Kvale & 
Brinkman 2009, s.98). Det finns dock en risk att jag har förutfattade meningar om vad lärarna 
kommer att svara men syftet med kvalitativa studier är att belysa någons tankar om ett fenomen 
och de tankarna vet bara den som svarar på frågorna. Det har jag med mig i min studie eftersom 
det är grundläggande när man utför kvalitativa intervjustudier (Björkdahl-Ordell & Dimenäs 
2007, s.48).   
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6.2 Val av metod 
Metoden jag valt i denna undersökning är att genomföra kvalitativa intervjuer för att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Utifrån syftet i denna studie som är att undersöka om 
och hur lärare integrerar modersmålet i undervisningen så passar kvalitativa intervjuer bra för att 
det handlar om genom ett slags samtal ta reda på personers tänkande om ett fenomen (Kvale & 
Brinkman 2009, s.28). Dessa intervjuer kommer att vara halvstrukturerade som Kvale och 
Brinkman förklarar är att intervjun är mellan ett samtal och ett frågeformulär, det finns en 
intervjuguide (se bilaga 2) som utgångspunkt men plats för att ställa följdfrågor av intervjuaren 
för att få utförligare svar (Kvale & Brinkman 2009, s.45-46). Syftet är då att synliggöra lärarens 
tankar om hur modersmål integreras i flerspråkiga elevers undervisning. Valet att göra 
kvalitativa intervjuer skapar förutsättningar för att få detaljerade beskrivningar om lärarnas 
tankar och arbetssätt. Intervjuerna ska spelas in för att skapa möjlighet att analysera lärarnas 
erfarenheter ordagrant samt för att kunna fokusera på interaktionen istället för att fokusera på att 
anteckna under intervjuerna.  

6.3 Urval 
Urvalet har begränsats genom att alla informanter ska undervisa i någon av årskurserna 
förskoleklass till årskurs tre. För att få variation i intervjuerna har lärare från fyra olika skolor 
som ligger i tre olika kommuner intervjuats. I kvalitativa studier är det olika personers tankar och 
erfarenheter som är intressanta varför det är av intresse att intervjua lärare från olika skolor 
(Björkdahl-Ordell & Dimenäs 2007, s.48). De lärare som medverkade var helt enkelt de som 
svarade på det utskick som gjordes. Skolorna som de intervjuade lärarna arbetar på har olika 
erfarenhet av flerspråkiga elever. Nedan följer en redovisning av hur stor andel flerspråkiga 
elever som finns i de intervjuade lärarnas skolor. I denna studie kommer definitionerna mycket 
hög, hög och låg andel flerspråkiga elever användas när det hänvisas till lärarnas situation. 
Anledning till denna uppdelning är att informanterna har olika arbetsuppgifter vilket innebär att 
en del har egen klass och andra lärare träffar olika elever varje dag. 
 
• Mycket hög andel flerspråkiga elever = mer än 90 % av eleverna 
• Hög andel flerspråkiga elever = mellan 50-90 % av eleverna 
• Låg andel flerspråkiga elever = mindre 20 % av eleverna 
 
Det är ett begränsat antal informanter på grund av att få lärare ville ställa upp men det finns en 
variation av erfarenhet mellan dessa informanter.  

6.4 Informanter 
Nedan följer en kortare information om informanterna. Namn på skolor och informanter är 
fiktiva för att ge informanterna anonymitet. Det är sju olika informanter från fyra olika skolor, 
lärare och skolor som hör ihop börjar på samma bokstav. 
 
Almskolan 

• Informant 1 - Anna arbetar som klasslärare i årskurs 3 i Almskolan och har fem 
flerspråkiga elever och har arbetat som lärare i 20 år. Anna har haft årskurser med ett 
fåtal flerspråkiga elever och ibland ingen alls. Hon har behörighet i ämnet svenska som 
andraspråk (SVA) och har även arbetat som SVA-lärare en kort period. 
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• Informant 2 - Alva arbetar som SVA-lärare i årskurserna 1-6 samt musiklärare sedan ett 
par år tillbaka. Alva har erfarenhet med att arbeta i klasser med många flerspråkiga 
elever.  

 
Barrskolan 

• Informant 3 - Barbro arbetar som klasslärare i årskurs 3 och har två stycken flerspråkiga 
elever i sin klass. Barbro är utbildad lärare och har arbetat i 20 år som lärare och hon har i 
vissa klasser haft några flerspråkiga elever. 

 
• Informant 4 - Bella är utbildad förskolelärare och har haft hand om förskoleklasserna på 

samma skola i 40 år. Bella har ingen elev just nu som är flerspråkig men har i vissa 
klasser haft enstaka flerspråkiga elever.  

 
Citronskolan 

• Informant 5 - Cindy arbetar som klasslärare i årskurs 2 där 10 av 17 eleverna är 
flerspråkiga. Cindy har lång erfarenhet med flerspråkiga elever. Cindy tog lärarexamen 
för 37 år sedan och är även behörig SVA-lärare.  

  
Dalskolan 

• Informant 6 - Doris arbetar som speciallärare på lågstadiet där en mycket hög andel av 
eleverna är flerspråkiga och Doris har en lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga 
elever. Doris är utbildad lärare sedan 40 år och har arbetat som speciallärare, SVA-lärare 
och klasslärare.  

• Informant7 - Dagny har arbetat som modersmålslärare i 20 år på lågstadiet och på skolan 
är det en mycket hög andel flerspråkiga elever. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Innan insamlandet av material kan starta är det viktigt att göra forskningsetiska överväganden, 
detta för att behålla trovärdigheten i studien. Vetenskapsrådet har riktlinjer för att säkerställa 
trovärdigheten och anonymiteten. Björkdahl-Ordell och Dimenäs tar upp fyra huvudkrav som 
Vetenskapsrådet rekommenderar ska användas inom forskning (Björkdahl-Ordell & Dimenäs 
2007, s.26).  
 

• Informationskravet: Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till eventuella 
informanter för att ge en förklaring om syftet med intervjun. Det fanns också 
kontaktuppgifter till student och handledare om ytterligare information önskades. 

• Samtyckeskravet: I informationsbrevet står att informanten när som helst får avbryta 
intervjun samt att informanten får skriva sitt namn och mejladress/telefonnummer som ett 
medgivande till att medverka i intervjun och att den spelas in. 

• Konfidentialitetskravet: Informanterna informerades om att uppgifterna från 
intervjuerna förvaras säkert och raderas när arbetet är godkänt. I arbetet kommer 
kommuner och informanter att benämnas med fiktiva namn för att också skydda 
informanternas anonymitet. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter som samlas in får bara användas till denna forskning vilket 
återfinns i informationsbrevet där det förklaras att uppgifterna förvaras säkert till arbetet 
godkänts för att sedan raderas.  
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6.6 Genomförande  
När tillfrågade lärare tackat ja till att bli intervjuade bestämdes tid för intervjuer. Fem intervjuer 
genomfördes på lärarnas arbetsplats i klassrum eller lärarrum och spelades in genom 
ljudupptagning. Genom att intervjuerna spelades in så kunde jag fokusera på att lyssna på lärarna 
och ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman 2009, s.195). En intervju genomfördes spontant då 
denna lärare befann sig på samma skola när en annan intervju utfördes, denna intervju spelades 
inte in som tidigare nämnts på grund av att läraren i fråga inte ville det. En annan intervju 
genomfördes på telefon och spelades in, anledning till att intervjun skedde på telefon var att 
avståndet mellan intervjuaren och läraren var stort och omöjliggjorde en intervju på plats. Alla 
informanterna fick ta del av frågorna innan för att få ett mer utförligt svar (Kvale & Brinkman 
2009, s.46). Dagny fick inte ta del av frågorna eftersom hon deltog i spontanintervjun. 
Intervjuerna utgick från intervjuguiderna men fylldes på med följdfrågor. Intervjuerna pågick 
mellan 15-50 minuter, att tiderna varierade mycket berodde dels på tidsbrist för läraren samt att 
svaren var mer eller mindre utförliga i olika delar av intervjuerna. Kvale och Brinkman nämner 
ord som ”nyfiken och lyhörd” och menar att intervjuaren bör fokusera vad den som intervjuar 
säger och inte vad som inte blev sagt (Kvale & Brinkman 2009, s.46). Intervjun med Barbro 
skedde i hennes klassrum och en elev befann sig i klassrummet under intervjun vilket ledde till 
att följdfrågor om specifika händelser uteblev och en möjlighet finns att läraren i fråga inte 
kunde ge beskrivningar av sina erfarenheter och tankar som efterfrågats. Intervjun av Cindy 
skedde på telefon och en möjlighet till feltolkning av lärarens svar kan finnas då lärarens 
kroppsspråk och ansiktsuttryck inte fanns att tillgå (Kvale & Brinkman 2009, s.45). Slutligen vill 
jag tillägga att alla intervjuer fortlöpte olika, det vill säga att frågorna inte besvarades i samma 
ordning utan de vävdes in i samtalet. Det kan ske när intervjuaren vill ställa följdfrågor på 
beskrivningar som den intervjuade gör (Kvale & Brinkman 2009, s.140).  

6.7 Databearbetning och analysmetod 
Bearbetningen av det insamlade materialet utgick ifrån intervjuguidens frågor (se bilaga 1). Sex 
av intervjuerna spelades in med endast ljudupptagning och transkriberades, de lyssnades igenom 
flera gånger och pausades för att kunna skrivas ner ordagrant. Den intervju som inte spelades in 
fördes det endast anteckningar om under intervjun. Efter transkriberingen lästes intervjuerna 
igenom och delar ur intervjuer placerades in under respektive fråga från intervjuguiden. Likheter 
och olikheter eftersöktes i svaren, i en kvalitativ studie är generalisering inget mål utan det är 
variationen i intervjusvaren som studeras. Då intervjuerna skilde sig åt i fråga om i vilken 
ordning frågorna ställdes så var inte uppdelningen av svaren lika tydliga så intervjuerna lästes 
igenom flera gånger för att kunna sätta in rätt fakta under respektive fråga (jfr Kvale& Brinkman 
2009, s.146-147). Ur en fenomenologisk ansats kan man se att de kvalitativa intervjuerna 
grundats på att få fram de intervjuades tankar om ett fenomen, varför till exempel frågorna inte 
måste ställas i samma ordning i varje intervju utan ett flyt i dialogen är viktigare för att få 
detaljerad information (Kvale & Brinkman 2009, s.43). Till den intervju som inte spelades in 
fanns en mindre mängd anteckningar som fördes in till respektive fråga när underlag fanns. 
Intervjusvaren varierade för att informanterna hade olika mycket att tillföra inom olika områden 
men fokus var ändå att få lärarnas egna beskrivningar. I diskussionsdelen sammanstrålar tidigare 
forskning, teoretisk utgångspunkt samt det insamlade materialet. Då forskning som tidigare 
presenterats tyder på att bland annat läraren har en stor roll i hur flerspråkiga elevers 
språkutveckling utvecklas samt att intervjufrågorna vill undersöka hur lärarna lyfter modersmålet 
i undervisningen så blir utgångspunkten det sociokulturella perspektivet i studien.  
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6.8 Tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitlighet handlar delvis om att metoden i studien är transparent, det vill säga att 
genomförandet är tydligt beskrivet för varje steg. Det är viktigt för att någon annan ska kunna 
utföra samma studie och få ett likvärdigt resultat. I kvalitativa intervjuer kan tillförlitligheten 
uppfattas vara låg för att det handlar om människors erfarenheter och tankar som ska tolkas av en 
annan person och nästa gång intervjun genomförs kan personers erfarenheter ändrats. 
Genomförandet har beskrivits i olika steg för att synliggöra metoden, till exempel att intervjun 
utgick från ett frågeformulär och att de inspelade intervjuerna transkriberades. 

Giltigheten i en studie innebär att studiens resultat ska uppfylla syftet för studien och det kan 
uppnås genom att besvara frågeställningarna. Genom att skapa ett frågeformulär till intervjuerna 
utifrån frågeställningarna för att sedan kunna återinföra fakta från intervjun till resultatet försökte 
jag att säkerställa att frågeställningarna skulle besvaras utifrån syftet. Kvale & Brinkman påpekar 
vikten att ha ett ”manus till intervjun” där syftet till studien ligger i centrum (Kvale & Brinkman 
2009, s. 146-149).  

Under arbetets gång uppstod situationer som gjorde att tillförlitligheten ifrågasattes men genom 
att synliggöra dessa så höjs tillförlitligheten. Nedan kommer tillförlitligheten att redovisas mot 
dessa situationer i arbetet. 

Intervjun med lärare Dagny från Dalskolan spelades inte in och kan därmed sänka 
tillförlitligheten i hennes del i studien eftersom denna inte kan återges i detalj. Anledningen till 
att intervjun inte spelades in var att den skedde spontant, ingen överenskommelse hade gjorts 
innan och informanten ville inte att intervjun skulle spelas in. Eftersom informanten hade en 
erfarenhet som ansågs intressant för studien så gjordes spontanintervjun utan att spelas in. För att 
stärka tillförlitligheten i den intervjun har endast information som skrivits ner ord för ord från 
Dagny tagits med då Kvale & Brinkman menar att det innebär begränsningar att lita på sitt minne 
(Kvale & Brinkman 2009, s.195). På grund av detta är informationen just mycket begränsad från 
Dagny.  

Intervjun med Cindy från Citronskolan spelades in under en telefonintervju, det kan vara så att 
informantens svar tolkas på ett annorlunda sätt än om intervjun skett ansikte mot ansikte så som 
de övriga intervjuer genomfördes förutom Dagnys. Under en telefonintervju syns inte 
ansiktsuttryck och kroppsspråk som också vanligtvis tolkas i en intervju vilket kan ge denna 
intervju en lägre tillförlitlighet (Kvale & Brinkman 2009, s.45). 

Intervjun med Barbro skedde i hennes klassrum och en av hennes elever befann i klassrummet 
under intervjun. Detta ledde till att följdfrågor om specifika elever och händelser inte ställdes då 
eleven hörde vårt samtal (Kvale & Brinkman 2009, s.90). Barbros information är fortfarande 
tillförlitlig men att en mer detaljerad beskrivning uteblev finns det en risk för. 

All insamlad data under de inspelade intervjuerna transkriberades och sparades, intervjuerna var 
alltså ordagrant nedskrivna, vilket gjorde det möjligt att läsa igenom dessa flera gånger. Det ökar 
tillförlitligheten att ha informanternas svar nedskrivna då det är lätt att gå tillbaka och se exakt 
hur de uttryckte något.  Detta behövdes när resultat skulle sammanställas, det var nödvändigt i 
resultat delen för att säkerställa att all väsentlig information tagits med.  
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Dock är det så att det handlar om människors uppfattningar och tolkningar och de kan ändras 
med tiden men utifrån metoden i detta arbete så blir studien tillförlitlig och giltig. 

7 Resultat 
Resultat presenteras utifrån intervjuguidens frågor var för sig (se bilaga 1). Fråga 1, 3 och 10 i 
intervjuguiden är inte med i resultatet. Fråga 1 har valts bort för att det är en mer allmän 
beskrivning av informantens arbetsdag och svaren till fråga 3 finns under rubrik Informanter. 
Fråga 10 redovisas inte här då denna inte besvarats av informanterna på grund av att de inte hade 
något att tillägga till det som redan sagts. 

 

Kan du beskriva din erfarenhet med att arbeta med flerspråkiga barn? 
 
Det är en stor skillnad på informanternas erfarenhet. Tre av lärarna har liten eller ingen 
erfarenhet alls av flerspråkiga elever enligt dem själva, de tre övriga har en större erfarenhet. 
Doris, Dagny och Cindy har en lång erfarenhet av flerspråkiga elever. De tre lärarna med liten 
erfarenhet beskriver att det haft någon eller några flerspråkiga elever och det har varit stor 
variation på hur långt dessa elever har utvecklat svenskan. Anna förklarar men poängterar också 
att hon har för liten erfarenhet för att kunna generalisera men hennes uppfattning är att det är 
svårare för de elever som har föräldrar som inte integrerar så mycket med samhället, det tar 
längre tid för dessa elever. Cindy som har arbetat i många år som lärare och arbetat med 
flerspråkiga elever berättar om en speciell tid. Cindy arbetade på en skola där det gick många 
flerspråkiga elever men få språkgrupper vilket gjorde att det fanns underlag för att anställa en 
modersmålslärare eftersom det var en större grupp elever med samma språk. Detta gav helt andra 
förutsättningar, undervisningen i klassrummet genomfördes parallellt med 
modersmålsundervisningen. Cindy förklarar vidare att det fanns en SVA-lärare och en 
modersmålslärare som arbetade tätt tillsammans med klassläraren och anser att ”det tyckte jag 
var väldigt integrerat och naturligt och man kunde hjälpas åt”. Cindy menar också att en 
samverkan mellan lärare-elev-föräldrar är viktig för att säkerställa att man förstår varandra och 
förklarar vilken grundsyn man har.  
 
 
Kan du ge exempel från din dag på hur elevers modersmål används i 
undervisningen? 
 
De flesta lärarna berättar att de spontant frågar flerspråkiga elever om vissa ord, hur det uttalas 
på deras språk till exempel. Vid genomgångar och samlingar uppgavs det finnas tillfällen för 
lärarna att använda ord på elevernas modersmål. Anna berättar att några elever inte är villiga att 
berätta om sitt språk och det måste respekteras men läraren försöker ändå när tillfällen ges i 
undervisningen att använda elevernas modersmål. Barbro förklarar att hon inte anpassar något i 
undervisningen till de två elever som har ett annat modersmål i klassen, läraren anser att dessa 
elever ligger på en sådan hög nivå att det inte är aktuellt. Men samma lärare förklarar att till 
exempel att tala tydligt och prata om begrepp ofta förekommer men att det är lika viktigt för alla 
elever att arbeta med detta. Flera informanter nämner ord och begrepp som centrala delar i 
undervisningen för flerspråkiga elever. Två av lärarna nämner att de använder sig av Google 
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translate för att översätta ord. Böcker som finns på både svenska och elevens modersmål nämner 
två stycken av lärarna, även inläsningstjänst. Inläsningstjänst innebär att man kan få speciella 
texter inlästa på det språk man vill, Alva läser själv in kortare stycken som översätts till elevens 
modersmål. Bella som arbetar i förskoleklass berättar att de pratar om flaggor, mat, djur och 
slutligen sånger som är mycket populärt bland barnen. Samma lärare berättar att eleverna är 
stolta över att visa att de kan prata ett annat språk och de andra eleverna tycker att det är 
spännande, hon säger ”det är ett plus att få flerspråkiga elever till klassen”. Bella tillägger att det 
inte alltid varit lämpligt att uppmärksamma landet och språket då eleven kan ha traumatiska 
minnen. Barbro berättar att hon inte anpassar något i undervisningen för de elever som är 
flerspråkiga men samtidigt berättar hon att när en flerspråkig elev kom till klassen tittade klassen 
på var landet låg samt likheter och olikheter jämfört med Sverige. Cindy förklarar att alla elever 
är olika och för henne är det naturligt att alltid anpassa efter varje elevs förutsättning.  Det sker 
naturligt och Cindy talar mer om att samarbetet med undervisning i modersmålet är en viktig del. 
Under den spontanintervju som gjordes med en modersmålslärare nämner även denne att det är 
viktigt att ha god kontakt med föräldrar för att klargöra vilka förväntningar som finns på eleverna 
och föräldrarna. 
 
 
Vad betyder begreppet integration av modersmål för dig?  
 
Denna fråga kommer att redovisas uppdelat utifrån varje lärares svar då alla har svarat ett precist 
och kort svar på frågan.  
 

”Deras modersmål ska vara levande för dem, att både elever och föräldrar förstår att deras modersmål 
är viktigt att utveckla för att utveckla svenskan. Modersmål och svenska går hand i hand. Eleverna 
behöver få stöd på sitt modersmål parallellt, studiestöd på modersmålet eller modersmålundervisning” 
(Anna). 

”Det är viktigt med stöd på modersmålet, självklart ska man ta vara på deras modersmål. Det är 
viktigt att lyfta fram allas språk” (Alva). 

”Vi läser och skriver inte så mycket i förskoleklass men det är ändå viktigt att lyfta fram språket hela 
tiden, ett exempel är genom sång” (Bella). 

”Integration betyder för mig att eleverna jobbar både med sitt modersmål och svenska i den dagliga 
undervisningen” (Barbro). 

”Integrera genom att ha ett samarbete med modersmålslärare” (Cindy). 

”Det berikar mig och det berikar eleverna att kunna flera språk. Det är viktigt att vi lyfter fram deras 
modersmål och inte trycker undan det. Eleverna ska vara stolta över sin bakgrund och sitt 
modersmål” (Doris). 

”Eleverna ska känna stolthet över sitt språk och sin kultur. Eleverna ska första vilken tillgång det är 
att kunna två språk” (Dagny). 

 
Vad anser du vara viktigt för att utveckla flerspråkiga elevers språkinlärning? 
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 ”Här är det inte konstigt med flera språk” säger Doris när hon berättar om hur viktigt det är att 
stärka flerspråkiga elever. 
 
Dagny har 20 års erfarenhet av att arbeta som modersmålslärare och nämner tre punkter som hon 
tycker är viktiga att tänka på i arbetet med flerspråkiga elever och deras språkutveckling: 
 

• Studiehandledning på modersmålet 
• Modersmålsundervisning 
• Tålamod 

 

När det handlar om förskoleklass berättar Bella att teckenspråk är mycket användbart. Denna 
lärare använder sig av det i undervisningen som stöd men menar att det också är bra för alla. 
Eleverna lär sig bättre när de använder teckenstöd. Dessutom berättar samma lärare att det är bra 
att involvera de andra eleverna att hjälpa flerspråkiga elever, och att be dem att visa och förklara. 
Doris trycker också på att låta alla elever vara med, att förklara för varandra eller agera tolk när 
inte modersmålslärare finns tillgänglig. När barn är mindre är det inte lika komplicerat utan de 
kan leka och förstå varandra väldigt bra trots att de talar olika språk förklarar Bella.  
 
Cindy nämner att det är bra att använda kroppsspråket som ett komplement i undervisningen. 
Denna lärare har lång erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever och menar att precis som 
bilder så är kroppsspråk ett bra sätt att visuellt förklara. Cindy använder hela kroppen och vänder 
gärna ut och in på sig själv för att föra fram sitt budskap, säger hon. Efter lång erfarenhet att 
undervisa tror Cindy på att förstärka orden hela tiden för att ge möjlighet till förståelse. Samma 
lärare förklarar att efter att arbetat i många år i områden med stort antal flerspråkiga elever i 
skolan, ”så har jag nog tagit det till mig som ett sätt att jobba på, som det enda sättet att jobba 
på”.  
 
I stort sett alla informanter nämner modersmålet som en viktig punkt. De nämner som tidigare att 
modersmålsundervisning borde ske parallellt med den vanliga undervisningen. Föräldrar har en 
roll också, flera av lärarna berättar att föräldrar ibland är ivriga att deras barn ska lära sig 
svenska. De anser att modersmålet får de tala hemma och vill att de bara ska tala svenska i 
skolan, en del föräldrar tackar därför nej till modersmålsundervisningen. Flera av lärarna berättar 
att det är viktigt att förklara för föräldrarna att det gynnar eleverna att fortsätta utveckla sitt 
modersmål för att också utveckla svenskan. Alva säger till elever och föräldrar att de ska hålla 
fast vid modersmålet och säger i samma mening ”det är en känsla språk, ditt språk”. 
 
 
Samarbetar du med övrig personal på skolan gällande flerspråkiga elevers 
undervisning? 
 
Det mest övergripande som gäller alla lärarna i studien är att de efterlyser mer tid för samarbete 
med modersmålslärare, som Alva uttrycker det ”Jag hinner bara snabbt lämna över vad vi arbetar 
med och vad de ska öva på”. Doris och Dagny arbetar på samma skola och det finns ett gott 
samarbete mellan klasslärare, SVA-lärare och speciallärare. Det finns stora språkgrupper och det 
möjliggör att ha anställda modersmålslärare som då ger en annan tillgänglighet för eleverna. 
Anna förklarar att det är stor brist på erfarenhet att arbeta med flerspråkiga elever generellt på 
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skolan och att de försöker att hjälpas åt. Anna förklarar vidare att SVA-läraren ibland arbetar i 
klassrummet och ibland går eleverna iväg, det är bra att vara flexibel och kunna anpassa 
undervisningen.  
 
Alla lärare anger att de samarbetar så mycket som det går med modersmålslärare, att visa vad de 
arbetar med i klassen för att eleverna ska kunna få ytterligare förståelse med sitt modersmål. Den 
enda läraren som uppger att hon inte just nu har något samarbete med modersmålslärare är 
Barbro. Anna menar att ofta är inte modersmålslärarna utbildade och det kan vara lite svårt då 
man har olika uppfattning om vad som är viktigt att arbeta med, men betonar att det uppskattas 
att det överhuvudtaget finns modersmållärare. Begrepp och förförståelse nämns ofta av lärarna, 
det handlar om att det i skolspråket förekommer ämnesbegrepp som är svårare att greppa för 
elever som inte har en fullgod svenska och det är då viktigt att ge eleverna en förförståelse 
genom att gå igenom begrepp på deras modersmål. Doris förklarar att i hennes arbete är det 
jätteviktigt med kontakten med modersmålsläraren för att hennes elever kan ha 
inlärningssvårigheter och kan då få hjälp att upptäcka det på modersmålet. På Doris och Dagnys 
skola ger klasslärarna en terminsplanering till modersmålslärarna. Cindy förklarar att problemet 
med samarbete med modersmålslärare är att modersmålsundervisning ligger utanför ordinarie 
skoltid och att ”Modersmålslärare åker ju ofta runt till en mängd olika skolor vilket gör att 
timmarna kan förläggs lite hur som helst”. Cindy framhåller vilken skillnad det är när en 
modersmålslärare finns på plats under skoltid. Anledning till det uppges vara att denna även är 
anställd som lärare på Cindys skola. ”Det är mycket bra när modersmålsläraren kan ta vid med 
det vi arbetat med i klassrummet för att då har man öppnat upp för att verkligen kunna gå in mer 
på djupet”, uppger Cindy. 
 
 
Finns det en utarbetad plan för språkutveckling på skolan, exempelvis en 
språkpolicy?  
 
Svaren på ovanstående fråga varierar mellan lärarna då de relaterar till olika saker när de tänker 
på språkpolicy. Till exempel så nämner Barbro modersmålsundervisning som en språkpolicy 
medan Anna nämner läs- och skrivutveckling inom läslyftet. Alva och Doris nämner begreppet 
språkutvecklande arbetssätt men menar också att det gäller för alla elever. Doris berättar om ett 
pågående projekt på hennes skola, ett språkutvecklande arbetssätt. Doris förklarar att i alla 
ämnen ska ett språkutvecklande arbetssätt användas och lärarna ska tänka på att inte prata så 
mycket själva utan låta eleverna prata mer. Här kan också tilläggas att det är på denna skola som 
modersmålslärarna får en terminsplanering av klasslärarna för att i sin tur utgå från den i sin 
planering. 
 
 
Ser du andra arbetssätt för integrering av modersmålet i undervisningen?  
 
Ett bättre samarbete med modersmålslärare eftersträvas av de flesta av lärarna. Ett bättre 
samarbete betyder att det ska finnas mer tid för att planera tillsammans. En av lärarna vill ha mer 
erfarenhet på skolan men även fortbildning. Cindy menar att det vore optimalt att ha anställda 
modersmålslärare eftersom det gör sådan skillnad för eleverna att få knyta lärandet till båda 
språken. Det ger möjligheter att sätta in punkinsatser för enskilda elever där det behövs eftersom 
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modersmålsläraren också ser utvecklingen, menar Cindy. Barbro menar att de flerspråkiga elever 
som hon har i klassen ligger i fas i svenskan, inga speciella arbetssätt används alltså men den 
dagen det blir aktuellt får man ta tag i det. Att få möjlighet att arbeta med flerspråkiga elever i 
mindre grupper nämner till exempel Alva, det ger mycket möjligheter genom att de kan 
utvecklas tillsammans, menar hon. Doris nämner också detta som ett bra alternativ eftersom hon 
har erfarenhet av att arbeta i mindre grupper med flerspråkiga elever.  
 
Alva som också har arbetat som musiklärare i en skola med många flerspråkiga elever berättar 
om arbetet med musik, att eleverna lärde sig mycket ord och att uttala dem korrekt. Läraren 
beskriver det som ”när jag jobbade med musik och flerspråkiga kände jag att de orkade lite till än 
vad de annars skulle gjort”. Förskoleklassläraren framhäver åter teckenspråk som ett bra stöd för 
elever då hon som sagt upplever att eleverna lär sig lättare när detta stöd finns som ett 
komplement. En stor och viktig del i arbetet med flerspråkiga elevers språkutveckling som kan 
gå igenom så många vägar och arbetssätt sammanfattar Alva som följande ”Det gäller att hitta 
det så att det blir kul”. 

 

7.1. Analys ur ett sociokulturellt perspektiv 
Interaktionen mellan människor är central i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) vilket 
också visar sig i intervjuerna. Lärandet sker hela tiden och ibland utan att man är medveten om 
det. Det är därför viktigt att läraren utgår från att lärande sker hela tiden. Säljö förklarar att språk 
är så mycket mer än tal och skrift för det innebär också bland annat kroppsspråk och bilder, detta 
nämner lärarna som en viktig faktor för att skapa förståelse hos flerspråkiga elever. Att visa med 
hela kroppen och använda bildstöd för att skapa förståelse. Lärarna nämner att de önskar ha ett 
bättre samarbete med modersmålsundervisningen för att ge eleverna en förförståelse samt att se 
förkunskaper på modersmålet. Lärarnas uppfattningar speglar hur ny kunskap tolkas utifrån 
tidigare kunskap (Säljö, 2000). Eleverna har olika erfarenheter, vilket bör vara en utgångspunkt i 
undervisningen, Genom att samarbeta med modersmålslärare får läraren en helt annan tillgång 
till flerspråkiga elevers förkunskaper. Stöttning är enligt Säljö ett centralt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet, i skolsammanhang handlar det om att stötta eleven att ta sig till 
nästa nivå. Läraren med mer kunskap ska vara den som stöttar eleven. När det gäller integrering 
av modersmålet hamnar stöttandet på en annan nivå än kunskaper. Det handlar mer om stöttning 
i form av att visa att elevens bakgrund, där ibland modersmålet, är viktigt för elevens fortsatta 
lärande. 
 

8 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar om och hur flerspråkiga elevers 
modersmål integreras i undervisningen för barn i de lägre åldrarna. Följande frågeställningar 
användes för att uppnå syftet och för att söka svar: 

• Förekommer integration av modersmålet undervisningen enligt lärarna, i sådant fall hur 
och i vilken omfattning sker integration?  

• Vad anger lärare för syfte med att integrera modersmålet i undervisningen?  
• Vilka möjligheter anger lärare med integrering av modersmålet i undervisningen?  
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• Vilka skillnader i inställning till modersmålet uttrycker lärare beroende på om de arbetar 
på skolor med större eller mindre erfarenhet av elever med annat modersmål? 

 

Det som framkom att samtliga informanter anser att modersmålet är viktigt för flerspråkiga 
elevers språkutveckling. Dock framkom det att ett samarbete med modersmålsundervisning lyser 
med sin frånvaro på de flesta av de skolor som lärarna arbetade på. Det är dock något som 
lärarna önskade som en naturlig del till att integrera modersmålet i skolans övriga verksamhet. 
Det handlar också om att synliggöra modersmålet genom att i den dagliga undervisningen lyfta 
ord och uttryck från elevernas modersmål. 

8.1 Metoddiskussion 
De kvalitativa intervjuerna som genomfördes gav utförliga beskrivningar från lärarna om hur de 
integrerar modersmålen i undervisningen. Genom att intervjuerna var halvstrukturerade med ett 
antal färdiga frågor och plats för följdfrågor skapades en interaktion mellan lärare och 
intervjuaren. Min förförståelse gjorde att jag kunde ställa följdfrågor för att få mer utförligare 
svar men fortfarande utelämna mina förutfattade meningar om ämnet. Med en fenomenologisk 
grund där en persons tankar om ett fenomen var det som efterfrågades passade intervju som 
metod, samt att intervjuerna spelades in så att jag själv kunde vara med delaktig i dialogen för att 
få fram information. Att använda sig av enkäter hade inte gett de utförliga svar och beskrivningar 
om specifika händelser som intervjuerna gav. Citat från intervjuerna som finns i presenterade i 
resultatdelen höjer tillförlitligheten i studien och det hade inte varit möjligt om jag gjort en 
enkätstudie. Att utföra observationer tillsammans med intervjuer hade vart ett alternativ för att 
undersöka det som lärarna tidigare beskrivit men det alternativet valdes bort på grund av 
tidsbegränsning.  

Ordningen på hur frågorna ställdes skiftade mellan intervjuerna, vilket kan ses som en svaghet då 
det inte blev helt naturligt under vilken fråga informationen skulle placeras. Det skulle ha varit 
lättare att överblicka materialet genom att frågorna ställts i samma ordning till alla. Valet att låta 
lärarna tala mer fritt togs på grund av att jag ansåg att jag skulle få mer information på det sättet 
istället för att lägga mer fokus på att ställa frågorna i rätt följd. Kvale och Brinkman menar att 
det inte finns någon manual till hur intervjuer ska gå till utan lärdomen kommer med intervjuerna 
(Kvale & Brinkman 2009, s.33).  

Genom att beskriva utförandet genomförande av intervjuerna, transkribering och analys så blir 
studien transparent och det ska vara möjligt att utföra studien igen. Det är dock viktigt att 
poängtera att det är en människa som tolkat de intervjuades information och det går inte att 
säkerställa att en annan människa skulle tolka informationen på samma sätt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån studiens frågeställningar. Därigenom synliggörs hur 
studiens information kopplas till frågeställningarna för att visa att syftet med studien uppnås.  

 
Förekommer integration av modersmålet i undervisningen, i sådant fall hur och i 
vilken omfattning sker integration?  
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Alla informanter medger att de på något sätt integrerar modersmålet i undervisningen, dock är 
variationen stor angående i vilken omfattning det sker. Anledningen är dels skiftande erfarenhet 
samt att det idag varierar stort hur många flerspråkiga elever som finns i enskilda klasser och i 
skolor. Integrering av modersmålet handlar om allt från en specifik händelse till ett ständigt 
pågående arbete enligt lärarna. Från Barbro som ansågs sig inte ha någon erfarenhet när det 
gäller flerspråkiga elever till Doris och Cindy som har runt 40 års erfarenhet med att arbeta med 
flerspråkiga elever. Läraren Barbro förklarar att denne inte anpassar något i undervisningen till 
de två elever som har ett annat modersmål i klassen, läraren anser att dessa elever ligger på en 
sådan bra nivå att det inte är aktuellt. Axelsson m.fl. förklarar att elever lär sig bäst på sitt 
modersmål tills att svenska språket utvecklats så att de ligger på en jämn nivå med övriga 
klasskamrater (Axelsson m.fl. 2002), vilket kan vara fallet i Barbros klass. Samma lärare 
förklarar att till exempel tala tydligt och prata om begrepp förekommer ofta men att det är lika 
viktigt för alla elever att arbeta med detta oavsett språklig bakgrund. Flera av informanter 
nämner ord och begrepp som centrala delar i undervisningen för flerspråkiga elever samt att är 
något de arbetar med dagligen. Det är bland annat detta som Skolinspektionen nämner i en 
rapport om arbetssätt för flerspråkiga elever, ett arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever och 
även gynnar alla elever (Skolinspektionen 2010, s.5). Google translate används för att översätta 
från båda svenska och från modersmålet, böcker som finns att läsa både på svenska och på 
modersmålet nämns av några lärare. Inläsningstjänst är något som SVA-läraren Alva arbetar 
mycket med, där finns stöd med vissa språk gentemot läromaterial. Samma lärare nämner att det 
finns appar för att översätta kortare texter till önskat språk, dock har inte en av hennes elever 
vågat läsa in själv för att hon ska få lyssna. Här kan eleven stärkas för att våga då detta är ett bra 
komplement för att få förståelse och även visa sin kunskap. Hajer och Meestringa nämner 
språklig stöttning vilket kan luta sig mot lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, bygg upp och 
stärk eleven för att våga (Hajer & Meestringa 2014, s.21). Läraren i fråga menar att eleven ännu 
inte vågar vilket tyder på att det är något de strävar mot. Den lärare som har en förskoleklass 
berättar att flaggor, mat djur och vissa ord och sånger lyfts fram i undervisningen, alltid när de 
har speciella teman vävs modersmål och kultur in i temat. Samma lärare förklarar vidare att när 
ett barn har tolk med sig någon stund i veckan så har det hänt att tolken läser en bok på elevens 
modersmål inför alla barnen.  
 
Cindy har lång erfarenhetav att arbeta med flerspråkiga elever och hon nämner att hon alltid 
utgår från elevers olika förutsättningar, det sker naturligt. För Cind handlar det mer om vad 
modersmålundervisningen kan göra för integreringen av modersmålet i undervisningen. I denna 
klass har 10 elever av 17 ett annat modersmål. Modersmålundervisningen är viktigt del men det 
är inte alla som ser detta som en del i den ordinarie undervisningen, från Skolinspektionen 
rapport är just detta en del som belyses att ”modersmålsundervisningen lever sitt eget liv” 
(Skolinspektionen 2010, s.4). 
 
Alla lärare integrerar alltså modersmålet på något sätt, men omfattningen skiljer sig stort och det 
beroende på erfarenhet och hur hög andel flerspråkiga elever läraren arbetar med. 
 
Vad är lärarnas syfte med att integrera modersmålet i undervisningen, vilka 
arbetssätt anser de som framgångsrika?  
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Lärarnas syfte när de integrerar modersmålet i undervisningen är dels att fortsätta utveckla 
modersmålet och att stärka flerspråkiga elevers identitet och göra eleverna stolta över sitt språk 
och ursprung. Bella som arbetar i förskoleklass beskriver att barn som är lite yngre har lättare att 
förstå varandra utan att de talar samma språk, de tar till de sätt som finns tillgängliga. Det är 
också så ett barns språkutveckling sker enligt Hallidays teori om språkbaserat lärande, att barn 
utvecklar sitt språk i interaktionen med andra människor (Halliday 1993). Bella förklarar att i 
denna förskoleklass skriver och läser eleverna inte så mycket ännu, en del av arbetet i 
förskoleklassen är en inkörsport till skolspråket från det talade vardagsspråket. Sånger på 
elevernas modersmål förklarar samma lärare är ett bra sätt att lyfta fram språk, barnen tycker om 
att sjunga, de lär sig sångerna fort och eleven som talar detta språk blir stolt. Ett mål i 
förskoleklassen är att lyfta fram modersmålet eftersom läraren ser att eleven blir glad av det 
vilket i sin tur stärker elevens identitet. Mindre barn med olika språk har lättare att förstå 
varandra just för att de ännu använder vardagsspråket och är vana att använda hela kroppen till 
att uttrycka sig. Här ser man att begrepp som vardagspråk och skolspråk är förekommande 
begrepp i skolsammanhang vilket också flera författare nämner (Cummins 2000, s.98, Hajer & 
Meestringa 2014, s34-35, Halliday 1993, s.93).  
 
Bella nämner ett exempel på när en tolk läste en bok under samlingen för klassen på en elevs 
modersmål. Efteråt pratade de om hur mycket de förstått av berättelsen och de pratade också om 
hur det kändes att lyssna på en berättelse på ett språk man inte förstår. Skolan ska lyfta och 
synliggöra elevernas språk och detta arbetssätt gjorde att denna elev fick känna sig viktig. De 
andra eleverna fick också engagera sig i dennas språk. Cummins skriver mycket om just att 
stärka eleven i form av att bekräfta elevens språk och bakgrund (Cummins, 2001, s.14-16). 

Läraren Cindy med erfarenhet av flerspråkiga elever nämner sitt kroppsspråk som en viktig 
faktor i undervisningen, ett komplement till att tydliggöra och förklara både för henne och för 
eleverna. Hon uppmanar andra lärare att utnyttja sitt kroppsspråk, att våga och att känna sig 
bekväm i det. Efter att ha arbetat i många år på skolor med hög andel flerspråkiga elever så har 
det blivit ett naturligt sätt för henne att uttrycka sig på. Säljö förklarar utifrån Vygotskijs syn på 
lärande att språket är olika tecken i form av bland annat kroppsspråket i samspel med andra 
(Säljö 2010, s.188). Kanske är det så att kroppen som uttryckssätt minskar när utvecklingen av 
skolspråket växer, att läsa och skriva blir det centrala. Det viktigaste är inte alltid att använda 
skolspråket utan att skapa förståelse (Gröning 2006, s.77). När förståelsen finns är steget närmare 
till förståelse på skolspråket. Det handlar om att befinna sig i den proximala utvecklingszonen, 
att skapa förståelse genom stöttning för att klara av att ta nästa steg (Wedin 2010, s.182).  
 
Anna försöker lyfta fram modersmålet när tillfälle ges i undervisningen genom att fråga vad 
vissa saker heter till exempel på elevernas språk. Syftet är att stärka deras identitet men i Annas 
klass är det flera elever som inte vill pratat om sitt språk och det kan få omvänd effekt. För Doris 
är syftet givet, skolan hon arbetar på har lång erfarenhet av integrering av modersmålet där det 
tydligt också visar att eleverna når högre resultat när de fortätter att utveckla sitt modersmål. 
När lärarna pratar om integrering av modersmålet betyder det även att ha ett samarbete med 
modersmålslärarna för att se till att modersmålsundervisningen sker parallellt med övrig 
undervisning. Syftet med detta är för att lärarna menar att det främjar elevernas språkliga- och 
ämnesspecifika kunskaper. Thomas och Colliers studier visar just att där elever fått undervisning 
på både modersmål och andraspråket har elever lyckats bäst med resultaten (Thomas & Collier 



23 
 

1997, s.334). Syftet med att integrera modersmålet enligt lärarna är både att stärka eleven i sin 
identitet samt att det gynnar språkutveckling i stort. 

 

Vilka möjligheter ser lärarna med integrering av modersmålet undervisningen?  

I stort sett alla lärare är överrens om att modersmålsundervisningen är den viktigaste faktorn för 
att integrera modersmålet i undervisningen. Ett strukturerat arbete med tid planerat för att kunna 
samverka med modersmålsläraren efterfrågas, att det ska vara utbildade modersmålslärare för att 
lättare fokusera på viktiga delar i språkutvecklingen. Alva ger ett exempel när en av hennes 
elever uttrycker en stor frustration när de arbetar med ett ämne och denna elev har goda 
kunskaper om ämnet men på modersmålet. Eleven försöker förklara för läraren men det går inte, 
Alva förklarar att eleven är hjälplös och att modersmålsläraren hade varit den räddande handen. 
Cummins nämner att elever kan hämmas i undervisningen om inte modersmålet fortsätter att 
utvecklas (Cummins 2001, s.14-16). Detta sker inte medvetet men när denna elev inte får chans 
att förmedla sina kunskaper måste det tära på självkänslan. Flerspråkiga elever kan hämmas i sin 
kognitiva utveckling när utvecklingen av modersmålet bromsas upp (Cummins 2001, s.14-16).  
 
Ett samarbete med föräldrarna är också viktigt för flera av lärarna. Thomas och Colliers (1997) 
omfattande metastudie visar att föräldrars engagemang och kunskap har stor påverkan på 
elevernas språkutveckling. Anna säger sig se tendenser till att barn till föräldrar som inte 
integrerar så mycket i samhället tar det lite längre tid för att utveckla svenska. Anna berättar 
också att en del föräldrar inte vill att deras barn ska ha modersmålsundervisning och det handlar 
om att de inte förstår vikten av att fortsätta utveckla modersmålet, samma säger Dagny som 
upplever att många föräldrar är ivriga att deras barn bara ska prata svenska.  
 
De möjligheter som nämns av lärarna grundas på en form av stöttning, vilket är vad lärandet 
inom det sociokulturella perspektivet handlar om. Det behövs stöttning för att motiveras till att 
vilja lära, lärandet är inget som sker automatiskt. En del är att ha föräldrarnas stöttning för att 
modersmålet är en del av eleven samt att det gynnar språkutvecklingen i alla språk för eleven. 
Thomas och Colliers studie visar hur elever gjort framsteg i andraspråksutvecklingen när 
föräldrarna varit engagerade och gjort uppgifter på modersmålet i hemmet (Thomas & Collier 
1997, s.324). Att involvera föräldrar är därför ett bra sätt att integrera modersmålet. Anna 
förklarar att hon alltid informerar föräldrar vid utvecklingssamtal om vikten av att ha 
modersmålsundervisning, vilket sålunda är en god pedagogisk tanke. 
 
Vidare anser lärarna att modersmålsundervisning är en central del för att integrera modersmålet i 
undervisningen och gynna språkutveckling. Som Wagner m.fl. uttryckte det följande ”Ju bättre 
man kan ett språk desto fler språkkrokar har man att hänga upp nästa språk på” (Wagner m.fl. 
2010, s.58). Thomas och Collier menar att de studier de analyserat visar alla att tvåspråkig 
undervisning har gett bäst förutsättning för flerspråkiga elever att uppnå goda resultat i sin 
andraspråksutveckling (Thomas & Collier 1997, 334). De fall där all undervisning genomfördes 
endast på andraspråket resulterade i att det tog mycket längre tid att uppnå en god nivå i 
andraspråket (Thomas & Collier 1997, 332).  
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På Dalskolan pågår tvåspråkig undervisning och båda lärarna där vittnar om hur väl det fungerar. 
Genom att integrera modersmålet visar man att det är en viktigt vilket i sin tur stärker eleven och 
elevens identitet. En elev som är stolt över sin bakgrund och språk vill också använda det 
(Cummins 2001, s.17). Det som är utmärkande i intervjuerna är hur pass lite samarbete som sker 
mellan klasslärare och modersmålslärare, det finns inte med som ett naturligt inslag förutom på 
skolor där det till stor del går flerspråkiga elever. Det vittnar om att förutsättningar att få en 
likvärdig utbildning blir svårt att uppfylla som också skolinspektionen hävdar i sin rapport 
(Skolinspektionen 2010). 
 
I gruppaktiviteter och interaktion pågår ständigt lärandet men i mindre grupper på ungefär 
samma nivå gör att man vågar använda språket mer. Gruppaktiviteter kan ske i 
modersmålsundervisning, vilket verkar möjligt på skolor med större grupper av elever med 
samma modersmål. Grupper kan också skapas i undervisning med elever som har olika 
modersmål. Gröning har studerat hur elever i grupp löser uppgifter och då förekommer frågor 
både av språklig och problemlösande karaktär (Gröning 2006). Alva i föreliggande studie 
nämner att hon ser möjligheter att skapa mindre grupper med elever som har samma modersmål 
men ligger på olika nivå för att kunna utveckla varandra. Doris nämner detta då hon upplever att 
eleven stärks av att exempelvis få agera tolk åt en annan elev om inte en tolk finns närvarande. 
Att använda sig av gruppaktiviteter nämner flera lärare, både som de upplevt själva och en 
önskan om att kunna skapa mindre grupper av elever. Lärarna trycker på att eleverna kan hjälpa 
och utveckla varandra samt att eleverna vågar prata mer i mindre grupper. Wedin och Gröning 
har studerat gruppaktiviteter och funnit att när elever arbetar i grupp stöttar de varandra (Gröning 
2006, Wedin 2010). Det är detta som Alva söker efter när hon vill involvera fler elever i sin 
undervisning.  
 
Integrering av modersmålet sker på olika plan, det handlar om att lyfta fram språket i 
undervisning genom att tala om ord och uttryck och att lära sig fraser. Ett annat plan är 
samarbetet med modersmålsundervisningen för att säkerställa förförståelse men även att studera 
kunskaper om ämnet ifråga.  
 
Den modell (se figur 1, s.8) för språkinlärning för flerspråkiga elever som Collier och Thomas 
(2007) skapat berör det som lärarna menar skapar möjlighet för integrering av modersmål samt 
språkutveckling. Den kognitiva utvecklingen stimuleras bland annat av modersmålsundervisning, 
ett språkinriktat arbetssätt som alla lärare nämnt, det vill säga med att vara tydlig med att skapa 
förståelse i alla ämnen innefattar på språkutveckling och ämnesutveckling. Till sist den innersta 
och kärnan i ”The Prism model” nämligen sociokulturell stöttning, den sker genom att samarbeta 
med vuxna för att ge bästa förutsättningar för eleven att lyckas. 
 
De möjligheter lärarna ser är att skapa ett samarbete med modersmålsundervisningen, en del 
lärare ser gruppaktiviteter som ett bra arbetssätt för att integrera modersmålet. 
 
 
Skiljer sig lärarnas inställningar beroende på om de arbetar på skolor med större 
eller mindre erfarenhet av elever med annat modersmål?  

Antalet informanter för litet för att kunna generalisera om inställningarna skiljer sig åt beroende 
på skolornas erfarenhet med elever som har ett annat modersmål, vilket inte heller är en uppgift i 
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en kvalitativ studie (Kvale & Brinkman 2009, s.43). Dock föll det sig så att de lärare som 
arbetade på skolor med hög eller mycket hög andel flerspråkiga elever var också de lärare som 
själva hade lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever. Det som var utmärkande för 
Cindy, Doris och Dagny var att de förklarar att sättet att anpassa undervisningen till flerspråkiga 
elever är något ständigt pågående och blir för dem ett sätt att arbeta. Övriga lärare möter inte 
flerspråkiga elever i varje klass de undervisar. 

Förskoleläraren Bella menar att ”det är ett plus att få flerspråkiga elever till klassen”. Det är en 
viktig inställning och Wedin nämner att detta fenomen inte ska ses som ett problem utan en 
tillgång (Wedin & Musk 2010, s.189). Det som också går att skilja dessa lärare åt beroende på 
vilken skola de arbetar på är en frustration hos de lärare som inte har så många flerspråkiga 
elever och heller ingen större erfarenhet, vet inte riktigt vilka arbetssätt som är de bästa och Anna 
nämner flera gånger under intervjun att det vore bra att få ta del av skolor som har stor 
erfarenhet. Just detta låg som förslag i projektet som Axelsson med flera redovisar där en punkt 
är att studiebesök av lärare med mindre erfarenhet vore en möjlig fortbildning, att få se hur det 
går till i praktiken (Axelsson m.fl. 2002, s.223). 

Den skola som har mycket hög andel flerspråkiga elever i denna studie har en annan tillgång till 
modersmålslärare, alla elever på den skolan har modersmålundervisning medan övriga lärares 
kommuner har inte underlag att bedriva modersmålsundervisningen för de språk som eleverna 
har. Det faktum att elever som ändå har fått tillgång till modersmålundervisning ofta får åka till 
en annan skola i kommunen och få sin modersmålsundervisning gör att ett samarbete försvårar 
mellan klasslärare och modersmålslärare förklarar Anna på Almskolan och Barbro på 
Barrskolan. Detta är synd då alla informanter är överrens om hur viktig 
modersmålundervisningen är för lärandet och språkutvecklingen. Modersmålsundervisningen är 
en helt avskild undervisning vilket återfinns i Skolinspektionens rapport från 2010. Doris som är 
en erfaren lärare säger ”Här är det inte konstigt med flera språk”. Det handlar om inställning att 
välja att se det som ett problem eller tillgång, projektet Den röda tråden som pågått i Stockholm 
stad hade fokus att öka kunskapen om flerspråkiga elevers språkutveckling (Axelsson m.fl. 
2002). Avsaknad av kunskap kan leda till att det är eleven som bristande kunskaper istället för att 
se deras tillgångar i form av erfarenhet.  

Det som framkom under intervjuer med lärare på Dalskolan är att modersmålet är viktigt för 
svenskan och svenskan är så viktig för framtiden. Dalskolan ligger i ett segregerat område och 
lärarna vill så gärna få eleverna att behärska svenskan och de kämpar för att ge de bästa 
förutsättningarna för eleverna att lyckas. Dagny uttrycker följande: ”Det är viktigt att eleverna 
växer upp och blir stabila i samhället”. En skillnad gällande inställningar kan här märkas 
gentemot skolor med låg andel flerspråkiga elever, lärarnas vardag i de skolor med hög andel 
flerspråkiga elever har en helt annan vardag att relatera till. Det bör tilläggas att uppfattningen är 
att alla lärare i denna studie vill att flerspråkiga elever ska uppnå goda resultat. 

Sammanfattningsvis skiljer sig inte inställningarna sig mycket, då alla är överrens om att 
modersmålet är viktigt för att utveckla svenska språket. Det som skiljer dessa lärare åt är mindre 
erfarenhet och färre antal flerspråkiga elever i klassen. De lärare som arbetar på skolor med 
många flerspråkiga elever har helt andra resurser på sina skolor och då främst tillgången av 
modersmålslärare och fler antal elever som talar samma språk. De lärare har mindre erfarenhet 
”trampar lite på tårna” som läraren Alva uttrycker det, de vet inte riktigt hur de ska anpassa 
undervisningen på bästa sätt och avsaknad av modersmålslärare ekar tungt.  
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9 Konklusion 
Syftet med denna studie var att se om lärare integrerar modersmålet i sin undervisning samt 
undersöka deras inställning till detta fenomen samt se vilka arbetssätt som används.  

Integrering i form av att med små medel synliggöra modersmålet som att fråga vad vissa ord 
heter på elevernas modersmål, väva in modersmål i temaarbeten eller sjunga sånger för att visa 
att allas språk är viktiga. Vissa lärare som har tillgång till att ha kontakt med modersmålslärare 
integrerar på så sätt modersmålet. Det alla lärare önskar är ett samarbete med modersmålslärare. 
Inställningen att modersmålet är viktigt uttrycker alla på något sätt men i och med att alla har sin 
vardag och sina erfarenheter att relatera till så skiljer sig det ändå vad de kämpar för. När Dagny 
säger att de på skolan vill utveckla eleverna att ”bli stabila i samhället” relaterar hon till sin 
vardag. I Bellas svar ”det är ett plus att få flerspråkiga elever till klassen” är det relaterat till 
hennes vardag.  

Att lärande sker i en sociokulturell miljö blir ett är naturligt perspektiv i denna studie då skolan, 
samhället, föräldrar, kultur och kamrater är med och påverkar i processen. Det handlar om 
interaktionen mellan människor och stöttning genom att visa att en elevs modersmål är viktigt för 
det är då eleven vill utveckla sitt modersmål. Informanternas svar så är utifrån deras vardag och 
verklighet, inget är sant eller falskt (Björkdahl-Ordell & Dimenäs 2007). Jag har erfarenhet att 
leva i en kommun med stor andel flerspråkiga människor samt i en kommun med ett fåtal 
flerspråkiga människor och jag kan förstå lärarna i de båda kommunerna. 

Alla lärare i studien önskar ett samarbete med modersmålundervisningen för att ge eleverna 
chans att på sitt modersmål skaffa en förförståelse. Att lärarna på samma sätt kan skaffa sig en 
förståelse för elevernas kunskaper verkar inte vara lika givet. Studien väcker funderingar över 
vad som krävs för att lärarna ska samarbeta med modersmålslärare. Räcker inte det faktum att 
lärarna i sin undervisning ska gynna lärandet genom att utgå från bland annat elevens erfarenhet 
och språk (Skolverket 2011, s. 8)? 

För mig och för andra lärarstudenter kan resultatet här vara lärorikt för att det ger en liten inblick 
i hur pass olika det ser ut med integrering av modersmål, främst när det gäller tillgången på 
modersmålsundervisning. På grund av segregering i vårt land skiljer det stort på hur stor andel 
flerspråkiga elever det finns i skolorna och detta gör att den likvärdiga utbildningen ifrågasätts 
när möjlighet till integrering av modersmål skiljer sig från att inte förekomma alls till att en 
tvåspråkig undervisning bedrivs. 

10 Vidare forskning 
Forskning hävdar att ett väl utvecklat modersmål gynnar den fortsatta andraspråksinlärningen. 
Den rådande bristen på modersmålsundervisning och modersmålslärare gör att 
språkutvecklingen på modersmålet hämmas för flerspråkiga elever på många skolor i Sverige. 
Jag har själv studerat fyra år på en distansutbildning och tänker att den typen av utbildning skulle 
kunna vara ett alternativ. Det vore intressant att undersöka om det finns möjligheter till 
modersmålsundervisning på distans för flerspråkiga elever. Vilka möjligheter och hinder finns 
för det? 
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Informationsbrev till lärare 

                          
 
Intervju för examensarbete 
 
Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka hur lärare arbetar med att 
integrera elevernas modersmål i undervisning av ämnet svenska. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar lärarnas 
arbetssätt att integrera flerspråkiga elevers modersmål. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. Jag 
genomför denna undersökning därför att jag finner det intressant med svenska som andraspråk 
och modersmålets möjliga påverkan av läs- och skrivutveckling i de lägre åldrarna. Därför vill 
jag undersöka pedagogers tänkande kring detta, kring syfte och arbetssätt. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 40, de kommer att ske i skolan (eller annan 
överenskommen plats) och tar 30-45 minuter.  
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att 
namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli 
lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  

            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
 
Förnam Efternamn                    Handledare:  
                    
 
 
Genom att skriva ditt namn och e-postadress nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  
Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 29/9 2016. 
 
 
 
 
Namn    mailadress/telefonnummer 
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Frågor till informanter 

1. Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut för dig? 
2. Kan du ge exempel från din dag på hur elevers modersmål används i undervisningen. 
3. Vilken pedagogisk utbildning har du? 
4. Kan du beskriva din erfarenhet med att arbeta med flerspråkiga barn? 
5. Vad betyder begreppet integration av modersmål för dig? 
6. Vad anser du är viktigt för att utveckla flerspråkiga elevers språkutveckling 
7. Samarbetar du med övrig personal på skolan gällande flerspråkiga elevers undervisning? 
8. Finns det en utarbetad plan för språkutveckling på skolan, exempelvis en språkpolicy? 
9. Ser du andra arbetssätt för integrering av modersmålet i undervisningen? 
10. Vill du tillägga något ytterligare?  
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