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Sammanfattning 
Flerspråkighet och svenska som andraspråk är två aktuella samtalsämnen i dagens samhälle. 
De flesta lärare som arbetar i skolan har idag flerspråkiga elever representerade i sina 
klassrum. Vi anser det därför intressant att undersöka vilka föreställningar som finns bland 
lärare om motivation hos flerspråkiga elever i andraspråksinlärning. I denna studie belyses 
vilken/vilka diskurser som är dominerande i lärares samtal om flerspråkiga elevers motivation 
i andraspråksinlärning och vilka konsekvenser sådana diskurser kan generera för dessa elevers 
andraspråksutveckling. 
 
Diskursanalys används både som teori och metod för att synliggöra underliggande diskurser i 
lärarnas samtal. Enskilda intervjuer och en fokusgrupp har genomförts med fem klasslärare 
som arbetar i årskurs 1-3. Transkriberade samtal har kodats och ett digitalt verktyg har sedan 
använts för att kartlägga mönster och underliggande diskurser. Utifrån den diskursanalys som 
genomförts i denna studie har det kunnat synliggöras en huvuddiskurs. I samtal med lärare om 
motivation hos flerspråkiga elever är det de nyanlända eleverna som ges störst fokus. 
Flerspråkiga elever representerar stor språklig komplexitet och olika språkbakgrunder. Den 
rådande diskursen skulle därför kunna bidra till konsekvenser för de elever utanför diskursen 
såsom brister i motivation och i språkutveckling. En genomgående positiv attityd till 
flerspråkighet finns också i lärornas utsagor. Ett sådant förhållningssätt kan vara en stor fördel 
för flerspråkiga elever i sin möjlighet att investera i sin andraspråksutveckling. 
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INLEDNING 
Flerspråkighet och svenska som andraspråk har varit aktuella ämnen över lång tid, kanske är 
det till och med mer aktuellt än någonsin i dagens Sverige då flyktingströmmar och 
globalisering blivit en del av vår mediefokuserade vardag. Flerspråkiga elever i grundskolan, 
vare sig de invandrat till Sverige eller är födda i landet, har möjlighet att bli bedömda utifrån 
kursplanen i svenska som andraspråk istället för kursplanen i svenska. I kommentarmaterialet 
till kursplanen i svenska som andraspråk framkommer det att flerspråkiga elever med ett annat 
modersmål än svenska möter fler utmaningar i sin språkutveckling än enspråkiga elever med 
svenska som modersmål: 
 

Medan barn som har svenska som förstaspråk kan fortsätta att utveckla den 
språkliga bas de har med sig när de kommer till skolan, behöver barn med 
svenska som andraspråk både utveckla den språkliga basen i svenska och det 
språk som skolans ämnen kräver. 

Skolverket 2017, s. 5 
 

I och med utmaningen för flerspråkiga elever anser vi det intressant att undersöka hur lärare 
resonerar kring att motivera dessa elever i sin andraspråksinlärning. Duek (2017, s. 161) 
resonerar också om varför det kan vara intressant att forska mer på flerspråkighet kopplat till 
motivation i andraspråksinlärning: ”Att inte ha samma språkliga förutsättningar som 
majoriteten av eleverna i en grupp innebär andra villkor och större utmaningar, men en stark 
motivation verkar kunna överbrygga detta”. 

 
Som lärare i grundskolan är det därför viktigt att tala om och reflektera kring vad som 
påverkar motivationen för flerspråkiga elever. För att kunna motivera eleverna är det också 
viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om vilka sociala diskurser som 
styr, formar och ger flerspråkiga elever tillträde till att investera i sin egen språkutveckling 
(Norton Pierce 1995, s. 26; Norton & Toohey 2011, s. 416). Vi vill därför med den här 
studien bidra till mer kunskap om vilka elever som får “ta plats” i den flerspråkiga diskursen 
och ge nya insikter om vilka konsekvenser de rådande diskurserna kan ha för 
andraspråksutvecklingen. 

 
SYFTE 
I denna studie belyses vilka diskurser som kan synliggöras i samtal om motivation hos 
flerspråkiga elever i andraspråksinlärning bland lärare som arbetar i grundskolans årskurs 1-3. 
Två frågeställningar har formulerats för att undersöka detta: 
 
Vilken/vilka diskurser är dominerande i lärares samtal om flerspråkiga elevers motivation i 
andraspråksinlärning? 
 
Vilka konsekvenser för de flerspråkiga elevernas andraspråksutveckling kan sådana diskurser 
generera? 
 
TIDIGARE FORSKNING 
Vad det innebär att utveckla ett andraspråk och vad som motiverar en flerspråkig person till 
att lära sig andraspråket kan delas upp i två forskningsfält. I nästkommande stycken ska de två 
forskningsfälten, motivation i andraspråksinlärning samt flerspråkighet med fokus på svenska 
som andraspråk, beskrivas kortfattat. Vi redogör för hur forskning inom dessa fält bedrivits 



2 
 

över tid men också vilka teorier som är aktuella i modern forskning. Vad gäller flerspråkighet 
är det också relevant för den här studien att visa på hur Skolverket definierar och kategoriserar 
flerspråkiga elever. I detta avsnitt redogörs även för några begrepp som det ofta talas om i 
förhållande till flerspråkiga elever. 
 
Motivation i andraspråksinlärning 
Det är inte helt enkelt att ge en kortfattad förklaring av begreppet motivation. Masgoret och 
Gardner (2003, s. 128) har dock definierat begreppet som en målinriktad känsla eller en 
drivande kraft hos en person i en given situation. I en studie av Mori och Calder (2015, s. 
732) finns också en mer preciserad redogörelse för begreppet kopplat till 
andraspråksinlärning. De definierar det som en stark vilja att lära sig och nå framgång i ett 
andraspråk, samt att personen har positiva känslor kopplade till andraspråksinlärningen. Det 
finns olika teorier om vilka faktorer som påverkar huruvida motivationen hos 
andraspråksinläraren är hög eller låg. Det socio-psykologiska forskningsfältet inom 
motivation i andraspråksinlärning har under lång tid varit dominerad av Gardners socio-
pedagogiska teori om integrerad orientering. Han har påvisat vikten av att identifiera sig med 
språkkulturen för det språk som ska läras. Gardner och MacIntyre menar också att en 
medfödd begåvning för språk spelar roll för hur motiverad en person är (Gardner & 
MacIntyre 1993, s. 159). Forskare inom flerspråkighet i det sociolingvistiska fältet har också 
dragit slutsatsen att identifiering med målspråket är viktigt. Det framkommer i till exempel 
Eliaso Magnusson och Stroud (2012) där det i deras studie kunnat påvisas att identitet i 
förhållande till språk och kultur är av betydelse för språkinlärning och språkanvändning. 
 
Forskare inom forskningsfältet identitet och språkinlärning, till exempel Norton Pierce 
(1995), utgår ofta från poststrukturalistiska teorier för att undersöka sociala identiteter och 
maktstrukturer samt vilka konsekvenser dessa faktorer har för andraspråksinlärning. Norton 
Pierce (1995, s. 26) menar att motivation inte är en personlig egenskap utan att motivation kan 
skapas, förändras och förstås med hänsyn till sociala maktrelationer som möjliggör för 
språkinlärning. Hon menar också att lärare behöver ha förståelse för hur sociala 
maktstrukturer påverkar elevernas möjligheter och rätt till att utvecklas i andraspråket. 
Läraren kan med sådana kunskaper vägleda och skapa fler möjligheter för eleverna att hävda 
sin rätt att tala. I den här studien skulle ledningen, lärarna och föräldrarna kunna vara sådana 
sociala maktrelationer som ansvarar för att möjliggöra på vilket sätt eleverna kan investera i 
sin andraspråksinlärning. Det framkommer i Norton Pierce (1995, s. 9) att motivation snarare 
bör beskrivas som investering. Huruvida elever kan investera i sin språkinlärning påverkas av 
social identitet och rådande maktstrukturer i samhället eller i miljön där språket ska läras. 
Sådana maktstrukturer kan alltså undersökas på både makro- och mikronivå. Norton och 
Toohey (2011, s. 415) menar att en individ kan ha hög motivation till att lära sig ett språk men 
ändå inte kan eller väljer att inte investera i språkinlärningen på grund av identitet och 
maktförhållanden. De bygger vidare på den socio-psykologiska forskningen om motivation i 
andraspråksinlärning då de inte anser den vara tillräcklig för att förstå den komplexa identitet 
som flerspråkiga personer besitter.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att tidigare forskning inom motivation i 
andraspråksinlärning främst fokuserat på inre och yttre faktorer, i samband med begåvning för 
språk. Idag fokuseras forskning mer på hur och när en person investerar i sin språkinlärning, 
vilket anses påverkas av identitetsskapande och sociala maktstrukturer (Hyltenstam, Axelsson 
& Lindberg 2012, ss. 185, 372). Även om viss fokus på identitet funnits redan i tidigare 
teorier har det i senare forskning fått större fokus. Sociala maktstrukturer och 
identitetsskapande har påvisats vara viktigt för vad som främjar eller hindrar en person att 
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känna motivation, eller som Norton Pierce (1995) kallar en persons möjlighet till investering i 
andraspråksutvecklingen. 
 
Flerspråkighet 
Forskningsöversikten av Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012) har givit en uppfattning 
om hur fältet under de senaste 40 åren erbjudit en stor mängd kunskap om 
andraspråksinlärning. Det finns studier som visar att flerspråkiga elever kan utveckla goda 
färdigheter i ett andraspråk om rätt förutsättningar erbjuds. I forskningsöversikten ges ett 
exempel på en studie där flerspråkiga elevers skrivfärdigheter korrelerar med motivation, 
mognad, attityd, egna och lärares förväntningar och självförtroende (ibid, s. 272). Sociala 
klasskillnader kan också påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt andraspråk. 
Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012, s. 264) ger exempel på ett flertal studier där 
klasskillnader i förhållande till andraspråksutveckling undersökts och där det i resultatet 
framkommit att den samhällsklass eleverna tillhör har ett samband med utvecklingen av 
andraspråket. 
 
På vilket sätt flerspråkiga elevers modersmål finns representerat på en skola har också visat 
sig påverka hur dessa elever sedan utvecklar andraspråket. Att till exempel ha flerspråkig 
personal på skolan och att familjen har en positiv attityd till både första- och andraspråket är 
två faktorer som påverkar andraspråksutvecklingen. 
 

Utvecklingen av första- och andraspråket påverkas av de sociokulturella 
processer som barnet medverkar i och föräldrars och syskons attityder till och 
användning av första- och andraspråket påverkar individens språk- och 
identitetsutveckling.  

    Hyltenstam, Axelsson & Lindberg 2012, s. 273 
 

Då flerspråkiga elever ofta använder sina språk vid olika tillfällen, i olika roller och för olika 
funktioner kan utvecklingen av dessa språk te sig olika. Ett av språken kan utvecklas mer än 
ett annat beroende på när och hur ofta personen växlar mellan sina språk. Ibland används även 
språken för att komplettera varandra, så kallad kodväxling (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg 
2012, s. 433). Det kan därför vara svårt att bedöma och jämföra en flerspråkig elevs 
språkkunskaper med en enspråkig utifrån samma kriterier. Detta eftersom en flerspråkig elev 
kan behöva få möjlighet att visa hela sin språkliga kompetens, inte enbart den på 
majoritetsspråket (Lindberg 2018, ss. 328-329). Flerspråkighet och andraspråksinlärning är ett 
brett forskningsfält och det finns mycket kunskap och teorier om hur det bör undersökas. Som 
Norton Pierce (1995, s. 13) beskriver finns det en komplexitet i hur flerspråkiga elever 
tillägnar sig ett andraspråk.  
 
Svenska som andraspråk 
I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen för svenska som andraspråk (SVA) (2017, s. 
5) redogörs för begreppet andraspråk och hur personer i andraspråksinlärning kan benämnas. 
Ett andraspråk, eller i forskningssammanhang vanligen uttryckt som second language, är 
enligt Skolverket ett språk som ska läras i tillägg till ett eller flera andra språk som personen 
redan börjat utveckla. Det lärs i en miljö där språket är landets officiella. Elever i sådana 
situationer kan kallas olika saker i olika sammanhang, till exempel: flerspråkiga, 
invandrarelever eller tvåspråkiga elever. Vi väljer utifrån sammanhanget i den här studien att 
benämna elever i en sådan situation som flerspråkiga elever. Vi kommer även att använda oss 
av begreppet nyanländ, vilket Skolverket definierar som elever vilka har bosatt sig i Sverige 
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och påbörjat svensk skolundervisning tidigast efter terminsstart i årskurs 1. Efter fyra år 
räknas eleven inte som nyanländ längre (SFS 2010:800). 
 
Debatten om huruvida svenska som andraspråk ska vara ett eget ämne eller ett komplement 
till ämnet svenska har pågått under lång tid. Sedan 1996 har dock SVA varit ett eget ämne i 
grundskolan med en egen kursplan (Fridlund 2011, s. 30). Det är rektor som ska avgöra om en 
elev ska ha kursplanen i svenska eller SVA. Rektorer tar ofta ett sådant beslut i samråd med 
klasslärare och lärare i SVA. Enligt skolförordningen (2011:185) 14 § ska undervisning i 
SVA, om det behövs, anordnas för: 
 
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 
vårdnadshavare. 
 
Studiehandledare och modersmålslärare är ofta två resurser som elever med flerspråkig 
bakgrund och ett annat modersmål än svenska har tillgång till. Studiehandledarens, som även 
kallas språkstödjare, uppgift är att vara ett språkligt stöd för elever på deras modersmål i 
undervisningssituationer. Skolverket skriver så här om vem som har rätt till studiehandledare i 
ett stödmaterial för lärare, studiehandledare och rektorer: 
 
 

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få 
stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar 
att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. 
 

Skolverket 2015, s. 12 
 

I stödmaterialets inledning beskriver Skolverket (2015, ss. 7-8) att elever kan ha olika 
flerspråkiga bakgrunder, antingen från födseln eller genom att utveckla fler språk senare i 
livet. En elev kan ha utvecklat ett av språken men kan behöva stöd i det andra eller tredje. 
Trots sådana olika typer av situationer för flerspråkiga elever är det enbart den nyanlända 
eleven som Skolverket utgår ifrån i resterande delar av materialet. 
 
Modersmålsundervisning får en elev som är flerspråkig om vårdnadshavaren ansöker om det, 
tidigast i årskurs 1. Rektorn är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning om det 
finns fler än fem elever som har rätt till undervisningen, om eleverna önskar sådan 
undervisning och om det finns en modersmålslärare tillgänglig. Enligt Skolverket (2019) har 
en elev rätt till modersmålsundervisningen om eleven uppfylla dessa tre kriterier: 
 

•   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 

 
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I den litteratur som granskats för att ta oss an begreppet diskursanalys beskrivs begreppen 
diskurs, diskursanalys, strukturalism, poststrukturalism och socialkonstruktionism som till 
viss del svårdefinierade men på något sätt kopplade till varandra (Herz & Johansson 2013; 
Winther Jörgensen & Phillips 2000; Lind Palicki 2015; Bergström & Boréus 2005). 
Diskursanalys kan trots denna otydlighet beskrivas som en teori och metod som vilar på en 
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socialkonstruktionistisk och poststrukturalistisk grund. Poststrukturalism är en grupp 
teoribildningar nära sammankopplade med postmodernism och med ursprung i strukturalistisk 
tradition (Herz & Johansson 2013, s. 6). Socialkonstruktionism är ett samlingsbegrepp för 
flera nyare teorier om samhälle och kultur där diskursanalysen endast är en av dessa teorier 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 11). 
 
Poststrukturalism och socialkonstruktionism 
Något som skiljer den poststrukturalistiska filosofin från strukturalism är att det inte finns en 
tro på “den absoluta sanningen”. Trots att filosofin har rötter i strukturalismen utvecklades 
den som kritik till den strukturalistiska traditionen. Enligt den poststrukturalistiska filosofin är 
vårt samhälle inte baserat på något sant ursprung och det skulle därför vara paradoxalt att leta 
efter en högre mening i dess strukturer. Enligt denna filosofi är det omöjligt att förklara 
samhället och dess strukturer utifrån en yttersta princip eller funktion (Herz & Johansson 
2013, ss. 18-19, 25). 
 
Socialkonstruktionism är ett samhällsperspektiv med kopplingar till poststrukturalismen. Inte 
heller inom socialkonstruktionism tror man att det finns någon “sann” kunskap att hitta 
bortom vår upplevelse av verkligheten. Individens tankar och ageranden är endast resultatet 
av samspelet med andra människor. Det närmsta vi kan komma sanning är att förstå hur 
människor skapar denna verklighet och agerar i den. Det finns då heller ingen sanning i 
språket, utan språket ses som något tolkningsbart. Just detta socialkonstruktionistiska 
perspektiv på hur språk skapas och tolkas är en lämplig utgångspunkt för forskning med 
diskursanalys (Herz & Johansson 2013, s. 6; Winther Jörgensen & Phillips 2000, ss. 11-12). 
Då dessa två filosofier, socialkonstruktionism och poststrukturalism, utgår från att vi genom 
språket får tillträde till verkligheten anser vi att de är relevanta utgångspunkter i en 
diskursanalytisk undersökning som i denna studien. En fysisk verklighet är alltid existerande 
men det är bara genom språket som den kan tolkas och bli representerad (Winther Jörgensen 
& Phillips 2000, s. 15).  
 
Diskursanalys 
Inom forskning är begreppet diskurs väletablerat men samtidigt svårt att definiera då det 
tolkas olika beroende på vem som bedriver forskningen (Norrby 2015 s. 23). Då begreppet 
diskurs ofta är kopplat till begreppet diskursanalys är det viktigt att vi reder ut hur begreppet 
ska definieras i det här sammanhanget. På så vis klargör vi vad som ämnas undersökas med 
hjälp av diskursanalysen. I den här studien tolkar vi begreppet diskurs som språk över sats och 
meningsnivå, alltså språkets underliggande mening. Vi undersöker också diskurser utifrån 
begreppet diskurs med definitionen: “Hela den praktik som frambringar en viss typ av 
yttrande” (Bergström & Boreus 2005, s. 309) genom att undersöka en lärarpraktik och hur det 
där talas om flerspråkighet och andraspråksinlärning. Vi anser det också relevant att inta en 
antagonistisk position i diskursanalysen för att undersöka identitetsperspektivet som något 
konstruerat och föränderligt och hur det påverkar flerspråkiga elever i sin 
andraspråksinlärning (Bergström & Boreus 2005, ss. 320-321). Vi menar alltså att det är 
omöjligt att skapa en stabil identitet då identiteter hela tiden är i förändring. 
 
Den här studien har sin utgångspunkt i diskursanalys, både som teori och metod, och därmed 
har det funnits ett fokus på att undersöka och synliggöra underliggande diskurser (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s. 10). Flerspråkighet är visserligen förankrad i den fysiska 
verkligheten men hur denna flerspråkighet hos en person får möjlighet att utvecklas kan i 
enlighet med en foucaliansk diskursanalytisk teori enbart förstås genom hur diskurser står i 
förhållande till varandra (Bergström & Boreus 2005, ss. 312-314). I Norton Pierce (1995, s. 
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23) framkommer ett exempel på hur denna teori skulle kunna avspeglas i en konkret situation. 
En deltagare i den nämnda studien beskriver sin motivation till andraspråksutveckling som 
hämmad på arbetsplatsen. De som talade landets språk som modersmål hade högre status på 
arbetsplatsen och hon blev därför inte inbjuden till samtal på samma sätt som de andra. 
Norton Pierce visar på hur deltagaren är hämmad i utvecklingen av sitt andraspråk då hennes 
identitet som andraspråkstalare haft lägre status än de andra på arbetsplatsen. Det kan då 
tolkas som att hela den praktik som råder på arbetsplatsen leder till att hon som 
andraspråkstalare inte får möjlighet till språkutveckling. I tid med att hon bryter sig loss från 
den identiteten och intar en annan ökar hennes möjligheter till andraspråksutveckling. Här 
samspelar alltså olika diskurser där möjligheten till att utveckla sitt andraspråk är beroende av 
detta samspel. 
 
Forskning inom diskurs kan ge människor insikter i hur de använder språket och vilka sociala 
strukturer samt maktrelationer som är kopplade till olika diskurser. Denna medvetenhet om 
diskurs som social praktik kallas kritisk språkmedvetenhet. Målet med att skapa kritisk 
språkmedvetenhet är att ge människor en förståelse för vilka ramar som finns kring deras 
språkanvändande och att lära sig hur man kan bryta sig ur dessa. Denna medvetenhet om olika 
diskurser, och vilka strukturer dem ingår i, kan bidra till att man kan se vilka grupper som styr 
olika delar av samhället. Utifrån det kan man förhoppningsvis ändra hur man kommunicerar 
för att fördela denna makt. Därför är det viktigt för forskare att genomföra studier som sedan 
blir tillgängliga för gruppen eller grupperna det forskas på (Winther Jörgensen & Phillips 
2000, s. 92). 

 
METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I det här avsnittet kommer vi att redovisa hur studien genomförts och vilken metod som 
använts. Under nästkommande rubrik ges en kortfattad presentation av deltagarna i den här 
studien. Sedan följer en beskrivning av hur datainsamlingen genomförts och därefter vilka 
etiska överväganden som tagits i beaktning. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur 
analysprocessen har utförts. 
 
Urval 
Deltagarna studien består av fem klasslärare vilka arbetar på samma medelstora skola i västra 
Sverige. Flerspråkiga elever fanns representerade på skolan, vilket var ett kriterium. Det andra 
kriteriet var att klasslärarna skulle vara verksamma i årskurs 1-3. Samtliga deltagare arbetar 
därför i årskurs 1, 2 eller 3 och har flerspråkiga elever representerade i sin klass. Fyra av dem 
har grundlärarutbildning och två av dem är dessutom behöriga i SVA. Alla namn är fingerade 
för att skydda deltagarnas identiteter. 
 
Pia är utbildad grundlärare och behörig i SVA. Hon har fortbildat sig regelbundet under sina 
tio år som yrkesverksam lärare. Hon arbetar i årskurserna 1-3 och har för tillfället en 
förstaklass. Pia har alltid haft flerspråkiga elever representerade i sin klass. 
 
Gun är utbildad grundlärare i årskurs 1-7 med behörighet i alla ämnen för årskurs 1-3 och fick 
även läsa en kurs i SVA i sin grundutbildning. Hon har arbetat som lärare i 22 år och har haft 
flerspråkiga elever representerade i sin klass under fem av dessa år. För tillfället är hon 
klasslärare i årskurs 2. 
 
Lena har arbetat som lärare i 21 år och har alltid haft flerspråkiga elever representerade i sina 
klasser. För tillfället är hon klasslärare för årskurs 3. Utöver grundlärarutbildning för årskurs 
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1-7 är hon även behörig SVA-lärare. Lena har fortbildat sig i bland annat matte, lett en 
fortbildningskurs i BFL och studerar för tillfället till speciallärare. 
 
Sara är inte utbildad grundlärare men har arbetat som klasslärare i sammanlagt fem år och är 
utbildad elevassistent. För tillfället vikarierar hon som klasslärare i årskurs 3 och har haft 
flerspråkiga elever i sin klass i ett och ett halvt år. 
 
Wera är utbildad grundlärare för årskurs 1-7 och har alltid haft flerspråkiga elever 
representerade i sina klasser under sina 13 år som klasslärare. Hon undervisar just nu i årskurs 
3. Wera har gått en fortbildning som heter kunskapslyftet och har läst in ämnet svenska upp 
till årskurs 6. 
 
Enskild intervju och fokusgrupp 
Enskilda intervjuer genomfördes med dessa fem lärare som arbetar med flerspråkiga elever i 
årskurs 1-3. Vid de enskilda intervjuerna närvarade båda författarna tillsammans med en 
informant i taget. En av författarna ansvarade för inspelning av intervjun via ett 
inspelningsprogram och förde samtidigt stödanteckningar under intervjuns gång. Den andra 
författaren ställde frågor och ansvarade för att leda samtalet. Uppdelningen gjordes med en 
tanke om att informanten skulle känna sig tryggare att samtala med en forskare istället för att 
bli utfrågad av två. De enskilda intervjuerna var semistrukturerade (Christoffersen & 
Johannessen 2012, s. 85) och samma färdiga frågeformulär (se bilaga 1) användes i alla fem 
intervjuer.  
 
När de enskilda intervjuerna var avklarade genomfördes en fokusgrupp med samma fem 
lärare som deltagit tidigare. Fokusgruppen spelades också in men där deltog inte författarna 
eftersom tanken var att lärarna skulle känna sig mer bekväma i att diskutera och reflektera. 
Lärarna fick sitta tillsammans i ett grupprum på skolan och diskutera fyra öppna frågor och 
påståenden (bilaga 2) under 40 minuter. När de var färdiga lämnades inspelningen över direkt 
till författarna som funnits tillgängliga utanför hela tiden. Tanken med fokusgruppen var att 
kunna jämföra om det gick att synliggöra olika diskurser i grupp och i enskilda samtal.  
 
Forskningsetik 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har applicerats på den här studien. I 
studien benämns därför, enligt konfidentialitetskravet, deltagarna och skolan med fingerade 
namn för att värna om deras rätt till anonymitet. Deltagarna har också, i enlighet med 
samtyckes- och informationskravet, fått läsa igenom och skriva under en blankett (se bilaga 3) 
om den sekretess som gäller. På så vis blev de medvetna om på vilket sätt deras utsagor 
kommer att hanteras. På blanketten framkom det också enligt nyttjandekravet att studien och 
inspelad data enbart kommer att användas i syfte av examensarbete. Information om studiens 
syfte skickades ut via mail till lärare och rektor på den berörda skolan. Rektor på skolan har 
också varit involverad, informerad och givit sitt godkännande för att studien ska ha kunnat 
bedrivas.  
 
I en studie som denna där syftet är att undersöka underliggande diskurser kan det vara svårt 
att ställa sig helt objektiv. I den här studien är det inte författarnas roll att ta reda på vad 
lärarna verkligen menar eller avgöra vad som är rätt eller fel. Istället är syftet att undersöka 
vilka diskurser som kan synliggöras i lärarnas samtal och vilka eventuella konsekvenser som 
dessa diskurser kan generera. Därför har vi kontinuerligt arbetat för att hålla våra egna 
värderingar utanför studien. 
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Analysprocess 
Med diskursanalys som metod kan outtalade teman och mönster om flerspråkiga 
elever  synliggöras i lärarnas samtal i grupp och enskilt. Transkriptionsprocessen påbörjades 
efter att de enskilda intervjuerna och fokusgruppen var avklarade. Ett transkriberingsprogram 
online användes för att transkribera eftersom programmet gjorde det möjligt att lyssna på 
ljudfilen och skriva ned text i samma dokument. Beroende på vad som ska undersökas kan 
man välja att endast transkribera delar av det inspelade materialet. Allt material 
transkriberades dock för att inte riskera att missa något som skulle kunna vara viktigt. Vi ville 
på bästa sätt återge samtalen i text med fokus på vad som sades men inte hur. Noteringar 
gjordes också på vem som sade vad för att kunna jämföra deras svar och undersöka om olika 
diskurser är synligare i vissa intervjuer. Då en enklare analys skulle genomföras fanns inget 
behov av att använda olika skiljetecken eller till exempel markera intonation (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s. 84-85). Att transkribera på detta sätt var för att sedan kunna 
tolka vad lärarna sagt och därefter leta efter mönster i deras utsagor.  
 
I den här studien är diskursanalys som metod induktiv då det inte har funnits en uppsättning 
metoder på förhand. Materialet och de teoretiska utgångspunkterna har fått styra hur analysen 
ska utföras (Lind Palicki 2015, ss. 200-201). Redan under transkriptionsprocessen har vi 
kunnat upptäcka mönster i lärarnas utsagor som styrt oss in på hur diskursanalysen ska 
utföras. Det mönster vi valde att undersöka närmare var att vissa grupper av flerspråkiga 
elever inkluderades i samtalet oftare medan andra hamnade i bakgrunden. Materialet har 
granskats och analyserats genom en systematisk bearbetning då vi har lyssnat på 
inspelningarna och läst transkriptionerna många gånger. Vi har också stegvis, samtidigt som 
vi har lyssnat på dessa inspelningar, brutit ned och tolkat det som framkommit av lärarnas 
svar. Vidare kodades innehållet av de transkriberade intervjuerna och fokusgruppen. 
Färgkodning utfördes med två kategorier som utgångspunkt. Vi markerade det som gick att 
koppla till lärarens roll för flerspråkiga elevers motivation i en färg och vilka generella 
föreställningar som framkom om flerspråkighet och motivation i en annan färg. Vi utgick i det 
här steget utifrån de frågeställningar som formulerats i ett tidigare skede i 
forskningsprocessen. Frågeställningarna har behövts ändras flera gånger för att stämma 
överens med de diskurser som framkommit under analysen. I nästa steg skapades en tabell för 
att jämföra likheter och skillnader i lärarnas svar i de enskilda intervjuerna och i 
fokusgruppen. Slutligen användes ett digitalt verktyg för att skapa en tankekarta där vi 
synliggjorde de teman som kunnat avläsas utifrån lärarnas intervjuer enskilt och i grupp (se 
bilaga 4). I analysprocessen har vi kontinuerligt vägletts av Winther Jörgensen & Phillips 
(2000) handbok i diskursanalys. 
 
RESULTAT 
I intervjuerna med lärarna har det framkommit en rådande diskurs om flerspråkighet utifrån 
att en flerspråkig elev ofta beskrevs synonymt med en nyanländ elev. I intervjufrågorna 
användes enbart begreppen flerspråkighet och andraspråksinlärning, utan att det gavs en 
definition av dessa begrepp. Utgångspunkten i resultatet är därmed att lärarnas svar speglade 
deras tolkning av begreppen flerspråkighet och andraspråksinlärning då dessa begrepp var 
återkommande i intervjufrågorna. Det var dock inte alltid uppenbart utifrån lärarnas utsagor 
vad för slags flerspråkig elev de talade om. Ibland talade de om flerspråkiga elever utifrån ett 
generellt perspektiv, utan att definiera vad flerspråkigheten innebar. I de fall det däremot 
kunde utläsas vad för slags språklig bakgrund eleverna hade talades det ofta om nyanlända 
elever. Endast undantagsvis gavs exempel på flerspråkiga elever som inte var nyanlända. 
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Diskurs om flerspråkighet 
Diskursen om att flerspråkig kan tolkas synonymt med nyanländ kan synliggöras både i de 
enskilda intervjuerna och i fokusgruppen. Det innebär att nyanlända elever inkluderas i 
diskursen medan flerspråkiga elever med en annan bakgrund, så som en elev född i Sverige 
med ett annat modersmål än svenska, till stor del exkluderas i diskursen (Lind Palicki 2015, s. 
201). Då vi inte har hittat några skillnader i hur de samtalar i grupp och enskilt har vi valt att 
inte skilja på dessa. Det kommer alltså att förekomma citat parallellt, både från de enskilda 
intervjuerna och från fokusgruppen. Oftast använde inte lärarna ordet nyanländ, utan använde 
uttryck som “i början när de kommer hit” eller “vad de har varit med om innan”. Genom 
sammanhanget förstod vi att dessa formuleringar syftar till elever som tidigare bott i ett annat 
land, men som nu hade “flyttat hit” till Sverige och att de eventuellt hade “varit med om” 
olika situationer innan de flyttade till Sverige. Då vi utgår från diskursanalys både som teori 
och metod vill vi synliggöra underliggande meningar i språket och kan därför göra sådana 
tolkningar i lärarnas utsagor (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 10). Utifrån ovan nämnda 
exempel och liknande formuleringar som framkommit kan vi få en uppfattning om vad för 
slags elever lärarna talade om, även när de inte uttryckligen använde begreppet nyanländ. I 
Lenas svar på hur hon motiverar flerspråkiga elever i SVA-undervisningen framkom det både 
underliggande meningar om flerspråkiga elever men också en explicit mening eftersom hon 
använde begreppet nyanländ. Hon gav ett exempel på hur hon motiverar flerspråkiga elever: 
 

Lena: Mm, sen pratar vi också om i början när de kommer, då försöker jag 
prata med dem om att det är ju rätt tufft att komma nyanländ och inte kunna 
svenska och de ska lära sig svenska och de ska lära sig ämnena samtidigt. 
 

Lenas svar tyder alltså på att hon utgick ifrån att de flerspråkiga eleverna i fråga var 
nyanlända. Först implicit med frasen “i början när de kommer” och sedan även explicit genom 
att använda begreppet nyanländ. Även i nästa fråga om vilka faktorer som påverkar 
flerspråkiga elevers motivation i SVA svarade hon inom samma diskurs: 
 

Lena: Ja, men de eleverna som vet att de ska stanna här som känner att här 
ska vi bygga vårt liv, de har ju lättare, och många har ju föräldrar som 
uttrycker väldig tacksamhet till Sverige, att de fått komma hit och så, och att 
de vet “vi ska få vara kvar här”. Det är värre faktiskt för de som inte vet om 
de får stanna. 
 

Det finns fler exempel på underliggande meningar i lärarnas svar där utgångspunkten är att en 
flerspråkig elev är synonym med nyanländ. Vi frågade Gun om vilka faktorer hon trodde 
påverkade flerspråkiga elevers motivation i andraspråksinlärningen. Det kan tolkas i hennes 
svar som att hon talade om en elev som inte är född i Sverige. Hon uttryckte att det som hände 
innan eleven flyttade hit kan ha påverkat motivationen:  
 

Gun: [...]och ibland så finns ju inte alltid den där, för att man kanske gått 
igenom många svåra saker innan man kom hit. 
 

Även Wera talade om flerspråkiga elever som nyanlända både uttalat och outtalat. Genom sitt 
uttryck “vad de har varit med om innan” kan det syfta till en elev som inte är född i Sverige, 
och kan tolkas som mer eller mindre nyanländ. Då eleverna i fråga är mellan sju till nio år 
gamla tolkar vi uttrycket “har varit med om innan” som att eleven mest troligt är nyanländ. 
Det kan vi göra eftersom en elev räknas som nyanländ i fyra år efter att eleven kommit till 
Sverige (SFS 2010:800). Vid frågan om vilka faktorer hon trodde påverkade flerspråkiga 
elevers motivation svarade hon:  
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Wera: Ja det är ju vad de har varit med om innan, och sen vad föräldrarna 
säger hemma, så om det är viktigt eller inte. 
 

Sara talade också om nyanlända elever när vi frågade om hon ansåg att det finns skillnader i 
motivation hos flerspråkiga respektive enspråkiga elever: 
 

Sara: Ja i början kanske, när de kommer, precis när de är nyanlända, så kan 
de också kanske säga “varför ska jag lära mig svenska” eller “vad ska det 
vara bra för” eller... men det är ju inte så konstigt kanske. Det behöver ju inte 
alltid vara språkmässigt, utan det kan ju vara kulturmässigt också så att... ja, 
jag vet inte riktigt om det är så fair att jämföra på det viset. 
 

Saras formulering visar på att de flerspråkiga elever hon syftade till är eller har varit 
nyanlända till en början. Liknande formuleringar påträffas också i Weras svar på vad som kan 
skilja flerspråkiga respektive enspråkiga elever åt i motivation:  
 

Wera: Och sen som vi varit inne på innan, det kan vara lite jobbigt för en del 
liksom att hålla ihop hela dagen, det är det kan jag se. Och när man följer 
dem ett tag så händer det ju grejer. De blir mer och mer motiverade, de orkar 
hålla ihop sig längre. Det beror ju på vad de varit med om också innan de 
kom hit till Sverige eller så. 

 
Enligt Weras erfarenhet kan det vara extra svårt för flerspråkiga elever att känna motivation 
precis när de kommit till Sverige, vilket syftade till nyanlända elever. Nedan svarade hon på 
hur hon ansåg att lärare bör arbeta för att motivera flerspråkiga elever: 
 

Wera: Och det här med att de är med i början, att de är med på alla... idrott, 
bild, slöjd, så att de är med i alla de här est-ämnena eller vad vi kallar det. 
För i början kan det ju vara svårt, jätte jättesvårt när de precis kommer, men 
de ska vara med ändå, tycker jag. 

 
Pia, till skillnad från de andra lärarna, använde knappt några uttryck eller fraser som visar hur 
hon definierade flerspråkighet, utan pratade generellt om begreppet både i sin individuella 
intervju och i fokusgruppen. Att Pias svar hamnade utanför diskursen skulle kunna bero på att 
hon är utbildad i SVA och därför har bredare kunskaper om vad det innebär att vara 
flerspråkig. Under ett tillfälle i fokusgruppen, där lärarna diskuterade flerspråkighet i 
förhållande till maktförhållanden och identitet, kan det dock tolkas som att hon pratade om 
nyanlända. Hon reflekterade över hur eleverna upplever sitt liv i Sverige, vilket troligtvis 
handlar om elever som jämför Sverige med sitt tidigare hemland: 
 

Wera: Hur länge de ska stanna och hur de pratar hemma och det här med... 
Sverige och hur viktigt det är att lära sig. 
Pia: Men det är väl där också attityden kommer in ganska mycket, vad man 
själv tycker om att vara i Sverige och att bo här och gå i skola här och så. 

 
Det förekommer alltså vid upprepade tillfällen, både under de enskilda intervjuerna och 
fokusgruppen, att lärarna på ett eller annat sätt pratade om sina flerspråkiga elever med 
referenser till nyanlända. Trots att vi använde oss av begreppet flerspråkig i våra 
intervjufrågor visade inte lärarna på komplexiteten i vad begreppet kan innebära i praktiken. 
Utöver nyanlända elever skulle det kunna handla om elever som är födda i Sverige med en 
eller två invandrarföräldrar. Det kan till exempel innebära att eleven kan ha svenska som sitt 
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tredje eller fjärde språk. Det är inte helt ovanligt att en elev kan två eller fler språk utöver 
svenska, därför kan även begreppet svenska som andraspråk bli problematiskt. Dessutom kan 
elever som benämns som andraspråkselever själva anse att svenska är deras förstaspråk 
(Fridlund 2011, s. 19). 
 
Föreställningar om motivation  
I förhållande till denna huvuddiskurs framkom det också i lärarnas utsagor att de nyanlända 
eleverna är de elever som är mest motiverade till att lära sig svenska. Vi frågade Gun om hon 
ansåg att det finns någon skillnad i motivation hos flerspråkiga respektive enspråkiga elever. 
Hon berättade om en nyanländ elev som hade högre motivation jämfört med de enspråkiga 
eleverna som hade svenska som modersmål:  
 

Gun: Jag hade en kille i trean för många år sedan, han hade varit ett halvår i 
Sverige och på de nationella proven presterade han bättre än de svenska 
eleverna. 
 

Nedan svarade Lena på samma fråga med ett exempel på elever som kommit nyanlända till 
hennes klass:  
 

Lena: [...]mina arabisktalande elever, som kommer från Syrien, som har 
kommit nu den här sista vågen, har det kommit ganska många med 
högutbildade föräldrar, där kan vi snacka motiverade elever. 
 

Där talade hon också om att de nyanlända elevernas sociokulturella bakgrund kan påverka 
motivationen. Att Lena förde ett sådant resonemang skulle kunna bero på att hon är utbildad i 
SVA. Denna teori om att flerspråkiga elever med högutbildade föräldrar presterar bättre än de 
med lågutbildade är redan etablerad inom forskningsfältet för flerspråkighet (Hyltenstam & 
Lindberg 2012, ss. 223, 264). Vi frågade även Wera om hon upplevt att det finns någon 
skillnad i motivation hos flerspråkiga respektive enspråkiga elever. Hon svarade också att det 
kan finnas högre motivation hos flerspråkiga elever men att hon också upplevt tvärtom. Hon 
gjorde dock skillnad på motivation hos nyanlända och enspråkiga elever. 
 

Wera: De blir mer och mer motiverade, de orkar hålla ihop sig längre. Det 
beror ju på vad de varit med om också innan de kom hit till Sverige eller så. 
Men det är väldigt individuellt, men en del är mycket mer än våra svenska 
barn alltså så, men det är även tvärtom, men en del är ju mycket mer att de 
kämpar och tar hem och vill gärna ha mer uppdrag eller så. Det säger ju inte 
ett vanligt svenskt barn, aldrig, faktiskt. Det är väldigt få iallafall. 

 
Lena har upplevt hög motivation hos sina arabisktalande elever som kommit från Syrien 
vilket hon inte sett hos de enspråkiga eleverna med svenska som modersmål. Hennes svar 
faller inom ramarna för diskursen om att de flerspråkiga eleverna i fråga är nyanlända. Nedan 
beskrev hon hur deras höga motivation kunde komma till uttryck då de ofta ville ha mer läxor:  
 

Lena: Där kan vi snacka motiverade elever. “Mera läxor, mera, mera.” 
 

Sara beskrev också att hon upplevde att flerspråkiga elever kunde ha högre motivation än 
enspråkiga i sin språkutveckling: 
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Sara: De flerspråkiga har ju högre motivation att lära sig svenska språket om 
man ser det från den synvinkeln, för att svenska, alltså de enspråkiga, som 
har det som modersmål, det är en sån självklarhet för dem. 
 

Det finns alltså en diskurs bland lärarna om att nyanlända elever i årskurs 1-3 har högre 
motivation i sin språkinlärning än de enspråkiga som har svenska som modersmål.  
 
Bristande motivation 
Norton och Toohey (2011, ss. 414-415) menar att en person kan vara motiverad men att på 
grund av sociala strukturer och maktförhållanden har personen inte alltid möjlighet att 
investera i sin språkinlärning. Wera resonerade också utifrån egna erfarenheter om att en elev 
kan vara motiverad utan att det syns:  
 

Wera: [...]även fast man är motiverad och vill mycket så orkar man inte hela 
skoldagen, så hittar man på annat istället[...]de kan ju va motiverade fast det 
inte alltid syns[…] 
 

För elever i årskurs 1-3 som känner motivation skulle en sådan brist på investering kunna vara 
en konsekvens av till exempel långa skoldagar, trötthet, ätit/sovit dåligt eller 
mobbning/konflikter. Precis som Norton och Toohey (2011) nämner är detta faktorer som 
påverkar eleven utifrån sociala strukturer. Föräldrar och skolpersonal har makt över elevens 
vardag, till exempel genom att bestämma vad eleven äter, när eleven ska sova och hur långa 
skoldagarna ska vara. Lena poängterade vikten av dessa förutsättningar när hon svarade på 
vilka faktorer som kan påverka elevernas motivation: 
 

Lena: Det är inte elevens fel, liksom sen måste ju alla förutsättningar vara... 
det är ju bra om man har ätit frukost, att man har sovit hyfsat för 
motivationen faller ju med det, med orken. 
 

Lärarens roll för att vägleda och underlätta för investeringen är under hela skoldagen viktig 
eftersom andraspråksinlärning för dessa elever kräver mycket hårt arbete (Lindberg 2018, s. 
342). Även Wera reflekterade över förutsättningar för elevernas motivation och lärarens roll i 
att skapa dessa förutsättningar:  
 

Wera: Det är ju en utmaning alltså att få den där goa balansen så att de kan få 
pauser. 
 

Hon utvecklade den tanken genom att tala om hur det kan finnas svårigheter för en del 
flerspråkiga eleverna att hitta motivationen: 
 

Wera: […]de har det ju så mycket jobbigare än de andra barnen har och vi 
med, jag tror det är svårt att förstå faktiskt[…] 
 
 

Lärarna reflekterade alltså om att motivation hos elever i de yngre åldrarna kan påverkas av 
huruvida de grundläggande behoven som att äta, sova och att känna en känsla av trygghet är 
tillgodosedda. Detta i samband med kraven som ställs på de flerspråkiga eleverna om att 
utveckla andraspråket kan leda till en bristande synlig motivation. Lärarna visade i deras 
utsagor förståelse för att olika faktorer kan påverka elevernas motivation negativt och anser att 
det är deras uppgift att skapa förutsättningar i skolan för att eleverna ska orka med skoldagen 
och känna motivation i sin andraspråksinlärning.  
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Svenska som andraspråk 
I Skolverkets (2017, s. 6) kommentarmaterial till kursplanen i SVA är andraspråkselever de 
elever som “...kan vara födda i Sverige eller ha invandrat någon gång före eller under sin 
skoltid.” Wera sade att det ofta är de elever som inte når godkänt som har tillgång till särskild 
SVA-undervisning och som får gå till enheten Slussen: 
 

Wera: Sen har vi ju också svenska som andraspråksundervisning som de bara 
går på, men det är inte alla som kan gå på det, utan det är de kanske som inte 
når godkänt då som går på det, tyvärr. Det beror lite på också, men ofta är det 
så, och det är inte riktigt så det är tänkt. 
 

Enligt Lindberg (2018, s. 327) finns en föreställning om att ifall en elev har ett utvecklat 
vardagsspråk har den också en hög språkfärdighet, vilket kan vara problematiskt för de 
flerspråkiga barn som är födda i Sverige men har ett annat modersmål än svenska. Det finns 
också en sådan föreställning hos lärarna i den här studien när det talas om elever som är 
flerspråkiga men inte nödvändigtvis nyanlända. Det framkom ett visst förgivettagande om att 
dessa elever inte har någon större problematik i sin andraspråksutveckling. Wera berättade om 
“de andra barnen” med svenska som andraspråk som inte får SVA-undervisning i Slussen, 
alltså de flerspråkiga elever som inte är nyanlända: 
 

Wera: Om man tänker de andra barnen som är i klassrummet hela tiden, som 
är sva-barn, de får göra allt, de hänger med på det mesta. 
 

De nyanlända och de flerspråkiga elever som tydligt visar att de har svårt att nå målen i 
svenska har tillgång till Slussen med utbildad SVA-personal, medan de flerspråkiga elever 
som inte visar en sådan stor problematik får delta i ordinarie undervisning i klassrummet. Det 
skulle kunna betyda att sådana brister i språket syns tydligast hos nyanlända elever som inte 
har hunnit utveckla ett vardagsspråk på samma nivå som flerspråkiga elever födda i Sverige. 
De flerspråkiga eleverna i den ordinarie undervisningen har också tillgång till 
studiehandledare vid behov men inte i lika stor utsträckning som de elever som får 
undervisning i Slussen. De flerspråkiga elever som bedöms efter kursplanen i SVA har alltså 
till stor del samma undervisning som de enspråkiga. Vi kan av citatet från Wera ovan få en 
uppfattning om att de “hänger på det mesta”. Lena talade om hur det kan vara svårt att nå de 
flerspråkiga med svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen där det finns två 
kursplaner att följa, en för de enspråkiga och en för de flerspråkiga: 
 

Lena: [...]det är svårt att undervisa i två ämnen samtidigt, både svenska och 
svenska som andraspråk. Ibland är det det iallafall men så får vi ha det. 
 

Då både lärarna och de enspråkiga eleverna har majoritetsspråket svenska som modersmål 
kan det möjligtvis bli en stor utmaning för lärarna att undervisa ur ett flerspråkigt perspektiv 
utan att få kontinuerlig fortbildning i SVA. Det skulle vara intressant att undersöka närmare 
vilka strategier lärarna har för dessa flerspråkiga elever med SVA som deltar i den ordinarie 
undervisningen. Lärarna har en enhetlig uppfattning om att ifall de skulle erbjudas mer 
planeringstid och fler resurser i klassrummet hade de kunnat arbeta mer språkutvecklande för 
de flerspråkiga eleverna i klassrummet. Pia får utnyttja sina raster och sin planeringstid för att 
nå de elever som behöver motiveras mer än andra:  
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Pia: Den tiden får jag ta helt enkelt. Det, det går på min rast, det går på min 
planeringstid. Jag tycker att det är värt det. Men det är klart, det går på min 
egen tid, för det finns inget annan tid om man säger så. 
 

Lärarna upplever alltså tidsbrist som en bidragande faktor till problematiken i att kunna 
anpassa undervisningen till sina olika elever. Lena beskriver hur hon kämpar för att hinna 
med de flerspråkiga elever som kräver utmaning på andra sätt än de enspråkiga: 
 

Lena: Första jag tänker är att man skulle få mer tid att planera, att det är där 
skon klämmer faktiskt, för att lyckas riktigt så bra som man skulle vilja. Jag 
sliter halvt ihjäl mig med och försöka göra olika läxor på olika nivåer, till de 
här barnen då som vill ha svåra läxor, mycket läxor, det är inte bara något 
som man plockar fram ur byrålådan, man måste ju kolla, vad har det barnet 
för nivå och lägga mig därefter. Ja, det är att liksom, nästa utvecklingssteg 
för barnet, det tar lite tid. 
 

Wera uttryckte också att hon hade behövt mer tid för att utveckla sin undervisning och sin 
kompetens som SVA-lärare, men att den tiden inte finns tillgänglig: 
 

Wera: [...]jag skulle ju vilja lära mig mer med allt möjligt material som finns, 
självklart. alltså det är både olika appar och olika hjälpmedel och olika 
läromedel överhuvudtaget, men det handlar ju om tid och kraft och inspireras 
liksom så, och pengar med, om man kan få köpa in, men tiden räcker inte 
riktigt till och sitta och söka efter det [...] ofta är det såhär “du, har du kollat 
den appen, den är jättebra”, ja så kör man den och den är jättebra men man 
sitter liksom inte ner i lugn och ro liksom och bara gottar in sig i det och 
tänker långt så, det gör man inte, man tänker lite kortare här och nu, räddar 
situationer om man säger eller veckor[...] 
 

Lena beskrev hur det är en stor utmaning att bedöma flerspråkiga och enspråkiga 
elever i samma undervisningssituation med två olika kursplaner. Kursplanen i 
SVA och SVA som skolämne får inte alltid eget fokus utan inkluderas i 
undervisningen för svenska:  
 

Lena: När vi pratar om svenska, det är inte så ofta vi säger svenska som 
andraspråk eller det liksom, det hänger med. 
 

Vi har synliggjort ett fokus på nyanlända och även några förgivettaganden om att de 
flerspråkiga eleverna utanför diskursen som nyanländ redan har ett utvecklat andraspråk. Vi 
kan dock ge några exempel på där lärarna har strategier för att även utveckla 
andraspråksinlärningen hos de flerspråkiga eleverna i klassrummet. Gun, liksom de andra 
lärarna, arbetar mycket med att utveckla de flerspråkiga elevernas ordförråd. Innan hon läser 
en bok för eleverna förklarar hon tydligt ord och begrepp: 
 

Gun: Så har jag gjort bildspel på Notebook där jag går igenom begrepp och 
ord och allt sånt där innan jag läser kapitlet. 
 

Det finns även exempel på hur lärarna uttrycker strategier för att utveckla elevernas 
identitetsskapande, motivation och självkänsla. Pia, som är utbildad i SVA, gav ett exempel 
på hur hon arbetar för att ge eleverna representation och stötta deras identitetsskapande. Hon 
menade att det är viktigt att inte bara svensk kultur är representerad i undervisningen: 
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Pia: [ …]i förhållande till texter till exempel om man ska jobba med 
textinlärning eller så att det inte är för bara svensk-identifierade texter. 
 

Lena, som också är utbildad i SVA, har upptäckt vissa svårigheter som hennes arabisktalande 
elever har och arbetar med att stärka deras självkänsla. Hon vill skapa ett tillåtande 
klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga i att våga försöka även om de misslyckas: 
 

Lena: De barnen som har varit i skolan innan, alltså i alla fall våra 
arabisktalande, de är ju inte, de tycker jag många har skämts väldigt mycket 
och varit väldigt rädda för att göra fel, så de har jag ju fått jobba rätt mycket 
med, att här är det okej. 
 

Lärarnas utsagor tyder på att de upplever vissa svårigheter med att avgöra vilka elever som ska 
få extra stöd i SVA och att undervisa i svenska och SVA samtidigt. Framförallt försvåras 
planeringen av lektioner och läxor på grund av tidsbrist. Det har framkommit att de lärare som 
är utbildade i SVA har fler strategier för att stötta och stärka sina flerspråkiga elever utöver 
stöttning i Slussen eller med studiehandledare. 
 
Skillnader i språkbakgrund 
Det fanns också några tillfällen då lärarna reflekterade över flerspråkighet utanför diskursen 
att flerspråkig är synonym med nyanländ. Nedan talade Sara om flerspråkiga elever ur ett 
annat perspektiv: 
 

Sara: När man pratar med dem, de är ju nio år, många är ju födda här, och de 
säger att “i mitt hemland”, men de bor ju här och många av dem vet ju inget 
annat. 
 

Här talade hon istället om flerspråkiga elever som är födda i Sverige och att det till och med 
var “många” som är det. Trots flertalet flerspråkiga elever som är födda i Sverige talades det 
oftast om flerspråkiga elever som nyanlända. Även Wera nämnde vid ett tillfälle en grupp 
flerspråkiga som inte nödvändigtvis hamnar under kategorin nyanländ: 
 

 Wera: En del pratar ju flytande svenska men har ett till språk, i grunden, bak 
där. 
 

Det visar på att lärarna är medvetna om att det finns skillnader i språkbakgrund och 
förutsättningar att lära sig svenska, även om fokus i samtalet om flerspråkighet ofta hamnade 
inom diskursen för nyanlända elever. Även Pia har reflekterat över flerspråkighet på fler sätt 
än diskursen om nyanlända elever som råder bland lärarna: 
 

Pia: Men också att de har två språk, alltså två olika språk av föräldrarna, en 
är svensk och en är något annat språk, eller vi har också blandade språk i 
familjerna, arabiska spanska kombinationer till exempel och så där så vi har 
ju, ja vi har massa sådana varianter. 
 

Pia visade på ett avvikande från den rådande huvuddiskursen, genom att inte i lika stor 
utsträckning referera till nyanlända elever. Hon talade generellt om flerspråkiga elever utan att 
referera till en specifik typ av flerspråkighet.  
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Lärarnas positiva attityd 
Trots lärarnas generella fokus på nyanlända elever har det också framkommit att de motiverar 
sina elever och anpassar sina undervisningsmetoder främst efter varje elevs individuella 
behov. Det diskuterades i fokusgruppen om hur lärarna arbetar för att motivera sina 
flerspråkiga elever i SVA: 
 

Wera: Det gör inte jättestor skillnad egentligen utan det är ju individanpassat 
ändå[…] 
 

Samtliga lärare förde liknande resonemang vid flera tillfällen under intervjuerna och 
fokusgruppen. Även om de ofta pratade generellt om sina flerspråkiga elevers behov återkom 
de flera gånger till att motivation i SVA-inlärning är främst individuellt: 
 

Lena: Det är ju olika tycker jag. 
Wera: Ja väldigt olika, men ändå. 
Gun: Det beror väl så mycket på individen också… personligheten och så. 
 

Det framkom också att lärarna arbetar för att främja elevernas olika språkkunskaper och att de 
upplevde sina elevers flerspråkighet som en rikedom. Detta är en viktig förutsättning för att 
flerspråkiga elever ska kunna lyckas bra i skolan (Fridlund 2011, s. 18). Här diskuterades 
motivation i SVA i förhållande till maktförhållanden: 
 

Gun: Sen har de ju alltså egentligen en fördel de som har ett andraspråk, just 
det här att man har två språk. 
Lena: Det är ju en jätterikedom. 
Sara: Absolut. 
Wera: Det säger ju vi ofta, “vi är så avundsjuka att ni kan ett språk till”... 
 

Samtliga lärare var överens om att det är viktigt att uppmuntra eleverna till att fortsätta 
utveckla språkkunskaper på sitt modersmål: 
 

Lena: Jag tycker att det är viktigt att vi lyfter, asså att vi uppmuntrar 
flerspråkighet. Tycker vi är rätt bra på det här på den här skolan, att vi vill att 
dem ska gå på modersmålsundervisning och att det är bra att ha, att det är en 
rikedom. 
Gun: Mm. 
Lena: Att ha ett språk till, att man ska vara rädd om sitt hemspråk... 
 

De pratade också om vikten av att både elever och personal på skolan bör representera fler 
språkkulturer än den svenska. Lärarna ansåg det vara positivt att deras skola är mångkulturell 
och reflekterade över hur det skulle se ut på skolan om flerspråkig personal och flerspråkiga 
elever inte fanns representerade på skolan: 
 

Pia: Och då speglar ju inte skolan verkligheten... och då blir det ju en annan. 
Sara: Det blir en skyddad verkstad på nåt vis. 
Pia: Det blir ju en helt annan plats. 
Lena: Det är det jag tycker är en av de bästa sakerna med [den här skolan] 
just att det känns som det är en väldigt bra spegling av samhället. 
Sara: Absolut. 
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Deras positiva inställning till flerspråkighet och uppmuntran till elevernas utveckling i sitt 
modersmål sträcker sig längre än deras egna värderingar eftersom de förankrar sina tankar i 
forskning som bekräftar vikten av att eleverna bör utveckla alla sina språk: 
 

Gun: Och sen är det ju, det är ju lättare... Har du ditt hemspråk och kan asså, 
läser och skriver på det också så har du ju lättare med svenskan också har jag 
förstått. 
Wera: Ja, det säger dem. 
Lena: Så, ja det finns ju forskning på att de som läser modersmål de får högre 
betyg, och även så finns det ju forskning om hjärnan... på att man utvecklar 
så många sidor när man läser språk. Så att det är bra för andra delar också. 
Det är rätt häftigt egentligen. 
Pia: Ja det är det, verkligen. 
 

För dessa lärare verkar det vara en självklarhet att vara positivt inställd till flerspråkighet och 
flerspråkiga elever. Nedan talade Lena om att hennes positiva uppfattning av arbetet med 
flerspråkiga elever stämmer överens med skolledningens och de andra lärarna på skolan men 
att det inte alltid har varit så: 
 

Lena: Ja, ganska, ganska bra tycker jag nog faktiskt det. Jag tycker att det har 
ändrat sig mycket mot hur det var för 10 år sen kanske, när man såg det som 
elevens bekymmer kanske mer. 
Maud: Var det något som diskuterades på skolorna då? 
Lena: Ja, men lärare stånkade när det kom nyanlända “åh fy vad jobbigt”. 
Men det handlade ju också om ens egen osäkerhet, men det är inte jätteroligt 
att vara en elev som någon stånkar över eller hur? 
 

Samtliga lärare uppmuntrar sina elevers flerspråkighet och språkliga identiteter. De ser det 
som sitt ansvar som lärare att hjälpa eleverna i sin språkutveckling istället för att lägga 
ansvaret på eleven. De upplever det positivt att de får arbeta på en mångkulturell skola och att 
det är en “rikedom” att kunna flera språk.  
 
Genom vår analys har en diskurs synliggjorts där flerspråkiga elever till stor del benämns 
synonymt med nyanlända elever. Det framkommer också att dessa nyanlända elever ibland har 
högre motivation i sin språkinlärning än enspråkiga elever med svenska som modersmål. I 
vissa fall talas det dock om flerspråkiga elever utanför diskursen, det vill säga elever födda i 
Sverige men som har ett annat modersmål än svenska. Lärarna talar även kontinuerligt om att 
de är positivt inställda till elevernas flerspråkighet och att det är deras ansvar som lärare att 
främja dessa elevers språkutveckling. 
 
DISKUSSION 
I det här avsnittet följer resultatdiskussion där huvuddiskursen om flerspråkighet diskuteras 
och problematiseras utifrån konsekvenser för andraspråksutveckling. Därefter resoneras det 
kring hur positiv attityd till flerspråkighet skulle kunna överbrygga sådana konsekvenser. 
Sedan följer metoddiskussion, implikationer för läraryrket och framtida forskning. I 
metoddiskussionen kommer vi att avsluta med en analys av hur dessa diskurser samspelar 
med varandra. 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån den diskursanalytiska teorin och tidigare 
forskning i området flerspråkighet och andraspråksinlärning. Den diskurs som synliggjorts i 



18 
 

resultatet diskuteras utifrån konsekvenser av och i förhållande till strukturella 
maktförhållanden. Utöver diskursen om flerspråkighet och nyanlända elever finns också en 
diskurs bland lärarna som skulle kunna överbrygga konsekvenser av denna diskurs. 

Diskurs om flerspråkighet 
Resultatet av den diskursanalys som genomförts visar att det råder en diskurs om 
flerspråkighet bland de deltagande lärarna som arbetar i årskurs 1-3. I den här diskursen 
framkommer ett mönster av att flerspråkiga elever ofta beskrivs synonymt med nyanlända 
elever. Det framkommer också att de nyanlända eleverna är de elever som visar högst 
motivation till att vilja lära sig andraspråket. Vilka som ges plats i diskursen skulle kunna 
påverka vem som får möjlighet till andraspråks- och identitetsutveckling. Att erbjudas 
tillträde att investera i sin språkutveckling kan vara styrt av det kulturella kapital som 
värdesätts högst i det sociala sammanhanget. Bourdieu menar att förgivettaganden om att alla 
har tillgång till den språkliga arenan i ett socialt sammanhang bör ifrågasättas (Norton Pierce 
1995, ss. 17-18). 
 
På skolan finns ett system med språkstödjare/studiehandledare och Slussen, vilka är två 
resurser som ska stötta främst de nyanlända i sin språkutveckling. De deltagande lärarna i den 
här studien, trots stort fokus på nyanlända, talar dock vid några tillfällen om flerspråkiga 
elever med annan bakgrund. Dessa flerspråkiga elever deltar till störst del i den ordinarie 
undervisningen men blir bedömda utifrån kunskapsmålen i SVA. Det framkommer å ena 
sidan att det ibland är svårt för lärarna att hinna undervisa flerspråkiga och enspråkiga elever i 
samma klassrum med olika kursplaner. Å andra sidan resonerar de också kring, trots dessa 
svårigheter, att det är viktigt att de flerspråkiga eleverna får känna sig inkluderade genom att 
delta i den ordinarie undervisningen. Pia, som är utbildad SVA-lärare, har till störst del 
avvikit från diskursen som beskrivits ovan. Hon talar om flerspråkiga elever utan att ge några 
indikationer på att det är en nyanländ elev i fråga. Då hon har SVA-utbildning skulle det 
kunna innebära att hon har kunskap om att flerspråkiga elever oavsett bakgrund kan behöva 
extra stöd och andra strategier i sin språkutveckling än de enspråkiga eleverna. Hennes 
utbildning skulle kunna vara anledningen till att det i hennes samtal inte framkommer att en 
grupp av elever ges mer fokus än andra. 
 
Att det råder en diskurs där störst fokus ges åt en grupp av flerspråkiga elever, de nyanlända, 
skulle kunna generera negativa konsekvenser för de flerspråkiga med annan språklig 
bakgrund. Troligtvis är den rådande diskursen bland lärarna inte en unik företeelse på denna 
skola utan snarare en diskurs som råder på fler skolor och möjligtvis även på samhällelig nivå. 
Med detta i åtanke kan det vara viktigt att belysa att flerspråkiga elevers 
andraspråksutveckling är en ständig process som kräver hårt arbete och engagemang 
(Lindberg 2018, s. 342). I de yngre åldrarna finns risk för att en flerspråkig elev med ett väl 
utvecklat flyt i vardagsspråket av misstag kan bedömas som en elev med hög språklig 
förmåga i skolspråket och i andraspråket generellt (Lindberg 2018, ss. 342-343). Det kan vara 
möjligt att en sådan missbedömning av språknivån, i samband med den rådande diskurs som 
synliggjorts, kan missgynna de flerspråkiga elever som inte hamnar i kategorin nyanländ. 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2014) uppmärksammar att det finns en 
uttalad problematik kring de elever som varken fått möjlighet att utveckla sitt modersmål eller 
sitt andraspråk till fullo. Begreppet halvspråkig har använts för att beskriva en elev i sådan 
problematik. Nationellt centrum för svenska som andraspråk uppmanar dock till att inte 
använda ett sådant begrepp då halvspråkighet kan förknippas med någon som inte kan 
kommunicera överhuvudtaget, på något av sina språk. Så är ofta inte fallet, snarare att 
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flerspråkiga elever är i behov av mer språklig stimulans och språkliga strategier i sin 
språkutveckling. 
 
En diskurs där flerspråkiga beskrivs synonymt med nyanlända skulle kunna påverka 
flerspråkiga elevers språkutveckling negativt, framförallt i kombination med att de nyanlända 
blir tilldelade de flesta av skolans resurser och att klasslärarna upplever tidsbrist. Det är 
möjligt att en sådan brist i språkutvecklingen, både på modersmålet och i andraspråket, inte 
uppenbarar sig förrän eleven är i de äldre skolåren. Då de språkliga utmaningarna i de yngre 
åldrarna är färre kan det vara en svår uppgift för lärare att upptäcka om en elev redan i årskurs 
3 saknar kunskaper i sina språk (Lindberg 2018, ss. 342-343). Språkbrister för dessa elever 
kan i sin tur påverka hur motiverade de är att fortsätta utveckla sin flerspråkiga kompetens om 
utmaningen skulle bli för stor (Cummins 2000, s. 8).  
 
Att utgå ifrån två olika läroplaner upplevs till viss del vara en utmaning för lärarna. I Fridlund 
(2011, s. 48, 211) framkommer det också att det kan finnas svårigheter i att ge flerspråkiga 
elever i den ordinarie undervisningen en rättvis bedömning av deras språkkunskaper utifrån 
kursplanen i SVA. Det är möjligt att den långsiktiga utvecklingen för de flerspråkiga eleverna 
blir förbisedd, särskilt när fokus i samtal, planering och utformning av SVA-undervisningen 
till störst del är till för de nyanlända eleverna. Om samtliga elever blev bedömda utifrån 
samma kursplan i svenska hade det kunnat leda till att de flerspråkiga eleverna fått fler 
möjligheter att känna sig investerade i sin språkutveckling. Detta framkommer också i 
Fridlund (2011, s. 211) där en lärare i SVA menar att en kursplan i svenska är tillräcklig för 
alla elever. Hon menar att det räcker att lärarna har kompetens och medvetenhet i vad det 
innebär att ha svenska som andraspråk. Liksom Siekkinen (2017, s. 32) diskuterar utifrån 
Lindberg och Hyltenstam (2012) skulle möjligtvis en egen kursplan för nyanlända elever vara 
gynnsamt för dem, för lärarna och för de flerspråkiga elever som står utanför diskursen.  
 
Norton Pierce (1995, s. 13) menar att sociala maktstrukturer är vad som påverkar om en 
person väljer eller får möjlighet att investera i sin språkutveckling. Sådana sociala strukturer 
ur ett maktperspektiv i kombination med diskursen där flerspråkighet är synonymt med 
nyanländ skulle kunna leda till att de flerspråkiga som är födda i Sverige med ett annat 
modersmål än svenska inte utvecklar sin fulla potential i båda/alla sina språk under skoltiden. 
Dessa elever hade troligtvis haft större chans att lyckas i skolan om skolpersonalen hade 
uppmuntrat deras flerspråkighet och ställt högre krav på deras språkkunskaper redan i de 
yngre åldrarna. För att kunna åstadkomma detta krävs att lärarna får rätt kompetensutveckling 
och mer tid till planering. Även Cummins (2000, ss. 6-7) diskuterar hur strukturella 
maktförhållanden såsom utbildningssystem, kompetensutveckling och läroplan påverkar hur 
dessa andraspråkselever får möjlighet att investera i sin språkutveckling. På grund av den 
flyktingvåg som Lena nämner i en av intervjuerna har nyanlända i Sverige fått stor 
uppmärksamhet i media och i politiska diskussioner, och därmed i skolsystemet. Lärare och 
även andra personer i maktpositioner för dessa flerspråkiga elever, nyanlända eller inte, har en 
skyldighet att ge alla elever samma möjlighet till att känna motivation och stöttning i sin 
investering av andraspråket. 

Effekten av positiv attityd 
Å ena sidan råder en diskurs bland lärarna där flerspråkiga utanför diskursen nyanlända elever 
inte får lika stort fokus, vilket skulle kunna innebära negativa konsekvenser som nämnts i det 
tidigare avsnittet. Å andra sidan poängterar lärarna att motivation och andra aspekter inom 
andraspråksinlärning är främst individuell och att lärarna därför motiverar sina elever olika 
baserat på en helhetsuppfattning av individen, inte endast elevens språkliga bakgrund. 
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Dessutom märks en tydlig positiv attityd bland lärarna gentemot sina flerspråkiga elever och 
en stark vilja att stötta dem i deras språkutveckling. En sådan positiv attityd är inte självklar 
för alla inom yrket och framförallt var det inte lika självklart förr. Lena beskriver hur hon 
märker skillnad i sina kollegors attityd till nyanlända elever nu jämfört med tio år tidigare. 
Detta skifte i attityd är sannolikt något som kan ses även på andra skolor, då både svenska 
skolan och forskning inom inkluderande undervisning har utvecklats. Tidigare forskning 
fokuserade mer på att undersöka bakomliggande orsaker till varför flerspråkiga elever fick 
sämre skolresultat än enspråkiga. Först på senare tid har det börjat bedrivas forskning på hur 
“majoritetssamhället”, representerade av till exempel skola och lärare, påverkar dessa elevers 
chans att lyckas i skolan. Denna typ av forskning har visat att samhällets attityd till minoriteter 
är av stor vikt för huruvida dessa grupper kommer nå framgångar i skolan eller inte (Fridlund 
2011, ss. 17-18). 
 
Det framkommer tydligt att lärarna har höga ambitioner för sig själva och eleverna i arbetet 
med deras språkutveckling. De inser värdet av att bygga vidare på elevernas olika 
språkkunskaper och de anstränger sig för att motivera varje elev utifrån elevens individuella 
behov. Att lärarna visar på en positiv attityd till flerspråkighet i sina samtal och ser det som en 
resurs skulle kunna ge de flerspråkiga eleverna tillgång till det rådande kapital som skolan 
utgörs av. Ett språkligt kapital kan enligt Bourdieu (1977) vara normer och värden av hög 
status i förhållande till ett språk i ett socialt sammanhang (Eliaso Magnusson 2015, ss. 11-12). 
Om de flerspråkiga eleverna får tillgång till det utgörande kapital som råder på skolan, och att 
flerspråkighet därmed värderas lika högt som den enspråkiga normen i den ordinarie 
undervisningen, skulle det kunna ge positiva effekter för dessa elevers andraspråksutveckling. 
Lärarna i denna studie uppmuntrar sina elevers flerspråkighet och språkliga identiteter. De ser 
det som sitt ansvar som lärare att hjälpa eleverna i sin språkutveckling, istället för att lägga 
ansvaret på eleven. De är dessutom medvetna om de vetenskapliga aspekterna i varför 
elevernas olika språkkunskaper bör uppmuntras. Det kan därför argumenteras för att lärarnas 
fokus på nyanlända vid tal om flerspråkighet inte behöver innebära att övriga flerspråkiga 
elevers behov, just på den här skolan, hamnar i skymundan.  
 
Metoddiskussion 
Finns det anledning att avvisa en diskurs just för att det är en diskurs? Sett ur ett 
poststrukturalistiskt perspektiv är hela vårt samhälle uppbyggt av diskurser skapade genom 
interaktioner mellan individer. Varje diskurs existerar på bekostnad av andra diskurser, vilket 
på ett eller annat sätt får sociala konsekvenser. Det finns alltid en risk att vissa perspektiv 
stängs ute eftersom den rådande diskursen i en given situation ger vissa handlingar mening 
och andra inte. I de fall vi kan se negativa konsekvenser av rådande diskurs, till exempel på en 
skola eller nationellt, finns det en mening i att detta medvetandegörs. Först när man är 
medveten om destruktiva strukturer och andra negativa konsekvenser av handlingar/diskurser 
får man möjlighet och kunskap att förbättra tillvaron för alla (Winther Jörgensen & Phillips 
2000, s. 184).  
 
Diskursanalys som teori och metod är svårt att definiera eftersom diskursanalys är vanligt 
inom olika discipliner. Detta innebär att det finns meningsskiljaktigheter i hur begreppet bör 
användas (Winther Jörgensen & Phillips 2000). I det diskursanalytiska fältet är vår roll att 
tolka och spegla det informanterna framför, därmed har vi stor makt över analysprocessen och 
resultatet. Således finns en risk att informanten som tar del av resultatet av diskursanalysen 
inte är enig i det vi menar att studien kan påvisa. För att stärka reliabiliteten i den här studien 
skulle informanterna kunnat få möjlighet att lämna synpunkter på transkriberingen som vi 
utfört, för att vara transparent och rättvis i vårt sätt att hantera data som informanterna bidragit 
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med. Resultatet hade också kunnat stärkas om vi haft möjlighet att träffa lärarna igen för en 
uppföljande intervju där lärarna kunde förtydliga sina resonemang ytterligare (Bergström & 
Boreus 2005, s. 35). Då vår studie påverkats av tidspress fanns tyvärr inte möjlighet att låta 
deltagarna granska det transkriberade materialet. Det är svårt att vara helt objektiv med en 
diskursanalytisk ansats (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 29). För att öka reliabiliteten 
av vårt resultat har vi därför varit noggranna i alla steg under analysprocessen och varit 
transparenta i våra val av citat och motiveringar för att även möjliggöra för läsarens egna 
tolkningar. 
 
Den enskilda intervjun och fokusgruppen skiljer sig något i själva utformandet. Vi deltog inte 
i fokusgruppen då tanken var att skapa en så naturlig situation för informanterna som möjligt. 
Det är möjligt att lärarna ändå känt sig påverkade av den inspelningsapparat som funnits i 
rummet och det skulle också kunna betyda att lärarna anpassat svaren utifrån vad som anses 
“rätt” att svara. Vår ambition var att samla in material som representerade lärarnas ärliga och 
naturliga reflektioner. Trots detta är vi medvetna om att en intervju eller ett inspelat samtal 
aldrig kan bli helt naturlig eftersom deltagarna vet om att de blir observerade. Det går dock 
inte att helt komma ifrån denna problematik, så kallad observers paradox (Norrby 2015, s. 
39). Vi anser dock att denna metod var utifrån våra förutsättningar och teoretiska 
utgångspunkter den bästa tänkbara för att samla in material. 
 
Implikationer för läraryrket 
Vår förhoppning med denna studie är att pedagoger och annan personal inom skolvärlden ska 
inspireras till att reflektera över de diskurser som råder på skolan när det gäller flerspråkighet. 
Som lärare är det viktigt att förhålla sig kritisk till sitt utövande av yrkesrollen men även till 
hur det talas inom personalen. Att vara medveten om vad som “sitter i väggarna” är en 
förutsättning för att kunna bryta sig ur negativa strukturer och verka för en skola som främjar 
alla elever. Även de diskurser som främjar elevernas utveckling bör lyftas fram och fortsätta 
utvecklas. Som till exempel en diskurs som synliggörs i denna studie; att lärarna uppmuntrar 
elevernas flerspråkighet och fokuserar på möjligheter istället för svårigheter hos dessa elever. 
De ser det som sitt ansvar att på bästa sätt möjliggöra för elevernas språkutveckling. Vad som 
förr, enligt Lena, ansågs vara “elevens problem” ser hon idag som en av sina uppgifter som 
lärare att stötta, uppmuntra och utveckla sina elever efter deras individuella behov. Vi anser 
att detta förhållningssätt till språkutvecklande arbete bör uppmuntras och anammas även av 
andra lärare och skolor. I de fall rådande diskurser tyder på att det finns brister inom resurser 
eller lärarkompetens bör lärarna kräva resurser av ledningen. Stöd från ledning och kommun i 
form av resurser och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att lärare ska kunna 
hjälpa sina elever att nå bra resultat (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg 2012, s. 352).  
 
Framtida forskning 
Mer forskning bör genomföras för att ta reda på om samma diskurs om flerspråkighet kan 
upptäckas hos fler lärare men också på strukturell nivå. En studie med större omfång kan 
bygga vidare på denna studie. Vi tror inte att denna diskurs är unik för lärarna i vår studie, 
utan att liknande diskurser kan ses även på fler skolor och bland fler lärare i Sverige. Det 
skulle även vara intressant för framtida forskning att genomföra en jämförande studie på två 
eller flera skolor där klasslärarna är utbildade inom SVA på den ena skolan men inte på de 
andra. Skulle det då finnas skillnader i hur det pratas om flerspråkiga elever eller i lärarnas 
generella attityd till flerspråkighet? Motivation i andraspråksinlärning anses till stor del 
påverkas av sociala faktorer (Dörnyei 2003, s. 4). Därför kan det vara relevant att undersöka 
hur elevernas motivation till att lära sig sitt andraspråk påverkas av lärarnas attityd till 
flerspråkighet och hur de arbetar språkutvecklande. Om en sådan jämförelse utfördes skulle 
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det också kunna framkomma hur stor vikt det har för elevers andraspråksutveckling om 
lärarna är utbildade i SVA eller inte. Vetenskapliga belägg som visar hur viktig lärares 
kompetens inom andraspråksinlärning är för flerspråkiga elever kan också leda till att 
satsningar på sådan kompetensutveckling skulle kunna bedrivas i större omfattning. 
 
Granskningar likt Siekkinen (2017) ur ett läroplansperspektiv tror vi hade kunnat bidra till ett 
bredare synliggörande av den diskurs som framkommit i denna studie. Efter att ha läst 
Skolverkets kommentarmaterial för SVA (2017), Skolverkets stödmaterial för 
studiehandledare (2015) och Skolverkets material Flerspråkighet som resurs i skola och 
förskola (2019) har vi fått en uppfattning om att även här är den nyanlända eleven i fokus. Att 
göra en diskursanalys på styrdokument och skollagar skulle därför kunna bidra till en bredare 
förståelse för vilka elever som ges plats i den diskurs inom flerspråkighet som vi sett råder 
bland lärare i till exempel den här studien. Om en sådan studie av texter skulle genomföras 
skulle det kunna framkomma hur det skrivs om nyanlända respektive flerspråkiga elever 
födda i Sverige men med ett annat modersmål än svenska. Finns det stöd och 
språkutvecklande strategier för dessa elever eller ligger fokus även där på de nyanlända 
eleverna? Det hade i en sådan studie också kunnat undersökas hur många nyanlända 
respektive flerspråkiga med annan bakgrund som finns representerade i grundskolan som 
institution eller i en mindre skala på enskilda grundskolor. Resultatet av en sådan 
undersökning kan ge klarhet i om nyanlända faktiskt utgör en majoritet av de flerspråkiga 
elever som är representerade eller om de enbart utgör en mindre grupp.  
 
SLUTSATS 
Den här studien syftar till att undersöka vilken/vilka diskurser som är dominerande i lärares 
samtal om flerspråkiga elevers motivation i andraspråksinlärning. Fem enskilda intervjuer och 
en fokusgrupp med lärare i årskurs 1-3 har utgjort grunden för den analys som genomförts. 
Genom att använda diskursanalys har vi kunnat synliggöra en diskurs i lärarnas samtal där 
flerspråkiga elever ofta refereras till nyanlända elever. I lärarnas utsagor har vi kunnat 
synliggöra att nyanlända elever anses ha högre motivation i andraspråksinlärningen än 
enspråkiga elever. Det har också framkommit att lärarna som deltagit i studien har en positiv 
attityd och ett positivt förhållningssätt till flerspråkiga elever generellt.  
 
Studien syftar också till att undersöka vilka konsekvenser sådana diskurser kan generera för 
flerspråkiga elevers andraspråksutveckling. En diskurs där en grupp av flerspråkiga elever får 
större fokus skulle kunna leda till att de flerspråkiga elever som inte ingår i gruppen hamnar 
“mellan stolarna”. Konsekvenserna för de flerspråkiga elever som hamnar utanför diskursen 
skulle kunna vara att deras språkutveckling i både andraspråket och modersmålet försummas. 
Det framkommer att de nyanlända eleverna har tillgång till SVA-lärare, studiehandledare och 
får gå iväg till den så kallade Slussen.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till lärare 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare?  
2. Hur länge har du haft flerspråkiga barn representerade i din klass?  
3. Vilken utbildning har du? (Har du utbildning i svenska som andraspråk eller andra 
kompletterande utbildningar, fortbildning osv?)  
5. Är du flerspråkig? 
6. Hur många flerspråkiga elever finns representerade i din klass?  
7. Vilken betydelse tycker du att svenska språket har för dina elevers lärande? (gör dom 
skillnad på skolspråk, är uttal viktigt, begreppsförståelse eller ett visst sätt att prata svenska?) 
8. Hur skulle du beskriva en motiverad elev med tre ord? (förtydliga?) 
9. Hur anser du att lärare bör arbeta för att motivera flerspråkiga elever? 
10. Kan du ge några praktiska exempel på hur du arbetar för att motivera eleverna i 
andraspråksinlärningen? 
11. Hur diskuteras SVA-undervisningen i arbetslaget och på skolan generellt? 
12. Stämmer din uppfattning om flerspråkiga elevers språkinlärning överens med hur 
ledningens (rektor, kommunen, huvudmannen) resonerar? 
13. Anser du att det finns några skillnader i motivation hos flerspråkiga elever och 
enspråkiga elever? (följdfrågor: olika attityder?, olika grader av motivation?, visar det sig på 
olika sätt hur motiverade de är?, hur de utför sina uppgifter?) 
14. Har du olika strategier för att motivera flerspråkiga elever respektive enspråkiga 
elever? 
15. Hur mycket anser du att din roll som lärare är viktig för elevernas motivation?  
16. På vilket sätt tror du andra faktorer kan påverka elevernas motivation i 
andraspråksinlärningen?   
17. Tror du att personer i olika miljöer utanför skolan påverkar hur motiverade 
eleverna är för att lära sig svenska som andraspråk? 
18. Med vilka hjälpmedel hade du kunnat utveckla ditt arbete med att motivera dina 
elever i sva-inlärningen? 
19. Vilken bedömningsmetod föredrar du och varför? (formativ eller summativ eller 
annan?) 
20. Tror du att dina bedömningsmetoder kan påverka elevernas motivation till 
andraspråksinlärning? 
21. Vilken betydelse tror du de flerspråkiga elevernas identifiering av svensk kultur och 
svensk identitet har för andraspråksinlärningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bilaga 2. Diskussionsfrågor för fokusgrupp 
 
1. Berätta hur ni arbetar för att motivera era flerspråkiga elever i sva-inlärning/svenska. 
Motivera varför ni arbetar på det sättet. 
 
2. Diskutera de här begreppen i förhållande till motivation i andraspråksinlärning:  
-Kultur 
-Attityd 
-Identitet 
-Flerspråkighet 
-Maktförhållanden 
-Begåvning för språk 
 
3. Resonera kring vilka faktorer som kan vara mest motiverande för era flerspråkiga elever i 
svenska som andraspråk. Motivera varför.  
 
4. Beskriv en klassrumssituation där ni upplevt hög motivation hos flerspråkiga elever, 
kopplat till svenska som andraspråk.  
 
 
  



 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 
 
	  

	  
	  
	  
Informationsbrev     Datum 2019-02-01 
 
 
Till lärare på xxxxx 
 
 
Vi heter Malin Lindmark och Maud Schwardt och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 
IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på hur lärare arbetar språkutvecklande med flerspråkiga 
elever. Vi kommer att intervjua enskilt och i grupp.  
 
Det är viktigt att ni som lärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 
principerna. Det innebär följande: 

•   Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem.  

•   De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  

•   Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

•   Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 
För att kunna genomföra undersökningen behövs deltagarens samtycke. Jag ber er därför fylla 
i blanketten som följer med denna information. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på:  
Malin Lindmark: xxxxx@student.hb.se 073-xxxxxxx   
Maud Schwardt: xxxxx@student.hb.se 076-xxxxxxx 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Lindmark & Maud Schwardt 
  



 

     
 

 
 
 
 
Samtyckesblankett  
 
Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 
kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 
 
JA, jag samtycker till att delta i undersökningen. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift deltagare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 
 
 
  



 

 
Bilaga 4. Kartläggning av diskurser 
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