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Förord 

Ett stort tack till alla er som har hjälpt och stöttat oss genom studiens gång. Ett speciellt tack till 

rektor och lärare på svenska skolan i Spanien som tog emot oss och gav oss möjlighet att göra 

denna undersökning. Vi vill också tacka vår handledare Ylva Lindberg och vår handlednings-

grupp som stöttat oss genom denna process. 
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1 Inledning  
Under vår utbildning till förskollärare har vi talat om språkutveckling och dess betydelse för 

barns fortsatta utveckling. Bland annat har begreppet flerspråkighet berörts, något som vi inte 

hade mycket kunskap om sedan tidigare. Detta har väckt en förståelse att flerspråkighet är ett vik-

tigt och aktuellt ämne i dagens mångkulturella samhälle där barn talar flera språk. Därför har ska-

pat en nyfikenhet kring hur lärare tar tillvara på barns olika språk. Vid samtal med personal på 

förskolor under bland annat verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och timvikariat har vi upp-

täckt att tillvaratagandet av barnens flerspråkighet inte alltid är högprioriterad. Vissa förskollärare 

menar att de gärna vill jobba mer med barnens flerspråkighet men återkommer med ursäkter i stil 

med att tiden inte räcker till. Dessa samtal har inspirerat oss till att undersöka hur lärares inställ-

ning till flerspråkighet förhåller sig till verkligheten.  

Studien genomfördes i samband med att vi gavs möjlighet att under en tid vistas på en svensk 

förskola/grundskola i Spanien. Där går det barn med flera olika nationaliteter och språk, främst 

svenska, spanska, engelska och katalan, men svenskan är språket som genomsyrar verksamheten 

då en svensk läroplan följs. I studien kommer just språket stå i centrum. Vi är medvetna om att 

många faktorer som kroppsspråk, textspråk, talat språk, men också kultur påverkar kommunika-

tionen i samspel mellan människor. Då fältet språk är mycket brett har vi valt att avgränsa oss 

främst till det talade språket, vilket är det som syftas på när begreppet språk används i studien.  

 

2 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med att definiera några begrepp som anses väsentliga för studien. Därefter 

redogörs en kort historik om flerspråkighetens framväxt i Sverige som visar på vårt problemom-

råde. Sedan redovisas en teoretisk ansats om det sociokulturella perspektivet som enligt Vygotskij 

syftar på att visa hur barn lär sig språk i samspel med andra. Avslutningsvis knyts denna ansats till 

olika forskares syn på barn med flera språk.  

2.1 Begreppsförklaring 

Tvåspråkighet/Flerspråkighet: Användning eller behärskning av två eller flera språk (Natio-

nalencyklopedin, 2012). 

Modersmål/Förstaspråk: Det språk som ett barn lär sig först (Nationalencyklopedin, 2012). 
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Andraspråk: Språk som lärs in efter att barnet har tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och 

vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation (Nationalencyk-

lopedin, 2012). 

2.2 Flerspråkighetens framväxt i Sverige 

Tvåspråkighet och flerspråkighet är vanligt förekommande i nästan alla världens länder. Upp-

skattningsvis är mellan 50 och 70 procent av världens befolkning tvåspråkig, detta beror dels på 

hur tvåspråkighet definieras samt det komplicerade förhållandet mellan ett språk och en dialekt 

(Baker, 2000). I Sverige har det alltid talats olika språk, men under de senaste decennierna har mi-

grationen ökat. Resandet och kommunikationen i världen har vidgats över flera kulturer och på så 

sätt gett tillgång till fler språk (Wedin, 2011). Idag reser många till andra länder och studerar eller 

arbetar vilket leder till kontakter och nya familjer över språkgränserna. På grund av arbete eller 

släktband bor en del familjer i olika länder under en viss tid. Barnen som lever i dessa familjer 

kommer på så sätt i kontakt med flera språk, vilket kan leda till ny språkinlärning. Det kan också 

leda till störning i barnets språkutveckling eller att språket byts ut till ett annat (Ladberg, 2003).  

Den språkliga mångfalden var under 1980-talet stor då förskolorna hade utbildad flerspråkig per-

sonal och modersmålsundervisningen var utbredd i både förskolan och skolan. Under denna tid 

kom det i samband med det kommunala flyktingmottagandet barn med andra modersmål till de 

flesta av Sveriges förskolor och skolor (Ladberg, 2003). Då ekonomin blev sämre under 1990-

talet blev också modersmålsstödet och modersmålsundervisningen lidande då resurserna inte 

längre fanns. Dessa nedläggningar av modersmålsstöd ledde till att flera förskolor och skolor ut-

vecklade en medveten språklig profil, där flerspråkigheten uppmuntrades och togs tillvara på 

(Björk-Willén, 2006).   

Flerspråkigheten ökade drastiskt under senare delen av 1990-talet då det vid sidan av svenskan 

talades flera andra språk. Inom förskolan och skolan har detta blivit mer tydligt de senaste årtion-

den då barnen möter olika språk och olika kulturer varje dag (Björk-Willén, 2006). Därför bör 

normen om enspråkighet tänkas om och istället bör förskolans och skolans verksamhet fokusera 

på att vara öppna för en flerspråkig miljö och ge stöd till utveckling av barnens olika språk (We-

din, 2011).  I mötet mellan de olika kulturerna uppstår utbyte av lek och språk och genom vän-

skapsbanden kommer flerspråkigheten in i hemmen (Ladberg, 2003).  
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2.3 Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev S. Vygotskijs (1896-1934) teorier, vilket Maltén 

(2002) framför har störst betydelse för barnets språkutveckling och vilar på miljöinriktade fakto-

rer. Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt perspektiv innebär att språk, kultur och sociala fak-

torer har betydelse för tänkande och lärande. Bråten (1998) lyfter att tänkandet är beroende av 

hur barnet behärskar sitt språk. Denna utveckling är i sin tur beroende av barnets sociala och kul-

turella erfarenheter, det vill säga dess uppfostran. Maltén (2002) framför att barnet stimuleras att 

använda och utveckla sitt språk som ett verktyg för sitt tänkande. Också Partanen (2007) påvisar 

att tänkandet, språket, samtalet och reflekterandet blir ett redskap för människor. Bråten (1998) 

framför att även barnets gester är en del av språket och existerar före den språkliga kommunika-

tionen, som till exempel ett barns gråt får mening om den vuxne kan tolka vad barnet antyder 

med gråten. Han menar vidare att barnet stimuleras bäst till språklig imitation genom den vuxnes 

närvaro, vilket utgör den grund för hur språket sedan fortsätter att utvecklas.  

Språket gör det möjligt att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Ord och språkliga 

yttranden gör att omvärlden känns meningsfull för oss. Genom kommunikation med andra blir 

människor delaktiga i sätt att beskriva världen, vilket leder till samspel med varandra i olika aktivi-

teter (Säljö, 2000). Samspelet har en grundläggande betydelse för barnets utveckling och visar på 

hur tänkandet och språkets utveckling sker i samspel mellan barnet och föräldern, mellan indivi-

den, kulturen och samhället (Maltén, 2002; Partanen, 2007). Genom att kommunicera om vad 

som händer i samspel och lek menar Säljö (2000) att barnet blir delaktigt i hur människor runt 

omkring uppfattar och förklarar olika fenomen. På så sätt tar barnet till sig språket och lär sig där-

igenom att interagera med andra. Bråten (1998) tar upp att leken och undervisningen fyller en 

viktig funktion för barnets utveckling. Enligt Säljö (2000) är skolan en socialt organiserad ”ut-

vecklingszon” i samhället, där barn med olika bakgrund och förutsättningar möter och tillgodo-

gör sig kunskap. Bråten (1998) lyfter här betydelsen av den så kallade proximala utvecklingszonen 

som barnet uppnår i samspel med andra. Enligt Partanen (2007) innebär detta att det finns en 

zon ovanför barnets självständiga kompetens, där barnet med stöd av vuxna kan klara av en upp-

gift med större svårighetsgrad. Bråten (1998) menar att med den vuxnes vägledning och stöd 

uppnår barnet en högre nivå och kan efter en tid klara uppgiften på egen hand.  

2.4 Barn lär sig språk 

Många människor är idag två- eller flerspråkiga, vilket innebär att de kan använda mer än ett 

språk i vardagen och i samma situation. Oftast används språken i olika situationer och samman-
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hang (Sandvik och Spurkland, 2011). Få barn är dock lika skickliga på båda språken då ett språk 

tenderar att vara starkare än det andra. Detta beskrivs som det dominanta språket men det behö-

ver inte alltid vara förstaspråket eller modersmålet. De flesta flerspråkiga barn har inte en infödd 

kompetens i båda språken, men de använder ändå båda språken regelbundet (Baker, 2000). Språ-

ket är en viktig del i barnets sociala liv. Barn har en medfödd förmåga att genom den sociala in-

teraktionen med andra människor lära sig språk. Barn som växer upp utan möjlighet till denna 

sociala samvaro utvecklar inte sitt språk på samma villkor som andra barn. Detta tyder på att so-

cial samvaro och interaktion har en avgörande betydelse för barns språkutveckling (Wedin, 2011).  

Flerspråkiga barn har lättare att ta till sig nya språk än vad enspråkiga har, eftersom de har mer att 

jämföra det nya språket med. Dessa barn har tillgång till fler språkljud och betoningsmönster, oli-

ka grammatiska system och olika ord och begrepp, vilket underlättar inlärningen vid fler språk 

(Ladberg, 2000). Små barn som lär sig två språk följer till stor del samma mönster som de barn 

som lär sig ett språk. De tvåspråkiga barnen yttrar sina första ord i ungefär samma ålder som de 

enspråkiga, runt ett års ålder (Baker och Jones, 1998). Under de tvåspråkiga barnens tidiga år kan 

framstegen i språket däremot gå långsammare eftersom barnet lär sig två vokabulärer och språk-

system. Dock kommer många tvåspråkiga barn sedan ikapp de enspråkiga med något av sina 

språk vid en ålder av fyra eller fem och lär sig då att separera sina språk (Baker och Jones, 1998; 

Wedin, 2011). Det är viktigt att vuxna stödjer barnet och inser att det är en helt naturlig process 

för flerspråkiga barn (Wedin, 2011).  

Den viktigaste perioden för barns språkutveckling är mellan 18 och 36 månaders ålder då grun-

den för språket eller språken läggs (Ladberg, 2003; Benckert, Håland och Wallin, 2008). Ju tidiga-

re ett språk lärs in, desto fastare sitter det under förutsättning att språket fortsätter att användas 

senare i livet. Små barn lär sig språk utantill, då de inte behöver resonera eller dra medvetna slut-

satser genom att lyssna och minnas. Det är i huvudsak så som barn tillägnar sig uttal, grammatik 

och flytande tal. Barn har också lätt att lära sig känna igen och minnas bokstäver och skrivna ord 

om dessa väckt barnets nyfikenhet (Ladberg, 2000). Abrahamsson och Hyltenstam (2010) fram-

för att barn i snitt lär sig andraspråk bättre än vuxna och kan uppnå en nivå som kan jämföras 

med en infödd invånares språkliga förmåga. De talar också om en kritisk period för språkutveck-

ling. Om språkinlärningen hos ett barn inte börjar inom två till tretton års ålder kan ett naturligt 

och korrekt språktillägnande inte ske och full behärskning av språket kommer då inte att kunna 

uppnås. I motsats till detta menar Baker och Jones (1998) att någon kritisk ålder för andraspråk-

sinlärning inte finns. De visar på studier som säger att äldre barn kan lära sig ett språk snabbare 

och effektivare än yngre, eftersom deras kognitiva förmåga är mer utvecklad. De visar däremot 
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på att barn efter en viss ålder har svårare att uppnå ett korrekt uttal i språket, vilket gör att det 

kan vara enklare att lära sig ett andraspråk vid yngre ålder då de har färre krav på sig själva.  

Det personliga engagemanget har stor betydelse för att ta till sig ett språk. Kärlek till en männi-

ska, till en vän eller ett land är en stark drivkraft. Att känslomässigt kunna kommunicera med vik-

tiga människor är ofta det största skälet (Ladberg, 2000). Barnets självförtroende och viljan att 

lära är en viktig grund för språkutveckling (Benckert, 2010). Identitetsutvecklingen har en nära 

sammankoppling till språket. Ett flerspråkigt barn har sin identitet sammanbunden till sina språk, 

på samma sätt som den enspråkige har sin identitet i sitt modersmål (Sandvik och Spurkland, 

2011). 

2.4.1 Simultan och successiv språkinlärning 

Ursprunget av begreppet modersmål baserades på att det var det språk som den primära vårdgi-

varen talade, vilket antogs vara modern. Men med förändringar och kulturella skillnader i barns 

uppfostran går det idag inte att ta för givet att den primära vårdaren alltid kommer vara modern 

och det har därför skett invändningar mot denna definition. Istället definieras modersmål idag 

ofta som det språk som barnet lär sig från födseln och språket sker på en naturlig väg (Thomp-

son, 2000). Dagens samhälle visar även på situationer där barn växer upp med två eller flera 

språk. För dessa barn innebär det att de får ett, två eller flera modersmål (Sandvik och Spurkland, 

2011).  

Upp till tre års ålder lär barn in sitt första språk, vilket kan handla om både ett eller flera språk 

(Håkansson, 2003). Barn som växer upp i familjer där två eller flera språk talas parallellt utvecklar 

en så kallad simultan andraspråksinlärning. Det kan till exempel innebära att föräldrarna har olika 

språk som används när de pratar med barnet. Det kan också utvecklas när barnet pratar ett språk 

hemma och sedan tidig ålder vistats på förskola där de mött ett annat språk (Håkansson, 2003; 

Ladberg, 2003; Sandvik och Spurkland, 2011; Wedin, 2011). I familjer med föräldrar från olika 

kulturer kan språken användas på olika sätt. Vissa familjer använder endast ett språk och i andra 

familjer talas båda. En del familjer blandar språken utan att tänka på hur de gör det, medan andra 

har en noggrann medvetenhet om hur familjen använder sina språk (Fredriksson och Taube, 

2010). Baker och Jones (1998) menar att om vardera föräldern använder sitt eget modersmål vid 

tilltal till barnet är det en effektiv väg till tvåspråkighet. Fördelen är då att barnet lär sig hålla två 

språk separata och blandar inte språken på samma sätt som barn med föräldrar som inte är kon-

sekventa med hur språken används. Inlärningen av barnets förstaspråk sker normalt sett utan 
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några svårigheter, genom en så kallad informell inlärning där inte någon undervisning är nödvän-

dig för att barnet ska ta till sig språket (Wedin, 2011). 

Barn kan också utveckla en så kallad successiv andraspråksinlärning vilket innebär att barnet talar sitt 

förstaspråk hemma, men utvecklar också ett nytt språk i andra sammanhang som i skolan och 

med kompisar. Detta sker efter ca tre års ålder då barnets första språk redan är utvecklat (Hå-

kansson, 2003; Wedin, 2011). Vid inlärningen av andraspråket använder barnet sin tidigare språk-

kunskap, vilket gör att denna utveckling ser annorlunda ut i jämförelse med förstaspråksinlär-

ningen. Den påverkas istället av vilka språk barnet tidigare lärt sig och i vilken ålder utvecklingen 

av det nya språket börjar. Undervisningen har vid denna inlärning större betydelse (Wedin, 2011).  

2.4.2. Språkblandning och kodväxling 

Flerspråkiga barn kan till en början ha en tendens att ”blanda språken” vilket normalt sätt sker 

före tre års ålder. Det kan innebära att barnet använder ord från ett språk och grammatik från det 

andra språket. Ladberg (2003) menar att dessa sammanblandningar inte är speciellt vanliga utan 

att barn i redan tidig ålder oftast kan hålla isär språken.  

Kodväxling är vanligare och innebär att barnen växlar mellan språken. Det som då sker är att 

barnet för in ett ord eller en fras från ett annat språk i meningen (Baker & Jones, 1998; Håkans-

son, 2003; Ladberg, 2003). En del vuxna finner barnens växlande av språken som något oroväck-

ande då de tror att barnen inte klarar av att skilja på språken, vilket både Sandvik och Spurkland 

(2011) och Ladberg (2003) kritiserar. Håkansson (2003) menar att barnet använder olika språkliga 

strategier vid olika perioder och han påvisar att desto mer barn kodväxlar desto bättre är de på 

sina språk. Barnet kan ibland hamna i situationer där det blir problem att uttrycka sig på det andra 

språket och då blir kodväxling en kommunikationsstrategi som barnet kan använda sig av (Baker 

& Jones, 1998). Flerspråkiga barn knyter också sina känslor och attityder till språket och de kan 

vara olika i olika situationer. (Sandvik och Spurkland, 2011).   

2.5 Synen på flerspråkighet 

I enspråkiga miljöer ses ett språk oftast som det naturliga och bästa, vilket har lett till att flersprå-

kighet i många fall förknippas med något negativt. Flerspråkighet i svenska miljöer uppmuntras 

sällan då det anses mer naturligt att bara ha ett språk. Flera språk betraktas leda till besvär (Lad-

berg, 2003). Ett vanligt antagande i enspråkiga samhällen menar Baker och Jones (1998) är att 

många tror att hjärnan bara klarar av ett språk och att flera språk överbelastar hjärnan. De fram-

för däremot att så inte är fallet. Ladberg (2003) och Lindö (2009) lyfter båda att hjärnans kapaci-
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tet att hantera språk är oerhört stor för att kunna lära sig flera språk parallellt. Ladberg (2003) 

framför också att vissa tror att språk lärs på bekostnad av ett annat. Men också detta anser hon är 

en myt då ju mer barn tar till sig modersmålet, desto lättare blir det att lära sig nya språk. Att 

språklig kompetens och begåvning har ett samband, anser hon inte heller stämmer. Språk handlar 

istället om behov och språket måste bli känslomässigt betydelsefullt för att barnen ska ta det till 

sig och för att inlärningen ska bli effektiv. Benckert m.fl. (2008) visar på att flerspråkiga barns 

olika språk dominerar under olika perioder beroende på graden av språkstimulans, motivation 

och omgivningens attityder. Används inte språket regelbundet riskerar det att försvinna. 

2.6 Språkstimulerande arbetssätt 

I språkliga sammanhang och meningsskapande utvecklar barnet sitt tänkande, språk och därige-

nom sin förståelse för omvärlden (Bjar och Liberg, 2010). Genom att i förskolan hitta intressanta 

saker som stimulerar barnen får språket en mening för dem. Aktiviteter som fängslar barnen kan 

vara en början till utveckling av språket. Att arbeta i en språkutvecklande verksamhet innebär att 

arbeta med många språk och med många medel (Lindö, 2009). Genom att till exempel läsa berät-

telser eller sjunga sånger från barnens hemländer ges barnen en ökad språklig självkänsla (Lindö, 

2009; Sandvik och Spurkland, 2011). Rollekens betydelse för barnens språkutveckling anser Lad-

berg (2003) vara stor då barnen får möjlighet till kommunikation och därför är det viktigt att för-

utsättningar för detta skapas. Även språklekar som ”kims lek” och ”memory” är bra för att skapa 

en språklig stimulans på förskolan.  

Det är viktigt att skapa trygghet och organisera en språklig miljö som skapar ett uppmuntrande 

klimat för alla språk (Ladberg, 2003). Att ge barnen tillfällen att utbyta erfarenheter vid både tal- 

och skriftspråk inom olika områden menar Wedin (2011) är viktigt. På så sätt skapas samman-

hang på ett genuint sätt vilket underlättar utvecklingen av barnens språkliga register. Hon menar 

också att högläsning är en viktig del för andraspråkselevers språkliga utveckling. Att ge barnen en 

förståelse av innehållet i texter genom att exempelvis förklara orden är betydelsefullt  

Att ha ett klimat där språk rikligt tas tillvara och där de vuxna är engagerade och närvarande ger 

barnen möjlighet att umgås i ett språkligt samspel med andra. Lärarna bör skapa förutsättningar 

för en varierande kommunikation där barnens språkliga begrepp och föreställningar får utmanas. 

Genom att barnen hela tiden omges av olika språk i olika gruppkonstellationer med både jämn-

åriga och vuxna lär de sig fler språk (Lindö, 2009). Genom att arbeta med barnens olika språk 

redan i förskolan gynnas barnens läs- och språkutveckling och även inlärningen i stort (Wedin, 
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2011). Språket utvecklar också tänkande, kreativitet, relationer till andra och barnens egna per-

sonliga och kulturella identitet (Lindö, 2009).  

I förskolan är det viktigt att se flerspråkighet som en tillgång och språklig mångfald som en vär-

defull resurs (Benckert m.fl. 2008). Förskolläraren bör vara respektfull mot andra språk och kul-

turer och inte tro att barnens modersmål ska ersättas med det nya språket. Barnet bör istället få 

stöd att utveckla alla sina språk (Fredriksson & Taube, 2010). Benckert m.fl. (2008) menar att för-

skolan ska medverka till att modersmålet vidareutvecklas parallellt med att svenskan stimuleras. I 

läroplanen för förskolan står det att: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt moders-

mål (Skolverket, 2010, s. 11).  

Varför barns modersmål bör utvecklas och stimuleras finns det många anledningar till. Det ger 

barnen möjligheter att kunna kommunicera med släkt och familj. Färdigheter i andra ämnen kan 

också komma att påverkas av modersmålet då det sägs ha betydelse för utveckling av andra äm-

nen, såsom matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia (Sandvik och Spurkland, 

2011). Modersmålet gör det även lättare vid inlärningen av andraspråket då de begrepp som bar-

net kan på sitt modersmål kan tillägnas i det nya språket (Ladberg, 2003; Sandvik och Spurkland, 

2011). 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vilka uppfattningar och arbetssätt kring barns flerspråkighet som lärare 

inom förskola, förskoleklass och skolår 1-2 har på en svensk skola i Spanien. Utifrån detta har vi 

valt att arbeta fram dessa frågeställningar: 

• Vad har lärarna för uppfattning om flerspråkighet? 

• Vilka arbetssätt använder lärarna för att ta tillvara på barnens språk? 
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4 Metod 
Metoden inleds med en beskrivning av vårt metodval. Därefter redogörs urval av de responden-

ter som undersökts i studien. En beskrivning av genomförande och bearbetning av data redogörs 

sedan. Avslutningsvis redovisas de forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till, samt studiens 

giltighet och trovärdighet.  

4.1 Metodval 

Studien gjordes som en fallstudie på en förskola och skola i Spanien. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) innebär fallstudie att en undersökning görs i en mindre begränsad grupp. Det kan till ex-

empel vara en individ, en grupp individer, en organisation eller situation. Studien valde vi att göra 

genom intervjuer utifrån ett kvalitativt perspektiv. Syftet med denna variant av intervju är enligt 

Patel och Davidsson (2003) att finna egenskaper och beskaffenheter hos något, till exempel re-

spondentens livsvärld eller uppfattningar om något speciellt fenomen. En kvalitativ studie är ock-

så rimlig vid intresse av att försöka få en förståelse för människors sätt att resonera, reagera eller 

särskilja och urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 2010). Vi ville att respondenterna skulle 

få uttrycka sig med egna ord och på så sätt ha möjlighet att ge sina egen uppfattningar av ämnet.  

En semi-strukturerad intervju följdes, vilket innebar att vi utgick ifrån en intervjuguide med frå-

gor i en viss ordningsföljd som kom att variera utefter hur samtalet fortlöpte. Frågorna som ställ-

des var öppna frågor, det vill säga frågor som inte endast kunde svaras på med ”ja” eller ”nej”. 

Detta menar Trost (2010) gör att intervjun blir så tillåtande som möjligt, men det är ändå den 

som intervjuar som i största del styr samtalet. På så sätt blev intervjun mer som ett samtal istället 

för en utfrågning (Patel och Davidsson, 2003).  

Ur ett sociokulturellt perspektiv har samspelet mellan människor en central roll. Vi valde därför 

att styrka vår studie med observationer där lärarnas arbetssätt och samspel med barnen stod i fo-

kus. Observationer ansågs även som ett sätt att komplettera intervjuerna med. Patel och Davids-

son (2003) beskriver att om personer uttalar något i en intervju och sedan under en observation 

gör något som motsäger detta kan det vara ett underlag för rikare tolkning. Bryman (2011) menar 

att det är bra om observationer görs under olika tider på dagen, då den som observeras kanske är 

tröttare på eftermiddagen, vilket i så fall skulle ge ett felaktigt intryck av beteendet. Observatio-

nerna av lärarnas interaktion med barnen gjordes därför vid olika tillfällen i både förskolan och i 

skolan. De skedde under fria leken, raster och under planerade aktiviteter och lektioner. Vid ob-

servationerna användes en ostrukturerad observation, utifrån en mall med vissa punkter att foku-
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sera på (se bilaga 2). Enligt Patel och Davidsson (2003) används en ostrukturerad observation när 

ett utforskande syfte vill uppnås, då forskaren vill få ut så mycket information som möjligt kring 

forskningsområdet. Bryman (2011) beskriver en ostrukturerad observation som ett sätt att se de-

taljer kring hur deltagarna beter sig, vilket noteras noggrant. Dessa observationer är oftast icke-

deltagande, då den som observerar håller sig i bakgrunden vilket också följdes. Patel och Davids-

son (2003) menar att när observatören inte är deltagande kan hans närvaro påverka den observe-

rade så att deras beteende till en början kan förändras. Oftast vänjer sig den observerade efter ett 

tag och beteendet blir ”normalt”. 

4.2 Urval 

Vi har utgått ifrån det som Bryman (2011) kallar ett målinriktat urval, vilket innebär att vi valde ut 

personer som vi ansåg relevanta för forskningsfrågorna. Eftersom skolan var i förhållandevis liten 

med ett litet arbetslag så bestämde vi oss för att intervjua och observera lärare i förskola, försko-

leklass och skolår 1. Vi bestämde oss i slutet av vistelsen för att också intervjua klassläraren i 

skolår 2 för att få ett tillräckligt brett material. Mycket samarbete förekom dessutom klasserna 

emellan. Sammanlagt intervjuades sex lärare, samt en pilotintervju med en lärare i skolår 3 ägde 

rum. Samtliga lärare var kvinnor, då inga män arbetade i dessa skolår. 

4.3 Genomförande 

Innan vår vistelse på skolan kontaktades rektor och lärare via mail där vårt intresse av att göra 

intervjuer om flerspråkighet bland lärarna på skolan framfördes. Väl på plats anordnades ett möte 

med rektorn där tydligare information om studien och dess syfte gavs. Rektorn gav då sitt god-

kännande och samtliga lärare godtog att bli intervjuade och observerade. En pilotintervju utför-

des med en lärare i skolår 3, eftersom hon inte skulle vara med i studien. Detta gjorde vi för att 

testa våra intervjufrågor och dess upplägg för att sedan kunna reflektera över upplägget och om 

förändringar behövde göras. Patel och Davidsson (2003) menar att en pilotintervju bör genomfö-

ras på en individ som är väsentlig och motsvarar undersökningsgruppen. En pilotintervju kan 

beskrivas som en testintervju på en person som inte är med i undersökningen.  

Eftersom det var lärarnas egna uppfattningar som vi ville undersöka så delgavs respondenterna 

intervjufrågorna i förväg. Vi resonerade att mer information på detta sätt skulle kunna fås om 

respondenterna fick möjlighet att fundera över sina svar i förväg. I början av intervjun informe-

rades syftet med studien och frågan om det kändes bra för dem att vi spelade in ställdes. Inspel-

ningarna av intervjuerna skedde via en mobiltelefon, vilket var ett bra alternativ för oss då vi be-
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fann oss utomland och risken för störande samtal var minimal. Telefonen fungerade dessutom 

bra ljudmässigt vilket hade testats innan. Vi förklarade också för respondenterna att det endast 

var vi själva som skulle lyssna på det inspelade materialet. Trost (2010) menar att de första frå-

gorna som ställs i en intervju kan vara avgörande för hur resten av intervjun kommer att fortlöpa. 

Frågorna inleddes därför med frågor som till exempel vad respondenterna hade för utbildning, 

vad de hade jobbat med innan och så vidare. Patel och Davidsson (2003) menar att det är vanli-

gast att börja med neutrala frågor som behövs information om och även att avsluta med en neu-

tral fråga med till exempel utrymme för tillägg eller frågor om de ställda frågornas innehåll, vilket 

varje intervju avslutades med.  

Placeringen kring bordet skedde på så sätt att intervjun skulle bli mer som ett samtal detta för att 

undvika känslan av en förhörssituation, men ögonkontakt hölls ändå med respondenten. Trost 

(2010) menar att det i vår kultur hör till att titta på den person som man talar med, då intervjua-

ren annars kan uppfattas som generad eller ointresserad. Vi var båda med på samtliga intervjuer, 

en av oss ställde frågor och den andra antecknade. Personen som antecknade satt en bit ifrån den 

andra. Trost (2010) framför att det kan vara en fördel för intervjuaren att utföra en intervju till-

sammans med ytterligare en person. Utförandet blir vanligen bättre med en större mängd infor-

mation och förståelse än vad enbart en intervjuare skulle få. Däremot finns det risk att två inter-

vjuare kan få respondenten att känna sig i underläge. Vi var därför noga med att fråga responden-

ten om situationen kändes bra. 

Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att den som intervjuar visar intresse och för-

ståelse för respondenten och att tänka på att inte döma eller kritisera åsikter med ord, mimik eller 

gester. Bra bemötandet och uppvisande av intresse och engagemang för det som respondenten 

berättade eftersträvades. Detta gjordes också genom att bemöta respondentens svar eller funder-

ingar med följdfrågor, även om det ibland inte berörde våra frågeställningar för att få en så natur-

lig samtalssituation som möjligt. Trost (2010) menar att det är viktigt att frågandet inte blir ett 

ifrågasättande och att intervjuaren lyssnar aktivt till respondenten.  

Miljöerna vi vistades i var olika alltifrån klassrum till förskolans gård. Vi fick vara ganska flexibla 

eftersom det ofta var upptaget eller bokat på de få utrymmen som fanns. Lärarna hade dessutom 

väldigt lite ledig tid, vilket gjorde det svårt att planera tid för intervjuerna i förväg. Trost (2010) 

menar att miljön skall vara så ostörd som möjligt utan några andra åhörare i närheten. Inga barn 

var närvarande under intervjuerna då de skedde under raster, planeringstid eller under skoldagens 
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slut. Trots detta förekom vissa störningsmoment i form av ljud i bakgrunden eller att andra kom 

in i rummet. Medeltiden för intervjuerna var cirka 30 minuter. 

Då en av lärarna sjukskrevs efter andra veckan och ingen intervju med henne hade gjorts, be-

stämde vi oss för att fråga hur hon ställde sig till att göra intervjun via Skype. Detta för att vi ändå 

skulle kunna se varandra och ta del av varandras kroppsspråk och gester, samt för att det skulle 

kännas så tryggt och bekvämt som möjligt för henne. Hon godkände detta och det bestämdes via 

telefon en tid då samtalet skulle ske. Patel och Davidsson (2003) menar att intervjuer vanligtvis 

sker genom en personlig intervju där intervjuaren träffar respondenten, men intervjun kan också 

ske via telefonsamtal. 

Observationerna skedde vid olika tillfällen i förskolan, förskoleklassen och skolår 1. Vissa obser-

vationer var planerade vid samlingar och lektioner. Vid de planerade observationerna i skolan fo-

kuserades främst på spansklektionerna, då resten av ämnena undervisades på svenska och det var 

det språket som generellt talades bland barn och lärare. Fem stycken planerade observationer 

genomfördes. Under hela vistelsen skedde observationer även under oplanerade tillfällen som i 

fria leken och på raster, då vi noterade det som upplevdes intressant.  

4.4 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer spelades in via en mobiltelefon, vilket ansågs som en bra metod för att det 

skulle finnas möjlighet att lyssna på materialet om och om igen. Det gjorde det även lättare att få 

med vissa uttryck som inte hade kunnat fås med på samma sätt om det inte spelats in. Trost 

(2010) menar att det finns fördelar med att spela in då det går att lyssna till tonfall och ordval fle-

ra gånger. Nackdelen kan vara att gester och mimik förloras och att det är tidkrävande att spola 

fram och tillbaka, men detta var inget vi upplevde problematiskt. Tillsammans transkriberades 

intervjuerna så snart som möjligt efter att de gjorts. Detta för att intervjun då fortfarande var 

färsk i minnet. Genom att transkribera menar Trost (2010) att det är lätt att läsa ordagrant vad 

respondenten har sagt. 

När transkribering gjorts är det dags att börja analysera den data som samlats in (Trost, 2010). 

Detta gjordes genom att skriva ut samtliga intervjuer som sedan lästes igenom flera gånger. Trost 

(2010) menar att ett effektivt sätt vid analys är att använda sig av överstrykningspennor i olika 

färger då det bli lätt att gå tillbaka och leta efter mönster och annat som kan vara av intresse. Vi 

använde oss därför av denna metod och strök under med två olika färger utifrån vad vi ansåg 

passade in under respektive frågeställning. Därefter lästes texten igenom på nytt vilket gjorde att 
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samband mellan respondenternas olika svar blev ännu tydligare då både likheter och skillnader 

framkom. Preliminära kategorier skrevs på datorn och respondenternas svar gicks igenom ytterli-

gare gånger och citaten skrevs in under respektive kategori där de ansågs passa bäst. Efter detta 

gjorts påbörjades ytterligare sortering av texten och nya och mer passande namn på kategorierna 

gick att finna som kunde beskriva innehållet väl (Patel och Davidsson, 2003). Kategorierna som 

tillslut valdes blev följande; Flerspråkighet, modersmål och andraspråk, Språkens påverkan, För-

äldrarnas betydelse, Språk i olika sammanhang och Lärarnas arbetssätt.  

Flera av citaten skrevs om och bearbetades till en löpande text, men vissa citat valdes att behållas 

som de var. Patel och Davidsson (2003) lyfter att slutproduktionen av en kvalitativ bearbetning 

handlar om att skriva samman en text där citat från intervjuer och observationer sammanställs 

och blandas med egna kommentarer och tolkningar. Genom att koppla citat till den enskilde re-

spondenten visar det på att det inte enbart är en person som sagt allt. Respondenterna gavs fingerade 

namn, vilket bör göras om anonymitet är viktigt (Patel och Davidsson, 2003). 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Trost (2010) menar att det är viktigt att de etiska aspekterna i en forskning övervägs mycket noga. 

Respondenterna har rätt till sin integritet och sin värdighet. Bryman (2011) utgår ifrån fyra punk-

ter som innebär: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Studiens syfte informerades till samtliga respondenter innan intervjuerna påbörjades. Information 

gavs även om att materialet endast skulle användas till forskningssyfte. Enligt samtyckeskravet 

gjordes samtliga respondenter medvetna om att deras medverkan var frivillig. Patel och Davids-

son (2003) beskriver att alla uppgifter om individen måste behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att det inte får vara möjligt att identifiera en person i resultatet då inga personuppgifter får lämnas 

ut. Detta meddelade vi till samtliga respondenter innan respektive intervju påbörjades. Patel och 

Davidsson (2003) framför också att det är viktigt att tänka på vilka konsekvenser studien kan in-

nebära. Då vi var på en liten skola ansåg via att det var extra viktigt att tänka på detta, eftersom 

det är lättare att identifiera enskilda individer om studien görs i en liten avgränsad grupp. 

4.6 Giltighet och trovärdighet 

Giltighet och trovärdighet innebär enligt Trost (2010) att samtliga intervjuer bör ske under sam-

ma förutsättningar. Situationen bör inte utsättas för oförutsägbara händelser, frågorna ska ställas 

likadant till alla respondenter och situationen ska se ut på samma sätt för samtliga respondenter. 

Utifrån detta menar Trost (2010) att forskaren kan förvänta sig olika resultat vid skilda tidpunk-

ter. De intervjuer som gjordes skedde vid olika tidpunkter och tillfällen och även på olika platser. 
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Respondenterna fick frågorna några dagar i förväg för att ges möjlighet till att reflektera kring 

dem. 

I kvalitativa intervjuer är forskaren intresserad av att upptäcka företeelser, att tolka och förstå in-

nebörden av livsvärlden och att beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel och Davidsson, 

2003). Enligt Trost (2010) är det som intervjuare viktigt att veta att man har fått full förståelse för 

svaren och de bör därför kontrolleras att det som respondenten svarat vid intervjun har uppfat-

tats korrekt. Han belyser också att det inte går att ta för givet att samma svar ska fås på en och 

samma fråga, då respondenterna kan tolka frågan på olika sätt och även ha olika uppfattningar 

om fenomenet. Trost (2010) menar vidare att en felsägning eller en missuppfattning kan vara in-

formation som används i analysen. För att kunna tolka respondenten korrekt bör intervjuaren 

vara lyhörd och inte endast uppmärksamma tonfall, utan också ansiktsskiftningar, uttryck och 

kroppsspråk. För att få ut mer information och för att kontrollera att svaren uppfattats rätt an-

vändes följdfrågor, vilket Trost (2010) framför gör att trovärdigheten blir mer tillförlitlig. 

I studien förekommer även observationer vilket anses kan ge ett trovärdigare underlag då vi ut-

ifrån våra egna erfarenheter kan ställa dessa observationer gentemot respondenternas intervju-

svar. Patel och Davidsson (2003) beskriver att om personer uttalar något i en intervju och sedan 

under en observation gör något som motsäger detta kan det vara ett underlag för rikare tolkning.  

 

5 Resultat  
För att ge en förförståelse om lärarna har vi valt att berätta lite kort om dem här nedan. Beskriv-

ningarna bygger på det som kommit fram genom intervjufrågorna. Därefter kommer lärarnas 

tankar och arbetssätt om flerspråkighet bland barnen att skildras. Det redogörs sedan om det som 

vi själva observerat kring lärarnas arbetssätt och samspel med barnen. Slutligen sammanfattar vi 

det mest övergripande i en resultatsammanfattning. 

5.1 Presentation av lärarna 

Karin har svenska som modersmål och pratar också flytande engelska. Karin har arbetat som lä-

rare i åtta år och hon har arbetat på svenska skolans förskola i tre månader, samt undervisar i 

matte och NO i vissa klasser. 
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Maria har en variant av spanskan som modersmål. Hon talar också spanska, katalan, engelska 

och en del svenska. Hon har arbetet som lärare i tre år, därav har hon arbetat på svenska skolans 

förskola i två år och hon undervisar också i spanska på skolan i de lägre åldrarna. 

Claudia har spanska och en variant av spanskan som modersmål. Hon talar även lite engelska 

och dessutom svenska då hon har arbetat som spansklärare i Sverige. Claudia har arbetat som 

lärare i två år. Nu arbetar hon som klasslärare i förskoleklassen och som spansklärare i olika åld-

rar på skolan, vilket hon gjort i sex månader. 

Hanna har svenska som modersmål, men hon talar också engelska, spanska, samt lite katalan. 

Hanna är relativt nyexaminerad och är anställd som assistent och resurs i förskoleklassen där hon 

arbetat i tre månader.  

Sara har svenska som modersmål. Hon talar också engelska och spanska, men inte flytande.  Sara 

har arbetat som lärare i sex år. Hon är nu klasslärare i skolår 1 och undervisar också i förskole-

klassen. Sara har arbetat på skolan i åtta månader. 

Fanny har svenska som modersmål, men hon pratar också engelska och lite spanska. Fanny har 

arbetat som lärare i tre och ett halvt år. Hon har arbetat som klasslärare i skolår 2 i åtta månader. 

5.2 Flerspråkighet, modersmål och andraspråk 

Att vara flerspråkig menar samtliga lärare är att man som individ har förmåga att förstå, kommu-

nicera och tänka på fler än ett språk, samt att kunna växla mellan språken och känna sig trygg i 

fler än ett språk. Fanny kallar sig flerspråkig trots att hennes engelska inte är flytande, men det är 

ett språk som hon kan tänka och prata med. Modersmål anser lärarna är det språk som man som 

barn växer upp med, som barnet behärskar bäst och tänker mest på. Däremot menar några lärare 

att definitionen främst bör vara det språk barnet hör när det ligger i sin mammas mage.  

Sen kan du ju bli bortadopterad och lära dig ett helt annat språk, men det är fortfarande det som du hör 

från din mamma från början. Men svenskan i det fallet blir förstaspråket och det som barnet blir säkrast 

på. Det är en svår definition och litteraturen säger olika saker och man blir sagd olika saker. Det senaste 

jag har lärt mig är att det är det språket som man får i sin mammas mage som är modersmålet, men jag 

tycker det är svårt och en definitionsfråga. (Fanny) 

Några lärare anser att barn kan ha fler än ett modersmål, medan andra menar att ett språk oftast 

är mer dominerande, men att möjligheten att kunna ha två modersmål finns. Lärarna menar att 

föräldrarna har en betydande roll då det är beroende på vilken tyngd de lägger på språken som 
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avgör om barnet kan få två modersmål eller inte. Det beror på barnen, situationen hemma och 

situationen i skolan, anser Maria. 

Andraspråk framför lärarna är det eller de språk barnet lär sig efter modersmålet, som barnet ald-

rig kommer kunna tala flytande, men det går att kommunicera på det. Det används inte heller så 

mycket som modersmålet.  

Man väljer nog hellre sitt modersmål för att uttrycka sig när man kanske är arg eller ledsen eller behöver 

känna sig som mest trygg. (Sara) 

Om barnet utsätts för många språk från tidig ålder är lättare att lära sig språk i framtiden anser 

lärarna. Vissa lärare menar att nya språk kan läras in i alla åldrar, men att det är svårare som vuxen 

att få in prosodin, det vill säga melodin på språket. Även ord och grammatik blir svårare att lära 

in i äldre åldrar, anser Fanny.  

Ju fler språk du har desto lättare att lära in ett nytt ord för du har den grammatiska strukturen som du kan 

hänga upp de andra språken i. (Fanny) 

5.3 Språkens påverkan 

Samtliga lärare anser att det mestadels är positivt för barnens utveckling att växa upp med flera 

språk.  

Det är en jättefördel att växa upp med många språk omkring sig. Man blir medveten kognitivt och man 

förstår vad språken har för betydelse. Vissa känslor är lättare att uttrycka på ett språk än på ett annat 

språk. Man märker när barnen blir arga så tar de till ett språk och ibland ett annat. (Hanna) 

Fanny lyfter att samhället idag är på väg in i en globaliserad värld där kunskapen om flera språk är 

en stor merit och det gör att barnen växer mycket som personer. Hon menar vidare att barnen på 

skolan redan från början får en medvetenhet om att människor kommunicerar på olika sätt värl-

den över. Maria tar upp att kunskap om flera språk är en tillgång för att kunna förstå olika situa-

tioner, att bli mer respektfull och att inte känna sig begränsad av språket. Hanna anser att språk är 

viktigt för utvecklingen och hon upplever att barnen är jättestolta när de säger att de kan prata 

spanska, engelska och så vidare. 

Jag tror att de automatiskt blir mer intresserade av språk och förstår vikten av att kunna kommunicera, de 

liksom öppnar upp att världen är större än sitt eget. (Sara)  

Flera lärare menar att man som flerspråkig dessutom har lättare att lära sig annat som inte 

bara är språk, då ”fler dörrar” i huvudet öppnas. Några lärare anser också att eleverna bland 
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annat utvecklas bättre i till exempel matte, naturkunskap och samhällskunskap om de har 

fler språk. Detta för att barnen då har lättare att känna igen melodin i orden eftersom 

många ord är låneord från andra språk.  

Det sägs att om de är riktigt tvåspråkiga så är de bra på matte och det stämmer i denna grupp. Att hjär-

nan tränas upp på något sätt, de förstår logiska samband bättre och kan tänka ut hur det ska vara. (Sara)  

Karin belyser att barnen utvecklar ett annat seende vid kunnande av fler språk, eftersom 

bildspråk, musik och annat utvecklas då barnen kan tänka mer tredimensionellt. Hon me-

nar vidare att det märks tydligt på barnen att de är mycket tänkande och framåt. Fanny an-

ser att det inte finns någon koppling mellan språk och ökad kunskap i andra ämnen, men 

både hon och Hanna lyfter att språkkunskapen hjälper till vid inlärningen av fler språk.  

Jag har inte sett någon koppling vid till exempel matten, då jag har tvåspråkiga barn som är jätteduktiga 

och även enspråkiga. (Fanny) 

Vissa lärare menar att flerspråkighet däremot kan bidra till vissa problem för en viss språkutveck-

ling då till exempel ordföljden till exempel kan bli fel i början och att språkutvecklingen kan gå 

långsammare.  

Ibland är de lite sena i och med att de kanske växer upp med två språk eller hör tre språk. Det finns barn 

som går här som växer upp med jättemånga språk. (Hanna) 

Några lärare påpekar att om ett barn har problem med sitt modersmål kan det också bli svårt att 

erövra andra språk. I detta fall skulle lärarna stoppa andraspråket och bara fokusera på moders-

målet. Om barnen däremot inte har några problem med sitt modersmål och upplevs intresserad 

av att lära sig nya språk så anser lärarna att barnen ska få tillgång till så många språk som möjligt. 

Några får ut jättemycket av att kunna flera språk, medan andra känns lite förvirrade i sitt språk. Innan jag 

började jobba här så tänkte jag att ju fler språk desto bättre, man håller hjärnan alert och så, men vissa 

barn skulle inte skadas av att lägga en grund i ett språk först. (Fanny) 

Maria tar upp att de barn på skolan som har spanska som modersmål kan få sämre resultat i skol-

ämnena, eftersom de inte förstår innebörden av meningarna lika bra som de hade gjort om un-

dervisningen varit på deras modersmål. En del lärare menar att barnen kan bli lite förvirrade och 

blanda sina språk, men samtliga tror att det ordnar upp sig längre fram och att denna blandning 

av språken inte bör ses som något negativt. 
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Många tänker nog att barnen blir galna om det pratas flera språk med dem. Men så tänker inte jag. De lär 

sig supersnabbt när de är små och kanske att de blandar i början eller blir lite förvirrade, men sen ordnar 

det upp sig. (Claudia) 

I think most of the kids can make the line of which language is which one. Maybe when they are younger 

they mix words, not because they don´t know to which language they belong, but maybe because they 

don´t know this word in the other language. I don´t think they mix them, because as I told you from the 

very beginning, they know what to speak to who. (Maria) 

5.4 Föräldrarnas betydelse  

Samtliga lärare lyfter föräldrarnas betydelse för hur barnen tar till sig språk. Fanny nämner att hon 

arbetar i en klass där majoriteten inte har svenska som modersmål och inte talar svenska i hem-

met, trots att de flesta har en svensk förälder. På så sätt möter de inte svenskan i naturliga sam-

manhang. I de fall där barnen har svenskan och spanskan på princip samma nivå har föräldrarna 

varit medvetna, mamman har talat sitt språk till barnet och pappan sitt. Att föräldrar med två 

modersmål är konsekventa i sina språk till barnet, menar även övriga lärare är viktigt.  

Det är alltid svårare att förstå sammanhang och begrepp och idag handlar det så mycket om att dra slut-

satser, jämföra och diskutera och värdera vilket är svårt när man inte har det som modersmål, men det är 

ingen nackdel för det. Men det skulle vara bra om föräldrarna var konsekventa. (Sara) 

Fanny menar att det blir svårare för de barn som inte får med sig svenskan hemifrån. Mer tid 

måste då läggas på svenska språket i skolan när barnen inte har det som modersmål. De barn som 

oftast klarar skolgången bra upplever hon är de som får stöd hemifrån. Även Sara lyfter att för-

äldrarna bör vara medvetna om att undervisningsspråket måste vara ganska utvecklat för att bar-

nen ska kunna utveckla de förmågorna som står i kursplanerna. 

5.5 Språk i olika sammanhang 

Lärarna använder sina språk beroende på vad de själva har för modersmål, vem de talar med och 

i vilka situationer. Enligt Hanna har det också betydelse för vad man själv känner sig bekväm i 

och vad den andra personen upplevs känna sig bekväm med. Vissa lärare framför att de oftast 

svarar på samma språk som de blir tillfrågade på, medan andra lärare menar att barnen förknippar 

dem med det svenska språket så det är det språket de talar och blir tillfrågade på.  

Även fast de hör att jag kan spanska när jag pratar med kollegor så väljer de att prata svenska med mig 

och jag med dem. Fast de vet att jag skulle förstå dem på spanska. De tänker nog: Sara = svenska. (Sara) 
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Claudia tar upp att barnen ibland pratar spanska med henne och ibland svenska, beroende på si-

tuation. Talar hon med ett spansktalande barn, men det finns svensktalande barn i samtalet så 

ändrar barnet språket till svenska för att de andra ska förstå. Hon lyfter att det finns vissa barn 

som inte har några problem med att ändra. Maria tar upp att hon till en början oftast använder sig 

av spanska.  

I think I usually start with Spanish. You can see in their faces if they need a translation or not. Sometimes 

the translation just comes in English. And if they still looking like nothing, I try my Swedish. (Maria) 

Maria lyfter att det är viktigt att känna av barnen. När en svensk flicka började på förskolan upp-

levde Maria att flickan var mottaglig av att lära sig spanska språket. Därför talar hon alltid spanska 

med flickan. En pojke däremot grät till en början varje gång han såg Maria, för att han inte för-

stod språket. Maria anser därför att det är bättre att prata det språk som gör att barnet inte känner 

sig illa till mods. Det är väldigt beroende på barnen, hur de reagerar och hur man som lärare gör, 

menar hon.  

Att barnen får känna sig bekväma i språken, framför flera lärare är viktigt. Fanny beskriver att 

hon till en början pratade mycket spanska med en flicka i klassen som hade spanska som mo-

dersmål för att hon skulle få känna sig trygg. Claudia tar upp att barn främst föredrar att tala det 

språk som talas hemma, trots att barnet kan det andra språket. Är ett barn till exempel ledsen så 

berättar Fanny och Claudia att barnet brukar vilja prata med dem på sitt modersmål.  

En pojke i klassen har en mamma från Sverige och pappan är från Spanien. Han leker med de andra på 

svenska, men när han blir mycket ledsen behöver han ibland bara prata spanska. Då kommer han till mig 

eller någon annan som pratar spanska. (Claudia) 

Maria beskriver att hon med vissa barn som har engelska som modersmål pratar engelska. Hon 

anser att hon bör prata spanska men hon tycker att det är svårt. Både Maria och två barn med 

engelska som modersmål var nya förra året. Maria ville då att de skulle känna sig bekväma och 

hon pratade därför deras modersmål med dem för att de inte skulle känna sig rädda. I efterhand 

har Maria upplevt att det är svårt att byta till ett annat språk. Även om hon själv försöker så sva-

rar de på engelska. Detta understryker också Claudia som menar att när man lär känna en person 

på ett språk så blir det svårt att sedan byta, eftersom språket har blivit en del av personen. Detta 

är något som hon tydligt ser på sina spansklektioner då de svensktalande barnen mest pratar 

svenska just för att det blir svårt för dem att byta språk.  
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5.6 Lärarnas arbetssätt 

I förskolan berättar Karin att hon alltid har sina samlingar på svenska och Maria har sina på 

spanska. För att alla barn ska få förståelse för samlingens innehåll brukar lärarna försöka att över-

sätta det övergripliga i varandras samlingar för de barn som inte förstår. Ibland tar Maria också in 

lite engelska då hon till exempel läser en engelsk saga eller om de räknar, benämner färger och 

sjunger sånger. Maria nämner att hon försöker använda sig av svenska i vissa fall när hon pratar 

med barn som hon vet inte förstår annars. Detta sker till exempel vid instruktioner när barnen får 

en uppgift där de ska följa vissa steg. Är det däremot något som inte är så viktigt så instruerar 

hon uppgiften på spanska, eftersom barnen kommer att se hur deras kompisar gör.  

Vid samlingarna menar Karin att hon brukar benämna ord, som till exempel frukterna. Lärarna 

försöker få barnen att svara på svenska när Karin leder samlingen och på spanska när Maria leder 

den. Detta anser Karin blir väldigt naturligt för dem då även de yngsta säger frukterna på ”rätt 

språk” innan hon har hunnit fråga vad de vill ha. ”Språken finns där jättetydligt för barnen”, me-

nar hon.  

Dom har ett extremt ordförråd för att vara så små. Även om man inte hör allt så förstår man att det är 

olika språk de växlar mellan. Och de kan säga samma sak; vatten, aqua. De upprepar det på båda språken 

och det är intressant att se. (Karin)  

I och med lärarnas arbetssätt på förskolan så får barnen både spanska och svenska i samlingar 

och aktiviteter varje dag, menar Karin. Om de till exempel leker kurragömma räknar Karin en 

ramsa på svenska och Maria en annan på spanska. På så sätt får barnen hela tiden ord på båda 

språken, påpekar Karin. Varje dag innan dagen är slut så sjunger de tillsammans en avslutnings-

sång på alla tre språken som finns representerade i gruppen, det vill säga svenska, spanska och 

engelska. 

I skolan har lärarna all sin undervisning på svenska, förutom Claudia och Maria vid spanskunder-

visning. Varför svenska används så mycket poängterar lärarna är för att de måste följa den svens-

ka läroplanen. De lyfter att för de barn som inte har svenska som förstaspråk är det extra viktigt 

att öva på det svenska språket genom att barnen får möjlighet att uttrycka sig i tal och skrift. Fan-

ny berättar att om barnen inte hittar ordet, eller då hon upplever att de inte förstår eller verkligen 

vill att de ska lyssna så kan hon ibland säga det på engelska eller spanska.  

Hon som inte vill prata svenska.. i matematik till exempel så försökte jag igår fråga henne om prepositio-

nerna i division. Hon kunde inte förklara och då tänkte jag att då uppfyller hon inte det här kravet. Men 

då lät jag henne förklara på spanska och då visade hon exakt sin förståelse för det. (Fanny) 
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Fanny och Sara beskriver att de ibland gör kopplingar mellan de olika språken på lektionerna, då 

det kan vara roligt att se att ett ord kan vara likt ett annat på ett annat språk. Fanny brukar också 

befästa ordet för att barnen ska förstå vad det handlar om. Pratar de till exempel om ”hjärta” så 

knyter de fast begreppet till det spanska ordet. Ibland brukar Fanny ”googla” på ord som är svåra 

och så pratar de kring de begreppen, hon ritar och använder mycket symboler på tavlan och för-

söker göra det roligt.  

Flera lärare försöker använda barnens språkkunskaper även i situationer när det inte är spanska 

eller engelska på schemat, då det både finns spansk- och engelsktalande i klasserna. Kommer det 

upp ett ord som är intressant att höra vad det heter på spanska så kan de spansktalande barnen få 

översätta det ordet, lyfter några lärare fram. Sara framför att barnen i hennes klass dagligen ges 

möjlighet att läsa almanackan på spanska under morgonsamlingen och när någon fyller år sjunger 

de alltid "ja må han leva" på svenska, spanska och engelska.  

Sen är det kul att lära sig saker som är traditionella. Om man kommer från en svensk miljö så är det kul att 

lära sig som födelsedagssånger eller skämt. Nu har jag tagit in några spanska ramsor i läxan, tungvrickare, 

så att de ser att det finns på det spanska språket också. (Sara) 

Barnen undervisas i spanska fyra timmar i veckan. De har då ett ämne som de kallar för ”spanska 

konversation”. Under dessa lektioner berättar Claudia att hon försöker göra roliga saker med 

barnen för att spanskan ska kännas kul för dem. De tittar till exempel på film eller spelar spel, 

sådant som inte bara innebär att sitta och skriva eller läsa utan att de ska känna glädje när de an-

vänder språken framför hon. Vidare anser Claudia att det under konversationen är viktigt att 

uppmuntra och hon använder sig mycket av gester så att det blir lättare för barnen att förstå. Cla-

udia berättar också att det ibland är svårt att få barnen att prata spanska, då de vet att hon även 

kan prata svenska. Med andra spansklärare blir barnen ”tvingade” till att använda spanska.  

Men med mig leker de lite. Om de inte hittar orden på spanska så säger de det på svenska. Det är bra å 

ena sidan för de vågar kanske mer. De känner inte press och de blir inte oroliga och tänker: om jag börjar 

och inte kan fortsätta, vad ska jag då säga? Så då vet de att de kan säga det på svenska. Så det är bra å ena 

sidan och lite svårt å andra sidan.  

Samtliga lärare lyfter att det är viktigt att prata om människors olika språk och att barnen lär sig 

att vara öppna med att det inte är ”konstigt” att folk har olika språk utan istället se de barn som 

har flera språk som en tillgång. 
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 5.7 Observationer av lärarnas arbetssätt 

På skolan möttes vi av mycket språk, både bland barn och vuxna. Främst var det svenska som 

talades, men även spanska och engelska var språk som uppmärksammades. På förskolan hade 

barnen olika modersmål. De flesta talade svenska, men det talades också engelska och spanska. 

Språken var mycket ”levande” på förskolan då olika språk användes beroende på vem som tillta-

lades både emellan vissa barn och mellan barn och lärare. Vissa barn uppmärksammades inte ha 

några problem med att ändra sitt språk, framför allt de barnen med en medfödd två- eller fler-

språkighet. Karin talade alltid svenska med barnen, medan Maria använde sig mest av spanska, 

men talade på engelska med barnen som hade engelska som modersmål. Flera gånger uppmärk-

sammades Maria tala med vissa barn på spanska, men de svarade henne på svenska. Var det där-

emot ett barn som inte förstod spanskan tog hon ibland till svenskan.  

Karin hade alltid sina samlingar och aktiviteter på svenska och Maria hade oftast sina på spanska, 

men ibland på engelska. Barnen använde sig till stor del av det språk som samlingen var på. När 

Karin hade samling svarade samtliga barn på till exempel frågan vilken frukt de ville ha på svens-

ka, och tvärtom när Maria höll i den. När vissa barn hade svårt att hitta orden på det andra språ-

ket fick de stöttning och uppmuntran av läraren. Kodväxling var något som ibland kunde före-

komma bland barnen på förskolan, då de till exempel kunde säga en mening på svenska men ta in 

ett ord på ett annat språk. Vid vissa av dessa tillfällen uppmärksammades läraren säga ordet på 

svenska så att barnet fick höra det ”rätta” ordet.  

I skolan observerades att samtliga lärare oftast talade svenska med barnen och hade all sin under-

visning på svenska. Däremot läste de barn som ville almanackan på spanska under morgonsam-

lingen. De spansktalande lärarna Maria och Claudia varierade sina språk i olika situationer. Under 

spansklektionerna använde Claudia spanska och under musiken var sångerna på spanska, men 

däremellan talade hon mest svenska. På rasterna hördes hon prata både svenska och spanska be-

roende på vem hon talade med. Maria däremot uppmärksammades mest använda sig av spanska. 

Främst talade barnen svenska med varandra, vilket de flesta också gjorde under spansklektioner-

na. Det fanns endast ett fåtal barn i dessa klasser som pratade spanska sinsemellan och med de 

spansktalande lärarna.  

Flera observationer gjordes under ”spanskkonversationen”. I många fall uppmärksammades att 

Claudia la till ett nyckelord på svenska för att alla barn skulle få en förståelse för det hon berätta-

de. Om ett barn sa en mening eller ett ord på svenska översatte Claudia det till spanska. Claudia 

använde sig också av mycket gester. Vid ett tillfälle tittade barnen på en kortfilm om ”De tre små 
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grisarna”. Därefter ställde Claudia frågor om filmen, bland annat om vilka material de tre husen 

var byggda i. Hon höll då upp tre fingrar, samt gestikulerade ett hus med händerna. Tillsammans 

hjälptes Claudia och barnen åt att stötta det barn som blivit tillfrågat att få fram det spanska ordet 

för det material som det frågades efter. Detta gjorde de genom att till exempel knacka i stenväg-

gen eller i träbordet. Det barn som blev tillfrågat tittade Claudia i ögonen och gav fullt fokus. 

Under den observerade lektionen blev ett barn ledset och då satte sig Claudia på huk framför ho-

nom och talade lugnande till honom på svenska, vilket var hans modersmål.  

Under spansklektionerna uppmuntrade Maria och Claudia barnen till att försöka svara på spans-

ka. De använde sig båda av mycket gester och kroppsspråk vid undervisningstillfällena. De beto-

nar och repeterar även ord, som till exempel prepositioner som Maria vid ett tillfälle arbetade 

med på spansklektionerna. Vid uppmaningar och tillsägelser upplevdes däremot båda lärarna ofta 

ta till svenskan.  

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer att lärarna ser flerspråkighet som något positivt för barnen då de bland 

annat utvecklar sin förståelse för omvärlden och kunskap i andra ämnen. Lärarna menar däremot 

att flerspråkiga barn under vissa perioder kan upplevas förvirrade då de kan blanda ihop språken. 

Lärarna tror inte att det är något som är negativt för barnen, utan att de slutligen lär sig att sepa-

rera språken. Föräldrarna anses enligt lärarna ha en betydande roll för hur barnens språkutveck-

ling kommer att fortlöpa. Framför allt gäller detta barnen som har föräldrar med olika moders-

mål. Lärarna på skolan använder sina språk olika beroende på situation och vem de talar med, då 

de anser att det är viktigt att barnen känner sig bekväma och får en positiv känsla av de olika 

språken. 

 

6 Diskussion 
Diskussionerna som kommer att föras har delats upp i två kategorier; metoddiskussion och resul-

tatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras val av metod och tillvägagångssätt samt trovärdig-

heten och tillförlitligheten i studien. I resultatdiskussionen kommer resultatet ställas emot studi-

ens bakgrund.  
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6.1 Metoddiskussion 

Studiens bakgrund är främst fokuserad på förskola och förskoleklass, eftersom vi läser till för-

skollärare. Då situationen med personal på skolan såg ut som den gjorde bestämde vi oss att i 

resultatet även ta med perspektiv från lärare i skolår 1 och 2, utifrån vad Bryman (2011) kallar ett 

målinriktat urval. Detta då dessa lärare ansågs mest relevanta för studien och för att få ett bredare 

material. Dessutom fanns det en hel del samverkan klasserna emellan. Då syftet var att undersöka 

lärarnas uppfattningar användes en kvalitativ metod. Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär 

kvalitativa intervjuer att forskaren är intresserad av att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av personers livsvärld och deras uppfattningar av ett visst fenomen. Genom att öpp-

na frågor ställdes anser vi att svaren blev innehållsrika, vilket ger en bredare tolkning av respon-

denternas egna uppfattningar. Frågorna gavs till respondenterna i förväg, då vi ville att de skulle 

få fundera över frågorna för att kunna ge så innehållsrika svar som möjligt. Vi är medvetna om 

att detta kan vara en faktor som kan ha sänkt trovärdigheten, men då även observationer skedde 

ansåg vi att det kunde styrka svaren i intervjuerna.  

Trots att intervjuerna genomfördes med lärare i båda förskola och skola är vi nöjda med dessa, då 

det gav ett lagom brett material och det kändes dessutom rimligt tidsmässigt. Även vid transkri-

bering och analys kändes intervjuerna tillräckligt många för att noggrant hinna bearbetas. Mycket 

av den information vi fick ut genom intervjuerna ansågs relevant för studiens syfte. Att en pilot-

intervju gjordes ser vi som mycket positivt, då möjlighet till att ändra de frågor som var dåligt 

formulerade och feedback om hur frågorna upplevdes gavs. Inspelningen av intervjun testades då 

också, vilket visade sig fungera bra med mobiltelefonen. Detta gjorde att vi kände oss lugna vid 

de kommande intervjuerna, då vetskap om att det tekniska fungerade fanns.  

En nackdel med intervjuerna ansågs vara att det var svårt att finna tider som passade. Intervjuer-

na fick därför göras under raster, planeringstid eller efter arbetstid. Under flera tillfällen var det 

ljud runt omkring och det knackade och kom in människor i det klassrummet där intervjun på-

gick. Detta kan ha påverkat resultatet då respondenten kan ha störts av detta, då Trost (2010) 

menar att miljön bör vara ostörd utan några åhörare i närheten. Respondenten kan även ha känt 

sig stressad av tidsbegränsningen, vilket kan ha orsakat att respondenten inte alltid hann ge fullt 

utförligt svar.  

Att Maria blev sjukskriven och vi inte hade hunnit genomföra intervju med henne medförde att 

intervjun fick ske via Skype. Intervjun förekom på engelska, då Maria kände sig mer bekväm i det 

språket. Denna sorts intervju anses vara giltig då Patel och Davidsson (2003) nämner att intervjun 
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kan ske via telefonsamtal. För detta fanns ingen förberedelse, då antagandet var att intervjun skul-

le ske på svenska. Dessa orsaker kan ha påverkat resultatet, då det finns risker för missförstånd i 

kommunikationen. Vad vi kunde ha gjort annorlunda är att ha översatt intervjufrågorna till eng-

elska, då situationen ledde till att missförstånd i kommunikationen ibland upplevdes. Även obser-

vationerna berördes av Marias frånvaro då vi inte fick tillfälle att observera henne så mycket som 

var önskansvärt. 

Till en början fanns osäkerhet om observationerna i resultatet skulle användas, då vi upplevde att 

resultatet var ganska långt och omfattande som det var. Till slut valdes dessa att ha med eftersom 

det kunde komplettera och styrka intervjusvaren mer, vilket gör studien mer tillförlitlig. Patel och 

Davidsson (2003) beskriver att om personer uttalar något i en intervju och sedan under en obser-

vation gör något som motsäger detta kan det vara ett underlag för rikare tolkning. I observatio-

nerna har det vi uppmärksammat till stor del stämt överens med det som respondenterna själva 

har svarat i intervjuerna. Eftersom det främst var lärarnas uppfattningar kring flerspråkighet som 

skulle undersökas ansåg rektorn på skolan att blanketter till barnens föräldrar inte behövdes läm-

nas om deras tillåtande. Då det i observationerna var omöjligt att bortse från barnen, eftersom 

det var samspelet mellan lärare och barn som låg i fokus har funderingar på om blanketter till 

föräldrar ändå skulle ha lämnats uppkommit. Om detta hade gjorts skulle mer fokus på barnen 

möjligtvis lagts, vilket därigenom ökat giltigheten i studien.  

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studien har det framkommit att tillvaratagande av barns modersmål är en central del för 

att barn ska ges möjlighet att utvecklas identitetsmässigt, språk- och kunskapsmässigt. Lärare har 

därför en stor betydelse för att detta ska kunna ske. I läroplanen för förskolan står det att: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt moders-

mål (Skolverket, 2010, s. 11). 

6.2.1 Flerspråkighetens innebörd 

Frågor om vad flerspråkighet är och vem som är flerspråkig har följt oss genom studiens gång. 

Enligt lärarna på skolan handlar flerspråkighet om att förstå, kommunicera, kunna växla och kän-

na sig trygg på mer än ett språk. Detta stämmer överens med Sandvik och Spurklands (2011) 

tolkningar då de menar att flerspråkighet innebär att kunna använda sig av olika språk i olika situ-

ationer och sammanhang. De menar också att många människor idag är två eller flerspråkiga. 
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Under vistelsen på skolan i Spanien upplevde vi hela tiden hur barnen interagerade med varandra 

och använde sig av olika språk. Det var påtagligt att det var just i samspelet med andra barn och 

vuxna som språken flödade. Enligt Wedin (2011) har barn en medfödd förmåga att genom inter-

aktion med andra människor lära sig språk. I förskolan observerades att det talades flera olika 

språk och det blev där synligt att barnen använder sina språk utifrån situation och vilka de talar 

med. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där det framförs att tänkandets och 

språkets utveckling sker i samspel mellan barn och förälder, mellan individen, kulturen och sam-

hället (Maltén, 2002; Partanen, 2007). Då barnen lever i en spansk kultur så möter de hela tiden 

spanskan runt omkring i samhället. Eftersom barnen går på en svensk skola får de även kontakt 

med det svenska språket och kulturen på ett naturligt sätt. Detta har uppmärksammats i observa-

tioner och Lindö (2009) menar att språk utvecklar tänkande, kreativitet, relationer till andra och 

barnens egna personliga och kulturella identitet (Lindö, 2009).  

Föräldrarna har en stor betydelse för hur språket kommer att utvecklas hos barnen enligt lärarna. 

Bråten (1998) lyfter att den vuxnes närvaro, omsorg och behagliga tonfall bäst stimulerar barnet i 

riktning mot språklig imitation. På skolan går det flera barn som har föräldrar med olika mo-

dersmål. I dessa fall menar lärarna att det är beroende på vilken tyngd föräldrarna lägger på språ-

ken som avgör om barnen tillägnar sig flera modersmål. Sara påpekar att föräldrarna bör vara 

konsekventa vid konversation med barnet och använda sitt eget modersmål om de vill att barnet 

ska bi tvåspråkigt. Likaså menar Baker och Jones (1998) att en effektiv väg till tvåspråkighet är att 

vardera föräldern använder sitt eget modersmål vid konversation med barnet. På detta sätt lär sig 

barnen att hålla språken separata och simultanitet utvecklas, till skillnad från de barn med föräld-

rar som inte är konsekventa med hur språken används.  

Flera författare nämner att barn som växer upp med flera språk eller möter ett nytt språk på för-

skolan i tidig ålder utvecklar en så kallad simultan andraspråksinlärning (Håkansson, 2003; Lad-

berg, 2003; Sandvik och Spurkland, 2011; Wedin, 2011). Denna simultanitet kunde framför allt 

urskiljas bland barnen på förskolan som hade föräldrar med olika modersmål. Lärarna menar att 

dessa barn ibland kan bli förvirrade, blanda språken och få fel ordföljd, men samtliga tror att det 

ordnar upp sig längre fram. Baker och Jones (1998) och Wedin (2011) nämner att framstegen i 

tvåspråkiga barns språkutveckling till en början kan gå långsammare, då det tar längre tid att lära 

sig två språk. Dock kommer dessa barn ikapp runt 4-5 års ålder. Detta bekräftar Maria som me-

nar att vissa barn kan blanda ord på olika språk när de är små men hon tror inte att detta görs 

omedvetet, utan att barnen vet hur de ska prata med vem. Kodväxling var även något som kunde 
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observeras på förskolan. Håkansson (2003) beskriver att kodväxling bör ses som något positivt 

och menar att desto mer barn kodväxlar desto bättre är de på sina språk.  

Successiv andraspråksinlärning förekom det mer av på skolan, vilket innebär att barnen utvecklar 

sitt andraspråk senare än tre års ålder då förstaspråket redan är grundlagt. Detta språk utvecklas 

oftast utanför hemmet som i skolan eller med kompisar (Håkansson, 2003; Wedin, 2011). Främst 

var det spanskan som barnen utvecklat senare genom en successiv andraspråksinlärning, men det 

fanns också de barn med spanska som modersmål då svenskan blivit deras andraspråk. Vi upp-

levde att varje barn hade unika språksituationer och de kunde se väldigt olika ut från barn till 

barn.  

6.2.2 Arbetssätt i en flerspråkig miljö 

Karin berättar att det är viktigt att prata om barns språk och att se språken som en tillgång. Hon 

tror att det är viktigt att låta barnen ta med saker från sina hemländer, sjunga sånger på olika 

språk och att uppmuntra barnen och föräldrarna att fortsätta att prata sina hemspråk. I förskolan 

sjunger de alltid en avslutningssång på svenska, spanska och engelska, vilket gör att alla språk som 

finns representerade bland barnen lyfts. Både Lindö (2009) och Sandvik och Spurkland (2011) 

lyfter att barnens språkliga självkänsla kan stärkas på många sätt, genom att exempelvis sjunga 

sånger eller läsa berättelser från barnens hemländer. I förskolan upplevdes det att språken togs 

riktigt tillvara på, då samtliga språk dagligen talades naturligt barnen emellan och mellan barn och 

vuxen. I skolan däremot trodde vi att spanska språket skulle ha större plats under skoldagens alla 

lektioner, men det vi upplevde var att det mest var svenskan som låg i fokus. Varför det är så för-

klarar lärarna är för att de följer den svenska läroplanen och det svenska språket måste vara väl 

utvecklat för att barnen ska klara den svenska skolgången.  

Lindö (2009) anser att det är viktigt att hitta aktiviteter i förskolan och skolan som ger språket en 

mening och som fängslar barnen. Under spansklektionerna på skolan använder lärarna olika me-

del som att leka, pyssla, se på film, prata om bilder och spela spel. Detta menar Claudia görs för 

att spanskan ska kännas kul och barnen ska känna sig glada när de använder språken. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och den proximala utvecklingszonen kunde vi se att med hjälp och 

stöttning av lärare och andra barn så vågar barnen mer, något som lärarna också nämner. Både 

Claudia och Maria använder sig av gester, upprepningar och betoningar så att barnen hela tiden 

får höra de rätta uttalen och meningsbyggnaderna.  
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Barns modersmål anser lärarna är viktigt att ta tillvara på, då det är det språket som barnen kän-

ner sig mest bekväma i och har sin identitet i. Vid intervjuerna nämner några lärare att om ett 

barn är ledset talar de ofta till barnet på modersmålet. Detta var något som också uppmärksam-

mades bland annat under en observation i spansk konversation då ett barn blev ledset och läraren 

bytte till svenskan när hon talade till honom. Det observerades även att lärarna under spansk-

lektionerna ofta använde sig av svenskan i de situationer där de vill ha barnens uppmärksamhet 

eller vid tillsägelser. Då nästan alla barn i denna grupp hade svenska som modersmål menar 

Sandvik och Spurkland (2011) att den enspråkige har sin identitet i sitt modersmål, på samma på 

samma sätt som ett flerspråkigt barn har sin identitet sammanbunden till sina språk. Tillvarata-

gandet på barns modersmål lyfter flera lärare även som en viktig aspekt för barnens fortsatta kun-

skapsutveckling och språkinlärning. Sara berättar att hon upplever skillnad mellan de enspråkiga 

och flerspråkiga barnen i kunskapsutveckling i andra ämnen, medan Fanny inte såg någon sådan 

skillnad i sin klass. Enligt Sandvik och Spurkland (2011) har modersmålet betydelse för utveck-

lingen av till exempel matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia samt inlärning av 

nya språk.  

Bjar och Liberg (2010) menar att barn skapar sitt tänkande och språk igenom språkliga samman-

hang. Enligt Ladberg (2003) har rolleken en stor betydelse för barns språkutveckling. Leken var 

ett område som flera lärare berörde var viktigt, men redan från förskoleklass bestod dagarna 

främst av undervisning och inte så mycket lek, vilket vi upplevde skiljde sig en hel del ifrån Sveri-

ge. Varför det är så förklarade lärarna är för att delvis följa med i det spanska samhället, just efter-

som skolan är i Spanien och barnen i den spanska skolan har skolinriktad undervisning redan från 

3 års ålder. Däremot upplevde vi att rutinerna i förskolan inte skiljde sig särskilt mycket från en 

förskola i Sverige. 

Lärarna på skolan ansåg utifrån intervjuerna och observationerna att flerspråkighet är något posi-

tivt. Upplevelsen på skolan var att lärarna har ett stort engagemang i arbetet med att främja bar-

nens olika språk. I resultatet tar lärarna upp att mötet med flera språk ger en större förståelse för 

omvärlden, barnen lär sig respektera varandras olikheter och inser att det inte är något konstigt 

med att människor talar olika språk. Lärarna ser språken som en stor möjlighet. Benckert m.fl. 

(2008) menar att det är viktigt att se flerspråkigheten som en tillgång och språklig mångfald som 

en värdefull resurs. 
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6.3  Slutord och vidare forskning 

Studien visar på att lärarnas inställning till flera språk är mycket positiv och att flerspråkighet in-

nebär en stor vinst som öppnar många möjligheter. Vi hoppas att samma positiva inställning som 

vi fått möta på skolan ska få sprida sig till våra förskolor och skolor i Sverige och ge ett intresse 

och förståelse för vikten av att arbeta med barns olika språk.  

Som Fanny nämnde så kallar hon sig själv flerspråkig, trots att hon inte talar språken flytande. 

Många av oss i Sverige har mer eller mindre fått med oss engelska genom undervisning, media, 

filmer och kontakt med andra nationaliteter på olika sätt. Vi möter engelskan hela tiden, men alla 

talar det inte helt flytande. Skulle det då ändå innebära att de flesta av oss i Sverige kan kalla oss 

flerspråkiga? Ladberg (2003) beskriver att det i enspråkiga samhällen anses som något negativt att 

vara flerspråkig, vilket fortfarande kan upplevas leva kvar i Sverige trots att landet blir mer och 

mer mångkulturellt. I allmänhet kan vissa språk upplevas som mer acceptabla än andra. Att kunna 

engelska är ofta något positivt, men upplevs alla språk vara lika värdefulla i förskolans och sko-

lans värld? I eventuellt kommande studier anser vi att det vore intressant att undersöka lärares 

uppfattningar i förskola och skola runt om i Sverige om deras tankar kring olika språk. Upplevs 

alla språk lika accepterade? 
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Bilaga 1 - Intervju  
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du för utbildning?  

3. Vad har du arbetat med innan?  

- Har du arbetat i något annat land? 

4. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

5. Hur tycker du det är att arbeta här? 

 

6. Vad är flerspråkighet för dig? 

- Vad är modersmål för dig? 

- Vad är andraspråk för dig? 

7. Vad anser du att du har för modersmål? 

8. Pratar du några fler språk?  

- Vilka? 

- När och hur lärde du dig det/dem? 

9. Upplever du att du använder de olika språken i olika sammanhang och situationer?  

- Var, när, hur? 

 

10. Hur anser du att barnen påverkas av att tala flera språk? 

- Anser du att det finns något positivt/negativt med det?  

11. Hur upplever du att barnen använder de olika språken?  

- Använder de olika språk i olika sammanhang, med olika personer? När, var, hur? 

 

12. Hur gör du när du arbetar med barns olika språk? 

- Har du några speciella metoder för att t.ex. väcka deras nyfikenhet och intresse, få dem 

att prata väcka lust och kommunikation? 

- Hur skulle du vilja arbeta? Har du idéer som du skulle vilja pröva? 

13. Hur anser du att den rumsliga miljön påverkar din undervisning? 

- Vad finns det för hinder/möjligheter?  

- Finns det något du saknar? 

 

14. Anser du att det någon betydelse för barnens utveckling att få möta olika språk på skolan? 

I så fall hur? 
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Bilaga 2 - Observation 

Hur planeras aktiviteter i förhållande till de båda språken? 

Hur styr och uppmuntrar pedagogerna språken? 

Vad innehåller en samling för moment? 

Vem pratar? Envägs- tvåvägs eller flervägskommunikation? 

Används språk i olika sammanhang och situationer? 

Händer något som man inte räknat med? Hur gör läraren? Vilket språk används? 

 

Att titta på:  

• Kommunikationsvägar 

• Medel, medierande verktyg som medel för den språkliga kommunikationen 

• Gester 

• Tid – hur mycket pratar pedagogen/barnen? 

• Effekter av speciellt förhållningssätt från pedagogen 

• Hur och när stimuleras barnen? 

 

 


