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ABSTRACT

Sverige är ett mångkulturellt land och i många av Sveriges skolor möter pedagogerna 
ofta barn som är två-/flerspråkiga. När två-/flerspråkiga barn börjar skolan träffar de 
fler  vuxna  som  ska  se  till  att  de  utvecklas  och  uppfostras  till  goda 
samhällsmedborgare. Syftet med mitt arbete är att få mer insyn i lärarnas reflektioner 
kring två/flerspråkiga barns utveckling i skolan och samtidigt vill jag ta reda på vad 
tvåspråkigheten  innebär  för  lärarna  och  hur  de  bemöter två-/flerspråkiga barn  i 
skolan.  För att undersöka lärarnas resonemang och bemötande av flerspråkiga barn 
har kvalitativa intervjuer genomförts med tre  lärare på en grundskola. Bearbetning 
av  intervjuer  har  gjorts  genom  analysmetod,  meningskoncentrering  och 
meningskategorisering. Kategoriseringen utfördes utifrån lärarnas förklaringar.

Resultatet visar att lärarna kunde definiera begreppet tvåspråkighet och alla tre lärare 
ser  positivt  på  tvåspråkigheten.  Tvåspråkigheten  är  en  tillgång  för  barnet,  enligt 
lärarna. Lärarna  anser att modersmålet har stor betydelse för inlärning av det nya 
språket,  men  att  barnet  behöver  svenska  för  att  lättare  komma  in  i  samhället. 
Pedagogerna  var  överens  om  att  barnets  språkutveckling  har  stor  betydelse  för 
barnets identitet och att pedagogernas bemötande är viktiga för barnets utveckling. 
Pedagogernas uppfattningar är att budskapet som lärs ut måste vara tydligt och med 
detta  ska  pedagoger  kunna  skapa  en  trygg  inlärningsmiljö.  Alla  tre  lärare  som 
intervjuades ansåg att de kunde använt sig mer av material som har samband med 
barnets  visuella  tänkande  och  att  föräldrarnas  roll  är  viktiga  i  barnets 
språkutveckling. 

Min tanke är att lärarnas svar tillsammans med litteraturstudien ska fungera som en 
idébank till alla som vill fördjupa sig i ämnet tvåspråkighet hos barn.



INNEHÅLL

1  INTRODUKTION                                                                                                      ..................................................................................................  3  
2   SYFTE                                                                                                                        ....................................................................................................................  5  
3   BAKGRUND                                                                                                              ..........................................................................................................  6  

3.1   Språkutveckling hos två/flerspråkiga barn och  modersmålets betydelse  6  
3.2   Skolan som en ny värld för två/flerspråkiga barn                                           .......................................  9  
3.3   Språkinlärning är inte bara skolans uppgift                                                  ..............................................  11  

   SAMMANFATTNING AV BAKGRUNDEN                                                         .....................................................  15  
4   METOD                                                                                                                    ................................................................................................................  17  

4.1   Intervju                                                                                                              ..........................................................................................................  18  
4.2   Etik                                                                                                                     .................................................................................................................  19  
4.3   Databearbetning                                                                                               ...........................................................................................  19  

5   RESULTAT                                                                                                              ..........................................................................................................  21  
5.1   Pedagogernas definition av begreppet tvåspråkighet                                   ...............................  21  
5.2   Språkets betydelse i undervisningen                                                               ...........................................................  21  
5.3   Pedagogernas syn på tvåspråkigheten                                                            ........................................................  22  
5.4   Tvåspråkighetens påverkan på undervisningen                                            ........................................  23  
5.5   Kontakt med föräldrarna                                                                                 .............................................................................  23  
5.6   Språkets påverkan på tvåspråkiga barns identitet                                        ....................................  24  
5.7    Värdegrundens betydelse i undervisningen                                                  ..............................................  24  
5.8   Pedagogernas förhållningssätt med tvåspråkiga  barnen                             .........................  25  
5.9   Olika arbetssätt och metoder                                                                           ......................................................................  26  

6   DISKUSSION                                                                                                           .......................................................................................................  28  
6.1   Språkets betydelse för lärande i skolan                                                          ......................................................  28  
6.2   Undervisningens struktur och lärarnas uppdrag                                          ......................................  29  
6.3   Pedagogernas syn på relationer mellan modersmålet  och barnens 
lärande av svenska                                                                                                    ................................................................................................  30  
6.4   Ansvarsfördelningen mellan hem och skola                                                   ...............................................  32  

7   SAMMANFATTNING                                                                                            .......................................................................................  34  
7.1    Slutsatser                                                                                                           .......................................................................................................  34  

 REFERENSLISTA                                                                                                      ..................................................................................................  36  





3

1 INTRODUKTION

Tryggheten ligger i det man känner igen. Kända ansikten, dofter och röster ger  
ett litet barn trygghet. Ett nytt ansikte studeras noga av små barn. Spädbarn har 
ett sätt att se på ansikten länge och forskande utan att le eller säga något. Om  
du börjar le mot barnet kan du ibland se att babyn vänder sig bort,”flyr” från  
din anblick och ser på sin mamma, som för att komma tillbaka till det kända och  
trygga, blir där med blicken en stund och sedan återkommer till att studera dig.  
Att  upptäcka  det  nya  och  att  återvända  till  det  kända  trygga  är  en  
grundläggande sätt att utforska världen. 

(Ladberg, 2003, sid.85)

När  barn kommer till  ett nytt  land och  en  ny kultur blir de förvirrade. Individens 
språk och kultur är viktiga faktorer som omger individen dagligen. Det är de bitarna 
som ger alla individer trygghet och med detta bygger individen sin identitet.  För att 
människor  ska kunna tala,  läsa och skriva behöver de ha ett  språk.  Språk har en 
central roll i människans liv och det är med språkets hjälp människan utvecklas och 
skapar trygghet i det nya och okända. 

Sverige är ett mångkulturellt  land som ger goda möjligheter till  alla människor.  I 
många av Sveriges skolor möter lärare dagligen barn som har ett annat modersmål än 
svenska.  Som förälder till  tvåspråkiga barn har jag hela tiden varit  imponerad av 
mina barn som kunde växla mellan två språk automatiskt när det behövdes och med 
detta har jag alltid funderat på hur tvåspråkigheten utvecklas hos våra barn och hur 
detta kan påverka barnens språkutveckling av majoritetsspråket i skolan. Eftersom 
jag har läst mycket om språkutveckling hos barn under min lärarutbildning och  har 
mött många två-/flerspråkiga barn under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
har jag blivit ännu mer intresserad av detta ämne.

Tvåspråkighet innebär enligt ordboken (Lexin,1985) att man behärskar eller har två 
språk.  I Lpo 94 står det att läraren skall se till att alla elever oavsett kön, och social  
och  kulturell  bakgrund  får  ett  reellt  inflytande  på  arbetssätt,  arbetsformer  och 
undervisningens  innehåll,  samt  att  detta  inflytande  ökar  med stigande  ålder  och 
mognad (Utbildningsdepartementet,  1998,  sid.13).  I  kursplanen  för  grundskolan 
(2000) står det att språket har en nyckelställning i skolarbetet och genom språket sker 
kommunikation och samarbete med andra. Därför är det viktigt att veta att språket är 
ett  verktyg  som  behövs  för  att  barnet  ska  kunna  utvecklas  både  socialt  och 
kommunikativt.  Pedagogernas  roll  i  samspelet  med  barnet  är  viktig  för  barnets 
språkutveckling, eftersom det är de som ska se till att elevernas inflytande i skolan 
ökar och med detta motivera eleverna till språkinlärning. 

Jag valde detta tema som  examensarbete eftersom det är  intressant att få lära sig 
mer  om  barnens  språkutveckling.  Språk  är  en  viktig  del  i  barnens  utveckling, 
eftersom det påverkar deras möjligheter till en bättre integrering i samhället. Det är 
med hjälp av språket som barnen möter sina kompisar och inhämtar nya kunskaper 
dvs.  utan  språk  blir  det  svårt  att  integrera  sig  i  ett  samhälle.  Examensarbetets 
huvudfråga är hur lärarna bemöter två-/flerspråkiga barn i skolan  och vilka metoder 
de använder sig av vid inlärningen? 
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Många gånger händer det att barnets första möte med det nya språket blir i skolan 
och  detta  första  möte  mellan  lärare  och  elev  kan  vara  avgörande  för  barnets 
utveckling. När våra barn börjar skolan träffar de många nya vuxna människor som 
ska uppfostra dem och samtidigt se till att de utvecklas. Barn behöver oss vuxna som 
kan bemöta dem på rätt sätt och kan ge dem trygghet genom att uppmuntra dem i 
deras utveckling.

Som blivande pedagog kommer jag säkert att möta ännu fler barn som är tvåspråkiga 
och därför känns det viktigt att få goda kunskaper  om hur arbetet på bästa sätt  kan 
utföras pedagogiskt med dessa barn. 
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2 SYFTE

Människor lever i sitt eget land med sin egen kultur och sitt eget språk, men när de 
kommer till ett nytt land antingen som barn eller som vuxen möter de nya krav. Det 
första kravet som både vuxna och barn får är att lära sig det nya språket, men sedan 
även nya regler och lagar som gäller i det landet som de kommer till. Ibland kan det 
hända att skillnader mellan den kulturen, som människor kommer ifrån och kulturen 
i  det  nya  landet  är  stora.  Det  är  inte  säkert  att  alla  människor  som kommer  till 
Sverige har gått i skolan och för dessa är det då inte lätt att veta hur skolan fungerar. 

Syftet  med  mitt  arbete  är  att  få  mer  insyn  i hur  lärarna  reflekterar  kring 
två/flerspråkiga  barns  utveckling  i  skolan  och  samtidigt  visa  vad  tvåspråkigheten 
innebär. 

Min huvudfråga är  Hur bemöter lärare elever som har ett  annat modersmål än  
svenska?  För att  få hjälp att  besvara min huvudfråga har jag använt mig av fyra 
underlagsfrågor som jag är särskillt intresserad av att undersöka:

• Vilken betydelse har två/ flerspråkigheten för lärande hos barn/elever i skolan?

• Hur ser undervisningen ut och vilka uppdrag upplever lärare att de har som 
pedagoger till två/flerspråkiga barn?

• Vilken relation anser lärarna finns mellan modersmålet och barnets lärande av 
svenska?

• Hur  tror  lärarna  ansvarsfördelningen  för  språkinlärning  är  mellan  hem och 
skola?
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3 BAKGRUND

3.1 Språkutveckling  hos  två/flerspråkiga  barn  och  
modersmålets betydelse

Gröning (2006) påpekar i sin avhandling att intresset för forskning om lärande och 
undervisning  i  mångfaldens  skola  har  vuxit  med  den  senaste  snabbt  ökande 
migrationen  och  globaliseringen  i  Sverige.  Detta  har  medfört  större  språklig, 
kulturell  och social  mångfald bland eleverna.  Även Arnberg (2004) påpekar  att  i 
dagens globaliserade värld kommer människor som talar olika språk i kontakt med 
varandra  mycket  mer  än  de  har  gjort  tidigare.  Den  internationella  migrationen 
(individer/familjer), innebär att barnen växer upp ofta med ett annat språk i familjen 
än den som talas i deras omgivning i det nya landet som de kom till. 

Ingvarsdotter (2009) finner att i den svenska flerspråkiga skolan där barnen har olika 
modersmål blir svenska starkast eftersom det är gemensamt för alla barn.  Pramling 
(1999) hävdar att språket har stor betydelse när människor samspelar med varandra. 
Arnberg (2004) hänvisar till  Vygotskij  som har påpekat  att barn utvecklas genom 
social  konfrontation  med  andra  människor,  där  barnet  använder  språket  som ett 
redskap. I kursplanen för grundskolan (2000) står det att barnet redan som fyraåring 
har stor praktiskt erfarenhet av hela det systemet som språket utgör. Barnen förstår 
även de komplicerade sammanhang som t.ex. hur man uttrycker nutid, förfluten tid 
och framtid i språket. För att eleverna ska få möjlighet att gå vidare med språket 
måste de utifrån sina erfarenheter upptäcka kunskaper som de själva har om språket 
och sedan även med lärarens hjälp och i samarbete med andra lära sig om språkets 
uppbyggnad och system. 

Arnberg (2004) har funnit att det finns två sorters tvåspråkighet och dessa kallar hon 
för simultan och successivt  tvåspråkighet.  Simultan tvåspråkighet betyder att barnet 
lär  sig  båda språken samtidigt  och detta  händer  ifrån födseln eller  så  kan barnet 
omedvetet välja den successiva tvåspråkigheten som betyder att den lär sig först det 
ena språket och sedan det andra. Barnet kan skilja mellan successiv och simultan 
tvåspråkighet redan när de är 3 år, menar Arnberg (2004). Även Ingvarsdotter (2009) 
finner att små barn redan i treårsålder medvetet kan välja vilket av sina språk de ska 
tala för att kunna nå de sociala målen. Ibland kan barn använda sitt modersmål i lek 
med andra barn som talar samma språk och det kan bli språkbyte bara för att utesluta 
ett  annat  barn ur leken eller  för att  kunna förstärka det  som de vill  säga,  menar 
Arnberg (2004). 

Enligt Ladberg (2003) kan yngre barn växla mellan två språk eftersom de inte är 
medvetna om att de faktiskt pratar två olika språk. När barnen kommer till skolåldern 
börjar  de  skilja  mellan  sina  språk  och  välja  dem efter  kunskapsområde  eller  de 
personer som de pratar med. Arnberg (2004) menar att fastän olika forskare ännu inte 
har  förstått  hur  barn  lär  sig  språk  så  har  ändå  detta  område  utvecklats.  Många 
föräldrar,  förskollärare  och  hälsovårdspersonal  har  ofta  den  uppfattningen  att 
invandrarbarn kommer att lära sig språket genom att  det talas runt omkring dem, 
enligt Arnberg (2004).
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Ladberg  (2003)  påstår  att  det  finns  en  tendens  bland  enspråkiga  föräldrar  med 
tvåspråkiga barn att de oroar sig över att barnet kommer att blanda ihop två språk när 
de pratar. Föräldrarna tror att detta hindrar barnet att lära sig ett språk ordentligt. 
Ladberg (2003) påpekar även att det är helt normalt att tvåspråkiga barn blandar ord 
av sina två språk i ett och samma yttrande. Detta beror på att barnet inte har lärt sig 
att skilja på de två språken eller att de saknar ord på ett eller annat språk. 

Ladberg (2003) m.fl hävdar att det är skillnad när vuxna och äldre barn växlar mellan 
två språk. Detta görs medvetet när personer talar med andra tvåspråkiga personer. 
Detta kallas för kodväxling som är ett naturligt beteende för tvåspråkiga individer. 
Genom att människor kodväxlar utnyttjas möjligheten att få fram exempelvis en viss 
känsla, enligt forskarna. Många kan uppleva att det är då två språk ”blandas”, men så 
är det inte, eftersom forskningen säger att för att människor ska växla mellan två 
språk krävs ganska hög språkbehärskning.  När föräldrarna vill att barnen ska hålla 
sig till ett språk kan detta leda till att barnet inte vill uttrycka sig spontant, påpekar 
Ladberg (2003).

Arnberg (2004) påstår att barnet har en medfödd förmåga att lära sig språk och att 
föräldrarnas  roll  i  detta  är  att  ge  råmaterial  som  aktiverar  denna  förmåga. 
Ingvarsdotter  (2009)  hänvisar  till  Polly  Björk-Willéns  forskning som handlar  om 
barns vardagliga samspel i flera skolor i Sverige och i Australien. Willéns (2009) 
forskning visar att små barn är mycket kreativa i sin språkanvändning och att de lär 
sig  snabbt  vilket  språk  som ska  användas  och  i  vilket  sammanhang.  Hyltenstam 
(1996) nämner att tvåspråkiga barn bygger sina språk parallellt  med varandra och 
menar  att  en  avstannad  utveckling  i  det  första  språket  kan  innebär  ett  avbrott  i 
begreppsutvecklingen hos barnet.  Om ett barn inte lärt sig sitt första språk till en 
viss nivå först, så kommer det inte att kunna lära sig svenska ordentligt (Hyltenstam, 
1996, sid.41). Hyltenstams (1996) formulering säger emot det som Arnberg (2004) 
och Ingvarsdotter (2009) har hävdat dvs. att barn kan utveckla två språk samtidigt. 
Engdahl,  Englund,  m.fl  (2009)  påpekar att  skolan  måste  fokusera  tidigt  på 
mångspråkighet.  Detta  betyder  att  även  studierna  i  andra  främmande  språk  än 
engelskan måste lyftas fram.

Gröning (2006) påpekar i sin avhandling att tvåspråkiga barns identitetsutveckling 
beskrivs ofta som  additiv och  subtraktiv utveckling.  Additiv utveckling kallar hon 
den utvecklingen som främjas i skolmiljöer där kontakten med ett nytt språk och en 
ny kultur leder till att eleven tillägnar sig ett nytt språk och delar av den kulturen utan 
att förlora sitt första språk och sin kultur. Additiv utvecklingen har visat sig vara en 
fördel  för  individen,  både  identitetsmässigt  och  språkligt,  men  också  socialt  och 
kulturellt. Subtraktiv utveckling innebär att majoritetsspråket lärs in på bekostnad av 
det första språket och barnets kultur. Detta sker i miljöer där elevernas andraspråk är 
ett prestigespråk som används i undervisningen och i samhället utanför skolan. Här 
nedvärderas elevens första språk som uppfattas som lågstatusspråk.  

Ladberg (2003) m.fl. menar att ju äldre barnet blir, desto mer skiljer sig inlärningen 
av ett nytt språk från inlärningen av modersmålet. Det nya språket måste barnet först 
förankra i det som barnet gör och ser. Barnet lyssnar först in det nya språket och 
snappar då upp nya fraser, uttryck, ramsor och sångtexter. Arnberg (2004) beskriver 
fyra  viktiga  faktorer  som spelar  en  stor  roll  i  barnets  språkliga  utveckling:  yttre 
förstärkning, vissa medfödda förmågor, en aktiv ansträngning att strukturera världen, 
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viktig samverkan med vårdare och andra. Barnet måste kunna få tid att analysera sina 
erfarenheter och pröva ut sina idéer om hur språket fungerar och då kan barnet skapa 
nya färdigheter. Elever som inte vågar ta risker att göra fel utan använder sig bara  
av ”säkra strukturer” för att uttrycka sina tankar kommer inte att utveckla sitt språk 
och sitt tänkande  (Sjöqvist & Lindberg, 1996, sid.96). Sjöqvist & Lindberg (1996) 
påstår att ett av de problem som dyker upp i skolorna är hur invandrarelever ska ta 
igen det  språkliga och kunskapsmässiga  försprång som deras jämngamla  svenska 
kompisar har. 

Kursplanen  för  grundskolan  (2000)  påpekar  vilket  samband  det  finns  mellan 
modersmål och inlärning av svenska. Där står att lärande är stark förknippat med 
modersmålet, dvs. att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att inhämta 
kunskaper även på svenska. Modersmålet har därför det viktiga uppdraget att stödja 
eleverna  i  deras  kunskapsutveckling.  Skuttnabb-Kangas  (1981)  definierar  vad 
begreppet modersmål  står  för och hon beskrev det så här:  Det första sättet  är  att 
modersmålet  är  det  språk  som  en  person  lär  sig  att  tala  först  och  den  andra 
definitionen är att modersmålet är det språk som en person behärskar bäst. Tredje 
definitionen är att modersmålet är det språk som personen använder mest och sista 
definitionen  är  att  det  är  det  språk  som en  person identifierar  sig  med.  Ladberg 
(2003) anser att om barn har de rätta orden i ett språk så kan de fråga efter de rätta 
orden på ett nytt språk. Om barnet har ett starkt och välutvecklat första språk blir det 
lättare för de att lära sig ett nytt språk menar Ladberg (2003). 

Sjöqvist & Lindberg (1996)  betonar att det finns mycket starka skillnader mellan det 
första  och  det  andra  språket  i  inlärningssituationen.  Forskarna  som  Sjöqvist  & 
Lindberg  (1996)  hänvisar  till  påstår  att  det  första  språket  lär  sig  barnet  genom 
omedveten kunskap om språket, medan inlärning av det andra språket går genom 
medveten kunskap om språket. Den omedvetna kunskapen gör att det första språket 
”sätter sig fast” hos individen och den blir kvar, även om individen slutar använda 
det  som vuxen.  Ett  andra  språk  som individen  lär  sig  medvetet  är  mycket  mer 
beroende av att individen använder det regelbundet och om de slutar använda det så 
finns det stor risk att det snabbt försvinner. 

Arnberg (2004), m fl. skriver att tvåspråkigheten öppnar möjligheter för individen, 
eftersom den ger den tvåspråkiga och tvåkulturella människan fler  möjligheter  än 
den enspråkiga eller enkulturella som t.ex. att arbeta i ett annat land eller lära känna 
människor från ett annat land. Tvåspråkigheten har en positiv inverkan på tänkandet 
eftersom det  skapar  en  bredare  tillgång  till  idéer  och  erfarenheter  då  barnet  har 
kontakt med två kulturer, menar Arnberg (2004). 

Villanueva-Gran (2009) hänvisar till Wallin som hävdar att flerspråkigheten stödjer 
den kognitiva utvecklingen hos barnet. Ett barn som är van att tänka på flera språk 
blir duktig på flexibelt tänkande. Dessa barn lär sig tidigt att se flera alternativ och 
olika vägar, dvs. att det finns flera sätt att se världen på. Arnberg (2004) påpekar att 
pedagoger ska stödja och uppmuntra de föräldrar som har den möjligheten att odla en 
tvåspråkighetsresurs, som är värdefull för både individen, familjen och samhället.
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3.2 Skolan som en ny värld för två/flerspråkiga barn

Gröning (2006) har funnit att 14,5 % av eleverna som gick ut grundskolan 2003 hade 
någon form av utländsk bakgrund. Sjöqvist & Lindberg (1996) menar att situationen 
i en klass med tvåspråkiga elever oftast är annorlunda eftersom där kan det finnas 
elever som redan har utvecklat en balanserad tvåspråkighet. Eleverna som utvecklade 
en balanserad tvåspråkighet har, enligt Sjöqvist & Lindberg (1996), redan utvecklat 
både en god bas i sitt första och sitt andra språk. Det vanliga är dock att tvåspråkiga  
elever med andra förstaspråk än svenska har en mindre utvecklad bas i svenska än  
de elever  som har  svenska som förstaspråk  (Sjöqvist  & Lindberg,  1996,  sid.88). 
Eleverna som har kommit till Sverige i skolåldern har oftast en väl utvecklad bas i 
sitt förstaspråk, men en begränsad språkbehärskning av svenska, menar Sjöqvist & 
Lindberg (1996). 

Sjöqvist & Lindberg (1996) hävdar att en stark förstaspråksbas har visat sig vara en 
stor  hjälp vid andraspråksinlärning.  Elever  som har  gått  några  år  i  skolan  i  sitt 
hemland kan ha stor fördel av sina ämneskunskaper i förstaspråket som de sedan kan 
överföra till det nya språket. Ladberg (2003) påpekar att i förskolan kan barnet klara 
sig bra med ett samtalsspråk med vardagliga ord och uttryck, men i skolan ska barn 
kunna följa undervisningen och då måste barnen ha tillräckliga kunskaper för att det 
ska fungera. Att skolan ska i sin undervisning i svenska som andra språk sträva efter  
att  eleven  utvecklar  sin  fantasi  och  lust  att  skapa  med  hjälp  av  språket,  både 
individuellt och i samarbete med andra (Skolverket, 2000, sid.102). Ju högre upp 
barnet kommer i skolan desto större krav ställs på språket, anser Ladberg (2003). 
Lärare som talar barnets modersmål kan vara ett stöd för barnet genom att förklara 
och hjälpa eleven med förståelsen, menar Ladberg (2003). Villanueva-Gran (2009) 
hänvisar till Benckert som insisterar att flerspråkigheten har fördelar för att det ger 
mycket  mer  än  bara  uppsättning  av  ord,  dvs.  med  språkkunskaper  följer  också 
barnens kunskap om en ny kultur. Pedagoger måste ha en långsiktig planering för hur 
de  ska  arbeta  med  dessa  barn  och  det  ska  de  göra  redan  från  tidig  ålder,  anser 
Benckert (2006).

 För att hitta vägarna till en bra inlärningsituation för invandrarbarnen är det  
viktigt  att  skapa en  atmosfär  med  vilja  att  lära  sig,  ett  behov  av  att  kunna 
svenska, men också en känsla av att det egna språket fortfarande behövs, även  
om det svenska blir det primära i den svenska skolan

 (Benckert, 2006, sid.86). 

Benckert (2006) påpekar att pedagoger bör ta tillvara allt som finns i deras närmaste 
omgivning och att det är  viktigt att vara konkret. Barnen ska kunna se saker i sin 
verkliga miljö och kunna höra språket samtidigt. Pedagoger ska se till att aktivera 
alla sinnen hos barnen. Benckert (2006) hävdar att en öppen attityd från lärarnas sida 
visar att de är intresserade av barnens ursprung och att de förstår att saker och ting 
kan  se  olika  ut,  både  språket  och  kulturen.  För  att  lärarna  ska  skapa  en  bra 
inlärningssituation  krävs  först  en  möjlighet  att  ge  barnen  en  känsla  av  trygghet, 
menar Benckert (2006). Denna känsla skapas bäst, enligt Benckert (2006) när skolan 
har en bra organisation, så att deras elever vet vad de ska rätta sig efter d.v.s. fasta 
ramar och genomtänkta lektioner. 
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Sjöqvist  &  Lindberg  (1996)  anser  att  det  är  viktigt  att  komma  ihåg  att 
andraspråkseleverna inte ska jämföras med de lägst presterande förstaspråkseleverna 
utan  att  pedagoger  ska  ta  ställning  till  om  eleven  har  uppnått 
förstaspråksbehärskning. De har funnit att med andraspråkselever i klassen krävs ofta 
ändringar i innehållet i undervisningen och lärarna måste kunna satsa på mer centrala 
delar och våga gå in på djupet. Benckert (2006) menar att det  lätt att lära ut  en 
massa kunskap som eleverna  inte  kan ta  till  sig om det går för fort  framåt,  dvs. 
barnen behöver höra språket i många olika sammanhang, flera gånger. 

Å andra sidan, skriver Sjöqvist & Lindberg (1996) att andraspråkseleverna kan ha 
förförståelsen som svenska elever normalt inte har. Avgörande för elevernas vidare 
kunskapsutveckling  är  att  skolan  visar  ödmjukhet  och  respekt  i  förhållande  till 
elevernas  tidigare  erfarenheter  och  kunskaper.  Lärarens  förmåga  att  förmedla 
förhållningsätt som rymmer, tillåter och förenar olika perspektiv är avgörande för hur 
andraspråkseleverna ska kunna växa och utveckla en trygg identitet med rötter i flera 
kulturer, menar Sjöqvist& Lindberg (1996). 

Ladberg (2003) påpekar att självförtroende är en hörnsten i en stark identitet  och 
självförtroende  hos  våra  barn  skapas  av  positiva  gensvar,  av  att  bli  sedd,  av  att 
lyckas,  och av höga förväntningar från omgivningen.  Om de vuxna runt omkring 
barnet,  föräldrar,  släktingar,  pedagoger,  tror  att  barnet  kommer  att  lyckas  så 
införlivar vi detta som en tilltro till  barnets egen förmåga, menar Ladberg (2003). 
Gröning (2006) har funnit att sociokulturellt förankrade uppfattningar om sambandet 
mellan språk, interaktion och lärande har blivit betydelsefullt  i  undersökningar av 
flerspråkiga skolmiljöer.  Språket är grundläggande i undervisningen eftersom det  
huvudsakligen är genom språket som olika aktiviteter genomförs och genom språket  
som eleverna lär, redovisar kunskaper och blir bedömda (Gröning, 2006, sid.15). 
Elever  som  inte  har  svenska  som  modersmål  behöver  en  undervisning  som  är 
anpassad för dem och de behöver en undervisning som hör till den språkliga basen 
som är  naturligt  för  dem som “födds  in  i  det  svenska  språket”,  menar  Ladberg 
(2003). 

Ljungberg (2004) hänvisar i sin rapport till Wikström (1993) som skriver att eleverna 
behöver en väl planerad och oavbruten andraspråksundervisning under många år för 
att invandrarelever ska kunna studera på samma nivå som infödda svenska elever. 
Många elever ser andraspråksundervisning som en nybörjarundervisning och när de 
ser att de kan tala bra svenska, vill de inte längre ha den undervisningen.
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3.3 Språkinlärning är inte bara skolans uppgift

Inlärning av majoritetsbefolkningens språk är central för barnens framgång i  
skolan likaväl som för deras föräldrars delaktighet i barnens skola. Sättet som  
det sker på är påtagligt exempel på maktrelationer. Maktrelationer uttrycks bl.a.  
i  barnens motivation att lära sig språket  beroende på dess status, i  lärarnas 
inställning  till  föräldrar  och  deras  kulturella  särdrag  eller  i  majoritetens  
öppenhet för språkliga avvikelser.

( Sjöqvist & Lindberg, 1996, sid.243)

Ladberg (2003) anser att familjen är ett barns viktigaste tillhörighet, d.v.s. familjens 
språk är förknippat med de djupaste känslorna av tillhörighet, trygghet och kärlek på 
ett sätt som ett andra språk sällan blir. Om båda föräldrarna talar samma språk så blir 
det  mest  naturligt  att  fortsätta  tala det  med andra och barnen.  Hyltenstam (1996) 
påpekar att de typiska orsakerna till att ett barn blir begränsat i sitt första språk är att 
den  har bara en eller båda föräldrar med sig, dvs. att barnet inte har några syskon 
eller  kompisar  som pratar samma språk.  Det är  oftast  barnen som för in det nya 
landets språk i sin familj, eftersom det många gånger är så att barnen har mer svenskt 
umgänge än sina föräldrar och då blir de snabbare vana vid att tala svenska. 

Om de två kulturerna värderas lika i hemmet, i skolan, och i samhället i stort  
och  om  tillhörigheter  till  två  kulturer  betraktas  som  lika  värdefull  som 
tillhörighet till en enda kultur, så kommer barn och tonåringar som har kontakt  
med två kulturer att godta bägge istället för att avvisa eller bli avvisade av den  
ena eller den andra.

(Arnberg, 2004, sid.35)

Ladberg (2003)  menar att för att det ska fungera bra med flera språk i familjen är det 
viktigt att föräldrarna accepterar varandras språk och att de inte alltid kan förstå vad 
barnen och den andra föräldern talar om. Samtidigt påverkar föräldrarnas förhållande 
till  det  nya  landet  och  det  nya  språket  barnens  anpassning  och  språkinlärning. 
Föräldrarna blir goda förebilder om de försöker lära sig språket och vill förstå hur 
samhället fungerar och vilka vanor och traditioner det nya landet har, menar Ladberg 
(2003).  

Om föräldrarna tar stark avstånd från landets kultur eller sedvänjor hamnar  
barnen i en känslomässig konflikt. De lär sig att det svenska är något hotfullt  
eller dåligt, samtidigt som de ska försöka leva här och umgås med svenska barn,  
lära sig språket och klara sig bra i skolan 

( Ladberg, 2003, sid.140).  

Ladberg (2003)  hänvisar  till  en lärare  som har  skrivit  att  här i  Sverige har  flera 
svenskalärare och modersmålslärare berättat för henne att deras största bekymmer är 
barn som har föräldrar som levt många år i Sverige,  men hela tiden längtat  hem. 
Deras barn får ingen stark motivation att lära sig språket. Läraren menar att om barn 
har svårigheter med att lära sig språket kan det vara föräldrarnas inställning som är 
problemet, även om detta inte behöver vara medvetet hos föräldrarna eller barnet. 

Sjöqvist & Lindberg (1996) anser att det är självklart att både lärare och föräldrar vill 
barnens bästa, men att det är lika vanligt att olika personer och olika grupper har 
olika föreställningar om vad som är den bästa möjliga framtiden för barnen. Arnberg 
(2004) har funnit tre olika mål för föräldrar som vill uppfostra sina barn tvåspråkigt: 
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passiv, aktiv och hög grad av tvåspråkighet. Passiv tvåspråkighet är när föräldrarna 
pratar  med  och  uppmuntrar  barnet  att  lyssna  på  minoritetsspråk  så  mycket  som 
möjligt. Aktiv  tvåspråkighet  är  enligt  Arnberg (2004)  när föräldrar förutom att de 
själv pratar med barnet, ökar barnets möjligheter att tala minoritetsspråk med andra 
som har detta språk som modersmål. Hög grad av tvåspråkighet innebär att barnet är 
nästan lika duktigt  som infödda talare i båda språken. För att nå alla dessa mål ska 
barnet  ha  mycket  kontakt  med  minoritetsspråk  t.ex.  kan  barnet  få  tvåspråkig 
undervisning  eller  tillbringa så  mycket  tid  som  möjligt  i  länder  där  det  talas 
minoritetsspråk, menar Arnberg (2004). 

Viberg (1991) menar att  åldern har stor betydelse för  inlärningen av ett nytt språk- 
barn lär sig mycket lättare än vuxna, men Arnberg (2004) däremot anser att yttre 
faktorer påverkar andraspråksinlärningen mer än åldern gör och att omgivningen är 
viktig för språkinlärning. Ingvarsdotter (2009) hänvisar till Björk Willén (2006) som 
tycker att människor bör sluta tala om två/flerspråkighet som ett problem. Hon ser 
tvåspråkigheten som en extra tillgång för barnen och tycker  att  för mycket  fokus 
läggs på att barnet ska lära sig svenska. 

Rädslan för att barnen inte ska lyckas är stor och många förskolor påpekar att ”här 
pratar vi svenska”, men det är helt fel att förbjuda barnen tala sitt modersmål, menar 
Björk Willén (2006). Ladberg (2003) påstår att lärare i skolan kan lyfta språket och 
få  positiva  upplevelser  av  barnen  genom  att  de  lär  sig  några  ord  på  barnens 
modersmålsspråk, som t.ex. hälsningsord och andra viktiga ord, ramsor, lekar och 
sånger. Personalen kan även anstränga sig att uttala barnens och föräldrarnas namn 
rätt och inte försvenska dem. Det är sådant som visar både barnen och föräldrarna att 
man respekterar och intresserar sig för dem och deras bakgrund och språk, menar 
Ladberg (2003). 

Ladberg  (2003)  påpekar  att  pedagogernas  kroppsspråk är  en  viktig  del  i  barnens 
språkutveckling, eftersom de visar mycket genom sitt kroppsspråk när de hör ett barn 
tala sitt språk. I dessa situationer är det inte viktigt att den vuxne förstår allt som 
barnet säger, utan att de försöker förstå. Om pedagogerna ryggar bakåt eller stelnar 
till i osäkerhet så blir det en negativ signal till barnet och då upplever barnet både sitt 
språk  och  sin  identitet  som  något  oönskat  och  förbjudet.  Personalen  kan  stärka 
barnets identitet genom att vända sig till deras föräldrar och fråga efter sådant som 
föräldrarna kan som t.ex.  ord på deras  språk,  lekar  de lekt  som barn,  vanor  och 
traditioner i barnets grupp. När föräldrarna bidrar till det som sker i skolan framstår 
de som kunniga och starka förebilder  för sina barn,  skriver Ladberg (2003).  Allt 
tematiskt  arbete i skolan/ förskolan är värdefullt,  eftersom de knyter ihop barnets 
upplevelser och skapar sammanhang som underlättar tanke och språkutvecklingen, 
menar Ladberg (2003).

Ladberg (2003) anser att föräldrar behöver sitt språk för att de ska kunna upprätthålla 
sin auktoritet. Det är svårt att uppfostra sina barn i en annan kultur där föräldrarna 
inte  hör  hemma  och  ännu  svårare  på  ett  nytt  språk.  Därför  är  det  bra  om 
förskolan/skolan stöttar dem i deras föräldraroll. Det kan vara svårt att kommunicera 
med föräldrar som inte kan så mycket svenska och därför är det bra att ha tolk till 
planerade  utvecklingssamtal,  påpekar  Ladberg  (2003),  och  fortsätter  med  att 
pedagoger ska undvika att låta barnen tolka åt sina föräldrar. 
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Alla barn behöver få uppleva att deras föräldrar är auktoriteter och starkare och 
mer kompetenta än de själva. Det är en del av barns trygghet i världen att det är 
så.  Föräldrarna ska vara förebilder för barnen.  Små barn ska inte sättas i en  
situation där de ser sig själva som överlägsna sina föräldrar. 

(Ladberg, 2003, sid.171).  

Föräldrarna behöver bli medvetna om vad de riskerar att förlora om de väljer bort sitt 
språk och om barnen av sin okunnighet och missriktad omsorg gör språkval som de 
sedan ångrar. Det kan hända att föräldrar av personliga eller sociala skäl väljer att 
använda  det  svenska  språket  och  då  är  det  viktigt  att  pedagogerna  stödjer  och 
respekterar detta, skriver Ladberg (2003). Arnberg (2004) menar att många föräldrar 
inte är förberedda på att göra sina barn tvåspråkiga och när de förväntade resultaten 
inte uppnås kan de börja lägga skulden på barnen och sig själva. För den tvåspråkiga 
familjen kan valet  av vilket  eller  vilka språk som ska användas  i  hemmet  eller  i 
barnets undervisning vara en mycket invecklad fråga, menar Arnberg (2004). 

Alla föräldrar vill sina barns bästa. Skillnaderna vad det gäller barnuppfostran, 
kunskapssyn och familjesammansättning är stora mellan invandrargrupper och  
svenskar, men också mellan olika invandrargrupper. Till alla dessa möten behövs 
lyhördhet.

 (Sjöqvist & Lindberg, 1996, sid.106)

Ladberg (2003) hävdar att det finns en del föräldrar som har kunskaper, tid, ork och 
praktiska möjligheter att satsa på sina barns språk. Somliga föräldrar har lätt att ställa 
krav,  att  leta  sig  fram  till  experter  och  att  skaffa  kunskaper,  att  diskutera  med 
personalen på skolan/ förskolan på ett övertygande sätt och att använda sig av de 
möjligheter som finns och välja de bästa bitarna för sina barn. Andra föräldrar är 
tvingade till att arbeta mycket och har arbeten som sliter och tröttar ut dem och då 
har de inte tid och ork över för sina barns språkstimulans. Om föräldrar är isolerade 
och inte har stort umgängeskrets blir det ännu svårare, menar Ladberg (2003). 

Arnberg  (2004) påpekar  att  invandrarföräldrar  har  ett  extra  stort  behov  av 
information om hur de ska vara språklärare åt  sina barn. Under de första åren är 
föräldrarna  det  tvåspråkiga  barnets  enda  språkliga  källa  när  det  gäller 
minoritetsspråk, medan enspråkiga svenska barn har tillgång till många källor för sin 
språkinlärning, menar Arnberg (2004). Ladberg (2003) anser att för att personalen 
ska kunna göra ett gott arbete med barnens språk och identitet behöver de mycket 
kunskaper  om  flerspråkighet  och  kulturfrågor.  Modersmålspersonalen  behöver 
utbildningar och kunskaper om det svenska samhället och svenska förskolan/skolan, 
så  att  de  kan  arbeta  jämställt  tillsammans  med  svensk  personal.  Den  svenska 
personalen behöver också få bearbeta sina känslor inför det som är annorlunda som 
t.ex.  deras  frustration  över  att  inte  kunna prata  med  föräldrarna  som inte  förstår 
språket, menar Ladberg (2003). 

För att kunna möta de flerspråkiga barnen och deras familjer behövs från den 
svenska personalens sida kanske framför allt öppenhet inför det nya och okända.  
Kunskaper kan man skaffa sig, men finns inte öppenheten och nyfikenheten så  
skaffar man dem inte.

( Ladberg, 2003, sid.176 )
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Pramling (1999) påstår att våra barns språkutveckling och identitetsutveckling är två 
saker  som  går  ihop  samtidigt  som  vuxnas  förväntningar  på  sina  barn  har  stor 
betydelse för hur deras liv ska utvecklas. Sjöqvist & Lindberg (1996) nämner hur 
viktigt  det  är  att  hemmet  och  skolan  ses  som två  institutioner  som bygger  upp 
barnens värld. Sjöqvist & Lindberg (1996) menar att föräldrarna inte har så mycket 
makt i skolan idag. Många rektorer anstränger sig för att hitta nya vägar för att få 
föräldrarna mer aktiva i skolans vardag.  
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 SAMMANFATTNING AV BAKGRUNDEN

Arnberg (2004) m.fl. är eniga om att tvåspråkigheten är en tillgång för individen. När 
samtliga forskare som jag har hänvisat till i mitt examensarbetet jämförs upptäcks det 
att  de  flesta  är  positiva  till  modersmålsundervisningen. Detta  beror  på  att 
modersmålet har en avgörande roll i barnets språkutveckling, menar Arnberg (2004) 
m.fl. Skolan måste fokusera på mångspråkighet dvs att andra främmande språk än 
engelska måste lyftas fram. Arnberg (2004) skriver att många av oss använder det 
språket som behärskas bäst. 

Enligt de flesta forskare som jag har hänvisat till  i mitt arbete bör de tvåspråkiga 
barnen utveckla sina modersmål parallellt med svenska samt använda sitt modersmål 
så mycket som möjligt. Om pedagogerna och föräldrarna inte satsar på detta kan det 
lätt hända att barnet kommer efter i sitt språk och kunskapsutveckling.

Det finns få forskare som jag har nämnt som anser att  modersmålet  skulle ha en 
negativ  påverkan  på  andraspråksinlärning  och  att  den  hämmar  den  kognitiva 
utvecklingen  hos  barnet.  Dessa  tankar  kommer  från  tidigare  studier  kring 
tvåspråkighet där forskarna inte har tagit hänsyn till skillnader i social och kulturell 
bakgrund mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn/individer. Forskarna tog inte reda 
på i vilken utsträckning individerna/barnen behärskade sina språk. Arnberg (2004) 
påpekade att  det  inte  var förrän på 70- talet  som forskarna började skilja mellan 
additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Dessa forskare har påpekat att tvåspråkiga barn 
får mer medvetenhet om språklig form och funktion i allmänhet. Forskarna på den 
tiden  ansåg  kodväxling  som  bristande  språkförmåga  och  något  som  var 
problematiskt,  skriver  Arnberg  (2004).  Idag  är  många  forskare  överens  om  att 
kodväxlingen är en möjlighet för barnen att använda sina språk. Tvåspråkiga barn 
kan redan tidigt upptäcka språkets funktion dvs. att flera uttryck kan användas för att 
beteckna en och samma sak, enligt Ladberg (2003) m.fl. En annan förklaring är att 
tvåspråkiga elever är duktiga på flexibelt tänkande. De kan växla mellan två språk 
och de ser flera lösningar på ett problem.

För ett  barn är  andraspråksinlärning en krävande process och ju äldre barnet blir 
desto mer krav ställs det på barnet. Yngre barn ställs inte inför lika stora utmaningar 
som äldre barn gör, enligt Arnberg (2004) m.fl. Enligt forskarna förväntas de inte 
använda  språket  i  lika  krävande  situationer  som  äldre  barn  och  vuxna. 
Undersökningar visar att det kan ta upp till fem år innan de tvåspråkiga barnen har 
utvecklat  andraspråket  så  att  de  kan  följa  med  i  undervisningen  och  ta  till  sig 
innehållet  i  läromedlen.  Att  språkligt  komma  ifatt  sina  klasskamrater  kan  för 
tvåspråkiga barn bero på olika faktorer som t.ex. hur mycket möter barnen svenska 
utanför  skolan?  Hur  mycket  svenska  behärskar  barnen  under  skolstarten? 
Föräldrarnas roll är en viktig del i barnens språkutveckling och detta är något som 
pedagogerna,  enligt  forskarna som jag har  hänvisat  till  i  mitt  arbete,  ska bevara. 
Föräldrarnas  och  skolans  förhållande  till  barnens  språk  påverkar  barnets 
språkutveckling.

Benckert  (2006)  m.fl.  påpekar  att  de  olika  modersmålen  är  en  stor  tillgång  för 
individer  och  samhälle  istället  för  att  pedagoger  ska  se  tvåspråkigheten  som ett 
problem i undervisningen. Problematiken som existerar idag är:



16

− Att tvåspråkigheten anses inte bara viktig för barnet och dennes familj utan den är 
även viktig för hela samhället.

− Svenska barn har ca 8.000-10.000 ord när de börjar skolan och de lär sig flera 
tusen nya ord varje  år.  Invandrarbarn har  inte  8000 svenska ord när  de börjar  
skolan, de kanske inte ens har så många ord på sitt modersmål 

(Ljungberg, 2004, sid. 38).

− Föräldrarna är ofta bekymrade över om barnets tvåspråkighet kan påverka barnets 
språkinlärning negativt. Föräldrarna oroas över att inlärningen av två språk kan verka 
förvirrande för deras barn.

− Läroböckerna i svenska skolor är oftast anpassade till svenska elevers förkunskaper 
och ordförråd och om inte eleverna har hunnit lära sig och inhämtat dessa kunskaper 
blir det mycket svårare för dem att delta i undervisningen. 

−Föräldrarna lägger skuldkänslor på sig själva eller/och sina barn om läroprocessen i 
tvåspråkslärande misslyckas. 

− Idag är det svårt även för svenska föräldrar att följa med och delta i skolans arbete. 
Många ställer sig frågan hur det är för föräldrar med utländsk bakgrund- finner de sin 
plats i en för dem främmande skola? 



17

4 METOD

I  mitt  examensarbete  ville  jag  få  mer  insyn  i  hur  pedagogerna  upplever 
tvåspråkiga/flerspråkiga barns utveckling i skolan. Jag har tänkt dela in mitt arbete i 
tre  delar  som  består  av  skolornas  sätt  att  arbeta  med  två/flerspråkiga  barn, 
litteraturgenomgång om vad forskningen säger om detta ämne samt intervjuerna. När 
litteraturen valdes för examensarbetet används litteratur som är relevant för alla, dvs. 
även de som inte har läst något om barnens tvåspråkighet. Jag vill att alla som läser 
mitt  examensarbete  lätt  ska  kunna  förstå  problematiken.  Som  metod  används 
intervjuer i en kvalitativ undersökning. Trost (2005) beskriver kvalitativa metoder på 
det här sättet: 

Kvalitativa data möts ofta av misstänksamhet då de bygger på små urval och de  
på inga sätt är representativa för befolkningen i statistisk mening.  

(Trost, 2005, sid 16.)

Trost  (2005)  påpekar  att  inom kvalitativ  forskning utgår  intervjuaren från att  det 
finns många verkligheter och att verkligheten är av subjektiv art som behöver tolkas 
istället  för  att  mätas. Vid  kvalitativ  forskning  läggs  tyngden  på  ord  medan  den 
kvantitativa forskningen består av en insamling av numeriska data.  Den kvalitativa 
forskningen är induktivistisk, vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse 
och tolkning, där teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. 

De viktigaste mått i kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet. En god validitet 
innebär att forskaren  vet vad som undersöks, medan en god  reliabilitet innebär att 
forskaren vet att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. Validitet och reliabilitet 
påverkar varandra på så sätt att god reliabilitet är en förutsättning för god validitet. 
För att nå god validitet måste forskaren skapa ett instrument som mäter just det som 
avses att mäta, enligt Patel & Davidsson (1994). Lincoln & Guba (1985) föreslog att 
dessa  termer  i  kvalitativ  forskning  skulle  kunna  ersättas  av  dependability  
(pålitlighet) och consistency (att vara konsekvent). Detta betyder att det inte längre är 
viktigt att en utomstående ska kunna upprepa ”experimentet” utan att den som läser 
arbetet ska tycka att resultaten är förnuftiga utifrån de data som samlats, dvs. att de är 
pålitliga och konsekventa.

Kvale (1997) påpekar att syftet med den kvalitativa studien är att intervjuaren ska 
erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld och samtidigt ha en 
avsikt att tolka deras mening. Genom kvalitativ intervju får jag en möjlighet att ta del 
av intervjupersonernas upplevelse  och erfarenheter  ur deras egna perspektiv.  Min 
tanke är att undersöka vilka metoder lärare/pedagoger brukar använda sig av i sitt 
arbete med två/flerspråkiga barn för att de ska utvecklas positivt. Samtidigt vill jag 
undersöka modersmålets betydelse i skolan, dvs. om det finns något samband mellan 
barnets språk och identitet. Jag strävade efter att få fram vilka möjligheter som finns 
i skolorna för integration av två-/flerspråkiga elever och hur ansvaret delas mellan 
skolan och hemmet.
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4.1 Intervju

Den empiriska delen i arbetet skulle bestå av lärarintervjuer eftersom jag anser att det 
är  mest  relevant  med hänsyn till  mitt  syfte,  dvs.  att  få  lärarna  att  berätta  hur de 
bemöter barn som har ett annat modersmål än svenska. Kvale (1997) skriver att han 
själv ser en vinning i att göra en sådan studie och utgår från den för att komma fram 
till resultatet. Jag har valt att intervjua tre lärare i en grundskola för att få mer inblick 
i  hur de arbetar  språkutvecklande med barn som är två/flerspråkiga.  Säljö (2000) 
menar följande om intervjuer: 

Vad vi får reda på genom att ställa en fråga i en intervju är just vad individen –  
i den aktuella situationen och givet de villkor man uppfattar gälla- finner rimligt  
och önskvärt att säga och/eller vad man i hastigheten kommer på. Dessa säger  
bland annat att om man får en fråga så svarar man. Och man gör detta oavsett  
om man någonsin har tänkt på det som frågan gäller eller inte. Interaktivt sett  
kostar det mindre att svara (och kanske säga något som man inte är särskilt  
övertygad om) än att inte säga något alls (eller säga att man inte är intresserad  
eller bryr sig om just den frågan). 

( Säljö, 2000, sid. 115)

Lärarna som intervjuades fick frågorna några dagar innan så att de skulle få tid att 
titta på dem och tänka igenom svaren. Tanken var att om lärarna får frågorna i förväg 
skulle detta bidra till motivation till att delta i intervjun och få mer genomtänkta svar.
Det som jag tänkte på innan jag valde lärare till intervjun var att jag ville ha de lärare 
som  har  arbetat  i  många  år  med  två/flerspråkiga  barn  och  därigenom  har  stor 
erfarenhet av två/flerspråkiga elever. Min tanke var att använda lärarnas arbete som 
en  idébank.  Jag  har  valt  att  ställa  samma  frågor  till  alla  intervjuade  lärare,  men 
ordningen och vidareutvecklingen kunde se olika ut beroende på intervjuns förlopp. 

Kvale (1997) skriver att intervjun bör inledas med en konkret fråga som sedan kan 
följas  upp  med  utgångspunkt  i  de  svar  som  kommer  fram.  Denscombe  (2000) 
beskriver  vilka  fördelar  det  kan  finnas  med  intervjuer  och  då  menar  han  att 
informationen som vi får från informanterna blir relativt djupa och detaljerade. Att 
genomföra en intervju kräver enkel utrustning och att intervjuerna är oftast flexibla 
eftersom undersökningens  syfte  går  att  ändra  under  intervjuns  gång.  Denscombe 
(2000)  beskriver  även  vilka  nackdelar  en  intervju  kan  innehålla  och  detta  är  att 
intervjuerna  kan  vara  tidskrävande  som  t.ex.  vid  transkribering,  att  det  som 
informanterna säger i det här fallet är sanningen, och sedan om intervjuaren väljer att 
spela in intervjun kan informanten påverkas av bandspelare och med detta kan hela 
intervjun bli tillgjord. 

För att intervjun ska vara av hög kvalitet ska intervjuaren se till att ställa korta frågor 
som leder till långa svar, menar Kvale (1997). Min tanke var att efter att jag har varit 
på skolan och träffat lärarna som har jag har bett om att få intervjua att jag skulle 
skriva ett  litet  intervjuprotokoll  som jag skulle använda som ett  underlag till  min 
intervju (bilaga1). Mitt intervjuprotokoll skulle innehålla min presentation, förklaring 
på hur intervjun skulle genomföras och vilket syfte jag har med min intervju. Jag 
skulle  ställa  10  st.  frågor  (bilaga1)  som jag  tyckte  var  intressanta  för  mig  som 
blivande pedagog. Frågorna som jag ställde till lärarna var öppna och relevanta för 
mitt syfte.
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4.2 Etik

Innan jag gick ut och intervjuade var jag i kontakt med dessa tre lärare och berättade 
om min  studie.  Trost  (2005)  anser  inte  att  intervjuaren ska berätta  vilka  för  och 
nackdelar  intervjun  kan  ha  för  informanter  medan  Kvale  (1997)  hävdar  att 
intervjuaren  bör  berätta  för  informanter  vilka  för  och  nackdelar  intervjun  kan 
innebära. Jag valde att inte berätta för lärarna eftersom jag inte visste vad det kunde 
leda till. De lärare som jag har valt att intervjua arbetar i en förskoleklass, årskurs 2 
och årskurs 3. Alla tre lärare som jag intervjuade arbetar på samma skola och då blir 
det intressant att jämföra på vilket sätt de lärarna arbetar. Även om de arbetar på 
samma skola kan deras arbetssätt vara olika. När jag tog kontakt med lärarna första 
gången bestämde vi när intervjuerna skulle ske och lärarna fick veta att jag skulle 
spela in intervjuerna på en bandspelare. Jag var noga med att meddela att bara jag 
kommer att lyssna av intervjuerna vid transkriberingen. Detta är väldigt viktigt att 
informera om eftersom lärarna då kunde känna sig trygga i situationen och vilja mer 
fritt uttrycka sina känslor och tankar. Både Trost (2005) och Kvale (1997) anser att 
det finns för och nackdelar med inspelning på bandspelaren eftersom det auditiva 
registreras på bandet, medan det visuella inte kommer med. 

Det som jag hade funderat mycket på är att mina intervjufrågor skulle kunna verka 
ledande beroende på hur jag uttrycker mig under min intervju. Kvale (1997) skriver 
att otydlig formulering av en fråga kan inverka på svaret och då menar han att i vissa 
fall kan det vara nödvändigt med en ledande fråga för att  sedan komma åt sådan 
information som hålls undan. I den kvalitativa intervjun bör intervjuaren ställa öppna 
frågor för att kunna pröva tillförlitlighet i den intervjuades svar, men även för att 
kunna säkerställa  och förtydliga sina tolkningar av svar som man har fått,  menar 
Kvale (1997). Personligen så har jag inte tänkt medvetet koncentrera mig på detta 
eftersom det ämne som jag har valt är av en känslig natur, så jag har inte tänkt pressa 
mina intervjupersoner eller på något sätt ifrågasätta deras personliga upplevelser. 

4.3 Databearbetning

Först har jag analyserat materialet utifrån de fyra frågeställningar som jag har ställt i 
mitt syfte. Jag har jämfört det som litteraturen och forskningen säger med detta som 
pedagogerna har redovisat vid intervjun. Mina inspelade intervjuer skrev jag ut för 
att  sedan kunna  analysera.  Kvale (1997) menar  att  vid kvalitativa undersökningar 
måste vi bearbeta en mängd data. Analysen sker genom tolkning, koncentration och 
strukturering. Man kan använda sig av olika metoder beroende på vad som passar 
bäst i det egna studien. Kvale (1997) påstår att analysen är ett hantverk med vilket 
personer kan se deras studieområde med andra ögon och få en annan förståelse. 

Jag  har  delat  in  intervjusvaren  efter  olika  teman.  Detta  har  jag  beskrivit  under 
rubriken  Resultat.  I  mina  utskrifter  strävar  jag  efter  att  uttrycka  de  intervjuade 
lärarnas  upplevelser  och åsikter  i  skriftlig  form på exakt samma sätt  som de har 
uttryckt  sig  muntligt.  Vissa  saker  kändes  nödvändiga  att  omformulera  för  att 
tydliggöra det som annars skulle  låta  otydligt  och svårt  att  uppfatta  för den som 
kommer  att  läsa  mitt  examensarbete.  Kvale  (1997)  skriver  att  det  är  positivt  att 
använda  sig  av  meningskoncentrering  för  att  kunna  avdela  intervjutexterna  i 
naturliga meningsenheter för att sedan kunna utveckla meningarnas huvudtema. Mitt 
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arbete  analyseras  i  huvudsak  med  hjälp  av  meningskoncentrering,  som  innebär, 
enligt Kvale (1997) att arbete delas in i olika steg. Forskaren är den som läser hela 
intervjun för att sedan skapa ett helhetsintryck och sedan fastställer meningarna som 
de  uttrycks  av  intervjupersonen.  Detta  används  oftast  vid  utskrivandet  av 
intervjuerna. Eftersom jag har använt mig av meningskoncenterering uteslöt jag det 
intervjumaterialet som inte hade någon anknytning till mitt syfte.  Bogdan & Biklen 
(1992) påpekar att det analytiska metoden som används i kvalitativ forskning bygger 
på  att  intervjuaren  försöker  identifiera  mönster  och  viktiga  händelser  genom 
upprepad läsning av data som samlats in.  Målet med en sådan analys är att gå mot en 
trovärdig beskrivning  av den undersökta situationen.
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5 RESULTAT

I detta kapitel presenterar jag så objektivt som möjligt mina resultat som jag samlade 
in under mina intervjuer. Svaren presenteras under den rubrik som de passar in bäst .

5.1 Pedagogernas definition av begreppet tvåspråkighet

De tre lärare som jag har intervjuat har definierat betydelsen av begreppet tvåspråkig 
het  likadant.  Tvåspråkighet  är  enligt  alla  tre  lärarna  att  individen  behärskar  eller 
använder sig av två språk. 

Lärare 1: Att man använder sig av två olika språk t.ex. att man har ett språk hemma  
och kanske ett i skolan och bland kompisar. Att man kan använda sig av två språk  
eller flera.

Lärare  2:  För mig är  begreppet  tvåspråkighet  när  någon eller  barn i  frågan då 
behärskar två språk, alltså talar t.ex. svenska i skolan och sitt hemspråk hemma.

Lärare 3: Ja, för mig betyder tvåspråkighet att man behärskar och att man använder  
två språk t.ex. ett språk hemma och ett i skolan eller kanske ett språk med mamma 
och ett annat med pappa.

5.2 Språkets betydelse i undervisningen

Både lärare  1  och  lärare  2  anser  att  språket som utnyttjas  bäst  i  undervisningen 
utöver svenska är engelska eftersom det är det språket som barnen har mest nytta av i 
sitt fortsatta lärande. Alla tre lärare tycker att de är sämre på att använda andra språk 
som  de  inte  behärskar  själva.  Gemensamt  för  alla  tre  lärare  är  att  de  använder 
barnens  modersmålspråk  endast  lite  grann  i  undervisningen.  Barnets  modersmål 
används mest i t.ex. olika tema, att jämföra språkets klang när de läser olika texter 
eller att skriva namn på olika sätt beroende på språket. Alla tre lärarna anser att de 
skulle kunna använda barnens modersmål mycket mer än de gör idag. 

Lärare 1: Ja, man är ju lite dålig på det faktiskt, men jag tänkte till lite och så tänkte  
jag  engelska  är  ganska naturlig  för  det  kan  man ju  använda sedan i  trean när  
barnen läser engelska, även nu kan man göra det, lite räkning, lite färger och sådant  
där lite  spännande,  däremot är man sämre på de språk som man inte behärskar  
själv, men det har hänt någon gång när man har haft ett visst tema t.ex. vänskap  
eller något sånt att man har tagit in ordet vän och liksom haft då hur många olika  
sätt kan man säga vän på. Det har ju kommit på så vis.

Lärare 2: Eftersom vi inte har det så aktuellt så, men det är klart, jag kan väl dra mig  
till minnet sen tidigare, så kanske man har jämfört svenska språket med det språket  
som barnet har, man har gjort jämförelser, man har hittat att det finns låneord, och  
något som jag vet jag gjorde någon gång att jag har bett något barn läsa sin text på 
sitt  hemspråk  och  vi  jämförde  hur  klangen  kan  bli,  hur  olika  samma  text  kan 
upplevas, så har jag gjort någon gång när jag har haft barn som velat använda sitt  
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språk. För närvarande har jag inga sådana som vill vara så tydliga eller känner  
kanske att de behärskar sitt hemspråk så bra, så att de kan översätta en svensk text,  
på så vis. Men sen har man ju känt av om det kommer barn med engelska, då kan  
man ju nyttja det verkligen och då kan ju även barn ha nytta av det.

Lärare 3: Det är inte så lätt att utnyttja de här språken i undervisningen, men det kan  
ju hända t.ex. att man sjunger en sång, en liten enkel sång, att man kan sjunga det  
på olika språk. Det blir ju såna enkla saker, så det blir ju så. Så de här barnen får ju  
visa och berätta, de kan ju få visa hur man skriver sitt namn på deras språk för det  
kan vara väldigt annorlunda t.ex. de arabiska barnen. Sånt är väldigt spännande  
och konstigt att titta på. Då visar man på olikheterna lite.

5.3 Pedagogernas syn på tvåspråkigheten

Alla tre lärarna anser att två/flerspråkigheten är en tillgång för barnet, men att det 
kräver mycket arbete från barnets sida att lära sig två språk. Ett centralt tema som 
kommer  fram angående  pedagogernas  syn  på  tvåspråkigheten  är  att  de  anser  att 
språket är en tillgång. Lärare 1 tycker att språket är en kulturell tillgång som barnet 
inte ska förlora medan Lärare 2 anser att  det är väldigt viktigt  att barnen har sitt 
hemspråk först eftersom inlärning av svenska språket blir lättare. Lärare 2 påpekar 
att om hemspråket inte är fullständigt är det lätt att det ger en dålig svenska. Däremot 
anser lärare 3 att inlärning av detta kräver mycket arbete ifrån lärarens sida som t.ex. 
när lärarna ska ha kontakt med föräldrarna som inte kan svenska. Pedagogerna måste 
använda sig av en tolk.

Lärare 1:  I grunden jag tycker ju att det är positivt för den som är tvåspråkig när  
man väl behärskar alltså, för att det är ju väl tillgång för den, sen kan det ju säkert  
vara svårt för den som är ju tvåspråkig kanske också, kan jag tänka mig det beror på  
hur länge man får ha sitt första språk, alltså jag kan inte det här, men alltså första  
språket är nog viktigt att man håller fast vid och att man liksom håller den vid liv. 

Lärare 2: Alltså, jag känner att det är oerhört viktigt att de har antingen eller, att de 
har sitt hemspråk säkert och befäst då är det lättare att lära in ett språk till. Det  
känns som att det är svårare om hemspråket är inte heller fulltaglig och samtidigt ta 
in ett språk till. Det känner jag en liten svårighet, det ger oftast en dålig svenska 
också. 

Lärare  3:  Alltså  det...  om man ser  till  individen  som är  eller  blir  tvåspråkig  så  
småningom eftersom är det,  det är ju en väldig tillgång. Hela livet  men så här i  
arbetet är ju många barn har ju ingen svenska när de kommer till oss. De har ju  
ingen svenska när de kommer till oss, de har ju bara sitt hemspråk, men de blir ju  
kanske tvåspråkiga så småningom. Det är ju klart, det är ju mer heljobb, vi ska ju ha  
tolk till samtalen, när man ska ha samtal med föräldrarna då måste man koppla in  
tolk. Visst blir det extra jobb. Vi försöker lösa det så gott vi kan. 
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5.4 Tvåspråkighetens påverkan på undervisningen

Lärarnas förhållningssätt är olika. Lärare 1 och 2 har påpekat att det är viktigt med 
uppmärksamhet och att pedagogerna är tydliga. Lärarna påpekar att de måste vara 
noga  med  att  se  att  tvåspråkiga  barn  verkligen  förstår  det  som  de  läser  eller 
undervisas om. Båda lärarna har nämnt hur viktigt det är att inte använda för svåra 
ord. Pedagoger ska hela tiden hitta synonymer och förenkla det som undervisningen 
handlar om, samtidigt som lärare 2 har påpekat att de successivt måste höja ribban. 
Ingen lärare  har  nämnt  att  de tycker  att  tvåspråkigheten  påverkar  undervisningen 
negativt. Lärare 3 ansåg att tvåspråkiga barn snabbt lär sig språket och att för dem 
räcker det att de är med och leker med de andra barnen i gruppen.

Lärare 1:  Det är ju att man måste vara väldigt uppmärksam på att de inte har den 
förståelsen, för att många barn, de visar ju inte att de inte förstår, så att man måste  
verkligen vara på dem och kolla upp att de verkligen förstår då när man läser och  
ha ganska noga genomgångar och ordförklaringar och att man tänker på när man 
pratar, att man använder rak kommunikation, alltså inte för mycket abstrakta ord 
och andra uttryck som är alltså typiskt svenska och inte ironi eller nåt sånt. Man ska 
vara rak och tydlig i det man säger. 

Lärare 2: Det påverkar ju på det sättet att jag som lärare måste vara oerhört tydlig  
och förklara mer än vad jag kan drömma om. Att man får vara så noga och inte ta  
något  för  givet,  så  känner  jag,  att  få  töja  ut  och  hitta  synonymer  och  förenkla  
samtidigt som man höjer ribban, sån tydlighet.

Lärare 3: Jag tycker inte att det är så stora problem utan de här små barnen, de lär  
sig rätt så snabbt. Bara genom att vara med och leka med de andra barnen. 

5.5 Kontakt med föräldrarna

Alla  tre  lärare  säger  att  det  är  viktigt  att  få  med  de  här  barnen  i  gemenskapen 
samtidigt som det är viktigt med föräldrarnas medverkan. Lärarna anser att det är 
viktigt att få med föräldrarna i skolans arbete.  Läraren 1 och 2 påpekar igen att de 
som pedagoger ska vara tydliga medan lärare 3 påpekar att det bästa är att använda 
sig av teckenspråk för att förklara ord. 

Lärare 1: En viktig sak, tycker jag är att det kommer rätt information till hemmet till  
föräldrarna. Och det är ju likadant faktiskt som med många föräldrar till barn att de  
inte frågar om de inte riktigt förstår vad man säger och så kanske det lätt uppstår 
nån missuppfattning. Egentligen, det har jag ju varit dålig med, så skulle man ju  
använda tolk kanske oftare än man gör i samtal och sen åter igen ju då att man är  
väldigt tydlig och att man förklarar. Nu när jag har en engelsk kille, som man inte  
gör med de bosniska barnen, det är ju att jag översätter nu t.ex. veckobrevet, men 
det är ju för att jag kan språket, som t.ex. omdömen.

Lärare 3:  Vi pekar och använder teckenspråk för föräldrarna. De är ju väldigt måna  
om sina barn och de vill att deras barn ska vara med i gruppen och gemenskapen, 
men alltså vi har ju, vi kan ju inte anlita tolk för minsta lilla sak, utan vi måste göra  
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oss förstådda. Jag menar vi får prata en hit och en dit och några kan lite engelska.  
Alltså man får ju liksom lösa problemet allteftersom de dyker upp lite dag för dag.

5.6 Språkets påverkan på tvåspråkiga barns identitet

Lärare 1 påpekar att barnens identitet är olika i hennes klass, men att anledningen till 
detta är okänt. Läraren påpekar att de måste veta hur barnet känner sig och om barnet 
förstår allt som fröken berättar eller deras kompisar säger. Detta påpekar även läraren 
2 och menar att om språket brister så är barn mer osäkra och kanske kommer lite 
utanför gruppen pga detta. Lärare 2 säger att barn som inte har gemensam grund med 
de svenska barnen känner sig ofta utanför och detta märks oftast i skolåldern. Även 
lärare 3 anser att det är en tillgång för barnet om de kan både svenska och sitt eget 
språk och att tvåspråkiga barnen ofta har ett försprång och med detta får de ett bättre 
självförtroende och deras identitet växer.

Lärare 1: Jag kan inte säga att det jämns över om jag tänker på de barn som jag har  
nu som är då tvåspråkiga, så kan jag säga att det är blandat och så vet jag inte 
riktigt vad det beror på. Jag har ju någon som är väldigt tyst och tillbakadragen och  
så kan det bero på, dels är det ju en läggningssak, hurdan man är men sen kan det  
bero  på  att  hon/han  känner  sig  som  om  de  inte  förstår  allt,  sen  kan  det  vara  
kulturens sätt. Men annars så tycker jag att jag har båda sorter alltså jag har också  
de som är framåt.

Lärare 2: Jag tror att vi kanske kan göra... om språket brister så kanske man blir  
mera osäker, man kommer lite utanför gruppen och om man inte har gemensamma,  
vad ska jag säga, erfarenheter som ett svenskt barn, de har ju en grund i sitt barns  
språk, vilket kanske det här barnet inte har som kommer ifrån ett annat land, det  
saknas en gemensam grund. Den, tror jag, kan märkas av i skolåldern och då blir  
man lite utanför och man tar steget tillbaka, inte alltid, men det kan vara så. Jag  
tycker att jag har sett det i de flesta fallen, att självförtroendet blir lite kantstött, men  
får jobba på det lite mera. Det tror jag har sin härkomst i att man är osäker.

5.7  Värdegrundens betydelse i undervisningen

Både lärare 1 och 2 utgår ifrån barnet och allas lika värde i sina klassrum. Lärare 1 
poängterar att det är gemensamma regler som barnen själva har varit med och tagit 
fram. Lärarna betonar att barnen arbetar mycket med texter som sedan leder fram till 
diskussioner. Medan lärare 2 påpekar att sättet som de utgår mycket ifrån i klassen är 
här och nu. Den  läraren tar inte upp hur reglerna är i de olika länder där barnen 
kommer ifrån eller hur det har varit i  Sverige förr. Läraren 2 vill gärna prata om 
reglerna som gäller idag i Sverige, men pedagogerna påpekar att vid olika tillfällen 
brukar de ta upp vissa saker som t.ex. vid religion tar de upp varför man firar jul och 
sedan kanske nämner de andra barnens högtider. Eleverna tar del av varandras tankar 
och  sedan  diskuterar  de  utifrån  dem  olika  tankar.  Läraren  2  nämner  här  att 
föräldrarna som inte behärskar svenska är inte ofta i skolan jämfört med de som har 
svenska språket. Läraren 2 anser att det är svårt att få dessa föräldrar involverade i 
barnens skolarbete. 
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Lärare 1:  Alltså, jag utgår ifrån allas lika värde och sen för att få en gemensam  
värdegrund, alltså, man pratar ju hur vi ska ha det för att få det så bra som möjligt  
och sedan regler som barnen ska följa. Det är ju gemensamma regler och det har ju  
barnen varit med och tagit fram också, så de ska känna att de är med. Sedan är det  
inte  lätt  med  gemensam värdegrund,  man  försöker  genom olika...  man  försöker  
genom såna här dilemma som du vet alltså, man läser upp en liten text om någonting  
som händer och sen får de ju diskutera hur de skulle ha gjort.  Det kan vara en  
konfliktsituation  eller  taskiga,  att  någon  är  taskig,  men  det  är  så  spretigt  med  
värdegrund. Det kan jag känna.

Lärare 2: Ja, just det, det här med värdegrund. Jag försöker utgå ifrån barnet här  
och nu, att nu tar vi reda på vad vi behöver för att vi ska må bra tillsammans. Typ  
gyllene regeln stämmer ju i regel i vilket land man än kommer ifrån. Vi bygger på  
istället,  jag tar inte så mycket på hur det har varit,  jag bygger på nu är vi  här,  
hurdana behöver vi vara tillsammans för att vi ska må bra? Jag känner inte att jag 
fångar upp så mycket ”hur är det där”, där man kommer ifrån och ”hur har det  
varit”, jag kanske bär med mig en inre förståelse själv, men inte så, så att jag är  
tydlig. Jag utgår mest ifrån hur det är här, när jag tänker efter hur jag gör, sen kan  
det  vara  vid  olika  tillfällen  när  i  har  religion  och  när  vi  pratar  om våra  stora  
högtider här, det gör man ju i skolan än så länge, att vi kanske jämför, men vi ser  
det fullt naturligt att det finns många här också som undrar varför vi firar jul, det  
behöver ju inte vara lika här heller, då vi kanske jämför. Det ser vi som en rikedom,  
att vi får ta del utav det. 

Lärare 3: Svår fråga, jag har inte tänkt på det.

5.8 Pedagogernas  förhållningssätt  med  tvåspråkiga  
barnen

Här påpekar alla tre lärarna hur viktigt det är att pedagoger är tydliga i sitt arbete 
med tvåspråkiga  barn,  dvs.  att  de stannar  upp och kollar  så  att  barnen verkligen 
förstår. Läraren 3 påpekar att det är viktigt att ta det lugnt och låta tvåspråkiga barnen 
komma in i gruppen och med detta låta dem känna sig trygga. 

Lärare 1: Ja, jag tycker alltså, man måste sätta sig in i vart de kommer ifrån, lite om  
kulturen och så religion.  Man måste vara medveten om att man ska vara väldigt  
tydlig och att de inte frågar om de inte förstår. Man måste vara på de liksom, så man  
måste  kolla  upp dem. Att  man ska använda tolk  om man misstänker  att  det  inte  
kommer fram budskap och information till föräldrarna.

Lärare 2: Det är typ, det jag har sagt innan. Att det gäller att vara oerhört tydlig,  
förklara ord och aldrig ta något för givet att de förstår och sen absolut stötta och  
visa att det är jättestark och tufft att våga fråga så man inte slutar fråga, utan att  
barnen vågar fråga mig som lärare hur enkelt  ordet än är, det tycker jag är tre  
viktiga saker tydlighet, förklara och stötta så att de vågar. 

Lärare 3: Det gäller ju så att säga att ta det lugnt med de här barnen, de måste få  
komma in först med oss, så att säga och bli en i gruppen, komma in i gruppen och  
känna sig trygg. Det är det viktigaste. 
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5.9 Olika arbetssätt och metoder 

Alla tre lärare påstår att de inte har några speciella arbetssätt med två-/flerspråkiga 
barn. Lärare 1 anser att pedagoger ska använda sig mer av bilder, filmer, och allt som 
har med det visuella tänkandet att göra. Lärare 1 nämner även att pedagoger ska låta 
barnen  arbeta  mycket  i  par,  eftersom det  då  är  lättare  att  komma  in  i  gruppen. 
Läraren 2 däremot har använt sig av en lite annorlunda metod. Arbetsmetoden gick 
ut på  att ha de svaga svenska barnen och två/flerspråkiga barn i en liten grupp där de 
fick ha en specialpedagog som lärare och detta tyckte läraren fungerade bra. De hade 
lite annorlunda arbetssätt än de svenska barnen, men detta var ett positivt sätt att lära 
barnen på.  Läraren anser att  det  är  viktigt  att  de tvåspråkiga barnen är med från 
början. Barnen ska inte bara komma in i tvåan eller trean, enligt lärare 2 och börja 
lära sig bokstavsinlärning. Läraren anser att det inte är rättvist mot barnet, samtidigt 
som de barn som visar att de inte klarar av svenska språket och har stora behov av 
hjälp får gå SV2. Läraren menar att barnet måste få rätt till sin extra svenska. Läraren 
3 anser att det viktigaste är att få med barnen i gruppen, men att det många gånger 
blir svårt pga. barnens seder och traditioner. Läraren menar på att de tar stor hjälp 
från barnen i klassrummet, eftersom de är så glada till att visa och hjälpa till när det 
behövs.

Lärare 1: Ja, det tyckte jag också var en svår fråga, för det är ju kanske så att man  
använder inga direkt speciella arbete, man har ju lite varierat arbete. Man skulle  
kanske göra så att man använder sig mer av bilder, filmer, alltså mer visuellt än  
bara pratet. Det kan man också tänka på att när man jobbar lite mer och jobbar i  
par.  Det är ju inte heller så dumt.  Alltså det som man tänker på när man läser  
frågorna och tänker efter är att man skulle jobba mer med det, så de här barnen  
kommer med och att de blir en i det hela.

Lärare 2: Jag och tillsammans med de övriga, får man väl säga, så som den här  
omgången med barn, jag började med... Då gjorde vi så att vi plockade ut barn med 
tvåspråkighet i en grupp med svenska barn med lite mindre  utvecklat  språk, så de 
fick ju gå i en mindre grupp och hade speciallärare. Där fick de ju träna mer på det  
här med ljud och uttal,  osv. Det behöver ju också svenska barn som har mindre  
utvecklad språk. Det tycker jag är ett bra sätt för det är viktigt att de här barnen är  
med från början, att de är med från förskoleklassen eller årskurs 1, så de får vara 
med i vår bokstavsinlärning. Det upplever jag oerhört svårt, när man inte har varit  
med, utan kommer in i årskurs 2 eller 3 det är så tokigt, det är inte rätt mot barnen.  
Och sedan om det visar sig att de här barnen har stora behov, de måste de ha rätt  
till SV 2, alltså att de får sin extra svenska. Jag har inte haft såna barn på ett tag  
utan det har räckt med den här lilla gruppen, men där arbetade de flesta mer än en  
termin, men därefter klarade de bra som alla andra skrivning och liknande, så det  
var ingen skillnad. Man kunde inte se att det kunde bero på språket. Men jag har ju  
ändå märkt att nu efter 3 år, att just det här med böjningar, vokaler och satsbyggnad  
kan vara lite problem, det är inte helt ok. Man får öva på det.

Lärare 3: Vi försöker få in barnen i gruppen och det är absolut det viktigaste. Jag  
menar, de har ju väldigt, en sak som kan ställa till det är många gånger att de har ju  
olika  traditioner  och  seder  och  hur  man  gör  och  så  här..  Det  är  t.ex.  maten,  
gymnastiken och allting så här. Vad det gäller att få in de i rutiner och vår vardag,  
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det är det som är viktigaste. Det brukar lösa sig. Man använder samma arbete som  
med de andra barnen och jag menar det  är bara att  lotsa in de försiktigt.  Man  
försöker ta hjälp av barnen. För våra små barn när det kommer nya barn många  
gånger så är de väldigt angelägna att hjälpa till och är måna om dem och ska visa  
och ta hand om de lite. Så där kan man faktiskt göra, väldigt mycket, ta hjälp av  
barnen. 
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6 DISKUSSION

I  mitt  diskussionsavsnitt  vill  jag  besvara  mina  fyra  underfrågor.  Genom 
litteraturgenomgång  och  intervjuerna  med  pedagoger  kan  alla  som  läser  mitt 
examensarbete konstatera att pedagoger anser att det är viktigt att alla människor ska 
ha ett bra utvecklat språk för att kunna göra sig förstådda. För att människor ska 
kunna utveckla sitt språk är pedagogernas bemötande en viktig faktor.
 

6.1 Språkets betydelse för lärande i skolan

När barnen börjar skolan kan de ha både positiva och negativa attityder till inlärning 
av ett nytt språk, enligt Ladberg (2003) m.fl. Några barn kan tycka att lära sig ett nytt 
språk är roligt, men andra kan känna att det är krångligt eftersom de har svårt att 
förstå vad lärarna säger. För några barn kan språket vara ett stort problem, men för 
andra barn blir det rutin. Arnberg (2004) m.fl.  hävdar att när barnen har svårt att 
förstå olika begrepp börjar de tappa intresse som sedan kan framkalla ångest och 
dåligt självförtroende. Attityden som barnen får för språkinlärning beror mycket på 
hur  vi  vuxna bemöter  barnens  frågor  när  det  gäller  språket.  Om vi  låter  barnen 
diskutera med oss vuxna och sina kamrater  lär  de sig bättre och då får de större 
ordförråd, enligt olika forskare.  

Alla tre intervjuade lärare var positiva till  tvåspråkigheten.  De intervjuade lärarna 
ansåg att tvåspråkighet är en tillgång för barnet. Lärarna är överens om att det är 
viktigt att barnet kan hålla sitt språk befäst, eftersom då är det lättare för de att lära 
sig ett nytt språk. Om ett språk inte är fullständigt blir det svårare att lära sig ett nytt 
språk, detta enligt de intervjuade lärarna. Detta är också något som många forskare 
som jag har hänvisat till har skrivit om. Ladberg (2003) är en av de som har skrivit 
att en stark förstaspråksbas har visat sig vara en stor hjälp till andraspråksinlärning. 

Tvåspråkiga barn har stora fördelar i att de är tvåspråkiga på många olika sätt. Ett 
barn som är van att tänka på flera språk blir duktig på flexibelt tänkande. De barnen 
lär sig tidigt att se flera alternativ och olika vägar, dvs. att det finns flera sätt att se 
världen  på.  Även  Wallin  (2009)  som Villanueva-Gran  (2009)  hänvisar  till  i  sin 
artikel att hon har funnit studier som visar att flerspråkigheten stödjer den kognitiva 
utvecklingen hos barnet. De intervjuade lärarna säger att barnens identitet är olika 
beroende på deras språkkunskaper. De anser att om språket brister så är det svårt att 
komma in i  gemenskapen.  Barnen blir  osäkra och deras självförtroende blir lågt. 
Ladberg (2003) nämner  även att  lek och samverkan i  en positiv atmosfär  gynnar 
barnets språkutveckling, eftersom det är då barnen pratar med varandra mycket. Det 
är pedagogernas uppgift att skapa goda förutsättningar för ett gott samarbete mellan 
barnen,  menar  Ladberg  (2003).  För  att  pedagoger  ska  kunna  stödja  barens 
identitetsutveckling  måste  de  skaffa  goda  kunskaper  om  flerspråkigheten  och 
kulturfrågor, anser Ladberg (2003).
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6.2 Undervisningens struktur och lärarnas uppdrag

Att lära sig två språk samtidigt kan vara svårt både för vuxna och barn, men ändå är 
det roligt  när  både vuxna och barn får möjlighet att förstå och upptäcka samband 
mellan två eller flera språk. De intervjuade lärare har olika förhållningssätt vad gäller 
tvåspråkighetens  påverkan på  undervisningen.  Två  lärare  anser  att  språket  är  det 
viktigaste verktyg för att inhämta nya kunskaper och de påpekar hur viktigt det är att 
pedagoger är tydliga, medan den tredje lärare anser att det viktigaste är att få barnet 
med i gruppen.  

Pedagoger måste inse att språket är den viktigaste biten i barnens utveckling. Barn 
som inte har utvecklat sitt språk har svårare att följa instruktioner på lektionerna och 
inhämta ny kunskap samtidigt som de har svårare att komma in i gruppen, enligt de 
forskarna som jag har hänvisat till i mitt examensarbete. Sjöqvist & Lindberg (1996) 
anser  att  situationer  i  en  klass  med  tvåspråkiga  elever  oftast  ser  annorlunda  ut 
eftersom där kan det finnas elever  som har utvecklat  en balanserad tvåspråkighet 
vilket innebär att de här eleverna har redan utvecklat en god bas både i sitt första och 
sitt andra språk. Sjöqvist & Lindberg (1996) menar också att när andraspråkselever 
ska  lära  sig  svenska  i  skolan  så  har  de  inte  samma  tid  på  sig  att  lära  sig  den 
grammatiska basen, som när de är små och utvecklar sitt första språk. 

Arnberg (2004) m.fl är överens om att modersmålet spelar en viktig roll i inlärningen 
av det nya språket. I kursplanen för svenska som andraspråk (2000) kan man läsa att  
skolan  ska  i  sin  undervisning  i  svenska  som  andraspråk  sträva  efter  att  eleven  
utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i  
samarbete med andra (Skolverket, 2000, sid.102). Barn som är tvåspråkiga måste få 
mer tid att lära sig språket än enspråkiga, men ändå är det inte mycket svårare för 
tvåspråkiga barn eftersom de språken som barnen lär sig har ofta något gemensamt. 

Ladberg (2003) påpekade att ju äldre barnen blir desto mer skiljer sig inlärningen av 
ett nytt språk från inlärningen av modersmålet. Pedagoger ska låta barnet förankra 
det nya språket med det som de ser och gör. De ska låta barnet lyssna in det nya 
språket,  eftersom  det  är  då  de  snappar  upp  nya  fraser,  uttryck,  ramsor,  och 
sångtexter. Alla sorters kommunikation är viktiga för barnet, detta enligt Benckert 
(2006).  Om  pedagoger  inte  kan  språket  så  kan  de  söka  andra  vägar  till 
kommunikation som t.ex. kroppskontakt, använda sig av musik eller något annat som 
barnet  tycker  är  kul.  Genom kommunikation  utvecklar  barnet  sitt  språk och med 
detta utvecklas barnets tänkande och den får uppmuntran till det sociala livet. Det är 
pedagoger som måste låta barnen lyssna till och tolka andras reflektioner, eftersom 
det är då de lär sig att lyssna bättre och ta emot andras idéer och tankar. En annan sak 
som påverkar barnets tänkande och förmåga att lära sig ett nytt språk, enligt Arnberg 
(2004) m.fl.  är vårt sätt att ställa frågor till  barnen. Frågor som läraren ställer till 
barnen ska vara stimulerande för barnens tankar, eftersom det är då nyfikenhet och 
intresse väcks hos barnen. 

Idag i vår moderna tid har pedagoger stora möjligheter och många olika hjälpmedel 
som de använder i barnens lärande. Alla lärare ska se till att ha varierande lektioner 
och kunna väcka barnens intresse för språk. Detta kan göras på olika sätt: genom lek 
som anordnas både inne och ute, arbete i grupper som leder till att barnen får tänka 
själva  hur  och  vad  de  ska  säga  och  sedan  diskutera  temat  med  sina  kamrater. 
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Pedagoger kan också låta barnen skriva egna sagor och rita till sagorna, detta också 
påpekat enligt Benckert (2006).

De  tre  intervjuade  lärarna har  olika  metoder  och  arbetssätt.  Det  som  lärare  1 
påpekade att pedagoger borde använda sig mer av det visuella, eftersom barnen lär 
sig  bättre  när  de ser  det  som pedagoger  pratar  om.  Benckert  (2006)  hävdade  att 
pedagoger måste ha en långsiktig planering för hur de ska arbeta med dessa barn och 
det ska de göra redan från tidig ålder. Benckert (2006) menar att pedagoger ska ta 
tillvara allt som finns i deras närmaste omgivning och att det är jätteviktigt att vara 
konkret, att barnen ska kunna se saker i sin verkliga miljö och kunna höra språket 
samtidigt. 

Pedagoger  ska se  till  att  aktivera  alla  sinnen hos barnen.  Pedagoger  kan utnyttja 
kläder och föremål för att kunna spela rollspel och dramatisera olika situationer som 
t.ex. läkare som behöver plåster, bandage, sprutor, osv. Andra förslag som Benckert 
(2006)  nämnde  är  världskarta,  så  att  barnen  kan  visa  varifrån  de  kommer,  en 
bandspelare för att kunna lyssna på inlästa texter på svenska, en kamera för att ta kort 
på barnen när de gör olika aktiviteter. Läraren 2 hade en lite annorlunda metod. Den 
läraren hade delat barnen i två mindre grupper. I ena gruppen var det svenska barn 
som var ”starka” elever, medan i den andra gruppen var det ”svaga” svenska barn 
och tvåspråkiga barn.  Enligt den här läraren hade denna metod fungerat väldigt bra, 
men forskningen säger en annan sak. 

Sjöqvist & Lindberg (1996) uttrycker sig så här: Det är viktigt att komma ihåg att 
andraspråkseleverna inte ska jämföras med  de lägst presterade förstaspråkseleverna 
utan att de ska ta ställning till om eleven har uppnått förstaspråksbehärskning. Istället 
ska  pedagogerna  som har  tvåspråkiga  elever  i  klassen  kunna ha  ofta  ändringar  i 
innehållet i undervisningen och lärarna måste kunna satsa på mer centrala delar och 
våga gå in på djupet. Den tredje  läraren  anser att pedagoger ska ta det lugnt med 
barnen och låta dem komma in i gruppen först. 

6.3 Pedagogernas syn på relationer mellan modersmålet  
och barnens lärande av svenska

Skuttnabb-Kangas  (1981)  skriver  att  det  finns  olika  definitioner  på  begreppet 
tvåspråkighet och han anser att enligt kompetenskriteriet är graden av behärskning av 
båda språken ett mått om en person är tvåspråkig eller inte. Tvåspråkighet är inte ett 
entydigt begrepp. Olika forskare har skilda uppfattningar om hur bra en person måste 
kunna behärska sina två språk för att sedan kunna kallas för tvåspråkig.

Arnberg (2004) anser att om barnet ska utveckla en positiv tvåspråkighet dvs. där 
båda språken utvecklas,  krävs det  att  barnet  får  möjlighet  att  tala  och höra båda 
språken. Förmågan att tala ett språk försvinner snabbt om det inte underhålls.

De  intervjuade  lärarna  anser  att  barnets  förståelse,  trygghet  och  att  låta  barnen 
komma in i gemenskapen är viktiga delar i barnens utveckling.  Pedagoger kan väcka 
intresse hos tvåspråkiga barn genom att de lär sig barnets namn och ”hej” på dess 
språk. Lärare 3 har påpekat att de har använt barnens modersmål på enkla sätt som t. 
ex. när de sjunger en sång, att barnen visar och berättar på sitt språk, att barnen får 
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skriva sitt  namn eftersom detta  är  något som kan vara annorlunda särskilt  för de 
arabiska barnen. Ladberg (2003) är en av forskarna som påpekar att om barnet hör 
olika språk i  olika miljöer,  kommer  deras  ordförråd att  växa både vad det  gäller 
familjens språk som används hemma och skolans språk som används på skolan. Det 
är  viktigt  att  pedagoger  stärker  barnets  modersmål  och  ibland  räcker  det  att 
pedagoger bara tar sig tid och visar intresse för deras modersmål, eftersom det är då 
barnen ser att  deras modersmål  är  något  viktigt  och accepterad  av skolan,  enligt 
forskarna. 

Det finns två olika sorters barn som kan undersökas. Några har kommit till Sverige 
efter  deras  modersmål  hade  etablerats  och  de  kunde  lära  sig  sitt  andra  språk 
successivt. Dessa barn talar sitt modersmål hemma och svenska i skolan. Sedan finns 
det tvåspråkiga barn som är födda i Sverige, men deras föräldrar kommer från ett 
annat land och det  är  dessa barn som talar  ett  annat  språk än svenska inom sina 
familjer. Dessa barn lär sig svenska parallellt med sitt modersmål och de räknas som 
simultant tvåspråkiga, enligt Skuttnabb & Kangas (1981). 

Barnen får positiva attityder till språkinlärningen genom att vuxna uppmärksammar 
språket  i  deras  vardag.  Barn  med  utländska  föräldrar  får  oftast  svårt  att  lära  sig 
svenska och enligt Arnberg (2004) beror detta på att de inte får möjlighet att komma 
i  kontakt  med  det  svenska  språket  utanför  hemmet.  Det  är  viktigt  att  pedagoger 
möjliggör för barnen att upptäcka och se hur deras språk utvecklas. Det är vi vuxna 
som ska låta de få tilltro till sitt eget tänkande och det är också viktigt att pedagoger 
låter barnen undersöka och använda språket i olika situationer i livet.

Vuxna ska vara med och stötta barnen i deras språkutveckling, eftersom barn som får 
beröm och positiva upplevelser ifrån oss vuxna bygger ett positivt självförtroende, 
enligt de olika forskare. Pramling (1999) anser att våra barns språkutveckling och 
identitetsutveckling är två saker som går ihop. Vuxnas förväntningar på barnen har 
stor betydelse för hur deras liv utvecklas. Barnen gör som vi vuxna gör och de beter 
sig  mot  oss  så  som  vi  vuxna  gör  mot  dem.  Ladberg  (2003)  påpekar  att 
självförtroende är en hörnsten i en stark identitet och självförtroende hos våra barn 
skapas av positiva gensvar, av att bli sedd, av att lyckas, och av höga förväntningar 
från  omgivningen.  Om  de  vuxna  runt  omkring  barnet,  föräldrar,  släktingar, 
pedagoger, tror på att barnet kommer att lyckas så införlivar vi detta som en tilltro till 
barnets egen förmåga, menar Ladberg (2003).

Lärare i skolan ska lyfta barnens modersmål och se till att få positiva upplevelser av 
språket  genom  att  de  lär  sig  några  ord  på  barnens  modersmålsspråk,  som  t.ex. 
hälsningsord och andra viktiga ord, ramsor, lekar och sånger. Lärarna ska anstränga 
sig att  uttala  barnens och föräldrarnas namn rätt  och inte försvenska dem, menar 
Ladberg  (2003).  Det  är  sådant  som  visar  både  barnen  och  föräldrarna  att  man 
respekterar  och  intresserar  sig  för  dem  och  deras  bakgrund  och  språk,  menar 
författaren.
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6.4 Ansvarsfördelningen mellan hem och skola

För att barnen ska utvecklas är det viktigt att få med föräldrarna till skolan och visa 
dem hur skolan i det nya landet fungerar. Med detta visar pedagoger respekt både för 
barnen och deras föräldrar. Ladberg (2003) skriver för att pedagoger ska kunna möta 
de flerspråkiga barnen och deras familjer behövs det framförallt öppenhet inför det 
nya och okända som barnen möter. För att barnen ska kunna inhämta kunskaper ska 
pedagogerna vara öppna och kunna väcka nyfikenhet  både hos  barnen och deras 
föräldrar. 

De intervjuade lärarna anser att kontakten med föräldrar är oerhört viktigt samtidigt 
som de vill få föräldrarna mer engagerade i skolans arbete. Det är de som hjälper 
barnet att utveckla två språk parallellt, men pedagoger får inte lägga för stort ansvar 
på  föräldrarna.  Att  arbeta  med  barn  som är  tvåspråkiga  är  en  stor  utmaning  för 
pedagogerna. Det är pedagoger som måste motivera föräldrarna att prata sitt språk 
hemma  och  med  detta  skapa  en  stadig  grund  att  stå  på.  Att  skapa  ett  positivt 
förhållningssätt mellan hem och skola är viktigt för barnens trivsel. Ladberg (2003) 
påpekar att barn inte lär sig språket bara för att det talas runt omkring och det räcker 
inte att språket finns i rummet. Det måste få en känslomässig betydelse för barnet 
dvs. att kärlek, värme och vänskap är motorn. Familjen och lekkamraternas språk är 
det språk som barnet först lär sig, menar Ladberg (2003).

När en familj kommer till ett nytt land är det inte så lätt att följa alla nya regler som 
gäller.  Pedagogerna är de som ska tydliggöra både för barnen och föräldrarna vilka 
regler som gäller i den svenska skolan, eftersom det inte är säkert att samma regler 
gäller i de olika länderna som barnen kommer ifrån. Både lärare och föräldrar ska 
försöka följa samma regler. Ibland kan det uppstå svårigheter av olika skäl, men om 
man  sätter  sig  i  barnens  situation  blir  det  lättare  att  förstå  varför  svårigheterna 
uppstår, enligt Ladberg (2003). 

Många författare har påpekat att det finns ett samband mellan föräldrarnas syn och 
barnens tvåspråkighet. Antingen träffar pedagogerna föräldrar som är stolta över sitt 
språk och sin kultur och som försöker lära sina barn modersmål och underskattar det 
nya språket eller så  möter de  föräldrar som är stolta över sitt språk och sin kultur, 
men  är  ändå  positiva  till  inlärning  av  det  nya  språket.  Det  viktigaste  i  barnets 
språkinlärning är att föräldrarna är positiva till barnets språkinlärning, eftersom det är 
de som bygger två språk parallellt.  I mitt examensarbete hänvisar jag till  Arnberg 
(2004) som beskriver de tre olika mål som kan vara bra att veta för alla föräldrar som 
vill uppfostra sina barn tvåspråkigt. Detta är något som alla pedagoger och föräldrar 
kan ta till  sig för att  kunna bemöta tvåspråkiga barnen och deras föräldrar.  Även 
Ladberg (2003) hävdar att dåliga relationer mellan lärare, elev och föräldrar försvårar 
lärandet för eleven. En pedagog som kan skapa en bra relation med sina elever lägger 
en god grund för undervisningen. 

Pedagogerna måste veta att tvåspråkiga barn lär sig sitt modersmålet först för att de 
sedan ska lära  sig  svenska  och det  är  något  som de  flesta  forskare  som jag  har 
hänvisat till har hävdat.  Om ett barn inte lärt sig sitt första språk till en viss nivå  
först, så kommer det inte att kunna lära sig svenska ordentligt  (Hyltenstam, 1996, 
sid.41).  
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När barn lär sig ett nytt språk är det mycket som de måste ta till sig för att de ska 
kunna kommunicera. För pedagogerna i den svenska skolan är det inte alltid lätt att 
bemöta barnen som är tvåspråkiga. Anledningen till detta är att även  lärarna behöver 
få  bearbeta  sina  känslor  inför  det  som  är  annorlunda  och  nytt  som  t.ex.  deras 
frustration om att inte kunna prata med föräldrarna som inte förstår språket, menar 
Ladberg (2003).  

Många  forskare  som  jag  har  hänvisat  till  har  påpekat  att  det  som  behövs  från 
pedagogernas  sida  är  framförallt  öppenhet  inför  det  nya  och  okända  och  att 
pedagogen ska vara nyfiken för att inhämta nya kunskaper om de nya kulturer och 
nya språk som man möter. Det är med öppen attityd som pedagogerna visar att de är 
intresserade av barnens ursprung och att de förstår att saker och ting kan se olika ut, 
både språket och kulturen. 
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7 SAMMANFATTNING 

Resultaten i min studie kan sammanfattas på det här sättet

• Pedagogernas inställning till tvåspråkigheten är mestadels positivt och lärarna 
ser det mer som en tillgång än som ett problem. Det finns vissa negativa aspekter 
som kan motverkas genom lärarnas medvetenhet om språken.

• Pedagogernas  uppfattningar  kring  tvåspråkigheten  är  att  lärare anser  att 
budskapet  som lärs ut  måste  vara tydligt  och de anser att  föräldrarnas roll  är 
viktig.  Det som lärarna påpekade var att  de skulle kunna använda sig mer  av 
material som har samband med barnets visuella tänkande. 

7.1  Slutsatser

Det  finns  olika  sätt  att  se  på  tvåspråkiga  barn  i  dagens  samhälle.  Ett  sätt  är  att 
samhället ser två/flerspråkiga barn som en belastning. Ett annat sätt är att  se dessa 
barn  som  en  värdefull  resurs  för  samhället.  Varje  människa  har  olika  synsätt 
angående tvåspråkiga barn och detta kan bero på många olika faktorer. Föräldrarna 
har  en avgörande betydelse  för barnens framtid och detta är något som lärarna har 
påpekat även vid mina intervjuer.

Vissa  föräldrar  är  oroliga  för  barnens  språkutveckling  och  de  anser  att  barnets 
hemspråk kan ha negativa effekter vid inlärning av det nya språket. Detta är något 
som föräldrarna själva har kommit fram till, men Arnberg (2004) m.fl. säger annat. 
Orsaken till  att  vissa  barn som har  utländska  föräldrar  får  problem med  svenska 
språket är oftast att de inte får möjligheter att komma i kontakt med svenska språket 
utanför hemmet, enligt Arnberg (2004). Nu när jag har skrivit om tvåspråkigheten 
hos barn ser jag tydligt att föräldrarnas syn på modersmålets betydelse och det nya 
språket påverkar barnet. Människor som är stolta över sin etniska bakgrund ser sällan 
ner på sitt språk och dessa föräldrar ser positivt på modersmålsundervisningen.

Sedan finns det en annan grupp av föräldrar som har en överdriven respekt för det 
egna språket och kulturen och med detta underskattar svenska språkets betydelse. I 
de  här  fallen  finns  det  risk att  barnet  inte  lär  sig  språket,  vilket sedan försvårar 
barnets  integrering  i  samhället.  Föräldrarnas  syn  kan  i  värsta  fall  leda  till 
främlingsfientlighet  som  leder  till  segregation  i  samhället.  Ett  negativt 
förhållningssätt till svenska språket leder till det att barnet inte lär sig sitt modersmål 
flytande.  Risken  blir  som Arnberg  (2004)  påpekar  att  barnet  inte  kan  något  av 
språken bra.

Det är inte bara föräldrarnas syn på språket som påverkar barnets språkutveckling. 
Det  är  etablissemangets  syn  på  invandring  som  i  sin  tur  påverkar  allmänheten. 
Pedagoger påverkas också av mediernas debatter om barn med utländsk bakgrund. 
De pedagoger som jag intervjuade hade en positiv inställning till flerspråkighet. En 
tredje grupp av människor som har utländsk bakgrund väljer en mer rationell väg att 
gå, att samhället inte ska se modersmålet som ett problem inför lärande av det nya 
språket.  Samhället  och  skolan  ska  se  vikten  av  det  svenska  språket  för  barnens 
integration i samhället och deras framtid. Människor som har ett bra självförtroende 
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och  god  kännedom  om  sin  egen  kultur  ser  modersmålet  som  något  positivt. 
Integration i det nya samhället kan underlättas om människor kan flera språk och 
med  detta  blir  mer  integrerad  i  samhället.  Ett  problem som påverkar  barn  med 
utländsk bakgrund är om föräldrarna är arbetslösa och om detta ger brister vad det 
gäller barnens kunskaper i svenska. Deras möjligheter att få kontakt med samhället 
minskar  och  med  detta  försvåras  språkutvecklingen.  Motståndet  till 
modersmålsundervisning varierar beroende på språkets status. Om det handlar om ett 
västerländskt  språk  är  det  ett  språk  med  status,  men  gäller  det   bosniska  eller 
albanska är det större motstånd.

Det  som  jag  saknar  hos  de  intervjuade  svensklärarna är  filmvisningar  på 
modersmålet, där barnen får lyssna på språket och med detta lära sig ett nytt språk på 
ett  roligt  sätt.  Även sagor  på  olika  språk  kan  vara  intressanta  för  barnen.  De är 
viktiga för barnets ordförråd. Skolarbetet kan skilja sig på olika sätt på olika skolor, 
men föräldrar som kommer från andra länder har lite annorlunda uppfattningar om 
skolans verksamheter. I invandrarnas ögon är lärarna de som styr skolans arbete och 
det är de som bestämmer vad som ska göras. I den svenska skolan arbetar eleverna 
mycket på egen hand och de är inte alltid under lärarens övervakning. I Sverige har 
eleverna inflytande över sitt eget arbete i skolan och läraren anses inte har samma 
auktoritet som i sina hemländer.

Pedagogernas uppgift  är  inte  att  bara att  lära  ut  och hjälpa tvåspråkiga elever  att 
utveckla sitt språk. En pedagog måste kunna bemöta barnet på rätt sätt och det är det 
första mötet som avgör hur barnets skolgång kommer att se ut. Om pedagogerna är 
medvetna om de skillnader som finns i de olika kulturerna är de beredda att bemöta 
både barnet och deras föräldrar på rätt sätt. 
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BILAGA 1
Intervjuprotokoll

Så här skulle min presentation se ut: 

Jag heter Jasmina Asic och är 31 år. Jag läser min sista termin på Lärarutbildningen i 
Kalmar. Just nu skriver jag mitt examensarbete om tvåspråkighet hos barn och vill nu 
undersöka hur lärare bemöter elever som har ett annat modersmål än svenska som 
samtidigt är min huvudfråga. Under intervjun kommer jag att spela in samtalet för att 
jag sedan ska kunna komma ihåg det som Ni har berättat och kunna skriva era svar i 
mitt examensarbete precis så som Ni har redovisat muntligt. Men jag poängterar här 
att det är bara jag som kommer att lyssna på samtalet. 

Mina frågeställningar kommer här:

1. Vad tänker du på när du hör ordet tvåspråkighet?

2. Kan  du  beskriva  hur  du  anser  att  barnens  olika  språk  kan  utnyttjas  i 
undervisningen?

3. Kan du berätta lite hur du som lärare ser på två/flerspråkigheten?

4. Hur upplever du att två/flerspråkigheten påverkar undervisningen?

5. Skulle du kunna beskriva lite vilka svårigheter kan man upptäcka hos barn 
med utländsk bakgrund vid inlärning av det nya språket?

6. Kan du berätta vilka krav som ställs på dig som lärare?

7. Skulle du kunna berätta på vilket sätt anser du att språket påverkar barnens 
identitet?

8. Hur ser du att språket kan påverka barnens integration i samhället?

9. Kan du beskriva lite mer om hur du arbetar som lärare för att skapa gemensam 
värdegrund?

10. Hur ser det ut på den här skolan, dvs vilka olika arbetssätt och metoder väljer 
Ni att arbeta efter för att stimulera två/flerspråkiga barns utveckling i skolan?

Tack för att Ni ville ställa upp på min intervju!
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