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Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvecklande undervisning kan 

utformas och vilka faktorer i undervisningen som bidrar till effektivt lärande för 

flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i två klasser i årskurs tre på två 

olika skolor i Sverige. De metoder som används i denna studie är intervjuer och 

observationer av flerspråkiga elever och lärare.  

 

Resultaten av denna studie visar bland annat att språkbad, kodväxling, flerspråkighet 

som resurs och samarbete mellan modersmåls- och klasslärare är faktorer som 

möjliggör effektivt lärande för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Det har även synliggjorts vilken betydelsefull roll modersmålsundervisning har som 

är förlagd till skolan på ordinarie skoltid. Detta skapar en bättre organisation av 

modersmålsundervisningen som öppnar upp för samarbete mellan modersmåls- och 

klasslärarna. Det behövs även ökning av lärarnas kompetens för att kunna möta 

språklig och kulturell mångfald i klassrummet.  
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1. Inledning 

Språk finns med i allt man gör vare sig det är verbalt eller icke-verbalt. Ett rikt och 

varierat språk medför att man får en kulturell identitet och får ett ”redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, 2011, s. 222 ). Det vill säga man utvecklar ett 

sätt för att kunna uttrycka sina känslor och tankar, men även kunna förstå ”hur andra 

känner och tänker” (s.222). Att ha ett utvecklat och starkt språk är av stor vikt ”för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts” (a.a). 

 

Det finns pedagogiska och didaktiska skäl för att sträva efter att skapa en skola för 

alla, där alla har möjlighet att tillägna och lära sig nya saker, där mångfald och 

olikheter ses som tillgång, och där pedagoger skulle vinna på att se flerspråkighet 

som en resurs när man planerar och genomför lektioner. Det som är viktigt att veta är 

hur barn tillägnar sig språk och hur man skapar en lärandemiljö som inspirerar till 

lärandet. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvecklande undervisning kan 

utformas och vilka faktorer i undervisningen som bidrar till effektivt lärande för 

flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i två klasser i årskurs tre på två 

olika skolor i Sverige. 

 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

För att uppnå syftet med denna studie använder jag mig av följande frågeställningar:  

 

- Hur ges flerspråkiga elever sin modersmålsundervisning rent pedagogiskt och 

organisatoriskt?  

- Hur betraktas flerspråkighet av lärarna? 

- Finns det samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna, och hur är det i så 

fall utformad?  

- Hur arbetar lärarna för att ge flerspråkiga elever förutsättningar att utvecklas? 
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2. Forskningsbakgrund 

I detta kapitel presenteras flerspråkighet, språktillägnande, den unga hjärnan, 

modersmål och undervisning, språkbad, kodväxling, flerspråkighet som resurs och 

samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna. Dessa begrepp kommer att 

genomsyra denna studie. 

 

2.1 Flerspråkighet 

Flerspråkighet innebär att man har tillägnat sig mer än ett språk. Det finns två olika 

sätt att tillägna sig språk: De två är simultant och successivt tillägnande (Einarsson, 

2009, s. 95). När det handlar om att beskriva barn som talar fler språk än ett, har jag 

medvetet valt att använda begreppet flerspråkighet. 

Den simultana språktillägnande innebär att ett barn tillägnar sig två eller fler språk 

parallellt från födseln och många anser att gränsen för simultant språktillägnande går 

vid treårsåldern. Barnet utvecklar språken som ett enspråkigt barn utvecklar sitt 

modersmål, på så sätt får barnet flera modersmål, medan vissa forskare hävdar att 

gränsen för den simultana språktillägnande går vid fem års ålder, precis som 

Lagercrantz & Olson (2012, s. 165). De menar att de språk som barn har tillägnat sig 

före fem års ålder kommer de kunna behärska flytande och grammatiskt korrekt.  

Den successiva språktillägnande innebär att ett barn tillägnar sig först ett språk och 

vid eller efter treårsåldern börjar tillägna sig ett eller flera andra språk. På så sätt blir 

det första barnets förstaspråk (modersmål) medan de andra språken som det 

tillägnar sig blir andraspråk. 

Barn med flera förstaspråk (modersmål) utvecklar sina språk parallellt utan att de 

påverkar varandra, den språkutveckling som sker är som för enspråkiga barn 

(Håkansson, 2003, s. 116). Skillnaden är bara att det sker två eller flera ”separata 

processningssystem med separata grammatiska och lexikala procedurer” (s. 117). 

När det handlar om språktillägnandeprocesserna (se figur 1 på nästa sida) kan man 

dela in dessa i två stora processer beroende på när och hur man tillägnar sig språk 

(Håkansson, 2003, s. 145). 
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Figur 1: Simultan och successiv tillägningsprocess (Håkansson, 2003, s.145, efter Viberg, 1987) 

 

Om ett barn tillägnar sig språk före tre års ålder brukar man benämna det som 

förstaspråkstillägnande (förstaspråkinlärning) och om ett barn tillägnar sig språk 

efter tre årsålder brukar man benäma som andraspråkstillägnande 

(andraspråksinlärning). Dessa två olika språkprocesser kan man dela in i ytterligare 

två processer. Förstaspråkstillägnande kan ske på två olika sätt; ett barn tillägnar sig 

ett språk och blir enspråkig medan ett annat barn tillägnar sig flera språk parallellt 

med varandra och blir simultant flerspråkigt, vilket innebär att barnet får flera 

modersmål. När det handlar om andraspråkstillägnande kan även denna 

språkprocess ske på två olika sätt; ett barn kan bli flerspråkigt när barnet tillägnar 

annat språk i det land där språket talas och blir successivt flerspråkigt medan ett 

annat barn blir flerspråkigt när barnet tillägnar sig annat språk utanför 

målspråkslandet, vilket innebär att barnet formellt tillägnar sig språk och blir 

successivt flerspråkigt på detta sätt som till exempel tillägnandet av engelska, 

spanska eller franska i skolan. 
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2.2 Språktillägnande  

När det handlar om barn och språktillägnande skiljer barns tillägning ifrån hur vi 

vuxna tillägnar oss ett nytt språk. Barn jämför inte det nya språket med sitt 

modersmål/ sina modersmål, så som vi vuxna gör. Abrahamsson (2009, s. 118 -120) 

nämner att andraspråksforskaren Krashen menar att barn lär sig genom tillägnande 

av ett språk, vilket innebär att barnen fokuserar mer spontant på språkets innehåll 

och betydelse än språklig form, vilket innebär att det sker i en naturlig och 

omedveten språkprocess och lärandemiljö. Det tyder på att ord och meningar 

tillägnas ”i meningsfulla sammanhang, snarare än genom översättning” (Håkansson, 

2003, s. 120). Lundberg (2010, s.24 & 26) lyfter fram att man istället för att översätta 

och förklara på svenska kan man använda sig av kroppsspråk, rörelsesånger, lekar, 

bilder etc. när eleverna får bekanta sig med det nya språket för att göra språket mer 

förståeligt. Resultaten medför att barnen tillägnar sig språket ungefär som när man 

tillägnar sig sitt modersmål. Därför är det viktigt att mötet med språket blir en 

”lustfylld upplevelse” (Ladberg, 2003, s. 153) och att eleverna ”bekantar sig med 

språkets ljud och uppbyggnad” (s.153). Därigenom undviker man en arbetssam 

process och risken att barnen förlorar motivation och språkglädje till att vilja tillägna 

sig det eleverna hör och upplever i klassrummet (Lundberg, 2010, s. 24). Där igenom 

barnen får en helhetsförståelse av språkprocessen. 

Det är viktigt att vara medveten om att den ”språkliga kommunikationen alltid sker 

på olika nivåer samtidigt” (Ladberg, 2003, s. 91). Ena nivån är den bokstavliga och 

den andra är metanivå. När det gäller den bokstavliga är det innehållet som man vill 

föra fram, att kunna läsa mellan raderna i en bok eller att kunna förstå vad en annan 

person menar, när personen t.ex. säger: ”Vad instängt det är här”. Om man förstår 

vad personen menar så har man förstått att personen önskar att någon öppnar 

fönstret för att vädra rummet medan metanivån innebär att tolka hur relationen eller 

samarbetet ska fortlöpa i kommunikationen, t.ex. genom att tolka andras beteenden, 

känslor och kunna ge respons. Metanivån är något vi använder oss av i den största 

delen av vår ständiga kommunikation. 

Det är mer komplext och dynamiskt att lära sig att tala på ett annat språk, eftersom 

man använder flera processer samtidigt. De processer som sker är kognitiva, fysiska 

och sociokulturella (Burns, 2013, s. 166). Kunskaper och färdigheter i språket gör att 
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man kan använda dessa processer allt snabbare ju säkrare man blir i det talade 

språket. Därför är det viktigt att lära sig strategier för att tala och få möjlighet att få 

uttrycka sig i klassrummet. Där det finns en lärare som har ett syfte och kan vägleda 

eleverna medför det att eleverna har möjlighet att tillägna sig de kunskaper och 

färdigheter som krävs. Sedan undviker eleverna att bara ”göra” talande verksamheter 

där de inte tillägnar sig nödvändiga strategier som är av stor betydelse (a.a.). En 

strategi kan vara att alla elever tillsammans får tala i kör så även de som inte vågar 

uttrycka sig stärker sitt självförtroende och sitt uttal genom denna gemensamma 

talsituation (Lundberg, 2010, s. 21). En annan strategi är att skapa ett tryggt, positivt 

och uppmuntrande klimat i klassrummet (s. 21). 

Ett bra stöd för pedagoger i talandesituationer i klassrummet är att använda sig av en 

så kallad Språkcirkel (se figur 2 på nästa sida) som syftar till att hjälpa läraren att 

vägleda sina elever in i språkets värld genom ett antal nyckelbegrepp. När man 

planerar lektioner enligt denna talundervisningscirkel kan man vägleda och 

möjliggöra tillägnandet genom att läraren är närvarande i dessa processer och kan 

korrigera eleverna precis som en förälder gör när den vägleder ett barn in i 

språkvärlden.   
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Figur 2: The Teaching – Speaking Cycle (Burns, 2013, s. 172) 

Språkcirkeln som kan ses i figuren ovanför består av sju olika steg; Det första innebär 

att man ska fokusera elevernas uppmärksamhet på att tala. Den andra att ge eleverna 

inflöde och/eller guidad planering. Den tredje innebär att genomföra olika 

taluppgifter. Den fjärde att man ska ha fokus på språk/färdigheter/strategier. Den 

femte att upprepa taluppgifter. I den sjätte vägleds och uppmuntras eleverna till att 

reflektera, för att de ska få möjlighet att diskutera och reflektera över vad de har 

tillägnat sig, men även bli medvetna hur de andra reflekterar. Det sjunde och sista 

nyckelbegreppet är att man ska underlätta responsen på tillägnandet av språket 

(Burns, 2013, s. 172-176).  
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2.3 Den unga hjärnan 

Den unga hjärnan är mer mottaglig för konkreta aktiviteter eller lektioner, fram till 

att barnet någon gång i elvaårsåldern blir mer mottagligt att förstå abstraktioner steg 

för steg (Healy, 1999, s. 88). Därför behöver vi vara mer konkreta när barn är under 

elvaårsåldern. När de väl blir mer mottagliga för abstrakta ting är det trots det viktigt 

att hela tiden mer eller mindre fortsätta att ha kopplingar mellan det abstrakta och 

konkreta i det vi tillägnar oss, vilket vi bör fortsätta och aldrig sluta med. Vi 

människor behöver koppla vårt tillägnande via det konkreta för att göra det abstrakta 

mer tydligt för oss. Enligt Healy (1999, s. 88) uppnår ”endast omkring två tredjedelar 

av alla vuxna [...] det stadium av abstrakt tänkande”.  

 

En människas hjärna är allra mest formbar under barndomen, vilket beror på 

storhjärnbarkens enorma plasticitet och kapacitet. Storhjärnbarken ”påverkas av 

sinnesintrycken och lagrar ny kunskap på ett permanent sätt” (Lagercrantz & Olson, 

2012, s. 192 - 193). Det som är speciellt med hjärnan är att den kontinuerligt anpassar 

sig till nya uppgifter, även om plasticiteten minskar under livet. Hos en frisk 

människa ”kvarstår i viss mån” plasticiteten (s. 193). Det innebär att vi har möjlighet 

att tillägna oss erfarenheter och kunskaper livet ut, om vi får vara friska. Nervceller 

har bland annat som uppgift att sända vidare signaler, som kommer från hjärnan och 

andra delar i kroppen. Man kan på så sätt se nervcellerna som brevbärare som 

skickar vidare information. För såväl den som är ung som för den som är gammal är 

hjärnan hungrig på bilder och kan normalt inhämta ”mer än 36 000 bilder per 

timme” (Jensen, 1997, s. 29) oftast omedvetet, vilket innebär att vi bör utnyttja mer 

bilder i vår undervisning för att få effektivare lärande i våra klassrum. 

När en elev tillägnar sig vare sig det är första - eller ett andraspråk sker det aktiviteter 

på olika platser i båda hjärnhalvorna och inte som man antog förut att 

språkfunktionen endast finns i den vänstra hjärnhalvan (Lightbown & Spada, 2013, s. 

113 (efter Beretta, 2011). Det som kan vara skillnad är beroende på elevernas ålder 

och kunskapsnivå. 
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2.4 Modersmål och undervisning 

Modersmål eller förstaspråk är det språk man tillägnar sig från födseln. En del barn 

kan tillägna sig fler än ett språk, speciellt om föräldrarna pratar mer än ett språk. 

Elever med annat modersmål än svenska och som har svenska som sitt andraspråk, 

men som inte ”behärskar undervisningsspråket” (Lindberg, 2002, s. 1) behöver få 

tillgång till ett språk som de förstår och kan använda som bäst. Om ett barn får 

parallellt fortsätta utveckla sitt eller sina modersmål medan de tillägnar sig ett 

andraspråk, kommer det att underlätta tillägnandet av det nya språket (Hyltenstam & 

Tuomela, 1996, s.40). På så sätt stödjer språken varandra och det gör det lättare att 

lära och tillägna sig fler språk när man stärker sitt/sina modersmål (a.a.). När barnen 

har ”tillgång till sitt modersmål underlättas också språkutveckling och lärande inom 

olika områden” (Lgr 11, 2011, s. 87). Därför är det av stor betydelse att eleverna blir 

medvetna och får möjlighet att erövra ”kunskaper om modersmålets uppbyggnad" för 

att utvecklas vidare (Lgr 11, 2011, s. 67). 

 
 

2.5 Språkbad 
 

Språkbad är en undervisningsmodell som utvecklades i Kanada på 1960-talet 

(Laurén, 1999, s. 58). Modellen är för alla som har majoritetsspråk som första språk 

och önskar att komma i kontakt med minoritetsspråk. Det engelska ordet för 

språkbad är immersion och betyder dopp eller nedsänkning i vatten (Viber, 1997, s. 

27). Modellen kom fram på grund av att barn i Kanada som hade engelska som 

modersmål hade problem med att få en effektiv undervisning i franska.  

Enligt Laurén (1999 s. 58) finns det tre olika språkbadsprogram och skillnaden 

mellan dem är barnens ålder. Det mest kända är det tidiga fullständiga programmet 

som börjar vid 3 års ålder och slutar i högstadiet. Man börjar arbeta med modellen 

oftast redan på förskolan där personalen pratar med barnen på det minoritetsspråk 

som man önskar att de lär sig (a.a.). I det tidiga språkbadet är det viktigt att 

”förståelse av språket går före produktionen” för att tillägna språket ifråga så som vi 

tillägnar oss vårt modersmål (Håkansson, 2003, s. 191). Det innebär att det är viktigt 

att det får vara ”autentiska och meningsfulla kommunikativa situationer” (s.191), där 

barnet hör och upplever språket under några år. På det sättet får barnet förståelse i 
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det språk som talas omkring det (Krashen, 2009, s. 26). När barnet tillägnar sig ett 

andraspråk i en naturlig och informell språklig miljö är det vanligt att det uppstår en 

”tyst period” (s. 26) från första mötet med det nya språket, vilket oftast innebär att 

barnet memorerar språket. Barn memorerar oftast hela meningar som ett ord och när 

de är redo att använda språket, börjar barnet att använda det efter sin förmåga att 

tala och gör språkliga misstag för att senare kunna rätta till dem efterhand ju säkrare 

barnet blir språkligt (Krashen, 2009, s. 27). Därför är det viktigt att ge barnet tid att 

komma in i språket och inte begära att barnet plötsligt ska kunna producera språkligt 

innan det är moget för denna del i den språkprocessen.  

I språkbadsmiljö ligger fokuset ”på innehållet snarare än på språklig form” 

(Abrahamsson, 2009, s. 117). Språklig form använder man när barnen har blivit 

säkrare och fått ett utvecklat språk. Man börjar rätta hur eleverna uttrycker sig 

språkligt genom att läraren upprepar vad eleven har sagt med rätt form (Lightbown & 

Spada, 2013, s. 135). Dock är denna korrigering inte konsekvent eller påträngande 

eftersom fokuset främst ligger på att låta eleverna uttrycka sig. Därför korrigerar 

läraren endast när läraren anser att det nödvändigt på detta sätt för att inte hindra 

elevernas motivation och språkglädje. Detta för att kunna få en fungerande 

språkbadsundervisning där man ser användning av ”språket som medel i 

undervisningen - inte som mål” (Buss & Laurén, 1998, s.4).  

Vid denna syn på språktillägnande lägger man mer vikt på mening, samspel och äkta 

frågor som ställs för att stimulera elevernas motivation till att vilja delta, vare sig de 

är passiva eller aktiva i diskussionssituationen (Lightbown & Spada, 2013, s. 135). 

Samtalsformen är mer som en informell samtalsstil mellan eleverna, men även 

mellan eleverna och läraren. Läraren ställer frågor som ligger nära elevernas 

erfarenhetsvärld och kunskapsnivå, och ibland öppna frågor för att möjliggöra att alla 

elever ska kunna delta.  

När det handlar om att språkbada barn är det viktigt att börja så tidigt som möjligt, 

helst redan på förskolan och genom hela skolgången för att barnet ska kunna tillägna 

sig språket så naturligt som möjligt (Håkansson, 2003, s. 191). Barn har lättare att 

imitera nya ljud och intonationsmönster på grund av sin känslighet för olika ljud och 

rytm (Lundberg, 2010, s. 19). 
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Det är viktigt att lärarna förstår barnens förstaspråk och tillåter barnen att tala på sitt 

modersmål både med andra barn likväl som med lärarna, samtidigt som lärarna hela 

tiden talar på det utvalda språket för att i slutet av årskurs 1 använda språket ”mera 

allmänt i klassrummet” (Håkansson, 2003, s. 190). 

Krashen var intresserad av det naturliga tillägnandet (acquisition) där barnet 

tillägnar sig språket på ett naturligt sätt utan att oftast var medveten om detta, där 

språket är meningsfullt och intresseväckande (Abrahamsson, 2009, s. 121) och där 

inflödet av språket sker på ett informellt sätt, där barnet hör och upplever språket 

talas på vardagligt vis i olika miljöer. Därför det är viktigt att det är begripligt 

samtidigt som det ligger på en provocerande nivå (i+1, se Figur 4) som bidrar till att 

det stimulerar tillägnandet, vilket innebär att samtalet ska ligga strax ”över den 

kompetensnivå” (Abrahamsson, 2009, s. 120) som barnet befinner sig på för att ha en 

positiv effekt på språkutvecklingen. Sedan finns det olika faktorer som ytterligare kan 

påverka språktillägnande som till exempel affektiva filter (se figur 4: Krashens 

monitormodell). Exempel på sådana affektiva filter är elevers motivation, attityder 

samt känslor och upplevelser. Dessa kan få både hämmande och positiv effekt på 

tillägnandet av ett nytt språk. Det kan variera individuellt som ”från dag till dag” (s. 

121). Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det inte påverkar 

tillägningsprocessen, utan endast hastigheten och vilken språknivå som kommer att 

uppnås. Krashen ansåg enligt Abrahamsson att ”utflödet var resultatet” (s. 122) av 

tillägningen, inte orsaken. 

 

 

 

 

 

Figur 4: Krashens monitormodell (efter Abrahamsson, 2009, s. 122) 

I min studie används begreppet språkbad i betydelse att lärarna använder renodlad 

engelska under och utanför engelsklektioner. 
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2.6 Kodväxling  

Människor anpassar sig till situation och vem man talar med, vare sig det är medvetet 

eller omedvetet. Vi talar t.ex. ”inte med en obekant person på samma sätt som med 

en nära vän” (Håkansson, 2003, s. 123) och ” vi talar inte likadant med barn som med 

vuxna” (s. 123). De som är flerspråkiga har fler valmöjligheter att göra detta genom 

att de kan ”växla mellan olika språk under och mellan samtal” (s.124). När en 

flerspråkig person möter en enspråkig person väljer den flerspråkiga att tala på det 

språk som den enspråkiga talar på. Om två flerspråkiga personer möter varandra och 

har t.ex. två gemensamma språk, kan deras val av språk bero på många olika faktorer. 

Valet kan bero på det språk som bäst förmedlar det budskap som man vill föra fram 

och därför kan det även vara nödvändigt att ta in det andra språket som förmedlar 

och stärker ytterligare genom att använda ett ord eller en mening när det behövs i 

sammanhanget (Arnberg, 2004, s.49 - 51). Det kan vara saker som man inte har i det 

ena ordförrådet som t.ex. begreppet Migrationsverket och ordet lagom. Man kan även 

markera eller förstärka det man menar genom att använda ”tonläge, tonfall, 

röstvolym och gestik” (Cromdal, 2002, s. 8). Det språk som talas i hemmet 

återspeglas oftast barnets och/eller föräldrarnas hemland/hemländer och kan ske på 

detta språk medan när barnet talar om det som sker i skolan på svenska (Håkansson, 

2003, s.123). Utifrån det kan man säga att språk/samtal är person- och 

situationsbundna men även beroende av sammanhang (Lindberg, 2011, s. 379). Ju 

starkare man blir på de språk man behärskar, ju säkrare kan man kodväxla mellan 

dessa. Kodväxling kan även innebära att man vill inkludera eller exkludera någon 

genom att växla till ett språk som en del förstår, medan andra inte gör det 

(Håkansson, 2003, s.128 - 129).  
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2.7 Flerspråkighet som resurs  

Skolor behöver bli ”bättre på att tillvarata de resurser som ligger i ett utbrett 

språkkunnande och rika erfarenheter av andra kulturer” (Lindberg & Hyltenstam, 

2013, s. 47). Därför behöver de arbeta aktivt för att förändra normen om 

enspråkighet som fortfarande existerar i de flesta klassrum och i vårt samhälle. 

Förändringen av sättet att tänka i klassrummet kan ge en god grund till att kunna 

förändra samhällets norm där oftast enspråkighet är idealet och ”homogen 

svenskhet” (s.47), där svenska ses som lingua franca och där lärarna oftast inte har 

kunskap om elevernas modersmål (Čekaitė, 2006, s. 11). Den lärandemiljö där ”den 

enspråkiga normen” (Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 33) råder är en subtraktiv 

språkmiljö där flerspråkiga eleverna ”tvingas överge sitt modersmål för det 

majoritetsspråk” som talas i klassrummet (Lindberg, 2002, s. 2). Eleverna utsätts i 

denna miljö för negativa ”attityder till och värderingar” (s.2) av barnets flerspråkighet 

vare sig det är omedvetet eller medvetet från omgivningen. På så sätt förlorar barnet 

både sin flerspråkighet och sin identitet. Det medför att barnet förlorar möjlighet att 

få stöd i sin flerspråkighet och ”allmänna skolframgång” (Lindberg & Hyltenstam, 

2013, s. 32). Det kan även vara så att elever får en negativ attityd gentemot 

målspråket och värderar sitt/sina språk, kultur och värderingar högre (Håkansson, 

2003). Det kan leda till att målspråket begränsas och det blir svårare för eleverna att 

följa med i utvecklingen som sker i skolan och i samhället. Eleverna blir mer 

enspråkiga. 

För att skapa god förutsättningar i klassrummet för flerspråkiga barn får man se till 

att skapa en additiv språkmiljö där språken ”kompletterar och berikar varandra” 

(Lindberg, 2002, s. 2). Där är det tillåtet att använda sina språk och de ses som både 

”en resurs och tillgång” (Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 33) och där man tillåter och 

uppmanar barnen att ” förklara för varandra, leka med språken genom att räkna eller 

hälsa på olika språk, jämföra ord och samtala om hur man uttrycker olika saker på 

olika språk” (Ladberg, 2003, s. 149). För flerspråkiga barn är det naturligt att växla 

mellan olika språk när de känner ett behov av det. Det är även viktigt att föra positiv 

diskussion om språk och flerspråkighet. Genom detta sätt blir flerspråkighet en 

naturlig del i klassrummet och positiv nyfikenhet ökar bland eleverna. I denna 

lärandemiljö uppmuntras, stöttas och stärks elevernas flerspråkliga och kulturella 

bakgrund (Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 32).  
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All undervisning ska anpassas efter vilka elever som finns i klassrummet, men det ska 

inte vara på ”en lägre intellektuell nivå” (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 47). 

Istället för att använda ”bröt ut” kan man använda ”började” (s.47) när man pratar 

om t.ex. Andra världskriget, eller båda orden så att eleverna lär sig dem och så 

småningom aktivt använda båda. Man kan ha den tilltänkta lektionen utan att behöva 

utesluta något av värde genom att använda enklare ord och meningar. Samtidigt är 

det viktigt att inte använda ett alltför ”barnsligt” språk; språket ska innebära att 

eleverna utvecklas även språkligt. Därför är det viktigt att samtidigt utmana och ha 

höga förväntningar på alla elever, även de barn som har svenska som sitt andraspråk 

(Skolinspektionen, 2010, s.8). Detta innebär att man samtidigt inte ska vara alltför 

rädd för att använda svåra ord utan bjuda in och berika barnen i denna språkvärld. 

Det är även viktigt att dessa barn får tillgång till skolspråket och ämnens specifika 

språk. Det innebär att det inte alltid är lämpligt att förenkla utan i stället förklara så 

att eleverna förstår. 

Flerspråkiga barn är ingen homogen grupp utan en heterogen där det råder stora 

individuella skillnader. Skillnaderna kan vara på såväl språklig som kunskapsmässig 

nivå, men även bero på vilka erfarenheter, behov och intressen eleverna har 

(Skolinspektionen, 2010, s.8). Därför ska man vara medveten om att barn som är 

flerspråkiga och födda i Sverige med ett ”fullt utvecklat svenskt informellt språk” inte 

har en självklar garanti att gå obehindrat genom sin skolgång utan svårigheter 

(Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 34). Därför är det viktigt att vara medveten om att 

de finns och behöver annan typ av undervisning än barn som är nyanlända. Dessa 

barn behöver ”särskilt stöd för sin språkutveckling” (s. 35) som ”skiljer sig väsentligt 

från nyanländas” (s. 35), de behöver utveckla ”ett mer formellt standardspråk” (s. 35) 

för att kunna följa med i skolan. För varje årskurs blir undervisningsspråket och de 

uppgifter som ska utföras mer formella, vilket ställer allt högre krav på att eleverna 

kan behärska det formella språket. Detta är lätt att missa på grund av att de talar 

flytande svenska när det handlar om informella situationer och kan finna olika 

strategier för att följa sin skolgång i de lägre årskurserna, men ju längre eleven går i 

skolan blir det allt svårare. Det är viktigt att vara medveten om deras bakgrund, 

språk- och kunskapsnivå för att kunna vägleda dem genom deras skolgång. 

I klassrum där det finns en mångfald av elever och bakgrund behöver man kunna 

arbeta mer språkutvecklande och kunna vägleda: en del elever är flerspråkiga medan 
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andra är enspråkiga, en del har en förälder från ett annat land medan en del har två 

föräldrar från ett annat land, en del har bott här i flera generationer, en del elever är 

nyanlända medan andra är födda här med gott informellt språk (Stier & Sandström 

Kjellin, 2009, s. 128). Det medför ett komplext dilemma för både lärare och elever. 

För att möjliggöra en undervisning som är språk- och kunskapsutvecklande för varje 

individ kan lärare ta hjälp och vägledas av Cummins fyrfältsmodell (Cummins, 1996, 

s. 57-59). Det är en modell som utgår från två faktorer: vilken kognitiv svårighetsgrad 

och hur situationsoberoende en uppgift kan vara. Av Cummins modell framgår om 

uppgiften är kontextbunden eller inte, men även om uppgiften är kognitivt enkel eller 

krävande (se figur 3 nedan).  

 

 

Figur 3: Cummins modell (efter Cummins, 1996, s. 57) 

 

Enligt Cummins (1996, s. 59) är det bästa tillvägagångssättet att gå från fält A 

(kontextbundna, kognitivtenkla uppgifter), till fält B (kontextbundna, 

kognitivtkrävande uppgifter) och sedan till fält D (kontextreducerad, 

kognitivtkrävande).  Däremot avråder han att använda uppgifter som man kan utföra 

utifrån fält C på grund av att de är rutinövningar och mekaniska övningar utan 

kognitiv utmaning som till exempel att fylla i arbetsblad som speglar bara 

memorering (s.58). Utvecklingen av de goda kunskaper i det informella språket eller 

som vi benämner i vår vardag för vardagsspråk (BICS =Basic International 

Communicative Skills) uppnås ofta efter ungefär två år medan det formella språket 

(CALP = Cognitive Academic Language Proficiency) uppnås efter ungefär fem år. 

Cummins modell (se figur 3 ovan) kan fungera som stöd för att kunna utveckla dessa 

olika språk både muntligt och skriftligt (Cummins, 1996, s. 57). 
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2.8 Samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna 

 

Modersmålsundervisning sker oftast utanför skoltid och har på så sätt inget samband 

med den ordinarie skoldagen (Torpsten, 2012, s. 85). För att elevernas 

modersmålsundervisning ska kunna få en så ”likvärdig del i elevens totala 

undervisning” är det viktigt att de övriga lärarna och modersmålslärarna samverkar 

och har ett bra samarbete (Skolinspektionen, 2010, s.8). Det innebär att 

modersmålsundervisningen och de övriga ämnena ska samverka med varandra där 

språkutveckling ska ingå i skolans alla ämnen. På detta sätt skapas ett sammanhang 

vilket leder till mening och förståelse. Samtidigt är det viktigt att skolan följer elevens 

språk- och kunskapsutveckling genom att diskutera detta inför och under 

utvecklingssamtalen, men även att utvecklingen följs upp under elevens hela 

skolgång eller så kan det följas upp i ”elevernas individuella utvecklingsplaner” 

(Skolinspektionen, 2010, s.7) för att utveckla och stärka elevernas språk - och 

kunskapsutveckling (s.8). Det är viktigt att kunna anpassa och ha anknytning till 

elevernas erfarenhetsvärld (s. 8), för att eleverna ska ha möjlighet att känna igen sig i 

det som de hör och upplever i klassrummet (s.7). På det viset kan eleven delta mer 

aktivt och ha möjlighet att följa med i diskussioner och olika arbetsformer. Därför 

behöver undervisning och aktiviteter utgå ifrån ett mer flerspråkigt eller 

interkulturellt perspektiv (s. 7) och innehåll, där det finns både medvetenhet, 

kunskap och kompetens hur man arbetar med språk – och kunskapsutvecklande. 

Detta innebär att all pedagogisk personals samarbete och vilja till att öka sina 

erfarenheter och kunskaper inom andraspråkstillägning och flerspråkighet för att få 

det att fungera. Det är även viktigt att vara medveten om att det tar ungefär två år att 

uppnå goda språkkunskaper för att kunna vara aktiv i ett samtal medan det tar minst 

fem år att uppnå samma utvecklingsnivå som sina klasskamrater som har svenska 

som sitt modersmål (Cummins, 1996, s. 61-63). 
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3. Metod och material 

Detta kapitel kommer att ta upp valet av metod, material, urval och forskningsetiska 

ställningstaganden. Ordet metod kommer från grekiskans methodos som betyder ”en 

väg som leder mot målet” (Kvale, 1997, s. 12). Mitt mål är att undersöka om effektivt 

lärande går att uppnå genom att utgå från att på olika sätt ta tillvara språktillägnande 

och skapande av en inspirerande lärandemiljö för att kunna möta barns olika 

förutsättningar. För att uppnå syftet och kunna besvara frågeställningar i arbetet, har 

intervjuer och observationer valts för att samla in material till denna undersökning.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

De datainsamlingsmetoder som utfördes var av kvalitativ karaktär såsom 

semistrukturerade intervjuer (inspelning) av flerspråkiga elever och observationer av 

både elever och lärare.  

Intervjumetoden innebär att man personligt möter en eller flera personer där ena 

parten utfrågar den andra för att anskaffa information. Denscombe (1998, s. 145) 

påpekar att detta sätt erbjuder en permanent och fullständig dokumentation när det 

handlar om det som kommer upp under intervjusamtalet d.v.s. endast ”det talade 

ordet” (a.a.). Vid en semistrukturerad intervju har man bland annat en färdig lista 

med frågor som ska besvaras under intervjun som både Denscombe (1998, s. 135) och 

Patel & Davidson (2011, s.82) benämner i sina böcker. Där ges även möjlighet att ge 

eleverna fritt utrymme att utveckla sina egna tankar och åsikter samt att ställa 

oplanerade följdfrågor.  

Observationsmetoden innebär att man iakttar eller har uppsikt, för att kunna se och 

iaktta uppmärksamt, speciellt i samband med en undersökning. Syftet med 

observationerna var för det första att kunna komplettera intervjuerna genom att 

observera elevernas ”beteenden och skeenden i naturliga situationer” (Patel & 

Davidson, 2011, s. 91). För det andra att se hur lärarna utformade sin undervisning 

för att skapa möjlighet till effektivt lärande.  
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3.2 Urval av informanter 

Urvalet av intervjupersoner utfördes på flera nivåer för att skapa en helhetsbild. Det 

ena var ett subjektivt urval (Denscombe, 2000, s. 23), eftersom intervjupersonerna 

och lärandemiljöerna var bekanta i undersökningen. Flerspråkiga elever valdes 

genom att ställa frågan vilka som kunde mer än svenska och engelska och sedan blev 

de grupperade (se bilaga 8). 

För att undersöka flerspråkighet så valde jag elever i årskurs 3 och två skolor, en 

skola med mindre antal flerspråkiga i sina klassrum och en där majoriteten av 

eleverna var flerspråkiga. Anledningen var att kunna upptäcka eventuella skillnader 

och likheter när det handlar om språkbad, kodväxling och om alla elever med olika 

förutsättningar nås. Samtliga lärare, elever och skolor fick fiktiva namn för att både 

skydda deras identiteter och för att det endast var deras svar som var relevanta för 

denna undersökning. Den skola som hade svenskan som majoritetsspråk kommer att 

benämnas Furuskolan, medan skolan som benämns Regnbågsskolan var mer 

flerspråkig och hade kurdiska, somaliska och svenska som majoritetsspråk. Både 

Furu- och Regnbågsskolan ligger i en stor stad i mellersta Sverige. Furuskolan hade 

cirka 800 och Regnbågsskolan hade cirka 900 elever. Regnbågsskolan hade fler 

flerspråkiga elever, eftersom den låg i en invandrartät stadsdel. 

De två klasslärarna från Furuskolan som hade minst antal flerspråkiga elever i sina 

klasser fick namnen Sanna och Maria. Sanna och Maria var inte SVA-utbildade lärare 

och hade mellan 10 och 15 års lärarerfarenhet. Sannas klass gick under namnet klass 

3A och Marias klass för klass 3B. Klassläraren från Regnbågsskolan med större andel 

flerspråkiga elever fick namnet Lina. Hon var SVA-utbildad lärare med 12 års 

lärarerfarenhet och hennes klass gick under namnet klass 3C. Regnbågsskolans 

personal var alla SVA-utbildade vare sig de var det från sin lärarutbildning eller från 

lärarlyftet.  

Jag intervjuade flerspråkiga elever från samtliga lärares klasser: Sanna hade 20 

elever varav 9 (8 intervjuades) var flerspråkiga, Maria hade 22 elever varav 9 (8 

intervjuades) var flerspråkiga och Lina hade 19 elever varav 17 var flerspråkiga (15 

intervjuades). Det innebar att totalt 31 flerspråkiga elever intervjuades (se tabell 1 på 

nästa sida).  
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Tabell 1: Fördelning av elever på Furu- och Regnbågsskolan 

Skolnamn Lärarnas 
namn 

Klass-

beteck
- ning 

Antal 
elever i 
klassen 

Antal 
intervju -
ade elever 

Antal 
flersprå-

kiga 
elever 

Antal icke 
flerspråkiga 

elever 

Furuskolan Sanna 3A 20 8 9 11 

Furuskolan Maria 3B 22 8 9 13 

Regnbågsskolan Lina 3C 19 15 17 2 

Totalt antal 

elever 

  61 31 35 26 

 

 

3.3 Urval vid observation 

Genomförandet av observationer utfördes i de tre klassrummen som redan nämnts. 

Det var framförallt lektioner i ämnena svenska och engelska som observerades, vilket 

var ett medvetet urval för att kunna bland annat iaktta hur mycket språkbad och 

kodväxling som skedde under dessa lektioner. Jag observerade även hur lärarna 

utformade sin undervisning och vilka faktorer i undervisningen bidrar till effektivt 

lärande för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, och om eleverna 

tilläts vara resurs för varandra. Jag observerade 15 lektioner i svenska och engelska 

per klass.   

 

3.4 Genomförande 
 

Första steget i genomförandet av undersökningen var att ta kontakt via mejl med 

klasslärarna på Furu-och Regnbågsskolan, där syftet beskrevs och information gavs 

om arbetet. Utöver det så skickades missivbrev till berörda elever och 

vårdnadshavare där syftet beskrevs och information om deras barns rättigheter 

utifrån de fyra grundskyddskraven (se bilaga 7). De informerades bl.a. om 

anonymitet och frivilligt deltagande. Efter dessa förstahands förberedelser började 

jag även med genomförde av den fysiska delen av undersökningen, gick ut till 



20 
 

skolorna under tre veckor där jag tillämpade de två olika metoderna intervjuerna och 

observationerna som huvudmetoder för min studie. 

 

Under mina intervjuer av de flerspråkiga eleverna fick de även frågor om bland annat 

var de var födda, i Sverige eller utomlands. Var deras föräldrar var födda. Hur länge 

de har bott i Sverige. Om de flerspråkiga barnen hade sin modersmålsundervisning i 

skolan, annan skola eller inte alls (se bilagor 1-6). Syftet var att skapa en bild över hur 

många var flerspråkiga och vilken bakgrund de hade. 

 

 

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes med 31 elever i form av individuellt samtal och pågick i ett 

utvalt rum i varje skola för att undvika störningar. Detta var ett medvetet val för att få 

en mer avslappnad intervju, att inte bli avbrutna av andra och för att kunna ge dem 

fritt utrymme att utveckla sina egna tankar och åsikter. Jag använde en 

inspelningsapparat för att kunna spela in det som kom fram under intervjun, vilket 

medförde att det var lättare att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sades under 

intervjun.  

När informanterna talade lyssnade jag uppmärksamt och en empatisk inställning 

rådde. Intervjusamtalet styrdes upp när det behövdes genom följdfrågor (se bilaga 8) 

eller genom att vägleda samtalet vidare. Alla intervjusamtal var individuella, utom ett 

intervjusamtal som utfördes med sex flerspråkiga elever (Nevîn, Narîn, Josef, 

Gulizar, Mathab och Jamaal) från Linas klass. Anledningen var att kunna se om man 

kunde få mer information av att föra en diskussion om flerspråkighet i grupp. 

Intervjutiden varade mellan 5 och 15 minuter, medan för gruppintervjun pågick 

under ca 30 minuter. 
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3.4.2 Observationer 

Observationerna genomfördes genom att jag satt längst ner i klassrummet och 

observerade på ett distanserat sätt med ett observationsschema med rubrikerna gör, 

säger och reflektion (se bilaga 9). Under avsnitt 3.3 har jag beskrivit syftet med 

observation av eleverna och lärarna. 

 

3.5 Analysmetoder 

Intervjuerna och observationerna ledde fram till följande teman som anknyter till 

mina frågeställningar och min forskningsbakgrund.  

 Modersmål och undervisning  

 Språkbad 

 Kodväxling 

 Flerspråkighet som resurs 

 Samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna.  

Datareduktion var viktigt att utföra för att få med det som var mest relevant för 

studien, det vill säga jag fick ta bort det som inte var relevant för ämnet genom en 

kritisk granskning av material.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet hos en mätning. Validitet innebär giltigheten hos 

det som man mäter, det vill säga hur väl ett mått mäter det man vill mäta. 

Vid utförandet av observationer använde jag observationsscheman och vid intervjuer 

använde jag mig av frågor (se bilaga 8), anteckningsblock och inspelningsapparat för 

att göra min studie tillförlitlig. Intervjumaterialet bearbetades för att få en överblick 

över vad som har kommit fram. Efter varje intervju med enskild elev lät jag dem 

lyssna på det inspelade materialet för att kunna försäkra mig om att det som har sagts 

var korrekt från deras sida.  

Vidare för att uppfylla min studies reliabilitet och validitet valde jag att undersöka tre 

olika klasser i två olika skolor, i två olika områden i staden som jag studerade under 

tre veckors tid. Anledningen var att kunna se om det fanns skillnader och likheter 

mellan lärarnas undervisning. Det som även var viktigt för studien var att gå in med 

ett öppet sinne för att kunna samla in material utan att ha förutfattad åsikt eller 

hypotes som skulle kunna blockera inhämtningen (Denscombe, 2000, s. 253). 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

De fyra etiska antaganden som beaktades och följdes var informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002; Stukát, 2005, s. 130). Ett missivbrev delades ut till de flerspråkiga eleverna 

som utgick från dessa fyra etiska antaganden. Informationskravet uppfylldes genom 

att berätta syfte, bakgrund och att det var frivilligt att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att informera informanterna att de var 

anonyma. Samtyckeskravet uppfylldes genom att informera informanterna om att 

det var frivilligt att delta undersökningen och att man kunde avbryta sin medverkan 

när man vill. Informanterna var under 18 år gamla och därför hade varje informant 

vårdnadshavarens samtycke. Nyttjandekravet iakttogs genom att informera att allt 

material som samlas in endast används för undersökningens syfte och när 

examensarbete blir offentligt kommer allt material att kasseras. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat av observationer av lektioner och intervjuer med 

flerspråkiga elever. Resultatredovisningen har delats in under rubriker där 

observationer och intervjuer har sammanförts som berör samma ämne. 

Innan jag går in på de resultat som har kommit fram i denna studie så vill jag 

påminna om att den skola som hade svenska som majoritetsspråk benämnts som 

Furuskolan, medan skolan som benämnts som Regnbågsskolan var mer flerspråkig 

och hade kurdiska, somaliska och svenska som majoritetsspråk. I min 

resultatredovisning använder jag tidigare nämnda teman, nämligen följande: 

modersmål och undervisning, kodväxling och språkbad, flerspråkighet som resurs, 

samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna.  

 

4.1 Modersmål och undervisning 

Vad det gäller modersmålsundervisningen på de två skolorna var skillnaden att 

Furuskolan hade undervisningen främst efter skoltid, det vill säga eleverna fick gå 

efter ordinarie skoltid och till stor del på en annan skola. Regnbågsskolan hade 

schemalagd undervisning, det vill säga att de hade modersmålsundervisning i sitt 

schema (se tabell 2 på nästa sida).   

Av de 31 eleverna som intervjuades var det endast 9 elever som talade annat 

modersmål och använde ingen svenska hemma (se bilagor 1-3). Av samtliga elever 

var det 25 som var födda i Sverige, några hade svenskan som modersmål och en del 

hade kommit i kontakt med svenskan i tidigt ålder. 
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Tabell 2: Antal flerspråkiga elever samt schemalagd och inte schemalagd 

modersmålsundervisning. 

Skola Klass Flerspråkiga Modersmålsundervisning  

Furuskolan 3A 8 av 24 Till största del efter skoltid 

Furuskolan 3B 8 av 25 Till största del efter skoltid 

Regnbågs- 

skola 

3C 17 av 19 Schemalagd  

 

 

4.1.1 Furuskolan 

I Furuskolan hade både klass 3a och 3b 8 flerspråkiga elever i sina klassrum, totalt 16 

elever. Av dessa elever hade 11 modersmålsundervisning varav 5 hade 

modersmålsundervisning i skolan och resten hade det på en annan skola. Av de 5 

eleverna som inte hade modersmålsundervisning var det tre som berättade att de 

hade haft modersmålsundervisning, men att de hade valt bort det på grund av att det 

var utanför ordinarie skoltid och på annan skola.   

Karwan är en av de tre eleverna som har valt bort modersmålsundervisning. Han 

berättade: ”I min förra skola, i ettan hade jag modersmålsundervisning. Jag var 

tvungen att åka till en annan skola efter skolan. Det gjorde mig så trött. Därför har jag 

valt att inte ha modersmål”. 

 

4.1.2 Regnbågsskolan 

Regnbågsskolan hade en majoritet med elever som var flerspråkiga. I klass 3 C fanns 

det bland de 19 eleverna endast två elever som var enspråkiga och hade svenskan som 

sitt modersmål, de resterande 17 eleverna var flerspråkiga. I undersökningen deltog 

15 av de 17 flerspråkiga eleverna. Av de 15 eleverna hade 13 elever 

modersmålsundervisning på skolan under ordinarie skoltid. En majoritet hade 
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modersmålsundervisning på skolan och hade mer möjlighet att möta sina 

modersmålslärare. De nämner att de arbetar med temat på olika sätt i de olika ämnen 

de har i skolan. Följande är svar från några flerspråkiga elever angående deras 

temaarbete under modersmålsundervisningen: 

Hewîn: "När vi har modersmål brukar vi jobba med vårt tema, som vi jobbar med i de 

andra ämnena. Det tycker jag är bra." 

Gulîzar: "Vi arbetar med tema även på kurmanji, men även andra saker som har med 

kurdiskan att göra." 

Narîn sade med stolthet: "Jag tycker att jag lär mig mycket om temat som vi arbetar 

med. Det är jättebra att jag får arbeta med temat även på kurmanji." 

Amina betonade detta genom att säga: "Jag får jobba med vårt tema i matematiken, 

svenskan, engelskan, även på modersmål. Det är roligt! " 

Mowliid påpekade: "Vi har somaliska flera gånger i veckan, det står på mitt schema. 

Jag tycker det är roligt med modersmål för vi arbetar med temat vi har i skolan och 

andra saker." 

 

Tara som hade modersmålsundervisning på skolan berättade: "På vår skola träffar vi 

våra modersmålslärare under modersmålsundervisning, i klassrummet lite då och då 

och i matsalen."   
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4.2 Kodväxling 

Resultaten av studien visade att det inte var mycket kodväxling på Furuskolan. 

Orsaken var att Furuskolans flerspråkiga elever hade mindre antal skolkamrater med 

annat gemensamt modersmål än svenska och på grund av detta hade varken 

möjlighet eller användning för kodväxling. Regnbågsskolans flerspråkiga elever hade 

fler skolkamrater med ett annat gemensamt modersmål än svenska därför hade de 

möjlighet att kodväxla. 

 

 

4.2.1 Furuskolan 

De elever som upplevde att deras språk var viktiga i skolan var 8 av 16 elever (se 

bilagor 4, 5 och 6). De språk som upplevdes som viktiga enligt eleverna var svenska, 

engelska, franska och ryska. En av de 16 eleverna berättade att skolans rektor stödjer 

dem.  Tre av 16 eleverna hade en mer blandad upplevelse, t.ex. Martin: ” Nej, inte 

portugisiskan. Bara svenskan.” 

Det var 12 av de 16 eleverna som berättade att de inte talade på ett annat språk än det 

språk som råder under lektionstid medan 4 elever menade att de talade på sina språk 

med sig själv eller/och med en klasskamrat. 

Yolanda är en av de 12 elever som inte talade annat språk än det språk som råder i 

klassrummet, vilket hon betonade på detta sätt: ” Nej, jag vill kunna hänga med på 

lektionen” 

Karwan var en av de 4 elever som menade att han diskuterade med sig själv på sina 

modersmål under matematiklektionen: ”Jag brukar då och då tänka och prata med 

mig själv under matten. Ibland på kurmanji och ibland på syrianska”. 
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4.2.2 Regnbågsskolan 

Majoriteten av de 15 eleverna upplevde att deras språk var viktiga och användbara. 

Det var endast en elev som inte ansåg sitt ena modersmål som viktigt och var en av de 

2 som inte hade modersmålsundervisning heller, medan den andra ansåg sitt 

modersmål som mycket viktigt.   

Det var 10 av de 15 eleverna som berättade att de kodväxlade eller hjälpte en 

klasskamrat genom att prata på ett gemensamt modersmål eller när de själva var i 

behov att få mer förståelse i det ämne de hade. Bland de 10 var det 2 som sade att de 

gör det när det råder ett behov, annars inte. De andra 5 eleverna betonade att de inte 

gör det. 

Darmaan berättade: ”Många elever och vuxna talar somaliska, som jag på skolan. Det 

känns bra.” Nevîn och Narîn påpekar: ”Vi diskuterar och hjälpar varandra på 

kurmanji. Det känns bra när man inte riktigt vet vad man ska göra, förstår eller så”. 

Abdikarim: ”Ja, om man diskuterar eller om man förklarar på matematiklektionen. 

Att hjälpa eller bli hjälpt är bra lite då och då”. Nevîn, Narîn, Josef, Gulizar, Mathab 

och Jamaal var eniga om att de kände att de var resurser för varandra och att de 

kände sig stolta över att vara flerspråkiga. Under observationerna på Regnbågsskolan 

kunde man höra eleverna lite då och då säga fel, men att de flesta kunde korrigera sig 

själva och formulera de meningar de ville säga grammatiskt rätt. Deras lärare 

förklarade de nya orden som skulle läras in på engelska och visade bilder och med 

kroppsspråk vad de betydde. Få gånger kunde deras lärare använda sig av svenska 

såsom en liten kodväxling.  
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4.3 Språkbad 

Resultaten av denna studie visade att användning av språkbad var begränsad på 

Furuskolan.  Eleverna använde svenska vid engelsklektioner. Enligt deras lärare var 

tanken bakom detta att eleverna lätt ska kunna förstå vad hon sade och vad lektionen 

handlade om. Regnbågsskolans elever använde endast engelska under 

engelsklektioner, eftersom läraren ville ha en så renodlad engelsklektion som möjligt.  

 

4.3.1 Furuskolan 

När eleverna hade engelska blev de introducerade på svenska om vad de skulle göra 

och de avrundade lektionerna med att skriva glosor med engelska ord och vad de 

betyder på svenska. Nästa dag blev de testade på de ord de hade fått i läxa, där de 

skulle kunna ordet på både svenska och engelska. 

Några av eleverna berättade att det var tråkigt och tungt att behöva ha glosor. De 

ansåg att praktiska övningar var roligare. Några ansåg att det inte var så roligt att 

behöva tala så andra hör. 

På Furuskolan observerade jag att lärarna inte använde så mycket bilder i sin 

undervisning såsom Regnbågsskolan. Bildstöd används någon gång då och då för att 

skapa en effektiv och inspirerande lärandemiljö. Jag kunde iaktta att lärarna 

introducerade engelsklektionerna på svenska och endast hade några övningar från 

läroboken som eleverna skulle läsa upp eller skriva på engelska. Annars var 

genomgångarna på svenska. När någon elev begick grammatiska misstag upprepade 

deras lärare ibland på engelska med rätt form, lite då och då korrigerade deras lärare 

på svenska. Eleverna hade varje fredag glosförhör där eleverna fick höra ord på 

engelska och skulle skriva ordet på både engelska och svenska i ett litet skrivhäfte. 
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4.3.2 Regnbågsskolan 

När eleverna hade engelska blev de introducerade på engelska om vad de skulle göra 

och ibland kunde deras lärare göra en kodväxling på svenska om det uppstod 

funderingar. Eleverna fick öppna frågor som upplevdes som stimulerande vilket tillät 

eleverna att vara mer aktiva än passiva. När någon elev begick grammatiska misstag 

upprepade deras lärare vad eleven hade sagt med rätt form. De talade ofta i kör så att 

även de tysta eleverna kunde ha chans att våga uttrycka sig i grupp med de andra i 

klassen. Klimatet i klassrummet upplevdes som tryggt, glädjefullt och uppmuntrande. 

Utöver det som nämndes ovan kunde jag observera att Regnbågsskolan flitigt 

använde bilder såsom bildspel, bilder ur böcker och andra bilder som deras 

klasslärare visade upp för eleverna medan de arbetade med ett tema. Eleverna hade 

möjlighet att utföra mer praktiska övningar där de hade möjlighet att använda sina 

händer för att undersöka och uppleva olika material. Detta medförde att eleverna 

hade lättare att följa med i undervisningen aktivt. Vidare hade de flerspråkiga 

eleverna på Regnbågsskolan körövningar under engelsklektioner där de hade 

möjlighet att följa med sin lärare muntligt som att sjunga med sin lärare. Genom 

detta sätt hade alla elever möjlighet att få tillägna sig det som skulle tillägnas, vare sig 

de annars upplevdes som passiva eller aktiva. När dessa kör- och sångövningar 

utfördes i klassrummet var alla glada och motiverade att följa med i detta. Eleverna 

talade på engelska så gott de kunde och deras lärare upprepade vad eleven hade sagt 

med rätt form, vid behov inte på något sätt påträngande.  
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4.4 Flerspråkighet som resurs 

Det som kunde iakttas under mina observationer var att personalen och klasslärarna 

på Furuskolan inte hade lika goda kunskaper om flerspråkighet och därmed inte 

kunde använda de flerspråkiga eleverna som resurser. Detta berodde även på att de 

inte hade många elever med annat gemensamt modersmål än svenska/målspråket i 

skolan. Flerspråkiga elever på Regnbågsskolan var bättre resurser för varandra och 

hade även annat gemensamt modersmål än svenskan.  

 

4.4.1 Furuskolan 

På Furuskolan var eleverna endast resurser på svenska, men inte på något annat 

modersmål. Några nämnde att de förklarade på svenska för sin klasskamrat och 

diskuterade ämnet. Detta kan ha göra med att eleverna hade svenska som gemensamt 

språk och det var endast två elever med ett annat gemensamt modersmål i det ena 

klassrummet. 

 

4.4.2 Regnbågsskolan 

Jag kunde observera på Regnbågsskolan att de flerspråkiga eleverna var resurser för 

varandra när de behövde ta stöd av varandra. I intervjuerna kom det även fram hur 

stolta eleverna var över sin flerspråkighet (se bilaga 6) och att de gärna hjälpte sin 

klasskamrat att förklara på deras modersmål/ på en av deras modersmål. Det kom 

även fram att de själva gärna tog emot hjälp om de behövde det. 

Jag kunde även observera hur måna personalen var om att varje elev skulle få vara 

flerspråkig genom att de hade tillgång till modersmålslärare och annan personal med 

flerspråkig bakgrund.  
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4.5  Samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna 

4.5.1 Furuskolan 

På Furuskolan kunde jag observera genom min observationsmetod att det inte rådde 

samarbete mellan klass- och modersmålslärarna, eftersom de inte hade planerade 

möten eller någon form av samarbete. Klasslärarna hade ingen aning om de 

flerspråkiga elevernas modersmålsundervisning. Det som kunde observeras var att en 

lettisk och en kurdisk modersmålslärare kom till skolan efter skoltid. 

 

4.5.2 Regnbågsskolan 

Det rådde samarbete mellan klass- och modersmålslärarna. De hade möten där de 

gick igenom varje elev som hade modersmålsundervisning. De hade som rutin att 

träffas en dag per vecka. Eleverna presenterade stolt sina lärare och personal med 

flerspråkig bakgrund på skolan.  
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5 Diskussion 

Nedan följer först en diskussion av resultatet för teman modersmål och undervisning, 

språkbad, kodväxling, flerspråklighet som resurs och samarbete mellan modersmål- 

och klasslärarna. Därefter följer en metoddiskussion. 

 
 

5.1 Diskussion av resultat 

 

5.1.1 Modersmål och undervisning 

Studiens resultat har bland annat synliggjort vilken betydelsefull roll 

modersmålsundervisningen har i samband med ordinarie skoltid som är förlagd till 

skolan. Om modersmålsundervisningen är med i det ordinarie skoltiden får eleverna 

en sammanhängande undervisning. En annan fördel är att modersmålslärarna får 

kontakt med klasslärare för att få bättre förståelse för elevernas kunskap- och 

språkutveckling. 

Furuskolan hade som tidigare nämnt färre flerspråkiga elever och att de hade 

modersmålsundervisning främst efter skoltid, det vill säga eleverna fick gå efter 

ordinarie skoltid och till stor del på en annan skola. Detta skapar en subtraktiv miljö 

för eleverna där goda möjligheter till flerspråkighet begränsas. Det bidrar även till att 

modersmål- och klasslärarna inte har möjlighet att träffas för att planera 

tillsammans. Vidare får de flerspråkiga eleverna mindre möjligheter att få 

sammanhängande undervisning i modersmål genom den allmänna undervisningen, 

vilket medför att de flerspråkiga eleverna inte får möjlighet till kunskapsförståelse i 

de ämnen som de arbetar med även på sitt modersmål. 

I Regnbågsskolan var modersmålslärarna ständigt närvarande och arbetade med 

samma tema som eleverna hade i de olika ämnena, vilket hjälpte eleverna att få en 

ökad förståelse för det tema som de arbetade med. Detta bidrog även till en ökad 

kunskapsförståelse när de fick möjlighet att få kunskap om ämnet även på sitt 

modersmål. Detta medför att miljön blir mer ”additiv” (Lindberg, 2002, s. 2) när 

flerspråkiga elever har möjlighet att använda sina språk så att de ”kompletterar och 

berikar varandra” (a.a.).  
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5.1.2 Språkbad  

Under kapitel 4 (resultat) redovisade jag att det rådde skillnader när det kom till hur 

mycket språkbad och kodväxling som användes i Furu- och Regnbågsskolan.  

Barn fokuserar mer spontant på språkets innehåll och betydelse än språklig form, 

vilket innebär att de tillägnar sig ord och meningar "i meningsfulla sammanhang, 

snarare än genom översättning” (Håkansson, 2003, s. 120). Jag observerade att 

lektioner på Furuskolans inte var på renodlad engelska, det vill säga att endast 

engelska används. Om flerspråkiga elever ska blanda in svenska för att tillägna sig 

engelska kan det bli en arbetssam process, speciellt om de har svenska som 

andraspråk. Håkansson (2003, s. 117) betonar att flerspråkiga elever kan ha två eller 

flera ”separata processningssystem med separata grammatiska och lexikala 

procedurer” som är parallella men som dock inte bör korsas. Trots detta fortsätter 

Furuskolans lärare med att introducera engelska på svenska och lägger vikt vid 

översättning och glosor, vilket komplicerar det hela för elever med mindre bas. Även 

Regnbågsskolans lärare kunde inte helt och hållet utesluta svenska i sin undervisning 

men använde svenska mer som kodväxling vid behov.  

 

5.1.3 Kodväxling 

 

När det handlar om kodväxling hade de flerspråkiga eleverna på Regnbågsskolan mer 

möjlighet och tillgång till sina olika språk på grund av att fler elever hade flera 

gemensamma språk. Furuskolans flerspråkiga elever använde sig av svenska och 

hade inte på samma sätt möjligheter till att kodväxla. Flerspråkiga eleverna på 

Regnbågsskolan hade möjlighet att ”växla mellan olika språk under och mellan 

samtal” (Håkansson, 2003, s.124). Detta medförde att de hade möjlighet att vara 

resurser för varandra, kunde stärka sitt självförtroende och få känna stolthet över 

sina språk. Flerspråkiga elever kan behöva kodväxla för att skapa förståelse i det 

eleverna arbetar med i klassrummet genom använda ord eller en mening som man 

inte har i sitt ena ordförråd (Arnberg, 2004, s.49 – 51). 
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Det är viktigt att påpeka att på landsbygdsskolor exempelvis är Furuskolans situation 

vanlig i Sverige. Ofta finns bara en enda elev som talar ett visst språk och därmed 

uteblir ofta kodväxling. Detta medför att eleven får mindre möjlighet att stärka och 

utveckla sitt modersmål. Jag anser om inte modersmålslärarna kan undervisa på 

skolor som har mindre antal flerspråkiga elever (minst fem elever) behöver man ha 

andra lösningar som till exempel distansundervisning mellan modersmålslärare och 

de flerspråkiga eleverna.  

 

5.1.4 Flerspråklighet som resurs 

 

Min studie visade att de flerspråkiga eleverna på Furuskolan var endast resurser på 

svenska, men inte på något annat modersmål. Några nämnde att de förklarade på 

svenska för sin klasskamrat och diskuterade ämnet. Detta berodde nog på att de hade 

få flerspråkiga elever som talade gemensamma språk utöver svenskan. De lärdomar 

vi kan få här är att skolor med få flerspråkiga elever som talar annat gemensamt 

modersmål inte har samma möjlighet att vara resurser för varandra. Risken med 

detta är att de blir mer enspråkiga när de inte får möjlighet att stärka sina språk och 

de har svårare att bli flerspråkiga. På grund av detta förlorar de möjligheten att nå 

samma möjligheter att utvecklas och nå skolframgångar som de som parallellt får 

stärka alla sina språk. Samtidigt finns det även risk att skolan får svårigheter att 

klargöra varför en del flerspråkiga elever är svagare i sin kunskaps- och 

språkutveckling, när man inte har något samarbete med en modersmålslärare och 

inte får rätt stöd (Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 32). Det finns även en risk att det 

ena språket blir mindre värt när svenskan tar över, det blir så kallad subtraktiv 

språkmiljö för dessa elever (Lindberg, 2002, s. 2). 

 

Flerspråkiga eleverna på Regnbågsskolan var goda resurser för varandra när de 

behövde ta stöd av varandra. I intervjuerna kom det även upp hur stolta eleverna var 

över sin flerspråkighet (se bilaga 6) och att de gärna hjälpte sin klasskamrat att 

förklara på deras modersmål/ på en av deras modersmål. Det kom även upp att de 

själva gärna tog emot hjälp om de behövde det. Precis som Lindberg påpekar att detta 

skapar goda förutsättningar i klassrummet och språkmiljön blir till en additiv miljö 

där språken får komplettera och stärka varandra (Lindberg, 2002, s. 2).  
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5.1.5 Samarbete mellan modersmåls- och klasslärarna 

Under tiden jag befann mig på de två skolorna, nämligen Furu- och Regnbågsskolan 

fick jag veta att Furuskolans klasslärare inte hade samarbete med någon 

modersmålslärare. Klasslärarna hade ingen aning om de flerspråkiga elevernas 

modersmålsundervisning. Däremot samarbetade klass- och modersmålslärare på 

Regnbågsskolan, och hade ett gemensamt tema som var ämnesövergripande.  

 

Jag kan dra en slutsats av detta resultat att det är viktigt att skapa samarbete mellan 

klass- och modersmålslärare för att kunna följa flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling. Flerspråkiga elevers bakgrund är något man behöver vara 

medveten om för att ha kunskap om hur flerspråkig eleven är, vilket klasslärarna i 

Furuskolan inte var riktigt medvetna om. Detta på grund av det komplexa dilemmat 

att flerspråkiga elever inte är en homogen grupp (Skolinspektionen, 2010, s.8). Det 

finns flerspråkiga elever med ett ”fullt utvecklat svenskt informellt språk” (Lindberg 

& Hyltenstam, 2013, s. 34) och trots detta kan de få stora svårigheter beroende på 

vilken undervisning de får. Därför är det viktigt att fånga upp dessa flerspråkiga 

elever och utveckla ”ett mer formellt standardspråk” (s. 35) för att kunna möjliggöra 

en mer framgångsrik skolgång för dessa elever, vilket innebär att de inte ska få 

samma undervisning som nyanlända eller andra flerspråkiga elever som inte har ett 

”fullt utvecklat svenskt informellt språk” (a.a.). Det tyder på hur viktigt det är att 

modersmåls- och klasslärare samarbetar med varandra. Detta har stor betydelse när 

t.ex. svensklärare funderar varför en elev är svag i sitt ämne. Genom samarbete med 

modersmålsläraren kan hen få en bättre bild varför, om det visar sig att eleven är 

även svag i sitt modersmål. På så sätt kan de båda lärarna finna en bättre lösning på 

hur de ska kunna vägleda och stötta sin elev så att eleven kan nå skolframgångar 

istället för motgångar.  

 

Utifrån resultaten anser jag att det behövs ökning av lärarnas kompetens för att 

kunna möta språklig och kulturell mångfald i klassrummet, kunna ta del av 

flerspråkiga elevers erfarenhetsvärld och kunskap inom olika områden och för att 

kunna vägleda eleverna till skolframgångar. Därför behövs även en bättre 

organisation av modermålsundervisningen, som öppnar upp för samarbete mellan 

modersmåls- och klasslärarna. Det man skulle kunna göra är att bjuda in 
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modersmålslärarna när terminen börjar för att skapa en röd tråd och samarbete, 

planera tillsammans med klasslärarna och uppdatera termins- och veckoplanering. 

Utöver det skapas även möjlighet för modersmålslärarna att förbereda sig för sin 

undervisning i god tid. Man skulle även kunna schemalägga 

modersmålsundervisning på morgonen istället för efter skoltid. Det är även viktigt att 

det inte är bara en lärare som strävar att göra skolan mer språk – och 

kulturmedveten, utan det krävs att all personal engagerar sig i denna process, för att 

göra skillnad (Lindberg & Hyltenstam, 2013, s. 39-40).  

 

5.2 Metoddiskussion 

De metoder som användes var relevanta och bidrog till en helhetsförståelse. Intervju- 

och observationsmetoderna bidrog till att få en bild av organisationen och samarbetet 

på de två olika skolorna. Skillnaden mellan skolorna uppdagades så att jag kunde se 

hur effektivt lärandet gick till. 

Jag anser att de valda metoderna gav mig svar på mina forskningsfrågor. Samtidigt 

vill jag även vara kritisk vad det gäller valet av metod, eftersom jag skulle vilja ha haft 

fler informanter som till exempel fler lärare och rektorer eller flera klasser. 

 

 5.2.1 Intervjuer  

Intervjumetoden gav mig förståelse för hur mycket eleverna tillägnade sig i skolan 

genom att ställa frågor om det ämne/ tema som de behandlade i skolan. Jag anser att 

antalet elever räckte för att utföra denna undersökning, nämligen tre klasser. Givetvis 

hade det kunna bli mer fördjupade kunskaper om fler intervjuer hade utförts med 

både elever och lärare. Några bortfall uppstod bland de flerspråkiga elever som jag 

ville intervjua, som av någon anledning inte ville delta eller var sjuka, vilket är något 

naturligt som man får räkna med i en studie. 
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5.2.2 Observationer 

Observationsmetoden bidrog till att jag kunde observera hur flerspråkiga elever 

undervisades i både sin svensk- och engelskundervisning rent pedagogiskt och 

organisatoriskt. Hur mycket språkbad och kodväxling som pågick i de tre 

klassrummen under lektionstid observerades även genom observationsschema. Det 

gjorde att jag även fick en inblick i hur både eleverna och lärarna fungerade i 

lärandesituationer, hur lärarna agerade och utförde sina lektioner. 

Observationsmetoden bidrog även till inblick i hur effekten av bildstöd (använda sig 

av bilder för att visa vad man undervisar om) och praktiska moment kan ha påverkat 

eleverna, samt hur mycket samarbete eller inte fanns, under skoldagen.  
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6. Slutsats 

Studien visade att det finns många olika metoder att använda i utformande av 

undervisning varav språkbad, kodväxling, flerspråkighet som resurs och samarbete 

mellan modersmåls- och klasslärarna är några. Det visade även vikten av bildstöd och 

körövningar, att ha modersmålsundervisning schemalagd under ordinareie skoltid. 

 

Det är viktigt att läraren har god kunskap om och teoretisk bas för hur språk lärs och 

utformar övningar utifrån det. Om inte, riskerar läraren att falla offer för andras 

lösryckta tips som inte baseras på en gedigen språksyn och teoretisk bas. Därför 

behöver skolan som organisation sträva mot ett fungerande system. Personal och 

lärare behöver planera lektioner för att kunna ha gemensam insikt i elevernas språk- 

och kunskapsutveckling. 

 

Det som nämndes ovan är betydelsefullt att utveckla av pedagogiska och didaktiska 

skäl, för att kunna möta de olika förutsättningarna och för att få effektivt lärande för 

flerspråkiga elever. 

 

De områden som skulle kunna utvecklas mer i denna studie är samarbetet mellan 

modersmåls- och klasslärarna, mer språkbad i klassrummet och användning av mer 

bildstöd och konkreta/praktiska moment.  
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1: Resultat av intervju om flerspråkighet – Marias årskurs  

 

Resultat av intervju om flerspråkighet (1) 

(Marias årskurs 3) 

Elev Född i Föräldrar född i Hur länge i 

Sverige? 

Språk Vilka talar? 

Malin Sverige Mamma 

(Turkiet) och 

pappa (Sverige) 

Mamma (21 år) Kurmanji och 

svenska 

Mamma, 

lillasyster och 

Malin 

(Kurmanji) 

Karwan Sverige Mamma är 

syrian (Sverige) 

och pappa 

(Iran) 

Pappa (25 år) Kurmanji och 

syrianska 

Hela familjen: 

Föräldrarna och 

Karwan 

Nicolée  Sverige D.R. Kongo 

 

23 resp. 18 år Franska, 

Swahili, lingala, 

chiluba och 

även svenska 

Hela familjen: 

föräldrarna, 

storebror och 

Nicolée 

Gabriel Sverige Pappa (Turkiet) 

och mamma 

(Sverige) 

Pappa (33 år) Svenska 

(endast pappa 

talar även 

turkiska och 

arabiska) 

Hela familjen: 

föräldrarna, 

syskon och 

Gabriel 

Vendela Sverige Sverige 

(mamman i den 

norra delen där 

samiska talar) 

….. Svenska och 

samiska 

Svenska – hela 

familjen: 

föräldrarna, 

storasyster och 

Vendela. 

Samiska – 

mamman och 

barnen (lite) 

Martin Sverige Mamma 

(Brasilien) och 

pappa (Sverige) 

Mamma (nästan 

10 år) 

Portugisiska och 

svenska 

Portugisiska – 

mamman och 

Martin 

Svenska – hela 

familjen. 

 

Max 

 

Sverige 

 

Sverige 

  

Svenska och 

finska 

 

Finska: Pappa, 

syskon och Max 

Svenska: Hela 

familjen 

Anthony Sverige Mamma 

(Kenya) och 

pappa (Nigeria) 

Vet inte Engelska och 

swahili 

Engelska: Hela 

familjen. 

Swahili: 

mamma 
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Bilaga 2: Resultat av intervju om flerspråkighet - Sannas årskurs 

 

Resultat av intervju om flerspråkighet (1) 

(Sannas årskurs 3) 

Elev Född i Föräldrar född i Hur länge i 

Sverige? 

Språk Vilka talar? 

Sanna Sverige Mamma (Kina) 

och pappa 

(Sverige) 

Mamma (21 år) Svenska och 

kinesiska 

Svenska – hela 

familjen: 

föräldrar och 

Sanna 

Kinesiska: 

mamma och 

Sanna 

 

Yolanda Sverige Mamma 

(Estland) och 

pappa (Bolivia) 

Mamma (10 år) 

Pappa (25 år) 

Ryska och lite 

spanska, även 

svenska 

Alla i familjen 

talar minst tre 

språk; svenska, 

ryska och 

spanska 

Maxmilian Sverige Mamma 

(Sydkorea) och 

pappa (Sverige) 

15 år Svenska och 

koreanska 

Svenska – hela 

familjen. 

Koreanska – 

mamma, syskon 

och Maxmilian 

Simon Sverige Finland (de kom 

på 70-talet) 

 Svenska och 

finska 

Svenska – hela 

familjen. Finska 

– pappa, syskon 

och Simon 

Abrohom Sverige Mamma 

(Syrien) och 

pappa (Turkiet) 

? Syrianska, 

arabiska, 

turkiska och 

även svenska 

Mamma, syskon 

och Abrohom 

Dovidas Sverige Litauen  16 år Litauiska   Hela familjen 

Avedis Sverige Armenien och 

Libanon 

27 år resp. 17 år Armeniska  Hela familjen: 

föräldrar, syster 

och Avedis 

Alexander USA Mamma (USA) 

och pappa 

(Sverige) 

Familjen har 

bott i Sverige 6 

år 

Engelska och 

svenska 

Hela familjen: 

föräldrar, bror, 

syster och 

Alexander 
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Bilaga 3: Resultat av intervju om flerspråkighet - Linas årskurs 

 

Resultat av intervju om flerspråkighet (1) 
(Linas årskurs 3) 

Elev Född i Föräldrar född i Hur länge i 

Sverige? 

Språk Vilka talar? 

Hewîn Sverige Kurdistan 12 år Kurmanji och 

svenska 

Hela familjen: 

föräldrar, syskon 

och Hewîn 

Narîn Sverige Kurdistan ? Kurmanji och 

svenska 

Kurmanji – med 

pappa. Svenska –

mamma, syster 

och Narîn 

Tara Kurdistan ? ? Kurmanji Hela familjen: 

föräldrar, syster 

och Tara 

Nevîn Sverige Sverige ? Kurmanji och 

svenska 

Hela familjen: 

föräldrar, 

tvillingsyster och 

Nevîn 

 

Josef 

 

Sverige Kurdistan ? Kurmanji och 

lite svenska 

Hela familjen 

Gulîzar Irak-Kurdistan Irak-Kurdistan ? Kurmanji, sorani, 

arabiska och 

svenska  

Hela familjen 

Abdikarim  Sverige Somalia ? Arabiska, 

somaliska, 

engelska och 

svenska 

Hela familjen 

Darmaan  Sverige Pappa (Kenya) 

och mamma 

(Somalia) 

? Somaliska, swahili 

och svenska  

Somaliska – 

mamman, 

brodern och 

Darmaan 

Swahili - pappa 

Svenska – 

Darmaan och 

hans bror 

 

Amina Somalia Somalia ? Somaliska och 

arabiska 

Hela familjen 

Mowliid 

 

Sverige Somalia ? Somaliska Hela familjen 

Jamaal 

 

Sverige Somalia ? Somaliska Hela familjen 

Liridona Sverige Albanien ? Blandat svenska 

och albanska 

Hela familjen: 

föräldrar, 

småsyskon och 

Liridona 

Ardian Albanien Mamma 

(Albanien) och 

pappa (Italien) 

? Albanska Mamma, systrar 

och Ardian 

Georgs Lettland Mamma 

(Lettland) och 

pappa (Sverige) 

Familjen: 4 år Lettiska och 

svenska 

Hela familjen: 

föräldrar och 

Georgs 

Mathab Sverige Mamma (Iran) 

och pappa 

(Polen) 

Mamma (ca 21 

år) och pappa 

(?) 

Persiska och 

svenska 

Persiska -

Mamma och 

Mathab 

Svenska – hela 

familjen 
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Bilaga 4: Resultat av intervju om flerspråkighet - Marias årskurs 

 

Resultat av intervju om flerspråkighet (2) 

(Marias årskurs 3) 

 

Elev Modersmåls- 

undervisning  

(I skolan eller 

annan skola) 

Mitt/mina 

språk känns 

viktiga i skolan 

Det här/ dessa 

språk känns 

viktigaste för 

mig 

Svarar på 

svenska trots 

förälder pratar 

på modersmålet 

Tala på ett 

annat språk än 

svenska under 

lektion med en 

kamrat (t.ex. på 

modersmål) 

Malin Ja. I skolan Ja Både svenska 

och kurmanji  

Ja Nej 

Karwan Nej, inte längre. 

(hade i en 

annan skola i 

årskurs 1) 

Ja Kurdiska 

(kurmanji) och 

syrianska 

Ja, ibland på 

svenska, ibland 

på syrianska 

Ja 

Nicolée Ja. Annan skola. Ja. Franska 

 

Franska Ja Nej 

Gabriel Nej Ingen 

kommentar 

Ingen 

kommentar 

Ja Nej 

Vendela Nej Nej, inte 

samiskan 

Engelska, 

svenska och lite 

samiska 

Ja Nej 

Martin Ja. Annan skola. Nej, inte 

portugisiskan. 

Bara svenskan. 

Engelska och 

svenska 

Ja. Ibland 

svenska, ibland 

portugisiska. 

Nej. Endast om 

det är ett språk 

man ska tala 

som engelska. 

Max Ja. I skolan Ja. Svenskan. 

Finskan, nja.  

Svenska och 

finska 

Ja Nej 

Anthony Ja. Annan skola Ja. Engelska Engelska och 

svenska 

Ja Nej. Endast om 

det är ett språk 

man ska tala 

som engelska. 
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Bilaga 5: Resultat av intervju om flerspråkighet - Sannas årskurs 

 

Resultat av intervju om flerspråkighet (2) 

(Sannas årskurs 3) 

 

Elev Modersmåls- 

undervisning  

(I skolan eller 

annan skola) 

Mitt/mina 

språk känns 

viktiga i skolan 

Det här/ dessa 

språk känns 

viktigaste för 

mig 

Svarar på 

svenska trots 

förälder pratar 

på modersmålet 

Tala på ett 

annat språk än 

svenska under 

lektion med en 

kamrat (t.ex. på 

modersmål) 

Sanna Ja. Annan skola Så där. Svenska just nu, 

eftersom att jag 

bor i Sverige 

Ja, nästan hela 

tiden. 

Ja. 

Yolanda Ja. I skolan Ja, även rektorn 

stödjer oss 

Ryska Nej Nej, jag vill 

kunna hänga 

med på 

lektionen 

Maxmilian Ja. Annan skola Nej, inte 

koreanskan.  

Engelska och 

svenska (lite 

koreanska) 

Ja Nej 

Simon Ja. I skolan 50/50. Först och främst 

Finskan! 

Nej. Endast 

något svenskt 

ord då och då 

som Simon inte 

kan på finska. 

Nej 

Abrohom Ja. Annan skola Nej Svenska Ja, ibland Ja 

Dovidas Nej, inte längre. Nej Svenska   Ja, ibland Ja 

Avedis Ja. I skola Nja Armeniska  Ja. Pratar på 

armeniska men 

använder 

svenskan då och 

då 

Nej 

Alexander Nej Ja Svenska och 

engelska lika 

viktiga 

Ja.  Nej. Bara det 

språk som ska 

talas. 
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Bilaga 6: Resultat av intervju om flerspråkighet - Linas årskurs 

 

Resultat av intervju om flerspråkighet (2) 
 

(Linas årskurs 3) 
Elev Modersmåls- 

undervisning  

(I skolan eller 

annan skola) 

Mitt/mina 

språk känns 

viktiga i skolan 

Det här/ dessa 

språk känns 

viktigaste för 

mig 

Svarar på 

svenska trots 

förälder pratar 

på modersmålet 

Tala på ett annat 

språk än svenska 

under lektion med 

en kamrat (t.ex. på 

modersmål) 

 

Hewîn 

Ja. I skolan. Ja, såklart!  Svenska och 

kurdiska 

(Kurmanji) 

Ja  Det beror på vad de 

pratar om. 

 

Narîn 

Ja. I skolan Ja Engelska Ja Ja 

Tara Ja. I skolan Ja Kurdiska 

(Kurmanji) 

Ibland Ja 

Nevîn Ja. I skolan. Ja Kurdiska 

(Kurmanji) 

Ja Ja 

 

Josef 

Ja. I skolan Ja, absolut! Kurmanji, 

svenska och 

engelska 

Nej Nej 

 

Gulîzar 

Ja. I skolan. Ja Alla  Både ja och nej Nej 

 

Abdikarim  

Ja. I skolan Ja, självklart! Arabiska, 

svenska, 

somaliska och 

engelska 

Ja, oftast Ja, om man 

diskuterar eller om 

man förklarar på 

matematiklektionen 

… 

Darmaan  Ja. I skolan Ja Somaliska och 

swahili 

Ja Ibland 

Amina Ja. I skolan Ja Somaliska och 

arabiska 

Ja, ibland Ja 

Mowliid 

 

Ja. I skolan Ja Somaliska och 

svenska 

Ja Ja 

 

Jamaal 

 

Ja. I skolan Ja Somaliska Nej Nej 

 

Liridona 

Nej Ja, väldigt 

mycket 

Både svenska 

och albanska 

Ja Ja 

Ardian Ja. I skolan Inte så mycket Albanska Ja Nej! 

Georgs  Nej Nej, inte 

lettiskan 

Svenska Ja, ibland Ja 

Mathab Ja. I skolan Ja! Persiska, 

polska, 

engelska och 

svenska 

Ja Nej 
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Bilaga 7: Missivbrev 

 

måndag den 21 oktober 2013 

Hej! 

 

Jag heter Susanne och läser Språk och språkutveckling på Lärarprogrammet, på 

Mälardalens högskola. Denna termin är min sista och jag håller på att skiva min c-

uppsats (examensarbete). I mitt examensarbete skriver jag bl.a. om flerspråkighet 

och om effektiv lärande. Därför skulle det betyda mycket för mig OM jag får möjlighet 

att intervjua ert barn. Ert barn har möjlighet att när som helst säga nej till att delta. 

Ert barns svar kommer endast att användas i denna c- uppsats. Inga namn kommer 

att vara med och inte heller skolans. Det är bara jag som kommer att höra ert barns 

svar och det insamlade materialet kommer sedan att förstöras när jag har skrivit klart 

min c-uppsats.  En inspelningsapparat kommer att användas för att kunna ha ett mer 

naturligt (intervju)samtal, där jag kan ägna mig åt att tala med ert barn men även för 

att undvika missförstånd.   

 

Vill ha ert svar senast på fredag den 25 oktober. Vid frågor eller funderingar är ni 

välkomna att kontakta mig (se längst ned). 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Sarmamy 

 

 

Ni kan kontakta mig via: 

xxx@student.mdh.se eller 07x – xxx xx xx  
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Bilaga 8- Frågeguide  

Frågor till barn med flerspråkighet 

 Vilket land är du född i (Sverige eller i ett annat land)? 
 Vilket land/ vilka länder är dina föräldrar födda i? Hur länge har din 

förälder/ dina föräldrar bott i Sverige? 
 Vilket/ vilka språk talas hemma? 
 Vem talar detta/ dessa språk? 
 Hur skulle det kännas om din lärare eller någon av lärarna på skolan 

kunde tala detta språk/ dessa språk? 
 Vad skulle det betyda för dig om en lärare kunde tala detta/ dessa språk? 
 Tycker du att ditt språk/ dina språk känns viktig i skolan? 
 Finns det någon mer som talar samma språk som du i skolan? 
 Är det okej att tala på ett annat språk än svenska under lektion? 
 Händer det att din förälder/ dina föräldrar talar detta/ dessa språk medan 

du svarar på svenska? 
 Vilket språk känns viktigaste? 
 Känner du andra som talar detta/ dessa språk som du träffar ofta? Som 

vänner till dig eller din familj? Släktingar? Grannar? 
 Om JA: Pratar ni bara på detta/ dessa språk? Pratar ni både på detta/ 

dessa språk och använder lite då och då svenska? 
 Går du på modersmålsundervisning? Sker det i din skola eller någon 

annanstans? 
 Har ni någon släkting/ släktingar i Sverige? Eller bara utanför Sverige?  

 

 

Om engelska: 

o Ska man ha renodlade engelsklektioner? Hur kan man skapa en sådan 

lektion anser du? Finns det något speciellt man ska tänka på (både när 

det gäller de som är enspråkiga och flerspråkiga)? Finns det någon 

skillnad? 
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Bilaga 9- Observationsschema   

 

 

Observationsschema 

Händelse……………………………     Datum…………………… 

Närvarande…………………………………. 

 

Gör Säger Reflektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


