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ABSTRAKT 
Studiens syfte är att söka kunskap om hur olika lärare arbetar med flerspråkighet på 
fritidshem. Vi vill ta reda på hur de arbetar för att utveckla och stimulera utvecklingen 
hos de elever som har annat förstaspråk än svenska. Studien ska också ge svar på varför 
de arbetar på valda sätt och om de eventuellt kopplar sina strategier till forskning eller 
om de använder sig av vad de själv anser vara beprövad erfarenhet. Forskningen visar på 
att elever med god kunskap i sitt förstaspråk har lättare att lära sig ett andraspråk. Det 
har också visat sig att elevens kunskaper i andraspråket har stor betydelse för inlärningen 
i alla övriga skolämnen. Vi har studerat ett tiotal lärare på två olika fritidshem, samt 
intervjuat sex lärare i fritidshem och två lärare som arbetar med svenska som andraspråk. 
Resultatet i studien visar att lärarna har stort engagemang för att hjälpa eleverna med 
utveckling i både deras första- och andraspråk. I vår empiri ser vi fyra framträdande 
teman, vilka vi fokuserat på i resultatdelen. De teman vi avser är följande, stöttning, 
intresse, kompetens och svårigheter. Studien visar att det arbete kring flerspråkighet som 
utförs på de undersökta fritidshemmen till stor del utgår från lärarnas eget intresse och 
beprövad erfarenhet.  
 
Nyckelord: 
Flerspråkighet, fritidshem, språkinlärning, första språk, andraspråksinlärning, lärarens 
kompetens. 
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1. INLEDNING 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning och utifrån egna erfarenheter har vi sett 
att olika lärare på fritidshem arbetar på olika sätt med elever med annat förstaspråk 
än svenska för att främja deras språkutveckling. Hur gör de och varför gör de som de 
gör, vad påverkar deras val? Vi upplever att lärarnas syfte är att eleverna ska 
använda sig av och uttrycka sig på svenska. Det ska leda till ett vidgat ordförråd i det 
svenska språket, vilket är viktigt både för att kunna och våga kommunicera med 
lärare och andra elever men också för att kunna tillgodogöra sig olika 
ämneskunskaper. Tanken är oftast god, det handlar om att integrera och låta dem 
träna språket på ett naturligt sätt. Men när man ser att konsekvenserna ibland blir att 
man delar på bästa-kompisar för att de ska träna på svenska istället för att använda 
sitt förstaspråk, så känns det inte så positivt och elevernas rätt till att använda sitt 
förstaspråk fråntas. 
 

Vi genomför den här studien för att söka kunskap om och undersöka hur lärare och 
pedagoger på fritidshem arbetar med att stimulera och utveckla elever som har annat 
förstaspråk än svenska. Vi har varit verksamma i två olika mångkulturella skolor där 
elever med olika kulturer, etnicitet och språk möter varandra. Genom vår studie vill 
vi söka svar på vilka tillvägagångssätt lärare på fritidshem använder för att utveckla 
elevernas språk samt vilka hinder och möjligheter det finns för lärare som jobbar 
med flerspråkiga elever i fritidshemmens organisation och innehåll. Vi vill också ta 
reda på vilka faktorer det finns som kan påverka lärarnas arbetssätt på 
fritidshemmen.  Detta är en fenomenologisk studie där vi vill ta reda på lärarnas egna 
upplevelser men även söka förståelse för hur de arbetar genom att utföra 
observationer på de aktuella fritidshemmen. Sverige idag är ett samhälle med många 
olika språk och ett flertal barn kommunicerar med ett annat språk förutom svenskan. 
Skolverket säger att elever ska få möjlighet att utveckla både sitt förstaspråk och 
svenska språket. I läroplanen (2016) framgår det att fritidshemmet ska komplettera 
skolan, bl.a. ingår det i skolans uppdrag att hjälpa eleverna att skapa lässtrategier för 
att kunna förstå och tolka olika sorters texter, skolan ska också ge eleverna möjlighet 
att skapa texter där ord och bild samspelar samt låta eleverna arbeta med att lyssna 
och återberätta (Skolverket, 2016). Vidare ska eleverna också lära sig hur ord och 
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra samt få kunskap om ord och 
begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Skolverket skriver att 
verksamheten ska utgå från elevernas erfarenheter och behov och att verksamheten 
ska präglas av meningsfullhet. Det framgår också att skolans verksamhet är till för 
alla oavsett dess tidigare kunskaper och behov och att alla elever har rätt till likvärdig 
utbildning, utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2016). 
“...Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse 
för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska 
undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än 
svenska att använda både svenska och sitt modersmål…” (Läroplanen för fritidshemmet 2017, 
sid. 25). 
Vi vill genom vår studie ta reda på vilka strategier som används för att uppnå dessa 
mål för elever med annat förstaspråk än svenska. 
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1.1 Nyckelbegrepp om språk 
 

För att ge läsaren en större förståelse för de begrepp vi använder och hänvisar till i 
vårt arbete kommer vi i följande kapitel redovisa de grundläggande begreppen när 
man talar om flerspråkighet. 

 

1.1.1 Flerspråkighet 
 

Enligt nationalencyklopedin (20170227) så innebär flerspråkighet behärskning eller 
användning av flera språk. Svensson (2009) skriver också att flerspråkighet innebär 
att kunna behärska ett eller flera språk, att kunna uttrycka sig både muntligt och 
skriftligt i olika sammanhang utan att behöva anstränga sig. De som har samma språk 
som modersmål ska lätt kunna göra sig förstådd. 

 

1.1.2 Förstaspråk 
 

Förstaspråket är barnets modersmål och modersmålet är det språk barnet först lär sig 
i naturligt samspel med föräldrar och vänner. Den kognitiva utvecklingen sker 
samtidigt som barnet lär sig språket. Barnet kan ha två första språk om föräldrarna 
talar olika språk (Svensson 2009). 

 

1.1.3 Simultan flerspråkighet 
 

Svensson (2009) menar att simultan flerspråkighet innebär att barn lär sig flera språk 
samtidigt, ofta från födseln. Detta kan exempelvis vara om föräldrarna har olika 
modersmål och pratar med barnen på sina respektive språk. Då utvecklar barnen en 
simultan språkinlärning. Simultan tvåspråkighet kan även innebära att det enbart 
talas modersmål i hemmet och det andra språket utanför hemmet. Från början 
blandar ofta barnet de olika språken (kodväxling), men lär sig att skilja dem från 
varandra. Ofta upplever den enspråkiga att den flerspråkiga kodväxlar, när den i 
själva verket medvetet växlar mellan olika språk.        
  

1.1.4 Andraspråk 
 

Andraspråk beskrivs i Nationalencyklopedin (20170227) som det språk som lärs in 
efter att man helt eller delvis tillägnat sig sitt modersmåls. Andraspråk är alltså det/de 
språk som lärs in efter att man har lärt sig grunderna i sitt första språk. Precis som 
förstaspråket så lärs andraspråket i den kultur och sociala sammanhang som det talas 
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i. På samma sätt som förstaspråket så lärs andraspråket också in och beror på tidigare 
språkliga erfarenheter och den kognitiva förmågan (Svensson 2009). 
 

1.1.5 Majoritetsspråk 
 

Enligt Svensson (2009) så är majoritetsspråk det språk som majoriteten av 
befolkningen talar. För att kunna delta fullt ut i samhällslivet måste man kunna 
majoritetsspråket. I Nationalencyklopedin (20170227) beskrivs majoritetsspråk som 
det språk i ett flerspråkigt samhälle som används av den dominerade 
befolkningsgruppen. Majoritetstvåspråkighet innebär att den som har majoritetsspråk 
som förstaspråk lär sig ett annat språk som sitt andra språk, exempelvis en svensk, i 
Sverige, som lär sig engelska. Detta värderas oftast som en stor resurs och hyllas 
med hög status. Om man inte lyckas lära sig det så blir det inte lika allvarligt för den 
som redan talar majoritetsspråket som sitt förstaspråk. Konsekvenserna blir större om 
minoritetstvåspråkigheten misslyckas, att inte lära sig sitt andraspråk som är 
majoritetsspråk är allvarligt och får konsekvenser för framtida möjligheter till arbete 
och utbildning i samhället (Skans, 2011).  

 

1.1.6 Minoritetsspråk 
 

Svensson (2009) beskriver att minoritetspråk är det språk som talas av landets 
minoriteter t.ex. samer, romer, finländare och av invandrare i Sverige. 
Minoritetsspråk omfattar också teckenspråk. För att ett språk ska få kallas 
minoritetsspråk ska det uppfylla två villkor. Det måste vara ett språk och inte en 
dialekt samt att det måste ha använts i minst 3 efterföljande generationer, eller ca 100 
år. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande kapitel kommer vi att lyfta litteratur och tidigare forskning som vi anser 
vara relevant i vår studie. Då vi inte hittat så mycket forskning kring hur man arbetar 
med flerspråkighet på fritidshem så har vi gjort en vidare litteratursökning och sökt 
information kring språkutveckling och flerspråkighet i allmänhet. Andra relevanta 
områden som vi har sökt forskning kring är bl.a. strategier/tillvägagångssätt/metoder, 
autonomi/integritet (barnens rättigheter) samt betydelsen av lärarnas 
kompetens/didaktik/pedagogik. 

 

2.1 Språkinlärning 
 

Enligt beteendepsykologen, Skinner (Svensson, 2009) så sker språkinlärning genom 
imitation, barn förstärker sitt eget språk genom att höra språket. Barnet kan positivt 
förstärkas när de försöker kommunicera, vilket har stor betydelse då barn utvecklar 
sin språkliga förmåga utifrån stimulans, (Svensson, 2009). Forskning pekar på att 
läsning och framförallt högläsning är ett ypperligt sätt att träna ordens betydelse för 
barnen. Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) konstaterar att även om barnet lärt sig 
läsa är det bra om man fortsätter med högläsning då det är ett mycket bra sätt att öka 
barnets ordförråd och lärande. Vi avser att ta reda på om det är något man arbetar 
med på fritidshemmen, då det skulle kunna vara ett stöd för alla elever som behöver 
träna sin språkutveckling. Barn vidgar sitt ordförråd genom bl.a. läsning. Att läsa ord 
som man inte har hört förut är alltid svårt, skriver Chambers (2014). Därför  lär sig 
barnen genom att höra en vuxen som läser högt, för att sedan härma dem för att så 
småningom stegvis ta över själv. Chambers skriver också att, för att motivera och 
väcka intresse hos barnen för böcker de inte skulle ha brytt sig om är just 
högläsningen viktig. Som lärare kan man läsa ett stycke eller hela boken högt. Vid 
gemensam högläsning känner barnen samhörighet och trygghet, man är en del av 
gemenskapen och skapar starka band mellan människor. Läraren bör alltid förbereda 
sig genom att ha läst boken /stycket innan för att slippa överraskas av texten för 
något pinsamt eller obehagligt inför elevgruppen. Även avsätta tid om barnen vill 
titta eller har frågor om innehållet. Barn tycker det är kul att titta i boken när någon 
läser för dem. En lärare bör lägga fram böcker på en lättillgänglig plats där böckerna 
är väl synliga. Regelbunden presentation av böcker gör så att eleverna blir 
motiverade till läsning (Chambers, 2014). 
 

Abrahamsson (2009) framhåller betydelsen av attityder och motivation för att främja 
andraspråksinlärningen. Abrahamsson (2009) beskriver andraspråksinlärningen som 
en komplicerad process där flera olika faktorer har stor betydelse för den som ska 
lära sig ett nytt språk. Abrahamsson (2009) beskriver vikten av dessa faktorer med en 
tolkning av Spolskys modell för andraspråksinlärning. I modellen beskrivs hur det 
sociala sammanhanget (ekonomiskt, kulturellt) som eleven befinner sig i har 
betydelse för vilka attityder eleven dels antar men också utsätts för, det i sin tur leder 
till motivation eller brist på motivation, beroende på vilka attityderna är. I detta läge 
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spelar också andra faktorer in såsom ålder, personlighet, individuell språkbegåvning 
och förkunskaper. Dessa faktorer tillsammans skapar de inlärningsmöjligheter eleven 
har och utifrån det kan man se och förstå elevens resultat. 

 
 
 
  (Spolskys modell över villkor för andraspråksinlärning, hämtad 20180317) 

 

2.2 Flerspråkighet  
 

Ladberg (2000) framhåller vikten av att utveckla och bevara sitt förstaspråk för att 
som vuxen kunna använda sig av språket i olika sammanhang, t.ex. kommunicera 
med familj, släkt osv. Forskning visar också att eleven lättare lär sig svenska, sitt 
andraspråk, genom att det har goda kunskaper i sitt första språk. Detta har då 
betydelse för språkutvecklingen (Hyltenstam 2008). Även Wedin och Musk (2010) 
tar upp att det finns ett klart samband mellan framgång i skolan och goda kunskaper i 
det svenska språket. Wedin och Musk ställer sig också frågande till varför inte den 
svenska grundskolan lyckas ge elever med annat förstaspråk än svenska, lika goda 
förutsättningar som de elever med svenska som förstaspråk. I boken Det hänger på 
språket (Bjar, 2006) tar Liv Boyesen upp frågor som handlar om hur lång tid man 
kan anse att andraspråksutvecklingen befinner sig i övergångsstadiet och vad det 
egentligen innebär att kunna ett språk. Svaret på frågorna beror på hur man värderar 
olika kunskaper i ett språk, som t.ex. om det handlar om att kunna föra en vardaglig 
konversation eller om det också handlar om att kunna tolka akademiska texter. 
Boyesen (Bjar, 2006) beskriver att enligt forskning (Thomas & Collier, 1997; 
Hakuta, Butler & Witt, 2000) så kan det ta mellan fem och tio år för att nå samma 
resultat som genomsnitts-eleverna, som har det aktuella språket med sig från början.  
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2.3 Interkulturalitet 
 

I boken En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken, beskriver Skans (2011) 
skillnaden mellan begreppen interkulturalitet och mångkultur. Enligt Skans (2011) 
syftar mångkultur till att det finns många kulturer, medan begreppet interkulturalitet 
syftar till att visa att det finns ett möte, en interaktion mellan människor. Det 
uttrycker också en kvalitetsaspekt på undervisning och kommunikation. Alltså ska 
ingen etnocentrisk utgångspunkt tas i möten och interaktion. Skans (2011) tar också 
upp att oavsett bakgrund så ska en interkulturell pedagogik ses som en 
undervisningssituation för alla elever. Forskning kring hur en interkulturell 
pedagogik kan utspela sig i konkreta undervisningssituationer och organisation 
saknas, och är en bristvara. Trots att begreppet interkulturell pedagogik har funnits i 
den svenska pedagogiska debatten i över två decennier. 

 

2.4 Språk och identitet 
 

Enligt Ladberg (2000) så har språk och identitet djupa samband. Identitet handlar om 
samhörighet, vilka vi hör ihop med? När en individ talar så kommunicerar denna 
alltid med det individen säger men också med tillhörigheten. Kommunikation börjar 
med de man hör ihop med och människans språk förknippas alltid med vilka vi hör 
ihop med, vill vara ihop med- eller tar avstånd ifrån. Att höra samman är 
grundläggande och avgör hur vi uttrycker oss. Att höra samman innebär också 
förtroende. Ladberg (2000) nämner även att ett sätt för människor att visa att det hör 
ihop är att tala lika, individerna anpassar också samtalen och sitt sätt efter vilka det 
talar med. Anpassningen sker oftast automatiskt utan att individen tänker på det. 
Barn lär sig de språk och dialekter som barnet hör och av dem barnet älskar och 
beundrar. Uttalet, ordvalet, sättet att tala, liksom den slang och jargong barnet lär sig 
beror på de människor barnet känner och hör ihop med. Omedvetet och automatiskt 
väljer barnet att tala på liknande sätt som de människor som det identifierar sig med. 
 

Barn behöver språket för att kunna kommunicera och det har stor betydelse för 
lärandet, men om det sätts i fokus, för flerspråkiga barn, endast på 
svenskundervisningen glöms ämneskunskaperna bort vilket leder till att det språkliga 
lärandet minskar. Att lära sig ett talspråk att kunna kommunicera med, tar ca 1-2 år. 
Att lära sig ett språk med mer kognitiva funktioner för kunskapsinhämtning i skolan 
kan ta upp till 2-8 år (Hyltenstam, 2008). För kunskapsinhämtande måste det finnas 
ett språk där individen har förståelse för orden och även för dubbelmening och 
djupare sammanhang. Interkulturellt lärande bygger på förståelse för olika kulturer. 
En främjande flerspråkighet leder till att minoritetsspråket känns och upplevs mindre 
kränkande och hotfullt för både identitet och kultur. När flerspråkigheten är främjad 
blir den en viktig del för att nå upp till förståelse för den egna ursprungskulturen, om 
bakgrund finns i ett annat land. Hur samhället ser på flerspråkighet har betydelse för 
statusen på att vara flerspråkig. Den negativa attityden som grundar sig i en 
enspråkig norm behöver motverkas. I skolan kan lärare, för att stärka självkänsla och 
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identitet, visa respekt för barnets förstaspråk och kulturella bakgrund. Detta har 
betydelse för motivation och lärande (Skans, 2011). När flerspråkigheten ses som en 
resurs istället för ett problem ökar motivationen att lära sig ett andraspråk för 
flerspråkiga barn. Skans (2011) skriver också att motivationen för att lära sig ett 
andraspråk har betydelse för vad majoritetsspåket har för attityder. Alltså 
majoritetssamhällets attityder till minoritetskulturen. Värderas minoriteternas språk 
och kultur högt av majoritetssamhället, blir den positiva inställningen större hos 
minoritetsgruppen till majoritetens språk och kultur, när det alltså finns en 
ömsesidighet. Barnens motivation till andraspråksinlärning kan också påverkas av 
familjens upplevelse att majoritetsspråket och majoritetssamhället ses som ett hot 
mot barnets förstaspråk. Motivationen stärks när vårdnadshavare visar att det är 
viktigt att lära sig andraspråket (Skans, 2011). 
 

Barn kan också välja bort ett språk och undvika att tala om det har mötts av negativa 
reaktioner från andra. Om barn får negativ respons av andra barn pga. av t.ex. 
brytning så kan det sluta tala sitt förstaspråk och gå över till majoritetsspråket även 
hemma. Detta betyder att omgivningens värderingar av olika språk och kulturer kan 
avgöra ett barns språkval, utan att någon är medveten om hur detta sker (Ladberg 
2000). Ladberg (2000) påpekar också  att styra vilket språk barnet ska använda är ett 
djupt ingrepp i dennes liv eftersom det handlar om barnets identitet. Ju yngre barnet 
är desto allvarligare och djupare blir det, eftersom ett yngre barn inte har så stora 
möjligheter att göra motstånd eller själv kunna ta ställning till vilka språkliga 
varianter barnet ska använda. År 1975 beslutade politikerna att ge ett ökat stöd för 
tvåspråkighet i Sverige i form av en utbyggd tolkservice, stöd till kulturella 
aktiviteter och modersmålsundervisning (Håkanson, 2010). Håkansson (2010) 
nämner också att tvåspråkighet är ett synligt fenomen i samhället men Sverige är 
officiellt inte tvåspråkigt.  

 
Persson (2012) framhåller att barn med utländsk bakgrund, som har ett utvecklat 
förstaspråk, har bättre möjlighet att lära sig andraspråket och därmed utveckla 
kunskaper inom andra områden. Persson (2012) nämner även att ingen forskning 
tyder på att språkutvecklingen i andraspråket påverkas negativt för att man använder 
sitt förstaspråk. 

 
Den traditionella skolundervisningen förväntar sig att eleverna har en språklig bas 
och ett ordförråd som varierar, men ändå har en del gemensamt när det gäller 
vardagliga ord. Enligt Ladberg (2000) så kan man inte ha sådana förväntningar på 
barn som har annat förstaspråk än svenska. Uppgifterna i skolan blir svårare om 
barnet inte undervisas i sitt förstaspråk. Att ta till sig ny kunskap på ett språk som 
man inte behärskar helt gör att barnet måste anstränga sig mångdubbelt för att lära 
sig. Är eleven ny i språket ligger denna alltid i underläge när det gäller att prestera i 
skolan, eftersom språket inte fungerar automatiskt som hos den som föds in i språket. 
Ladberg (2000) hänvisar också till att det är svårare för dessa elever att diskutera och 
samtala och de kan inte formulera sig lika snabbt och avslappnat som andra barn. 
Ibland så gör pedagoger misstag och tar fel på barnets långsamhet, barnet översköljs 
med ord och mer förklaringar istället för det barnet egentligen behöver, som är lugn 
och ro, tystnad och tid att tänka. Man ska heller inte ha för låga förväntningar på 
barnet för då leder det till låga prestationer. Jämför med Cummins fyrfältare (kapitel 
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2.7) där man kan uttyda att låga förväntningar kan innebära att eleven hamnar 
antingen i en bekvämlighetszon (om de får en del stöttning) eller i en uttråkningszon 
(om det saknas både stöttning och förväntningar) vilket också leder till låg inlärning. 
Detta innebär att det är lättast att bli undervisad på det språk barnet behärskar bäst 
men det är oftast en omöjlighet för minoritetselever. Dessa svårigheter behöver 
pedagoger bli medvetna om, så att undervisning sker efter alla elevers 
förutsättningar. För barn som anstränger sig för att lyssna och förstå vid t.ex. 
genomgång eller instruktion är det väldigt krävande. Barnet kan dessutom störas av 
bakgrundsljud eller stim av många röster och då blir det ett hinder. Det blir svårare 
att uppfatta vad som förklaras när talet blandas med andra ljud. För bättre 
koncentration krävs lugn och tyst miljö (Ladberg, 2000). 

 
Att föras in i ett nytt språk och samtidigt lära sig något nytt är en stor ansträngning. 
Sådant arbete kan vara uttröttande både för vuxna och barn. Även rasterna kan vara 
ansträngande då eleverna även där måste koncentrera sig för att kunna vara med och 
diskutera och samtala. Eleverna måste kämpa för att förstå kamraternas skämt och 
lyckas de inte göra det så riskerar de att känna sig utanför och de blir ännu mindre 
avslappnade (Ladberg, 2000). Lärare och kamrater kan göra mycket för att göra det 
lättare för de elever som är nyanlända. Eleverna kan få hjälp med att man förklarar 
och visar tillrätta så att de känner sig välkomna och uppmärksammade. Det kan 
också få dem att känna sig accepterade och att deras behov tas på allvar. 

 

2.5 Lärarnas kompetens 
 

Kant (2011) framhåller att för de lärare som arbetar med mångkulturalitet på en 
flerspråkig skola krävs att de kan möta elever med olika förstaspråk och olika 
bakgrunder. Pedagogerna ska kunna arbeta med många olika förstaspråk i skolan. 
Han nämner också att skolan kan vara det första och enda eleven möter när det gäller 
svenska språket och det är i skolan den språkliga utvecklingen sker. I 
motivationssyfte så ska elevens språk, kultur och erfarenhet tas tillvara.  Den 
pedagogiska verksamheten blir en central del i elevens språkutveckling, där fokus 
ligger både på andraspråket och elevens förstaspråk (Kant, 2011). 

 
Taube och Fredriksson (i Bjar & Liberg, 2010) har forskat kring språkutveckling 
bland elever med invandrarbakgrund och de har kommit fram till följande råd för 
lärare som arbetar med dessa elever. Framförallt så handlar det om att visa respekt 
för elevernas språk och kultur. Även Ellneby (2008) påpekar vikten av att skapa 
kulturförståelse för olika kulturer som finns runt omkring oss. Ellneby (2008) menar 
att genom att visa nyfikenhet och öppenhet för andras kulturer så blir det lättare att 
möta både föräldrar och elever med annat ursprung. Vilket medför att barnen känner 
och upplever att deras förstaspråk är värdefullt. Undervisningen ska inte handla om 
att ersätta barnens förstaspråk med andraspråket. Det viktigaste är att stödja barnet så 
att det får möjlighet att utveckla förmågan både i sitt förstaspråk och sitt andraspråk. 
Som lärare bör man också ha en positiv syn till tvåspråkighet och 
modersmålsundervisning. En annan viktig punkt är att som lärare inse att varje elev 
med invandrarbakgrund är unik, precis som alla andra elever. Det går inte att 
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förutsätta att språkutvecklingen fungerar på samma sätt för alla elever. Taube och 
Fredriksson (i Bjar & Liberg, 2010) påpekar också vikten av att vara tydlig för att 
underlätta språkinlärningen. Använd gärna flera medier för att förmedla olika 
budskap, som t.ex. bildstöd, tal och skrift. Försök också att utarbeta rutiner som följs 
i den mån det går, för att skapa trygghet och underlätta inlärningen. 

 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) påpekar vikten av att läraren har en god 
förståelse för elevernas tidigare erfarenheter, för att kunna hjälpa eleverna vidare i 
sitt lärande och kunnande. De anser att desto större denna förmåga är hos läraren 
desto bättre förutsättningar har han/hon att anta barns perspektiv och följdaktligen 
kunna anpassa sina aktiviteter utifrån elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper. 
En viktig faktor för detta är varje lärares skicklighet i att få elever att dela med sig av 
sina tankar. Men det kräver också att lärarna kan tolka den information de får av 
barnen och sedan kunna använda den på ett bra sätt (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2012). Man kan även läsa om vikten av att skapa goda relationer för att 
få en god lärmiljö, i boken Fritidspedagogers handlingsrepertoar- Pedagogiskt 
arbete med barns olika relationer (Dahl, 2014). Dahl tar bland annat upp vikten av 
att vara nära barn och skapa förtroende, hon beskriver att fritidshemsläraren kan vara 
nära på olika sätt. Hur är man då nära eleverna och bygger ett hållbart förtroende? 
Framförallt skriver Dahl (2014) att det handlar om att vara tillgänglig, skapa dialog 
och hålla sina löften det kan också handla om att utgå från barns intressen och ta sig 
tid att lyssna på dem. 
 

I boken Att förstå barns tankar-kommunikationens betydelse (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2012, s.24) kan man läsa “De mål som finns för verksamheterna kan 
endast nås om läraren är flexibel och villig att möta det enskilda barnet där det 
befinner sig.” Sammanfattningsvis kan man säga att Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) framhåller vikten av strukturerade samtal mellan elever och 
lärare, för att skapa ett samspel och förtroende mellan lärare och elever. Några 
viktiga faktorer att ha med sig vid dessa samtal är, enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) att tänka på hur man ställer frågorna, var man bör befinna sig 
och vad som är viktigt att ta upp. 
 

Aspelin och Persson (2011) hänvisar till Skolverket (2009) när de skriver att de 
upplever att lärarna underskattar de sociala relationernas betydelse för inlärning. De 
grundar sitt påstående bland annat på att de upplever att grupparbeten inte är vanligt 
förekommande i den svenska grundskolan och när det förekommer så upplever de att 
eleverna i arbetet ägnar sig åt enskilda uppgifter. Vidare beskriver de att god 
inlärning sker då eleverna kan och vågar förmedla till läraren hur han/hon uppfattar 
olika situationer och här har då lärarens relationella kompetens, som beskrivs ovan, 
stor betydelse, eller som Aspelin och Persson (2011, s.115) skriver “Den forskning 
som vi uppmärksammar ser relationen mellan lärare och elev som det pedagogiska 
förhållningssättets viktigaste aspekt”.  
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2.6 Vetenskaplig teori 
 

Cummins fyrfältare är en modell som är utarbetad av den Irländska språkforskaren 
och pedagogen Jim Cummins. Den kan användas av lärare och pedagoger som stöd 
för en språkutvecklande undervisning för att utveckla andraspråket för de 
flerspråkiga eleverna, skriver Gibbons (2016). Gibbons tolkning av Cummins 
fyrfältare belyser att för god språkutveckling så kan eleven undervisas i 
bekvämlighetszonen där den kognitiva svårighetsgraden är låg. Eleven får mycket 
hjälp av situationen och omgivningen. En sådan språkmiljö bör eleven befinna sig i 
om man är nybörjare i sin språkutveckling, t.ex. prata om här och nu, lyssna och läsa 
något man tycker om och prata med sin lärare om det. Det Gibbons (2016) översätter 
till utvecklingszonen, i modellen, är ett bra alternativ för maximal inlärning. Där 
utmanas eleven mer kognitivt men fortfarande med mycket stöd från omgivningen. 
Eleven kan t.ex. göra egna berättelser och dramatisera det. Eleven deltar i 
diskussioner och muntliga redovisningar. I utvecklingszonen ökar elevens 
kunskapsrelaterade språkbehärskning. I den så kallade frustrationszonen upplevs den 
kognitiva svårighetsgraden hög och utan stöd från omgivningen, vilket gör att eleven 
lär sig mindre. Medan uttråkningszonen dels innebär uppgifter med låg kognitiv 
svårighetsgrad och låg eller ingen stöttning från omgivningen, här klarar eleven av 
uppgiften lätt men utan att förstå innehållet eftersom uppgifterna är abstrakta. Detta 
gör att eleven lär sig mindre. 
 

 

 
     (Cummins fyrfältare ur Gibbons, 2016)  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med vårt arbete är att söka förståelse för vilka strategier fritidshemmen har när 
det gäller att stimulera flerspråkighet, och hur de hjälper elever att utveckla både sitt 
förstaspråk och sitt andraspråk? Det vi vill ta reda på genom våra intervjuer och 
observationer är: 

 
-Hur arbetar lärarna på fritidshemmet med flerspråkighet?  

-Varför gör de på det sätt de gör?  
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4. METOD  
 

Nedan presenterar vi våra valda metoder och hur vi tänkte kring vårt urval av 
informanter. Vi återger även hur vi gick tillväga i genomförandet av intervjuer och 
observationer. Slutligen kommer vi också att redogöra för hur vi förhöll oss till de 
forskningsetiska principerna samt diskutera valda metoder. 
 

4.1 Metodval 
 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där tanken var att öka vår förståelse för hur de 
intervjuade lärarna arbetar med flerspråkighet. Vi genomförde informella intervjuer 
(Grönmo, 2006) med sju fritidshemslärare i olika åldrar, samt med två, svenska som 
andraspråkslärare. Under intervjuerna försökte vi ta reda på vilka möjligheter och 
hinder lärarna möter i sitt dagliga arbete. Vi använde oss av semistrukturerad 
intervjuform, som gav oss en möjlighet att vara flexibla och föra öppna samtal med 
intervjupersonerna vilket skapar mer personliga möten (Grönmo, 2006). Denscombe 
(2016) påtalar vikten av att ha klart för sig vilka ämnen som ska behandlas under en 
semistrukturerad intervju. Vi bestämde därför i förväg vilka grundfrågor vi ville 
arbeta med i intervjun för att inte avvika från ämnet. Vi utgick från forskning som 
pekar på vikten av stöttning för att skapa motivation hos eleverna (Gibbons, 2016) 
och skapade således intervjufrågorna utifrån vårt syfte. Vid de flesta intervjuerna 
använde vi oss även av ett situationsexempel (bilaga 1) som vi utformat utifrån egna 
erfarenheter. Vid några av intervjuerna tog respondenten själv upp liknande fall som 
de vi hade konstruerat och då ansåg vi det överflödigt att ta upp det som exempel.  

 
För att se hur respondenterna arbetar och inte bara få till oss hur de säger att de 
arbetar (Denscombe, 2016) utförde vi både intervjuer och observationer på de 
aktuella fritidshemmen. Vi genomförde deltagande observationer, vilket innebär att 
de observerade lärarna och eleverna var medvetna om vår närvaro, datainsamlingen 
var informell och observatörerna, d.v.s. vi ingick som en del i gruppen, enligt 
Denscombe (2016). Vi valde att utföra deltagande observationer då vi anser att det är 
en friare observationsform vilket gav oss större möjlighet att se hur det går till även 
när vi inte var där och observerade. Utifrån Denscombe (2016) använde vi oss av 
informell datainsamling och antecknade löpande under observationerna, men gick 
också iväg för mer detaljerade anteckningar vid behov.  

 
Denscombe (2016) belyser vikten av att dokumentera både intervjuer och 
observationer genom att spela in och anteckna för att komma ihåg och ta fram det när 
det behövs. Vi valde att dokumentera intervjuerna med röstinspelning och 
observationerna genom anteckningar. Vi valde att göra detta mestadels tillsammans 
för att undvika att missa viktig information.  
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4.2 Urval 
 

Vi har genomfört intervjuer av lärare på två flerspråkiga skolor. Skolorna ligger i en 
medelstor stad i sydöstra Sverige. Sammanlagt har vi intervjuat sex fritidshemslärare 
och två sva-lärare (svenska- som andraspråkslärare), totalt åtta respondenter. 
Eleverna som dessa lärare arbetar med går i årskurs F-3. Vi valde att utgå från det 
som Denscombe (2016) beskriver som ett bekvämlighetsurval när vi valde ut 
önskade respondenter och fritidshemsavdelningar. Bekvämlighetsurval handlar om 
att använda sig av det vi har lättast att tillgå. För oss blev det naturligt att i första 
hand tillfråga de skolor där vår verksamhetsförlagda utbildning ägde rum. När det 
gäller intervjuerna så ville vi enbart intervjua lärare, då vårt arbete handlar om hur 
lärarna arbetar med flerspråkighet och vad de upplever som svårigheter respektive 
möjligheter. De tillfrågade lärarna tackade alla ja till att medverka. 

 
Under observationerna fokuserade vi på lärarna och deras strategier, men vi ville 
också skriva ner elevernas svar och reaktioner i olika dialoger med lärarna, så vi 
började med att lämna ut missivbrev till de berörda lärarna och till vårdnadshavare 
för de elever på fritidshemmen som har annat förstaspråk än svenska för att få ett 
godkännande. 

 

4.3  Genomförande 
 

I början av undersökningen kontaktade vi våra VI-skolor för att informera om vårt 
examensarbete. Båda skolorna har flerspråkiga elever och ligger i en mellanstor stad 
i samma kommun, i sydöstra Sverige. Vi beskrev vårt syfte för personalen och talade 
om att vi ville samla fakta till vårt examensarbete genom att intervjua ett antal lärare 
angående deras arbete. Vi informerade också om att vi efter intervjuerna tänkte 
utföra observationer på fritidshemmet, för att se hur lärarna arbetade med eleverna. 
Därefter skickade vi ut missivbrev till berörd personal (bilaga 2) och berörda 
vårdnadshavare (bilaga 3). I samband med detta bokade vi också in tider för 
intervjuer med lärarna.  
 

Vi utförde intervjuerna i enskilda rum där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna inleddes 
med att vi informerade lärarna om de etiska principerna som vi utgår ifrån och vi 
uppgav att svaren skulle behandlas konfidentiellt och endast användas till vårt 
examensarbete, samt att vi inte skulle använda några namn och ingen utomstående 
skulle kunna ta reda på vem som har sagt vad. Vi hade med oss ett antal färdiga 
frågor (bilaga 1) men eftersom det var en semistrukturerad intervju så utgick vi från 
öppna frågor där vi använde oss av olika följdfrågor beroende på vilka svar vi fick. I 
våra intervjuer gav vi också exempel på en given situation som vi konstruerat utifrån 
tidigare erfarenheter (bilaga 1). Där bad vi läraren beskriva hur de skulle ha hanterat 
situationen om de själva hade råkat ut för den. Vi bad dem också vid behov att 
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utveckla sina svar. Intervjuerna spelade vi in med våra egna telefoner. Varje intervju 
varade ca 10-20 min. 
 

Observationerna utförde vi vid flera olika tillfällen, under två veckors tid, på våra 
egna VI-skolor. Observationerna omfattade totalt 10 elever och 10 lärare på två olika 
fritidshem. Vi utförde observationerna genom att vara en del i den undersökta 
gruppen. Vi antecknade löpande under tiden, men vid vissa tillfällen gick vi ifrån för 
att skriva ner en mer detaljerad beskrivning. Under observationerna tog vi framförallt 
fasta på tre faktorer som vi utgått ifrån. Det är situationer där språket haft betydelse, 
där elever med annat förstaspråk än svenska varit inblandade och situationer där det 
uppstått ett problem. 

 
Som nämnts tidigare så valde vi att spela in våra intervjuer, framförallt för att kunna 
vara mer närvarande under själva intervjuerna och inte behöva tänka på att anteckna 
allt som sägs. I nära anslutning till intervjuerna transkriberade vi all data och 
bearbetade empirin genom att söka efter återkommande mönster. Vi tematiserade 
resultatet och analyserade det utifrån Cummins fyrfältare, som vi beskriver i kapitel 
2.6. Resultatet av observationerna transkriberade vi på samma sätt, vi gick igenom 
våra anteckningar för att hitta likheter men även skillnader i lärarnas sätt att arbeta 
och hantera olika situationer. När vi var klara med tolkning och bearbetning 
inordnade vi empirin under de olika fälten i Cummins modell (kapitel 2.6).  

 

4.4  Etiska överväganden 
 

Vid forskning är det viktigt att tala sanning, redovisa och granska utgångspunkten för 
studierna, öppet presentera metod och resultat. Bedriva forskning utan att skada 
människor, djur eller miljö är en viktig del i forskningen (Vetenskapsrådet, 2014). Vi 
informerade intervjupersonerna om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt 
och under sekretess, även att de skulle vara anonyma. Inga namn nämns och ingen 
vet vilka som har deltagit i studien. Inga obehöriga kan ta del av uppgifterna i 
undersökningen, därför så förvaras uppgifterna väl. Enligt Vetenskapsrådet får 
uppgifterna endast användas till det avsedda vetenskapliga syftet. 

 
Vi utgår från Vetenskapsrådets rekommendationer som innefattar krav på bl.a. att 
alla ger sitt samtycke, allt material som vi samlar in ska vara konfidentiellt och 
användas endast i forskningssyfte. Det är viktigt att skydda informanternas 
anonymitet i förhållande till vår studie. De uppgifter som lämnas måste få vara 
konfidentiella. Att något görs enlig konfidentialitetskravet innebär att ingen 
utomstående ska kunna identifiera vilka som har varit med i vår studie. Vi utgick 
även från samtyckeskravet som i sin tur innebär att vi aldrig kommer tvinga någon 
att medverka till vår studie. Samt att det är tillåtet att avbryta intervjun och det 
kommer inte att påverka någon. Vi mailade deltagande skolor och personal och 
informerade om ovan. Vi informerade också om att vi måste ha deras tillstånd för att 
kunna genomföra undersökningen (samtyckeskravet). Personalen informerades om 
att materialet förstörs efter avslutat arbete (Vetenskapsrådet, 2014). 
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4.5  Metoddiskussion 
 

Vi valde att arbeta utifrån en kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer och 
deltagande observationer (Denscombe, 2016) då vi ansåg att det skulle ge oss de 
mest utförliga svaren. I efterhand kan vi se att det var ett bra beslut då vi inser att 
enkäter med förvalda svarsalternativ inte hade givit oss det djup som våra intervjuer 
gav oss. Samtidigt upplevde vi att de diskussioner vi fick med personalen efter att vi 
stängt av ljudinspelningen blev än mer givande för oss än de inspelade intervjuerna. 
En insikt som kan vara bra att ha med sig vid framtida arbeten. 

 
Vi valde att arbeta med både intervjuer och observationer. Tanken med det var 
framförallt att vi i intervjuerna trodde oss få svar på hur personalen upplever 
situationen och eventuellt hur de anser att det borde vara, samtidigt som vi genom 
våra observationer får se vad som verkligen händer och hur det fungerar ute på fältet. 
I efterhand kan vi dock se att då vi valde att utföra intervjerna först och sedan 
observationerna, finns en risk att respondenterna under observationerna är alltför 
medvetna om vad som ska studeras (Denscombe, 2016). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

När intervjuer och observationer var klara och transkriberade, trattade vi ner vår 
empiri till fyra olika teman stöttning, intresse, kompetens och svårigheter. Det var 
således dessa fyra teman som var centrala i våra data och som vi sedan analyserade 
utifrån vårt teoretiska ramverk, det vill säga Cummins fyrfältare (Gibbons, 2016). 
Lärarna kommer att benämnas med siffrorna 1-6 för att göra det tydligt för läsaren. 

 

5.1 Stöttning 
Vår första forskningsfråga handlar om hur lärarna på fritidshemmen arbetar med 
flerspråkighet på fritidshemmet och deras tankar kring det. Resultatet av studien 
visar att pedagogerna delvis har ett språkutvecklande arbetssätt där stöttning, 
interaktion och förståelse för förstaspråket är faktorer som gynnar eleven. Stödet 
hjälper eleven att nå längre än vad som skulle ha varit möjligt för den att nå på egen 
hand.  En lärare berättar hur de ofta ställer frågor till eleverna och låter eleverna prata 
och förklara mycket för att de ska få utveckla andraspråket. För utvecklingens skull 
så lägger läraren inte orden i elevens mun utan eleven får prata och ta den tid den 
behöver. 
 
Lärare 3 - “...inte lägga eh orden i barnens mun utan att man frågar mycket å låter dem träna sig på 
språket. Nu tycker jag att vi jobbar ganska mycket så ändå med alla barn att man liksom vill att de 
ska uttrycka sig så mycket som möjligt.”  
 
Lärare 2 - “Sitter man och spelar något spel eller så...då sitter man givetvis och hjälper och förklarar 
så att alla förstår om det är någon som har svårigheter eller så.”   
 
De lärare vi intervjuat visar på god förståelse för de flerspråkiga elevernas dilemma. 
När vi diskuterar hur de hanterar situationer där elever med gemensamt förstaspråk, 
ibland skapar egna små grupper och bara använder sitt förstaspråk. Så svarar en 
lärare: 
 
Lärare 3 -“… ja man fick ju påminna dem, men jag menar det är ju självklart att man tar till det 
språket som ligger lättast i.” 
 

Lärare 2 - “ Är det något barn som precis har anlänt och är väldigt nu och inte kan så mycket det 
svenska språket, då vill man att de ska förstå ett sammanhang och då tycker vi inte att det är konstigt 
att de får prata sitt modersmål.”  
 
Här syftar läraren på att de har en gemensam överenskommelse att de ska använda 
sig av svenska när de vistas på skolan, för att träna på andraspråket. Detta var dock 
enligt samma lärare inte så vanligt förekommande. Oftast låter de eleverna använda 
sitt förstaspråk när de vill, men när det uppstår situationer där andra elever känner sig 
utpekade på grund av att de inte förstår vad dessa elever säger, och om lärarna 
misstänker att det satt i system att använda sitt förstaspråk när de inte vill att någon 
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ska förstå vad de pratar om, eller att eleverna missbrukar språket med varandra 
genom t.ex. att de använder svordomar när de är arga på varandra. Då händer det att 
de gör en överenskommelse enligt ovan. Vi ville också ta reda på varför de har valt 
att använda sig av vissa metoder och varför de eventuellt har valt bort andra. En 
anledning till varför en del pedagoger väljer att uppmana eleverna att kommunicera 
på svenska, framkom under våra observationer. Då handlade det om att 
vårdnadshavarna har önskemål om att deras barn inte får använda sitt förstaspråk i 
skolan eller med andra elever med samma förstaspråk.  
 
En annan lärare menar att då eleverna använder förstaspråket med varandra, vilket de 
oftast uppmuntrar, så fokuserar fritidshemmet på att utmana eleverna mer i svenska 
än att de blir utmanade på sitt förstaspråk. 
 
Lärare 4 - “...annars så kan det  va så här tvärtom att vi försöker få dem att prata svenska, för dom 
pratar ju hemspråket med varandra dom som kommer från samma länder. Dom barnen behöver ju 
utöka sitt ordförråd i svenskan, så vi försöker peppa dom.”  
 
Lärare 5 - “Där de leker med andra tycker jag att de utvecklas.”  
 
Framförallt menar respondenten att eleverna får utmanas i svenska språket genom 
leken. De pratar med varandra och översätter åt varandra. Vissa lekar kräver att man 
lär sig olika regler, vilket också kan innebära nya ord, som eleverna ibland behöver 
få förklarade för sig. Då är tanken att det ska finnas lärare där för att vara tillhands 
när behovet uppstår. 
 
Lärare 4 - “...och som vuxen vara i närheten av de barnen, även i leken när de leker och liksom ha 
öron för vilket språk de använder och hur berikat det är.” 
 

Eleverna erbjuds modersmålsundervisning en gång i veckan och detta sker på 
fritidshemstid. De flesta, av våra tillfrågade lärare, upplever att samarbete med 
modersmålsläraren saknas, men de vet att möjligheten finns om behov uppstår. 
Genom våra observationer kunde vi se att lärarna försökte att alltid finnas i närheten 
och vara tillgängliga för att stötta, vägleda och för att uppmuntra eleverna att våga 
utmana sig själva. Eleverna använder sig av sitt första språk med varandra för att 
förstå sammanhanget om det behövs. Lärarna är medvetna och tar hänsyn till elevens 
förstaspråk. Fritidshemmen vi undersökt har ett tillåtande klimat där eleverna vågar 
fråga om de inte förstår. Lärarna arbetar med att använda vardagsspråk och basord så 
fort tillfälle yppar sig. Lärarna är medvetna om att eleverna utvecklar språket i leken 
och försöker att inte påverka språket när de leker. Vi kopplar alla dessa resultat till 
det Jim Cummins i sin fyrfältare (Gibbons, 2016) kallar för bekvämlighetszonen, där 
fokus ligger på att läraren ska ge eleven hög stöttning, men utmaningar som eleven 
ganska lätt klarar av och känner sig trygga i. Bekvämlighetszonen bör enligt de 
tillfrågade lärarna främst användas när eleverna är precis nyanlända, för att skapa 
trygghet och bygga självförtroende. Denna lär-zon ger relativt låg inlärning, men om 
man utgår från den för att sedan ge eleven högre och svårare utmaningar så kan man 
lättare övergå till den så kallade utvecklingszonen som enligt Cummins (Gibbons, 
2016) är den zon som är mest effektiv för god inlärning. 
 

 



20 

 

 

5.2 Intresse 
Vi såg under våra observationer att lärarna tar tillfället i akt och diskuterar aktuella 
högtider för att visa eleverna svensk kultur och tradition och för att eleverna ska 
kunna vara delaktiga i det svenska samhället. De gör jämförelser och pekar på 
skillnader med högtiderna i olika länder och kulturer. Eleverna får också berätta om 
högtiderna, både med hjälp av sitt eget språk och på svenska. Förekommer något 
liknande i de olika kulturerna så får eleverna också jämföra ord och namn på detta i 
sina olika språk. Vi har sett flera exempel på detta i våra observationer. Ett av dem 
var när det närmade sig påsk och lärare sitter vid matbordet och samtalar med en 
elev. De började diskutera påsk som en högtid och varför det firas. Läraren frågade 
eleven: 

 
Lärare 3 - “Hur säger man påsk på ditt språk? ...Har ni någon annan högtid som liknar påsk?” 
 

Diskussionen fortsätter sedan kring högtiden och de kommer in på om det finns 
andra högtider i de olika länderna, som liknar eller inte liknar varandra. Samt att 
läraren ber eleven översätta flera ord som sägs, för att få möjlighet att lära sig orden 
på elevens förstapråk. Läraren visar sitt intresse genom att ställa frågor om elevens 
kultur och bakgrund, men också genom att vilja lära eleven mer om svensk kultur. 
Även sva-läraren pekar på vikten av att jämföra förstaspråk och andraspråk, för att 
eleverna ska få en känsla för orden. 
 
Sva lärare 1 - “ Vi brukar jämföra, har du hört det ordet på ditt språk innan, hur låter det på ditt 
språk? Vi brukar fråga barnen: vad heter det på ditt språk och jämför med de olika språken barnen 
pratar.” 
 
Vissa elever tycker det är svårt med ord som betyder olika saker i olika 
sammanhang. Lärarna försöker då sätta orden i ett sammanhang. Vid en intervju gav 
en lärare exempel på hur de t.ex. arbetar med tydlighet för eleverna. 
Lärare 4 - “...utan ge rätta namnet på liksom handlingen, saken eller vad det nu är.” 
 

Här syftar läraren på vikten av att alltid benämna föremål eller handlingar med dess 
rätta namn och inte använda den eller det. Att denna strategi används i praktiken fick 
vi också svar på under en av våra observationer, då följande konversation ägde rum: 
 
Elev - “ Fröken, kan jag få den där, den som är där?” 
Lärare - “ Menar du den röda pjäsen? Som ligger på andra bordet? 
 
Genom observationerna såg vi att lärarna skapade flera aktiviteter som ledde till 
interaktion mellan eleverna. När de arbetar i grupp eller i par stöttar eleverna, 
omedvetet varandra i språket. Vid ett tillfälle bad en lärare två elever hålla en 
aktivitet. Eleverna börjar kommunicera med varandra: 
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Elev 1 - “ - Vad är en aktivitet?” 
Elev 2 - “ - Vi ska hitta på något att göra, vi planerar något som vi sedan förklarar för dem andra hur 
de ska gör. De gör som vi säger!” 
 
Tipsbingo planerades där eleverna i grupp kunde gå runt och svara på frågorna. 
Eleverna uppmanades att diskutera och samarbeta med varandra innan frågorna 
besvarades, där syftet var just kommunikation mellan eleverna. En annan aktivitet 
som planerades var att eleverna fick arbeta med flaggor där de satt bredvid varandra 
och arbeta med att färglägga flaggorna. På det sättet skedde det interaktion mellan 
eleverna. 
 

Lärarna använder sig ofta av kroppsspråk eller synonymer när eleverna inte förstår, 
för att förenkla det ännu mera visar lärarna ibland även bilder på nätet. Vid en av 
våra observationer försökte en engelsktalande elev beskriva en blomma för sin lärare. 
Eleven ville få veta det svenska ordet på blomman och hen var inte heller säker på 
blommans engelska namn. Efter en stunds funderande uppstår ett samtal mellan elev 
och lärare. 

 
Elev “...hmm I think it is called a poppy.”  
Varpå läraren svarar eleven: 
Lärare “ Då ser vi om det är den du tänker på!” 
 

Läraren tog fram sin mobil och skrev in ordet ifråga, sökresultatet visade bilder och 
ordet på elevens både förstaspråk och andraspråk. I situationerna som beskrivs ovan 
såg vi exempel på hög stöttning från lärarnas sida och att de visar ett stort intresse för 
eleverna och deras kultur, samt att lärarna bygger goda relationer med sina elever 
genom att visa att de är intresserade. Utifrån att de lär känna eleverna blir det också 
lättare för lärarna att utgå ifrån elevernas intresse när de planerar aktiviteter på 
fritidshemmen och arbetar med språkinlärning. De arbetar också med att vara väldigt 
tydliga i sättet de använder sitt språk. Utifrån elevernas motivation och intresse kan 
de sedan skapa större utmaningar för eleverna i deras språkinlärningsprocess. Vi kan 
se att lärarnas handlingar platsar i den så kallade utvecklingszonen i Cummins 
fyrfältare där man kan utläsa att hög stöttning tillsammans med hög utmaning och 
tydlig kontext, från lärarens sida, upplevs engagerande och skapar hög inlärning för 
eleverna. 
 

 

5.3 Kompetens 
 

På frågan hur lärarna arbetar på ett språkutvecklande sätt svarade majoriteten av 
lärarna att de kommunicerar mycket med eleverna. Vid genomgångar och 
instruktioner så är tydligheten viktig och läraren förklarar gärna en extra gång för att 
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försäkra att informationen har nått fram till alla. Vid behov tar läraren också hjälp av 
bilder. Flera lärare säger att språkutveckling sker dagligen utan att de ens tänker på 
det. Utbildning på hur de skulle kunna arbeta med andraspråksinlärning har de inte 
fått i någon större utsträckning utan arbetar utifrån eget intresse och stor 
engagemang. En utav de sex tillfrågade fritidshemslärarna har dock blivit erbjuden 
och deltagit på ett antal föreläsningar om flerspråkighet. 
 
Lärare 4 -  “...vi går ju på föreläsningar om både tvåspråkighet och i, jag som har jobbat i flera flera 
år har under vägen fått flera föreläsningar…”  
 
Flera av de intervjuade lärarna uppgav en önskan att ha flerspråkiga lärare på 
fritidshemmet där elevernas lärande får möjlighet att utmanas på båda språken. Även 
önskan om ett samarbete med vårdnadshavare och sva-lärare uttrycktes. Pedagogerna 
uppmuntrar oftast föräldrarna att använda förstaspråket hemma så mycket som 
möjligt samtidigt som förstaspråket oftast uppmuntras och stöds i skolan, men där 
ligger fokus på att utveckla och träna andraspråket. 
 
Sva lärare 1 - “Det vi känner är att ju starkare modersmål man har ju lättare har man att lära sig 
svenska. Så man inte är bara är halvspråkig i två språk, utan vi uppmuntrar att de t.ex. när de har 
läxa att berätta om föräldrarna kanske inte kan lika mycket svenska som sina barn att berätta och 
sammanfatta texten för föräldrarna på modersmålet eller på svenska, så att man använder det också 
då på det viset. Det blir ett sätt att träna att sätta ord på det man har läst om man inte har alla orden 
på svenska men att man ändå någorlunda förstått det man har läst och sen berätta det för sina 
föräldrar så att de känner sig delaktiga.” 
 

Lärarna i studien ser inte att det förekommer något direkt samarbete med sva-lärarna, 
förutom att de känner att de har möjligheten att diskutera och fråga om det är något 
de tycker att sva-läraren behöver veta, eller om det är något de själva undrar över. En 
av lärarna beskriver hur samarbetet mellan sva-läraren och fritidshemmet kan 
fungera. 
 
Lärare 4 - “Fritidspedagogerna har på stående ben, hmm..vi kan diskutera. Jag kan tänka så här, 
barnen använder sitt språk mest på fritids när de är sociala med varandra så har vi ju mer koll hur 
mycket de använder det….så de kan vi ju behöva, att de frågar oss, hur går det?” 
 

Läraren syftar på att det oftast sker spontana möten mellan sva-lärare och lärare på 
fritidshemmet när behov uppstår. De tillfrågade sva-lärarna ser dock att det skulle 
vara stora förtjänster vid ett utvidgat samarbete. Då språkinlärning bland annat 
bygger på upprepning och tydlighet så anser sva-lärarna det vara önskvärt att det 
förekom någon slags rapportering mellan sva-lärare och lärare på fritidshemmet, för 
att ge lärarna på fritidshemmet möjlighet att fortsätta att träna de ord som tränats 
under skoldagen. Nedan beskriver en sva-lärare hur ett samarbete med fritidshemmet 
skulle kunna fungera. 

 
Sva lärare 2 - “...att dom får veta om vilka ord vi har pratat om till exempel...att vi gör det här en 
gång...Man kan ju hoppas att någonting stannar, men det är ju upprepning dom behöver.” 
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Sva-läraren syftar på att de tränar orden med eleverna en gång under dagen, men att 
behovet att träna och upprepa är mycket större än så. 

 
Flera lärare berättar om hur synen på tvåspråkighet har förändrats genom tiderna hos 
pedagogerna, förr ansåg man att eleverna lärde sig andraspråket bäst genom att 
enbart använda sig av andraspråket. Det var nästan förbjudet för eleverna att använda 
sig av sitt förstaspråk i skolan. Pedagogerna var inte medvetna hur stor betydelse 
elevernas förstaspråk hade för språkutvecklingen.  

 
Sva lärare 1 - “...de senaste åren så har det blivit mer så, för när jag började jobba så var det så att i 
skolan så var det svenska liksom.” 
 

När vi beaktat vikten av lärarnas kompetens och hur de använder den så ser vi även 
här kopplingar till den så kallade utvecklingszonen i Cummins fyrfältare (Gibbons, 
2016). Vi kan se att lärarna arbetar med kommunikation, tydlighet och upprepning 
för att stötta eleverna och flera av dem önskar ett utökat samarbete med sva-lärare 
och till viss del även modersmålslärare, för att kunna vägleda och stötta eleverna 
ytterligare. Vi har sett några tendenser till att lärarna försöker få eleverna att fokusera 
på svenskan under skoltid. Det kan ses som ett sätt att utmana elevernas lärande om 
lärarna bara inser vikten av att uppmuntra eleverna att använda sitt förstaspråk 
hemma och till viss del i sociala sammanhang under skoltid. 
 

5.4 Svårigheter 
 

En svårighet som lärarna stötte på var när elever som använder sig av 
samma förstaspråk hamnar i konflikt. Bland annat beskriver en tillfrågad lärare 
situationen så här: 

 
Lärare 1 - “ Det blir jättesvårt för oss att gå in och bryta, för vi har ingen aning vem som har sagt vad 
eller vem som säger vad. Det är ingen som vet, den ena hittar på vad den andra har sagt. Det är 
jättesvårt att ta part och hur tusan jag ska lösa det här problemet.” 
 
Ett annat hinder som flera av de intervjuade lärarna upplever med tvåspråkighet är att 
kommunikationen med elever och framförallt med vårdnadshavare kan vara svår. 
Det går inte att ta för givet att eleverna eller vårdnadshavare alltid förstår det man har 
sagt. Lärarna berättar att de ibland använder sig av elever med samma förstaspråk för 
att hjälpa nyanlända elever att översätta information som t.ex. veckobrev. Om det är 
viktig information som utflykter och liknande så försöker de få tillfälle att prata med 
föräldrarna och förklara genom “teckenspråk” och genom att visa bilder, även här får 
ibland barnen fungera som tolk. På frågan hur de löser tolkning eller översättning av 
fritidshemmets veckobrev svarar två olika lärare så här: 
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Lärare 4 - “...dom får ju breven på svenska...antingen är det barnen som hjälper föräldrarna att 
översätta, jag vet inte hur det funkar eller så översätter de själva.” 
Lärare 5 - “...jag tänker att vi pratar nog mer med de föräldrarna, de som hämtar.” 
 

Lärarna påpekar att veckobreven borde skrivas ut på flera språk, för att underlätta för 
eleverna och deras vårdnadshavare. Men de påpekar också att de inte har någon 
möjlighet att göra det, då det saknas resurser för att utföra det. Däremot så finns det 
möjlighet att få tolkhjälp om det är större allmänna informationsdokument som ska 
gå ut till hela skolan.  
 
Lärare 1 - “Jag tror faktiskt att vi borde ha fler pedagoger eller lärare som pratar de språken och är 
lite mer integrerade i verksamheten.”  
 

Då det vid sådana tillfällen saknas översättningar och eleverna och deras familjer 
oftast får lösa det själva, skulle det kunna antas att eleverna i dessa fall hamnar i det 
Cummins (Gibbons, 2016) benämner som frustrationszonen. Här ser vi att det ställs 
krav på eleven, då veckobrev ofta innehåller information som eleverna själva ska ta 
ansvar för, det kan t.ex. röra sig om att eleven behöver ha med sig något till skolan. 
Eleven saknar dock både tydlighet och stöttning från sin lärare då denna inte har 
möjlighet, eller resurser, att hjälpa till med översättning. 
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6. DISKUSSION 
 

Resultatet i vår studie visar att lärarna i studien inte har någon direkt utbildning kring 
hur man ska arbeta med flerspråkighet på fritidshemmet och att det arbete som 
lärarna utför till stor del bygger på eget intresse och tidigare erfarenheter. Samtidigt 
visar forskningen på att miljön i fritidshemmet är utmärkt för att främja god 
språkutveckling. Det är en förhållandevis trygg miljö utan bedömningskrav och med 
fokus på goda relationer. Därför är det lite synd att inte fritidshemmet får större 
utrymme för att arbeta med språkutveckling, som t.ex. ett organiserat samarbete med 
sva-lärare och utbildningar i andraspråksinlärning. Den nya forskningen, som pekar 
på vikten av tvåspråkighet och att man ska få stöd både i sitt första språk och i sitt 
andra, verkar inte riktigt ha nått ut till alla. Det går att se en skillnad på sva-lärarnas 
syn på språkinlärning och övriga pedagogers. Därför skulle ett större samarbete 
mellan dessa kunna vara till stor hjälp för lärarna. 
 

6.1 Vikten av goda kunskaper i förstaspråket 
 

Utifrån våra resultat har vi kommit fram till att en del av det som sker kring 
språkutveckling och flerspråkighet handlar om gamla myter som t.ex. rädsla för att 
svenskan kommer att försvinna och tron att om man fortsätter att utveckla sitt 
förstaspråk, så är det på bekostnad av andraspråket. Vi har sett nu att forskningen slår 
hål på dessa myter t.ex. beskriver Ladberg (2000)  att god kunskap i sitt förstaspråk 
stimulerar språkutvecklingen i andraspråket, vilket har ett starkt samband med goda 
resultat i övriga skolämnen. Det optimala skulle vara om eleverna gavs möjlighet att 
arbeta med kunskapsinhämtning på sitt förstaspråk till dess att de har utvecklat full 
förståelse i sitt andraspråk (Ladberg, 2000). 

 
De observerade lärarna bemöter eleverna med respekt och är fullt medvetna om 
autonomi och individens frihet. Vi har också sett hur lärarna i fritidshemmet visar 
stort intresse för alla elevers olika kulturer och språk och hur de hjälper elever att 
jämföra olika språk med varandra, för att lära sig av varandra. De flesta av lärarna 
har valt att låta eleverna använda sitt förstaspråk så länge det inte går till överdrift. 
Med överdrift menar lärarna, så länge de inte använder språket för att tala om andra 
elever som inte har samma förstaspråk, eller att man bara leker med elever som har 
samma förstaspråk. Då upplever lärarna att det finns risk för att inte det svenska 
språket utvecklas i den takt som de strävar efter. Andraspråksinlärningens takt beror 
på kognitiva faktorer av elevens språkliga förmåga och intelligens. Som man kan se i 
Spolskys modell för andraspråksinlärning (Abrahmsson, 2009) så påverkas den 
också av åsikter, förståelse och motivation. Ladberg (2000) påpekar att motivationen 
bygger främst på faktorer som makt och status. Majoritetsspråkets status i den egna 
minoritetsgruppen och även minoritetsspråkets status i majoritetssamhället. 
 

Hyltenstam (2008) beskriver hur viktigt språket är för lärandet och att det är viktigt 
att ha fokus på språkinlärning under hela dagen och inte bara på svenska-lektionen. 
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Utifrån våra intervjuer kan vi se att vissa fritidshem erbjuder plats för elever vars 
föräldrar vistas hemma, och inte jobbar, just för att de ska lära sig språket och få 
möjlighet att kommunicera med andra elever. Flera anser att på fritidshemmet får 
eleverna större möjlighet att lära sig det sociala vardagliga språket, till skillnad från 
skoltid där det är mer fokus på det akademiska språket. Vi ser att lärarna har en 
medvetenhet om vikten av språket, men att de arbetar och skapar sina strategier 
genom att prova sig fram och använda beprövad erfarenhet. Elevernas olika språk 
uppmärksammas och de uppmuntras att dela med sig av ord på sitt förstaspråk som 
de sedan översätter till svenska. Olika tillfällen utnyttjas också av pedagogerna för 
att samtala och lyfta upp barnens olika språk i vardagen och på så sätt göra eleverna 
delaktiga. Forskningen (Wedin & Nigel, 2010) visar förstaspråkets betydelse för 
andraspråksinlärningen, ju starkare förstaspråk eleven har desto snabbare och enklare 
blir det för eleven att göra framsteg i sitt andraspråk. En stor del av forskningen (Bjar 
& Liberg, 2010, Ellneby, 2008, Ladberg, 2000 & Skans 2011) pekar på vikten av 
lärarens attityd för att skapa motivation och en god andraspråksutveckling. Även 
Abrahamsson (2009) tar upp vikten av olika attityder, dessa beskrivs i Abrahamssons 
tolkning av Spolskys modell över villkor för andraspråksinlärning. Framförallt är det 
av stor betydelse att läraren visar respekt för alla elevers språk och kultur. Genom 
våra observationer upplever vi att lärarna har ett genuint intresse för elevernas 
ursprungliga kultur och förstaspråk och att lärarna ofta använder flerspråkigheten 
som en resurs, vilket Skans (2011) påpekar har stor betydelse för motivation och 
lärande. Vi kan till exempel se hur eleverna uppmanas att översätta meningar eller 
enstaka ord från svenska till elevens förstaspråk. 

 
Utifrån Abrahamssons (2009) tolkning av Spolskys modell för andraspråksinlärning 
så går det att utläsa att de viktigaste faktorerna för att lära sig ett nytt språk är den 
personliga motivationen och regelbunden kontakt med de som talar språket flytande. 
Vi ser genom våra observationer att lärarna på fritidshemmen lyckas relativt bra med 
att motivera. Eleverna motiveras genom att få stort inflytande över aktiviteter och 
uppmanas hela tiden att använda svenska språket när de pratar. Vid behov översätter 
lärarna, om eleverna t.ex. förstår engelska, eller tar de hjälp att översätta (från annan 
elev) alternativt visar bilder. När eleven förstått så upprepar lärarna orden/meningen 
på svenska ännu en gång. För att eleven ska få chans att höra meningen på svenska, 
när de har förståelse för vad meningen betyder. Erfarenheten har gjort att lärarna 
oftast är förberedda och medvetna, de är insatta i elevernas situation. Vid praktiskt 
arbete får eleverna använda flera sinnen, både se och göra. Utflykter arrangeras i 
närmiljöer där lärarna samtalar och diskuterar mycket med eleverna. 

 
 

6.2 Pedagogiska implikationer 
 

När vi sammanfattar resultatet av våra intervjuer och observationer kan vi se att 
lärarna både medvetet och omedvetet använder sig av olika metoder eller strategier 
för att motivera till positiv inlärning av ett andraspråk. Det blir dock lite svårt att 
planera någon slags undervisning då fritidshemmets verksamhet bygger på 
frivillighet. Vi kan ändå se att det finns möjligheter att utveckla detta i 
fritidshemmets verksamhet. Som vi tidigare nämnt pekar forskning på att läsning och 
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framförallt högläsning är ett utmärkt sätt att träna ordens betydelse för barnen. 
Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) skriver om vikten av att man fortsätter med 
högläsning även efter att barnen lärt sig läsa, då det är effektivt för att öka elevernas 
ordförråd. Även Chambers (2014) tar upp vikten av att arbeta med högläsning för att 
utöka ordförrådet och öka läsförståelsen. Under våra observationer har vi inte sett 
någon form av högläsning eller fokus på läsning i fritidshemmet, men vi har fått veta 
att de ibland arbetar med läs- och skrivprojekt, för att öka elevernas läs- och 
skrivförståelse. 
 

Både Svensson (2009) och Ladberg (2000) beskriver flera olika sätt att arbeta på, 
som lärarna på fritidshem skulle kunna använda sig av. Även om de inte kan prata 
elevens förstaspråk kan de uppmärksamma och lyfta upp detta. Som pedagog kan 
man visa intresse och försöka lär sig ett par vardagliga ord på elevens förstaspråk 
t.ex. hälsningsfras. Att jämföra de olika språken är ett annat sätt, man kan sjunga 
med eleverna på olika språk. Eleverna kan få lära andra elever rim och ramsor på sitt 
förstaspråk, pedagogerna kan låta eleverna använda en del ord på deras förstaspråk 
under dagen de vistas på fritidshem. Föräldrarna kan uppmuntras att prata sitt 
förstaspråk med barnen vid lämning och hämtning just för att lyfta barnens språk. Vi 
upplever att flera av de lärare vi intervjuat och observerat redan arbetar på detta sätt, 
men det kunde vara önskvärt att denna kunskap sprids och blir ett vedertaget sätt att 
arbeta på i fritidshemsverksamheten. Vidare skriver Svensson (2009)  att olika 
språklekar och musik kan användas på fritidshem för att skapa gemenskap och glädje 
i barngruppen. Författaren Ellneby (2008) påpekar också vikten av att skapa 
förståelse för varandras kulturer för att undvika missförstånd. Genom att skapa 
förståelse och ta del av elevernas kulturer kan man minska misstro och fördomar mot 
andra kulturer. 
 

Vi anser att istället för att motverka att eleverna använder sitt förstaspråk så ska man 
lägga fokus på att anpassa aktiviteter så att alla har möjlighet att få ut något av det, 
oavsett tidigare kunskaper. Det skulle också kunna tänkas att eleverna inte har blivit 
motiverade på ett önskvärt sätt. Handlar det om att eleverna saknar vilja att lära sig 
svenska eller är de kanske bara rädda för att misslyckas? Har det verkligen framgått 
att pedagogerna på skolan tror på elevernas förmåga att kunna lära sig ett nytt språk? 
Grunden till en eventuell osäkerhet hos en elev skulle kunna vara dåligt 
självförtroende och då kan läraren jobba med att stärka elevernas självbild för att 
sedan få dem att våga tro på sig själva. Detta kan kopplas både till utvecklingszonen 
och bekvämlighetszonen i Cummins modell för inlärningszoner, där man tydligt ser 
vikten av hög stöttning för att uppnå goda resultat. 
 

Det framgår ganska tydligt att vi väckte en tanke hos flera lärare på fritidshemmen 
om att detta är något som de inte har funderat över så mycket. De har tänkt att det 
språkliga lärandet är något som pågår (omedvetet) hela tiden, men nu inser de att de 
t.ex. skulle kunna ha ett mer organiserat samarbete med SVA-lärare och ha en större 
medvetenhet om flerspråkighet, framförallt för att skapa en trygghet och ett större 
självförtroende för de flerspråkiga elever som vistas på fritidshemmet. 
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Vi har också upplevt att man i samhället talar om att dåliga skolresultat för 
nyanlända elever handlar om sociokulturell status och låg utbildning hos föräldrar, 
men vi ställer oss frågande till om det i många fall istället handlar om att man inte 
har en tillräckligt utvecklad plan för dessa elever. Så kanske handlar det om vårt 
system och inte om elevernas bakgrund och låga ekonomiska status? 

 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det förekommer ett större arbete med 
flerspråkighet på de undersökta fritidshemmen än vi hade förväntat oss och lärarna 
arbetar med ett intresse och engagemang som är positivt att se. Däremot förekommer 
inte någon utbildning kring detta i någon större utsträckning utan lärarnas arbete 
utgår från eget engagemang och tidigare erfarenheter. Utifrån våra intervjuer och 
observationer har vi också kunnat utläsa att synen på tvåspråkighet har förändrats 
och medvetenheten hos lärarna har ökat, framförallt angående förstaspråkets 
betydelse för andraspråksinlärningen. 
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7. FRAMTIDA FORSKNINGSFRÅGOR 
 

Idag finns mycket forskning som säger att goda kunskaper i förstaspråket främjar 
språkutvecklingen. Vi ville börja med att ta reda på hur lärarna arbetar med 
flerspråkighet och därför har vi i våra intervjuer och observationer fokuserat i första 
hand på lärarnas upplevelse av hur arbetet fungerar. Det skulle vara av intresse att 
även undersöka elevernas syn på flerspråkighet och möjligheterna att lära sig av och 
med varandra, samt hur eleverna upplever lärarnas förhållningssätt till flerspråkighet. 
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9. BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjufrågor (semistrukturerad- använd följdfrågor) 

Lärare på fritidshem 
1. Hur tillgodoses elevernas modersmål? 
2. Hur utmanas eleverna i sitt andraspråk? 
3. Hur utmanas eleverna i sitt modersmål? 
4. Vilka metoder används för att stödja och utveckla elevernas första och 

andraspråksutveckling? 
5. Arbetar ni efter någon plan för elevernas språkutveckling? 
6. Uppmuntras eleverna att använda sitt modersmål eller svenska, när 

de pratar med varandra? (Följdfråga: Upplever du någon skillnad på 
detta under skoltid respektive tid på fritidshemmet?) 

7. Finns det möjlighet för eleverna att få hjälp med översättning? T.ex. 
vid genomgång av dagens aktivitet. 

8. En given situation: Ett antal elever med gemensamt modersmål (annat 
än svenska) tillbringar den mesta tiden tillsammans och använder 
enbart sitt gemensamma modersmål. Hur hanterar du detta? 
(Eventuell följdfråga: Ser du det som positivt att de blir starka i sitt 
modersmål och utifrån det kan lyckas bättre med sin 
andraspråksinlärning? eller, Ser du det som negativt, och att de istället 
borde träna och utveckla svenska språket i alla situationer?) 

 

SVA-lärare 

1. Förekommer det något samarbete mellan er och lärare på 
fritidshemmet och i så fall hur yttrar sig det? 

 

2. Har du någon tanke om hur man skulle kunna förbättra 
arbete/samarbetet med flerspråkighet på fritidshemmet? Något som 
behöver utvecklas? 
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Bilaga 2 
 

 

 
 
Till personal på fritidshemmet 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar och läser 
till Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Just nu håller vi på och skriver vårt 
examensarbete som handlar om språkutveckling. 
 

Vi har tagit del av litteratur och forskning som finns inom området men vi vill 
fördjupa våra kunskaper och öka vår förståelse för hur det ser ut i verksamheten idag. 
Därför önskar vi att intervjua ett antal lärare samt genomföra observationer ute i 
verksamheten. Vi kommer i första hand att observera hur ni som lärare arbetar men 
observationerna kommer till viss del också omfatta eleverna. 
 

I och med detta brev vill vi informera om att du kan komma att delta i vår studie. Vi 
kommer att ta hänsyn till forskningsrådets etiska principer. Det är frivilligt att delta 
och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Materialet kommer endast att 
användas som underlag till vårt examensarbete och alla anteckningar förstörs när vi 
är klara med arbetet. Materialet kommer också att behandlas utifrån 
konfidentialitetskravet vilket innebär att anonymitet erbjuds och ingen utomstående 
ska kunna identifiera vilka som har deltagit i vår studie. 
 

Vid eventuella frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare! 

 
Med vänlig hälsning Jennie & Venoza 

Sofie Walter, handledare. e-mail: sofie.walter@lnu.se 
Jennie Sohlin, VI-student Funkaboskolan e-mail: js223xz@student.lnu.se 

Venoza Mucolli, VI-student på Kalmarsundsskolan, e-mail: vm222cf@student.lnu.se 
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Bilaga 3 

 

Hej vårdnadshavare! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Linnéuniversitetet och läser till 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Just nu håller vi på och skriver vårt 
examensarbete som handlar om språkutveckling. 
 

För att kunna skriva arbetet behöver vi observera hur lärarna hanterar 
språkutveckling med barnen under tiden de vistas på fritidshemmet, samt hur barnen 
använder språket i leken. 
Vi behöver och ber därför om ert tillstånd att observera ert barn under vecka 13-14. 
Det är frivilligt att delta och man kan när som helst avbryta sin medverkan. 
Materialet kommer endast att användas som underlag till vårt examensarbete och alla 
anteckningar förstörs när vi är klara med arbetet. Materialet kommer också att 
behandlas utifrån konfidentialitetskravet vilket innebär att anonymitet erbjuds och 
ingen utomstående ska kunna identifiera vilka som har deltagit i vår studie. 
 

Kontakta gärna oss om ni har frågor och funderingar 
 

Med vänlig hälsning Jennie & Venoza 
Sofie Walter, handledare. e-mail: sofie.walter@lnu.se 

Jennie Sohlin, VI-student Funkaboskolan e-mail: js223xz@student.lnu.se 
Venoza Mucolli, VI-student på Kalmarsundsskolan, e-mail: vm222cf@student.lnu.se 

 
………………………………………………………………………………………… 

Vi behöver ha ert svar senast onsdag den 21 mars! 

 
Mitt barn får delta i studien om språkutveckling 

 
JA                 NEJ 

Elevens namn ___________________ Målsmans underskrift 
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