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1 Inledning  

I dag är de flesta länder i världen flerspråkiga i den meningen att det talas många språk inom landets grän-

ser, vilket innebär att det finns fler flerspråkiga människor än det finns enspråkiga (Skutnabb-Kangas, 

1995). Detta leder till att förskolan och skolan blir alltmer mångkulturell. Att en skola är mångkulturell 

behöver dessvärre inte betyda att arbetssättet är interkulturellt. Lahdenperä (2008) skiljer mellan interkul-

turell och mångkulturell. Den förstnämnda, interkulturell, syftar till växelverkan och integration medan 

den andra, mångkulturell, snarare beskriver ett tillstånd.  

Skolinspektionen (2010), som har gjort en kvalitetsgranskning om modersmål och hur lärare arbetar och 

stödjer flerspråkiga barn och elever, menar att: ”För att de flerspråkiga barnen ska utveckla sina kulturella 

identiteter och en stark självkänsla, har det stor betydelse att de erfarenheter och språk de har med sig vär-

deras och tas tillvara” (s. 11). Detta innebär att lärare måste höja statusen på elevernas modersmål och visa 

sig intresserade. Fortsättningsvis menar Skolinspektionen att en framgångsfaktor i arbetet med flerspråkiga 

barn är om lärarna ser flerspråkighet som en tillgång i verksamheten.  

Under vår verksamhetsförlagda tid i utbildningen har vi mött många barn och elever som talar flera olika 

språk. Vi är själva väldigt intresserade av språk och tycker att språk är roligt. Vi har märkt, i den verksam-

hetsförlagda utbildningen, att barn med ett andraspråk ofta vill berätta om sitt modersmål och sin kultur 

och lära oss ord och uttryck. Efteråt har vi skrattat åt hur dåliga vi är på att uttala och komma ihåg ord på 

deras språk. Det har gett oss en insikt i hur svårt det kan vara för andraspråkselever att lära sig och be-

härska ett nytt språk.  

I en lärares uppdrag ingår att utveckla och lära alla barn. Lärare ska se till alla individer och bemöta dem 

med respekt (Skolverket, 2009a; 2009b). Elmeroth (2008) anser att: ”När vi ser olikheter som tillgångar 

och inte som problem kan vi möta elevers skilda erfarenheter med intresse och respekt” (s. 117). 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis kommer vi att definiera begrepp som är relevanta för arbetet. Vi resonerar även kring kom-

plexiteten vad beträffar begreppet flerspråkighet. Vidare kommer vi att beröra de styrdokument som har 

relevans för vårt område. Faktorer som påverkar flerspråkighet kommer att beröras ur flera vinklar, vi tit-

tar bland annat på flerspråkighetens samband med identiteten och lärares förväntningar. Till sist tittar vi 

närmare på skolframgång och lärares arbetssätt.  

2.1 Definition av relevanta begrepp 

Abrahamsson (2009) resonerar kring modersmål och förstaspråk och menar att dessa två begrepp kan lik-

ställas. Det språk en individ lär sig först genom exponering via föräldrar och släktingar är således indivi-

dens modersmål/förstaspråk. Vidare menar Abrahamsson att ett andraspråk är ett språk som en individ 

lär sig efter att modersmålet är etablerat eller har börjat etableras. ”Termerna förstaspråk och andraspråk 

syftar alltså på den ordningsföljd i vilken en individ exponerats för dem, inte på behärskningsgraden eller 

ens på hur mycket eller i vilken ordning en talare identifierar sig med olika språk” (Abrahamsson, 2009, s. 

14). 

Hamers och Blanc (2000) tittar närmare på olika definitionsförsök av tvåspråkighet och flerspråkighet och 

resonerar kring effekter och begränsningar av olika teoretiska utgångspunkter. Bland andra så citerar de 

Ajit Mohanty, professor i psykologi, som fördjupat sig i studier kring flerspråkighet och dess effekter på 

utbildning och social situation. Mohanty menar att en flerspråkig person kan definieras som en person 

som har förmågan att möta de kommunikativa krav som ställs för att en normalt fungerande interaktion 

mellan denne och de andra talarna ska fungera. Mohanty tar således sin utgångspunkt i en definition som 

bygger på en social och kommunikativ dimension. Baker och Jones (1998) menar att flerspråkighet är ett 

komplext fenomen och det finns stora svårigheter i arbetet med att försöka finna en exakt och heltäckan-

de definition av begreppet. Det finns exempelvis en skillnad mellan en persons förmåga i sina språk och 

regelbundenheten i hur dessa sedan används. En individs förmåga i språk kan också variera i språkets olika 

beståndsdelar: skriva, läsa, lyssna och tala. Det är inte helt osannolikt att en individ behärskar ett av sina 

språk bäst i tal, men att han eller hon sedan byter språk när det kommer till läsning och skrivning. Fort-

sättningsvis är det faktiskt så att det inte är särskilt många flerspråkiga personer som besitter exakt likadana 

kunskaper i alla sina språk och nästan inga flerspråkiga personer har språkkunskaper på samma nivå som 

enspråkiga. En flerspråkig persons kunskaper i språk varierar också ofta i tid, beroende på användning och 

livsomständigheter. Detta visar hur otroligt svårt det är att skapa en definition av en flerspråkig person 

som klarar av att inkludera alla ovanstående tillstånd. Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) delar tidiga-

re nämnda forskares tankar kring komplexiteten med begreppet flerspråkighet. Här förs dock resone-

manget till en annan nivå där problematiken med att finna en definition av begreppet kringgås och istället 

resoneras det kring flerspråkighet ur ett gradperspektiv. En individs flerspråkighet kan således betraktas 
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som graderbart snarare än som existerande eller ej. Detta angreppssätt på en individs flerspråkighet leder, 

enligt forskarna, till en betydligt mer flexibel syn på fenomenet.    

Skutnabb-Kangas (1995) har sammanställt olika definitionsförsök av begreppet flerspråkighet vilka delas 

upp och kategoriseras. Något förenklat bottnar denna uppdelning i fyra stora grupper; ursprung, kompe-

tens, funktion och identifikation. Definitionsförslag som bottnar i ursprung tar sitt avstamp i individens 

härkomst och uppväxt och dess förekomst av språk medan definitionsförslag som hamnar i underkatego-

rin kompetens fokuserar på språkens kompetensnivå. De definitioner som hamnar under funktion bottnar i 

språkets användning medan slutligen de definitioner som placerats under identitet fokuserar på kopplingen 

mellan språken och dess betydelse och påverkan på individens identitet.  

Vår definition och den definition som kommer att genomsyra denna uppsats av en flerspråkig person 

bottnar i en social och kommunikativ dimension som tidigare uttryckts av Mohanty (Hamers och Blanc, 

2000) och således en definition som hamnar under kategorin funktion som beskrivs av Skutnabb-Kangas 

(1995). Vi anser att en flerspråkig person är en person som har den förmågan i sina språk att han eller hon 

kan möta de kommunikativa krav som ställs för att en interaktion människor emellan ska kunna fungera.  

2.2 Styrdokument 

FN:s barnkonvention handlar om barns rättigheter och antogs den 20 november 1989. Konventionen är 

ett rättsligt och bindande internationellt avtal för de länder som har valt att ansluta sig. Konventionen har 

fyra grundläggande principer som innefattar alla barns lika värde, rätt till utveckling och rätt att bli respek-

terade samt vid beslutsfattande ska barnets bästa alltid eftersträvas. Konventionsstaterna har kommit 

överens om vad barnets utbildning ska syfta till. Bland annat ska utbildningen på bästa sätt utveckla bar-

nets personlighet. Vidare ska barnets föräldrar, språk och kultur respekteras. Utbildningen syftar även till 

att alla barn ska få en förståelse för andra kulturer (Unicef, 2009). 

Det finns många likheter mellan förskolans och grundskolans läroplaner. Läroplanen för förskolan (Skol-

verket, 2009a) och grundskolan (Skolverket, 2009b) menar att språk, lärande och identitetsutveckling 

hänger nära samman. I läroplanen för förskolan framkommer det att ”Förskolan skall bidra till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” 

(Skolverket, 2009a, s. 9). Grundskolans läroplan betonar att undervisningen ska ha sin utgångspunkt i ele-

vernas bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. En annan likhet är att båda läroplanerna trycker på att 

verksamheten ska anpassas till varje individ och att hänsyn ska tas till olika förutsättningar och behov. Vi-

dare ska läraren arbeta för att stödja barnets språk- och kommunikationsutveckling. Lärare ska även sam-

arbeta med barnens föräldrar och tillsammans utveckla verksamheten. Det finns dock skillnader mellan 

läroplanerna. En betydande skillnad är att förskolans läroplan är tydligare när det gäller utvecklingen av 

barnets alla språk. Förskollärare har ett ansvar att stödja utvecklingen av både det svenska språket och 

barnets modersmål. Förskollärare ska också sträva efter att alla barn utvecklar sin egen kulturella identitet. 
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Till skillnad från grundskollärare som genom undervisning ska bidra till att elever utvecklar förståelse för 

andra kulturer (Skolverket, 2009a; 2009b).  

2.3 Språk och status  

De flesta länder i världen i dag är flerspråkiga i den meningen att det talas många språk inom landets grän-

ser av dess invånare. Skutnabb-Kangas (1995) menar att detta är oundvikligt då vi har mindre än 200 län-

der på jorden i dag samtidigt som det existerar mellan 4 000 och 5 000 språk. Det finns således fler fler-

språkliga personer på jorden i dag än det finns enspråkiga. 

Ett språk som människor behöver behärska för att nå en framstående position i ett samhälle utvecklas i 

realiteten till ett språk med hög status, enligt Ladberg (2003). I länder där det talas många språk, som ex-

empelvis Indien, är många av de högutbildade och de människor som har det bra ställt flerspråkiga. Detta 

leder till att flerspråkighet associeras med hög status och är något som eftersträvas av många människor. I 

länder med en stor språklig majoritet som exempelvis Sverige, är däremot förutsättningarna för flersprå-

kighet väldigt annorlunda. I dessa länder är det goda kunskaper i majoritetsspråket som behövs för att kla-

ra en hög utbildning och nå en prestigefylld position i samhället. Här är situationen dessutom oftast så att 

det är de fattiga människorna i samhällets bottenskikt som är flerspråkiga. Detta leder till att flerspråkighet 

istället förknippas med låg status och sammankopplas med socialt underläge. Här ses och blir flerspråkig-

het ett problem. Det anses besvärligt att leva med många språk och det finns en oro över att utvecklingen 

av de olika språken hämmar och skadar varandra. I dessa länder är det dessutom ovanligt att människor 

som tillhör majoriteten utvecklar flerspråkighet. Helt enkelt av den anledningen att behovet saknas då de-

ras modersmål är det officiella språket. Om språket istället lyfts ur landet och betraktas internationellt har 

världsspråk som engelska och spanska hög status. Svenska däremot, som besitter en hög status inom lan-

det har trots detta inget större värde internationellt (Ladberg, 2003). 

Skolverket (2003) har gjort en kartläggning av modersmålsstöd och modersmålsundervisning i förskola 

och skola. Kartläggningen visar att statusen på modersmål behöver stärkas. Modersmål ska bli en självklar, 

integrerad del i förskolans och skolans verksamhet. Även Elmeroth (2008) anser att modersmålet bör 

stärkas, när modersmål används och hörs i klassrummet genererar det status. 

2.4 Identitet 

Att språk och identitet har ett samband är något som kursplanen i modersmål betonar, i likhet med läro-

planerna för förskolan och grundskolan: ”Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och 

kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen” (Skolverket, 2008, s. 39). 
Skolverkets (2003) kartläggning om modersmål berör även bemötande och menar att hur lärare bemöter 

flerspråkiga barn har en avgörande betydelse för deras individutveckling, språkkompetens och kunskaps-

utveckling. Kartläggningen visar att lärare måste bli bättre på att stödja flerspråkiga barn samtidigt som 



 

5 

 

lärare måste ges bättre förutsättningar för att uppmuntra dessa elever. Utan detta stöd påverkas flerspråki-

ga elevers självbild och utveckling negativt.  

Att modersmålet spelar en ansenlig roll för en trygg identitet och en positiv självbild är något som även 

Elmeroth (2008) framhåller. Lärare måste erkänna elevernas erfarenheter, då får de betydelse och ger stöd 

till elevernas identitets- och kunskapsutveckling. Hur lärare bemöter flerspråkiga elever och vilken inställ-

ning de har till elevernas modersmål och bakgrund spelar alltså en avgörande roll. Detta resonemang kan 

relateras till en studie som Lunneblad (2009) har utfört på en förskola med syftet att få en större inblick i 

och förståelse för hur pedagoger i förskolan resonerar kring och förhåller sig till mångfalden inom barn-

gruppen. Studien visade att pedagoger inom förskolan ofta aktivt försöker undvika att betona skillnader 

mellan barnen och istället försöker framhålla det gemensamma. Trots detta finns det, enligt studien, en 

uttalad önskan hos pedagogerna att lyfta fram den kulturella mångfalden. Ett försök till förklaring till dessa 

motsträviga resultat finner Lunneblad i verksamhetens vardag. Han resonerar kring storlek på barngrup-

per, personaltäthet och verksamhetens pedagogiska mål. Slutligen menar han att alla fina ord och begrepp 

måste resultera i en hanterbar vardag och denna förenklas av en grund som känns igen av alla. Det är inte 

ovanligt att ”det svenska” är många barngruppers enda gemensamma bas då många barngrupper karaktä-

riseras av vitt skilda livsstilar, språk och bakgrunder. För att skapa en gruppkänsla är det viktigt med en 

gemensam upplevelsevärld och denna bottnar lättast i det svenska språket och den svenska kulturen. Lun-

neblad resonerar vidare kring rutiners påverkan på verksamheten och menar att dessa fungerar som ramar 

för personalen. Konsekvensen av rutiner blir dock, enligt Lunneblad, att allt som betraktas som avvikande 

och inte ryms inom det gemensamma tystas ner och försätts i dunkel. Denna studie visar på komplexiteten 

kring förhållandet mellan förenande och avvikande faktorer i dagens svenska förskola. 

2.5 Faktorer som påverkar flerspråkighet  

Ladberg (2003) anser att motivation är nyckelordet vid språkinlärning. Att motivationen har en betydande 

roll när det gäller hur snabbt och hur mycket av det andra språket som lärs in är något som även Svensson 

(1998) framhåller. Lärare kan göra mycket för att stödja och uppmuntra flerspråkiga barn. De kan bland 

annat fråga barnet om ord på hans eller hennes modersmål, låna böcker på barnets modersmål och upp-

muntra barnet att skriva på och använda sig av sitt modersmål (Svensson, 1998).  

Skolinspektionen (2010) har gjort en undersökning på ett fyrtiotal förskolor och skolor i Sverige om hur 

lärare arbetar med barns och elevers modersmål. Undersökningen visar på vissa brister i verksamheterna. 

Bland annat behöver lärarna intressera sig för dessa elevers bakgrund och erfarenheter. De behöver också 

höja sina förväntningar på andraspråkselever, höga förväntningar är enligt Skolinspektionen av avgörande 

betydelse för dessa elever. Skolinspektionen menar att en framgångfaktor i arbetet med flerspråkiga barn 

är om lärarna ser flerspråkighet som en tillgång och att de samarbetar med föräldrar och tar tillvara på de-

ras kunskap.  
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Att det rent av är farligt med låga förväntningar är någonting som också Ladberg (2003) betonar. Låga 

förväntningar på barn begränsar deras möjligheter. Om vuxna då har låga förväntningar på flerspråkiga 

barn och ser flerspråkighet som ett problem påverkas barnet negativt. Om vuxna istället uppmuntrar fler-

språkighet och ser det som värdefullt medför det sig naturligt för barn att använda alla sina språk. Även 

Bozarslan (2001) menar att lärare ska ha positiva förväntningar på barn med en annan kulturell bakgrund, 

lärare ska tro på att barnen kan lyckas för att på bästa sätt utveckla deras språkutveckling och person. Lä-

rares bemötande spelar också in. Bozarslan menar att hur lärare bemöter flerspråkiga barns föräldrar på-

verkar barnen. Lärare måste bemöta dessa föräldrars bakgrund och erfarenheter med acceptans och re-

spekt annars finns risken att barnen utvecklar en falsk självbild eftersom barn känner av lärares inställning 

till deras föräldrar. Föräldrar är förebilder för sina barn och förebilder är viktiga för barn från språkliga 

minoriteter enligt Ladberg (2000). Wagner et al. (2010) anser att lärare ska uppmuntra föräldrar att tala sitt 

modersmål med sina barn av den orsaken att föräldrar bör använda det språk de behärskar bäst i kontak-

ten med sina barn.  

Ladberg (2003) betonar att alla barn kan lära sig flera språk oavsett begåvning. Det är en vanlig missupp-

fattning att begåvning och antalet språk man kan lära sig har ett samband. Begåvningen har emellertid be-

tydelse när det gäller till hur hög nivå en människa utvecklar ett språk, eller flera, men inte för hur många 

språk en människa kan lära sig. Ladberg (2000) menar att barns språkinlärning mer är en fråga om behov 

än begåvning. Språket måste ha en känslomässig betydelse för barnet. Om språket inte är viktigt för barnet 

kommer barnet inte att lära sig det. ”Känslan ger oss den kanske viktigaste drivkraften att tillägna sig ett 

språk. Språket måste bli känslomässigt betydelsefullt för att inlärningen ska bli effektiv” (Ladberg, 2003, s. 

48).  

2.6 Flerspråkighet och skolframgång 

Ladberg (2003) delar upp begreppet språklig kompetens i två delar: bas och utbyggnad.1 Den språkliga 

kompetens som ett barn tillägnar sig i sitt modersmål under de första åren i livet, vanligtvis innan skolål-

dern, kallas för den språkliga basen. Efter att den språkliga basen är lagd kompletteras barnets språkliga 

kompetens med en del som kallas den språkliga utbyggnaden som pågår hela livet och utvecklas beroende 

på vilka erfarenheter man gör och vägar man går i livet. Detta skiljer sig från den språkliga basen som 

läggs oberoende av inom vilka olika områden man använder språket. Hur långt en individ utvecklar sina 

olika språk beror på vilka livserfarenheter som görs på varje språk. Wedin (2011) menar, precis som Lad-

berg (2003), att den språkliga basen i ett barns modersmål utvecklas hemma innan skolåldern och att den 

språkliga utbyggnaden utvecklas i skolåldern och således även i skolmiljön. Wedin (2011) menar fortsätt-

ningsvis att utvecklingen av den språkliga utbyggnaden är en förutsättning för lärande i skolan. När det 

kommer till flerspråkiga barn med ett annat modersmål än svenska uppstår det en krävande situation för 

dem i skolmiljön. Dessa barn måste lära sig svenska för att kunna använda detta språk som medel för lä-
                                                      

1 För ytterligare resonemang kring denna uppdelning se även Viberg, 1993. 



 

7 

 

rande. Detta innebär i praktiken att de utvecklar sin språkliga bas samtidigt som de utvecklar den språkliga 

utbyggnaden för att möjliggöra tillägnandet av diverse kunskaper i skolan. Forskning har gjorts om vad 

detta får för konsekvenser för dessa barns skolframgång och en studie med stor genomslagskraft i detta 

sammanhang är en amerikansk studie av Thomas och Collier (1997). I studien deltog fem skolor som val-

des ut eftersom de alla hade välfungerande program för flerspråkiga elever med annat modersmål än eng-

elska. Skolorna hade dock väsentliga skillnader när det gäller hur undervisningen bedrevs för dessa elever. 

Syftet med studien var att försöka hitta de långtgående effekterna av skolframgång för elever med an-

nat/andra modersmål än engelska och således testades de deltagande eleverna genomgående under hela 

sin skoltid under år 1-12. Eleverna från de deltagande skolornas testresultat jämfördes med varandra och 

med enspråkigt engelsktalande elever. Fokus låg på elevernas skolframgångar i olika ämnen och inte en-

bart på deras språkfärdighet i engelska. Material samlades in mellan 1982-1996 och i detta var urskiljbara 

trender tydliga. De deltagande eleverna visade generellt sett goda skolframgångar, oberoende av skolsy-

stem, fram till år 4. Detta beror, enligt forskarna, på att undervisningen i dessa lägre åldrar är mer konkret 

och praktisk och att de elever som ännu inte har utvecklat språkets utbyggnad väl trots allt kan hänga med 

relativt bra i undervisningen. När eleverna kom högre upp i skolsystemet var större skillnader dock ur-

skiljbara. I de skolprogram där eleverna fått starkt stöd i modersmålet genom hela skolgången ligger skol-

prestationerna i jämförbar nivå med enspråkiga. Annars halkar eleverna i studien efter sina jämnåriga.  

Resultatet i denna studie speglar grundtanken som genomsyrar kursplanen i modersmål: ”Lärande är starkt 

förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på 

svenska” (Skolverket, 2008, s. 39).  

En svensk studie av Johansson (1985) kan kopplas till minoritetselever och skolprestationer. Det är ett 

projekt som i sin första fas bedrevs under tre läsår där fyra deltagande klasser på dåvarande lågstadiet in-

tensivstuderades. Studien bottnar i föreställningen om att lärostoff i skolans värld är starkt påverkat av de 

värderingar, normer och kulturyttringar som majoriteten av befolkningen i vårt land besitter, vilket distan-

serar de elever som inte tillhör denna majoritet och missgynnar deras möjligheter till skolframgång. Syftet 

med detta projekt var att anpassa undervisningens innehåll till varje elevs bakgrund och sedan studera vil-

ka effekter detta får på elevens skolprestationer. Projektet visade på genomgående positiva effekter. Rent 

kunskapsmässigt visade tester att de deltagande eleverna hade ett försprång gentemot jämförelseeleverna 

från samma geografiska områden. Bland annat användes resultaten på de så kallade standardproven inom 

svenska och matematik.   

2.7 Interkulturellt arbetssätt  

Lärare i skolan måste, enligt Lahdenperä (2008), besitta en interkulturell kompetens. Denna kompetens 

innefattar tre olika faser: medvetenhet, kunskapssökande och färdigheter. Medvetenhet innebär att ha en 

förståelse för att människor är olika, tänker olika och har olika värderingar beroende på uppväxtmiljö. Den 

andra fasen handlar om att söka kunskap om hur olika kulturer fungerar. Färdigheterna som följer hjälper 
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oss sedan i umgänget med människor från andra kulturer. En interkulturell kompetens underlättar för lä-

rarna i mötet med de flerspråkiga barnen och deras föräldrar. Detta resonemang kan relateras till Stier och 

Sandström Kjellin (2009) som beskriver en medveten lärare. Ödmjukhet, nyfikenhet och entusiasm är 

egenskaper som beskriver en sådan lärare. Den lärare som är medveten om sin egen okunskap och sin 

egen kultur har goda förutsättningar för att hantera kulturmöten. Det är med andra ord sådana lärare som 

dessa författare menar att vi ska ha i skolan; lärare som vill och kan förstå vad olikheter kan bero på. Den-

na tankegång kan kopplas samman med Haworths (2008) studie om åtta klasslärare som undervisar i 

grundskolans tidigare år på Nya Zeeland. Lärarnas klasser har en varierande mängd andraspråkselever, 

från en elev till alla elever. Utav de åtta lärarna är det bara tre som har vidareutbildat sig inom andraspråk-

sinlärning av något slag. En lärares identitet samspelar med elevernas identiteter i klassrummet och när 

dessa lärare fick andraspråkselever i sina klasser skapade det en spänning som påverkade lärarnas profes-

sionella identiteter. Dessa lärare känner stress när det gäller att hjälpa andraspråkselever och att möta deras 

behov. De lärare som inte har någon utbildning om andraspråksinlärning har svårt att undervisa och hjälpa 

sina andraspråkselever. Vidare har lärarna även svårt med kulturmöten och att kommunicera med de ele-

ver som inte behärskar språket tillräckligt. Haworth refererar till Gibbs som menar att relevant utbildning 

verkar avgörande när det gäller om klasslärare ska lyckas undervisa och stödja dessa elever. Utbildningen 

bör innehålla teorier om andraspråksinlärning och vara ett stöd för klasslärare så att de kan behålla sina 

professionella identiteter i mötet med andraspråkselever. 

Gibbons (2010) menar att undervisningen av flerspråkiga elever måste vara både språk- och kunskapsut-

vecklande. Undervisningen ska alltså integrera språk och innehåll. För att stötta andraspråkselever kan 

läraren bland annat ge samma information på olika sätt, läraren kan också använda sig av bilder i under-

visningen. Det ordinarie klassrummet är, enligt Gibbons, platsen där andraspråksinlärning gynnas mest. 

Där finns språket i ett meningsfullt och relevant sammanhang. Gibbons anser att enskilda lärare kan bety-

da mycket för andraspråkselever, både när det gäller kunskaps- och identitetsutvecklingen. Det finns tre 

principer som då är grundläggande: lärare måste bygga vidare på elevernas erfarenheter och språk, de mås-

te också ge den typen av stöd som andraspråkselever kräver. Slutligen måste lärare ge dessa elever en vilja 

att ta ansvar för att använda sig av sina kunskaper. Gibbons understryker att andraspråkselever måste få en 

undervisning där språket sätts i fokus: ”Det är skolans och lärarnas ansvar att de får möjlighet att utveckla 

sitt andraspråk” (s. 185). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år uppfattar 

barns flerspråkighet. 

 

Frågeställningar 

- Hur förhåller sig förskollärare och tidigarelärare till barns flerspråkighet?  

- Vad får barns flerspråkighet för betydelse i verksamheten? 
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4 Metod 

I detta kapitel börjar vi med att förklara den fenomenografiska ansatsen som vi har valt att använda oss av 

i studien. Därefter för vi ett resonemang kring val av intervjuform där vi landar i kvalitativa semistrukture-

rade intervjuer. Vi beskriver vårt urval och redogör för de etiska synpunkter som ligger till grund för detta 

arbete. Därefter beskriver vi hur vi gick tillväga med intervjuerna och hur dessa bearbetades. Slutligen be-

rör vi uppsatsens giltighet och trovärdighet. 

4.1 Fenomenografisk ansats 

Grunden för den fenomenografiska ansatsen är distinktionen mellan hur någonting är och hur någonting 

uppfattas vara. Denna ansats fokuserar inte på ren fakta om hur någonting egentligen är – första ordning-

ens perspektiv, utan fokuserar istället enbart på hur människor uppfattar diverse fenomen och företeelser i 

sin omvärld – andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Uljens (1989) menar, precis som Larsson, att 

dessa företeelser kan ha olika innebörd för olika människor. Variationen som då framkommer av männi-

skors uppfattningar är det fundamentala inom denna ansats. Det mest centrala begreppet inom fenome-

nografin är uppfattning. Med detta menas människors uppfattningar av olika företeelser till skillnad från 

människors uppfattningar om olika företeelser. Med det sistnämnda menas att uppfattningen är medvetet 

reflekterad av individen och förenad med en värdering, i vardagstal kallas detta vanligen för en åsikt. Det 

är istället människors uppfattningar av något som man försöker första inom fenomenografin. ”Uppfatt-

ningarna är den oreflekterade grund som vi utgår ifrån i vårt handlande och i våra resonemang. Uppfatt-

ningarna utgör den för givet tagna verkligheten” (Uljens, 1989, s. 19). Det innebär människans grundläg-

gande förståelse av ett fenomen vilken inte är reflekterad och denna uppfattning påverkar vårt förhåll-

ningssätt.  

Enligt Larsson (1986) har den fenomenografiska ansatsen fyra särdrag. Det första särdraget innefattar 

forskningsobjektet - hur omvärlden ter sig för människor. Det andra särdraget är utgångspunkten av empi-

risk grund med intervjuer. Det tredje särdraget omfattar skilda beskrivningar av hur människor uppfattar 

ett fenomen, i vårt fall flerspråkighet. Det sista särdraget innehåller kategorier av människors skilda upp-

fattningar. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Larsson (1986) 

menar att kvalitativa metoder lämpar sig väl när syftet är att studera hur människor uppfattar sin omvärld 

vilket även kan relateras till Kvale och Brinkmann (2009) som menar att intervjuer är lämpliga för att stu-

dera människors upplevelser och självuppfattning. Enligt Trost (2010) utmärks en kvalitativ intervju av att 

det hålls enkla och raka frågor på vilka man kan få komplexa innehållsrika svar. Detta innebär att när in-

tervjuerna är genomförda kan ett rikt material med intressanta uppfattningar och tankar återstå. Løkken 

och Søbstad (1995) menar att vid intervjuer är en intervjuguide ett viktigt redskap (se bilaga 1). En inter-
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vjuguide innehåller oftast en lista med frågor eller ämnesområden som man vill gå igenom under intervjun. 

Dessa frågor eller ämnesområden är uttänkta i förväg vilket gör att intervjuguiden kan betraktas som en 

ram för samtalet. Detta intervjusätt skapar en flexibel miljö där intervjuaren är fri att till exempel ändra 

ordningsföljden på frågorna, klargöra svaren eller komma med följdfrågor. Detta är ett sätt som garanterar 

att alla frågeställningar blir behandlade samtidigt som styrningen blir mindre tydlig. Bryman (2011) kallar 

denna intervjuform för en semistrukturerad intervju och beskriver denna typ av intervju som en flexibel 

process där intervjuaren dock följer någon form av manus. Denna undersökning bygger således på kvalita-

tiva semistrukturerade intervjuer.  

4.3 Urval 

Undersökningen är gjord i två kommuner i Sverige. Vi har intervjuat åtta lärare, varav fyra förskollärare 

och fyra tidigarelärare. Vi har inriktat oss på lärare som arbetar med barn i åldrarna fem till åtta år. För-

skollärarna arbetar alla på samma förskola men på olika avdelningar och tidigarelärarna arbetar på två olika 

skolor. Vårt urval av lärare får ses som det som Bryman (2011) och Trost (2010) benämner bekvämlig-

hetsurval. Vid ett bekvämlighetsurval är de intervjuade lättillgängliga för forskaren enligt Bryman (2011). 

Trost menar att urvalet inte ska vara för stort, mellan fyra till åtta personer är att föredra. Trost anser ock-

så att kvaliteten ska komma före kvantiteten. Ett fåtal väl utförda intervjuer är att föredra framför ett fler-

tal mindre väl utförda.  

4.4 Etiska aspekter 

Løkken och Søbstad (1995) resonerar kring vikten av ett etiskt förhållningssätt vid arbete med intervjuer. 

De menar att grunden för detta arbete måste ligga i respekten för varje individ. Transkriberingar bör kodas 

för att avpersonifieras, även förskolans eller skolans namn bör kodas. Vi har under arbetet med våra inter-

vjuer följt Vetenskapsrådets (2009) rekommendationer gällande informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att in-

formera deltagare i undersökningen om dess syfte. Detta behandlades genom att vi vid kontakten med 

våra respondenter berättade att svaren skulle komma att användas som underlag för ett examensarbete 

som skulle komma att handla om flerspråkighet. Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen 

har rätten att själva avgöra om de vill medverka eller ej. Detta krav behandlades genom att respondenterna 

fick information om att deltagandet var frivilligt och att han eller hon när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren är skyldig att ge alla uppgifter om deltagarnas 

största möjliga konfidentialitet. Detta behandlades genom att vi i vår första kontakt med våra responden-

ter berättade att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Vi har kodat våra transkriberingar och be-

nämner lärarna med versalerna A-H i studien. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får 

användas för forskningsändamål. Detta behandlades genom att vi garanterade respondenterna att det in-

samlade materialet endast skulle komma att användas för den aktuella uppsatsen. Vidare rekommenderas 

även av Vetenskapsrådet att forskaren bör informera deltagare om hur och när forskningsresultatet kom-
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mer att presenteras och ge deltagare möjlighet att ta del av materialet. Denna rekommendation följdes då 

vi gav alla deltagare en möjlighet att få ta del av den färdiga uppsatsen.  

4.5 Genomförande 

Vi har tagit kontakt med våra respondenter via telefon och personlig kontakt. Intervjuerna utfördes på 

respektive förskola och skola. På förskolorna utfördes intervjuerna i personalrummet, på skolorna utför-

des istället intervjuerna i respektive lärares klassrum. Vi deltog inte vid varandras intervjuer. Varje intervju 

pågick i ungefär 20 minuter. Trost (2010) menar att miljön där intervjuerna utförs ska vara så ostörd som 

möjligt, de intervjuade ska också känna sig trygga. Vidare kan de intervjuade få föreslå var intervjun ska 

äga rum, i vårt fall skedde det i samråd. Trost framhåller även att de flesta platser har både fördelar och 

nackdelar och i analysen av materialet måste man vara medveten om platsens eventuella inverkan.  

Trost (2010) använder sig av begreppet standardisering vilket han menar innebär graden av hur lika frå-

gorna och situationen är för alla som blir intervjuade. Låg grad av standardisering innebär att man anpas-

sar sig till den som intervjuas. Till exempel så formulerar intervjuaren sina frågor efter respondentens 

språkbruk, frågorna tas i den ordning som de passar och följdfrågor formuleras under intervjuns gång be-

roende på hur respondenten svarar. Vi har även gjort våra intervjuer enskilt på olika platser. Således kate-

goriseras våra intervjuer av en låg grad av standardisering.  

Att registrera intervjusvar innebär att man ska försöka ta tillvara på intervjupersonens perspektiv och sätt 

att betrakta sin verklighet så fullständigt som möjligt, enligt Løkken och Søbstad (1995). De menar att det 

inte är lätt att hinna anteckna och få med detta på ett rättvist sätt medan intervjun pågår. Ett mål med in-

tervjun borde rimligtvis även vara att få med diverse citat. Detta innebär i praktiken att någon form av 

ljudupptagning är nödvändig. Detta förfaringssätt underlättar för intervjuaren eftersom denna då kan fo-

kusera på att formulera och ställa bra frågor, lyssna ordentligt på svaren och ha ögonkontakt med respon-

denten vid samtalet. Det finns dock en risk att respondenten kan bli nervös av situationen med ljuduppta-

gare. Ett sätt att överbygga denna problematik är att prata om ljudupptagaren, visa hur den fungerar och 

tydliggöra de fördelar som finns med att använda sig av denna (Løkken och Søbstad, 1995). Trost (2010) 

menar dock att detta förfaringssätt även innebär en väldigt tidskrävande transkribering. Med detta i åtanke 

har vi trots tidskrävande transkribering valt att använda oss av ljudupptagning vid intervjuerna. Detta 

gjorde att vi inte behövde sitta och anteckna under intervjuns gång vilket vi tycker skapade ett trivsamma-

re samtalsklimat där vi optimerade våra chanser att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer.  

4.6 Analys 

Inledningsvis bearbetade vi varje transkribering var för sig. Vi följde en metod som presenteras av Trost 

(2010) där han beskriver hur man kan använda sig av överstrykningspennor i olika färger vid genomgång-

en av materialet. Med hjälp av överstrykningarna underlättas arbetet med att urskilja likheter och skillnader 

mellan materialets olika delar. Med denna metod kunde vi i nästa led lägga våra intervjutranskriberingar 
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bredvid varandra och urskilja mönster i respondenternas svar. Detta förfaringssätt kan med fördel relate-

ras till den fenomenografiska ansatsen. Larsson (1986) menar att i den fenomenografiska ansatsen kallas 

en bearbetning av intervjusvaren för en kvalitativ analys. Avsikten med bearbetningen av materialet är att 

försöka hitta olika kategorier där människors uppfattningar kan beskrivas. Det viktiga i detta arbete är att 

urskilja vilka olika uppfattningar som finns, snarare än att fokusera på hur många respondenter som ham-

nar under varje kategori. Det handlar alltså om att upprätta ett kategorisystem där människors olika upp-

fattningar beskrivs, så kallade beskrivningskategorier. Uljens (1989) menar att inom fenomenografin kan 

två aspekter av en uppfattning urskiljas. Dessa kallas för vad-aspekt respektive hur-aspekt. Vad-aspekten 

är således de olika beskrivningskategorierna och hur-aspekten innefattar den innehållsliga variation som 

går att urskilja inom vad-aspeketen. I presentationen av detta kategorisystem brukar det alltid, enligt Lars-

son (1986), finnas med citat som illustrerar de förekommande kategorierna. Dessa citat har som syfte att 

underlätta förståelsen för läsaren snarare än att fungera som bevis för kategorins existens. 

Vi kommer i presentationen av resultatet att analysera det insamlade materialet utifrån vårt syfte. Vi kom-

mer följa en tvåstegsanalys av vad- och hur-aspekten som presenteras i Uljens (1989), se figur nedan. F 

står för fenomenet som undersöks, V står för vad-aspekt och H står för hur-aspekt.  

  

Figur 1: Tvåstegsanalys (Uljens, 1989, s. 37) 

Fem kvalitativt skilda beskrivningskategorier har urskiljts vid analysen av det insamlade materialet. Dessa 

olika kategorier visar vad lärarna uppfattar kring barns flerspråkighet och hur denna uppfattning uttrycks.   

 Vad-aspekten fördelar sig i: 

- Innebörd  

- Potential 

- Lärarens profession 

- Lärarens förhållningssätt 

- Delaktighet 
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Hur-aspekten kommer att behandlas löpande i underkategorier i anslutning till varje beskrivningskategori. 

Varje underkategori kommer att illustreras av ett eller flera citat för att underlätta förståelsen för läsaren. 

Vi har ändrat talspråk till skriftspråk när vi använder oss av citat i enighet med Kvale och Brinkmann 

(2009). Vi har valt att benämna de olika beskrivningskategorierna med siffror, dess underkategorier sär-

skiljs med gemener och respondenterna benämns med versalerna A-H. Då vårt syfte endast innefattar lä-

rares uppfattningar kommer ingen jämförelse mellan förskollärare och tidigarelärare att göras. Således 

kommer ingen uppdelning mellan respondenternas profession att presenteras. Vi har valt att använda be-

greppen skola och lärare. De innefattar i detta fall både förskola och grundskola respektive förskollärare 

och tidigarelärare. Detta motiveras av att uppdelningen dem emellan i vårt fall inte är väsentlig. Vi har 

även valt att använda begreppet barn, vi menar då både barn och elever.  

4.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet syftar, enligt Kihlström (2008), till uppsatsens giltighet; att uppsatsen undersöker det som den 

avser att undersöka. En pilotstudie är då att föredra menar Kihlström. Eventuella problem eller svårighe-

ter som uppstår kan på så sätt undvikas i den egentliga undersökningen. Av den anledningen valde vi att 

göra var sin pilotintervju, vilka inte kom att användas i studien. Här kom vi fram till att intervjufrågorna 

var tillräckligt tydliga och lättförstådda, men ljudupptagningen fungerade inte tillfredsställande vid dessa 

tillfällen. På den ena pilotintervjun spelade bandspelaren inte in intervjun överhuvudtaget och på den 

andra gjorde bandspelarens placering att intervjun knappt var hörbar vid avlyssning. Vi var alltså tvungna 

att finslipa ljudupptagningstekniken innan vi senare gjorde våra intervjuer för arbetet. I det ena fallet pla-

cerades bandspelaren nära respondenten och i det andra fallet fick en inställning på bandspelaren göras. 

Ytterligare ett sätt att öka validiteten i ett arbete kan vara, enligt Kihlström, att använda sig av olika meto-

der för att undersöka samma fenomen. Med tanke på detta examensarbetes omfång och tidsaspekt argu-

menterar vi för att det i detta arbete inte var genomförbart. Dessutom begränsar den fenomenografiska 

ansatsen möjligheten att använda sig av olika metoder då den endast intresserar sig för att beskriva hur 

människor uppfattar ett fenomen (Larsson, 1986). 

Reliabilitet syftar, enligt Kihlström (2008), till uppsatsens trovärdighet; att resultatet är tillförlitligt. Förfat-

taren menar att reliabiliteten ökar om det är fler än en person som utför datainsamlingen. För detta arbete 

skulle det innebära att vi båda två skulle vara med vid varje intervjutillfälle. Kihlström menar dock att detta 

kriterium kan diskuteras, då det måste sättas i förhållande till dess påverkan av intervjusituationen. Vi ar-

gumenterar för att närvaron av två intervjupersoner med stor sannolikhet skulle skapa ett maktförhållande 

där vi hade övertaget enbart på grund av det fysiska övertaget att vara två. Vi är övertygade om att detta 

sannolikt skulle kunna resultera i en situation där respondenten kände sig illa till mods vilket i förlängning-

en skulle kunna hämma dem i framförandet av sina tankar och resonemang. Även Trost (2010) hävdar att 

den intervjuade kan komma i underläge om han eller hon intervjuas av två personer. Kihlström (2008) 
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menar fortsättningsvis att en uppsats reliabilitet kan förbättras om intervjun spelas in, vilket våra intervjuer 

gjordes.  
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5 Resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år uppfattar 

barns flerspråkighet. Vi har valt den fenomenografiska ansatsen som analysmetod och således kommer 

beskrivningskategorier att presenteras. Vi kommer att avsluta resultatet med en sammanfattning där vi 

utgår från våra frågeställningar som är: 

- Hur förhåller sig förskollärare och tidigarelärare till barns flerspråkighet? 

- Vad får barns flerspråkighet för betydelse i verksamheten? 

5.1 Uppfattningar av flerspråkighet  

Här har vi applicerat tvåstegsanalysen (Uljens, 1989) på undersökningens vad- och hur-aspekter.  

 

Figur 2 

5.1.1 Innebörd 

Uppfattningens vad-aspekt är innebörd. Det insamlade materialet visar på fyra olika sätt att se på innebör-

den av flerspråkighet. Hur-aspekterna är 1a) flerspråkighet som norm, 1b) flerspråkighet ur ett gradperspektiv, 

1c) funktion och 1d) ursprung.  

Innebörden av flerspråkighet kan innebära att flerspråkigheten uppfattas som norm. Här ses flerspråkighet 

som en naturlig del av ett samhälle. Datamaterialet visar att förekomsten av flerspråkighet är så pass före-

kommande i lärares vardag att det inte betraktas som något annorlunda eller avvikande. Snarare beskriver 

lärare att de har vuxit in i detta tankesätt med åren. Lärare E uttrycker det så här: 
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Det är ju vardag […] Man konfronteras ju med detta dagligen och därför har det nästan blivit 

så vanligt för mig att jag kanske inte ens reflekterar över det, utan på något sätt är det så här 

det ska vara. (E)  

Ett annat sätt att uppfatta flerspråkighet som går att hitta i respondenternas uttalanden är flerspråkighet ur 

ett gradperspektiv. Snarare än att försöka urskilja flerspråkighetens essens, resonerar lärare här kring olika 

grader av flerspråkighet. Därmed ses flerspråkighet inte som ett tillstånd som behöver definieras för att 

kunna existera. Individen avgör till vilken nivå han eller hon behärskar ett språk. Lärare B uttrycker sig på 

detta sätt: 

Jag ser mig själv som flerspråkig för jag kan svenska och engelska. Sedan kan det vara de som 

har ytterligare kunskaper och då är de flerspråkiga på grund av det. Så det är nog väldigt olika 

nivåer på vad det kan vara. (B) 

I hur-aspekten funktion ses innebörden av flerspråkighet kopplat till språkens funktion. Denna uppfattning 

betonar den kommunikativa förmågan hos en individ. Utsagor visar att denna uppfattning lägger tonvik-

ten vid hur individen fungerar i interaktion med andra människor och att kommunikationen dem emellan 

fungerar. Lärare H uttrycker detta på följande vis:  

Det är naturligt att prata flera språk. (H) 

I hur-aspekten ursprung ses innebörden av flerspråkighet däremot kopplat till individens ursprung. Här 

läggs betoningen på individens härkomst och bakgrund snarare än på förmågan att kommunicera på flera 

språk. Lärare beskriver att flerspråkighet förutsätter att en individ pratar ett språk i sin hemmiljö som skil-

jer sig från det majoritetsspråk som pratas i skolans värld. Lärare D uttrycker sig så här:  

Flerspråkighet är när man kan prata fler än ett språk. Egentligen är det ju att man har ett annat 

modersmål än språket man talar i landet som man bor i. Om man bor i Sverige så kanske man 

har ett modersmål som är arabiska. Då är det flerspråkighet. […] Man har ett annat modersmål 

än det som pratas i landet. Fast man måste ju ändå prata det språket som är i landet. (D) 

Sammanfattningsvis uppfattar lärarna flerspråkighet på olika sätt och ger begreppet olika innebörder. Fler-

språkighet ses som alltifrån normen i samhället till något som skiljer människor åt. En uppfattning var 

också att begreppet inte behöver betraktas som existerande eller inte, snarare bör det ses ur ett gradper-

spektiv.  

5.1.2 Potential  

Uppfattningens vad-aspekt är potential. Utsagor visar på fyra olika sätt att se flerspråkighetens potential 

för en individ. Hur-aspekterna är 2a) berikande, 2b) kommunikation, 2c) temporärt tillstånd och 2d) hindrande. 

Flerspråkighet uppfattas som en möjlighet som är berikande för individen på olika sätt. Den flerspråkiga 

individen tillskrivs fördelar både i nutid och/eller framtid. Lärare beskriver att flerspråkiga individer har en 
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större erfarenhetsvärld, de har mer att använda sig av. De beskriver även hur flerspråkighet kan underlätta 

och gynna tillägnandet av språk. Denna uppfattning uttrycks av Lärare B, D och H på följande sätt: 

Det känns som om de har en större värld, […] mer bakgrund. […] mer erfarenheter och mer att rela-

tera till. (B) 

 
Jag inbillar mig att man har lättare för att ta till sig andra språk. (D) 

 
Ja, tänker man att när de kommer ut i arbetslivet så är det ju jättebra att man är flerspråkig och kan fle-

ra språk. (H) 

 
En annan uppfattning är att flerspråkighet relateras till kommunikation. Utsagor visar att när en individ talar 

flera språk öppnar det många dörrar. De flerspråkiga individerna tillskrivs fördelar som bottnar i kommu-

nikation. Tillvaron underlättas av en stor kommunikativ kompetens. Lärare F uttrycker sig så här:  

 
Det är lättare. De har ju fler ställen att vända sig till. Jag pratar bara svenska och då har jag ju inte så 

lätt att se mig om i världen. De som pratar arabiska, det är ju ganska många länder, de har ju lättare att 

göra sig förstådda med fler människor än vad jag har. Det är ju en fördel. (F) 

 
I hur-aspekten temporärt tillstånd resoneras kring nackdelar med flerspråkighet som dock betraktas som 

övergående. Utsagor visar att individen tillfälligt kan hindras av sin flerspråkighet. Här ses inte hindret som 

varaktigt utan individen kommer så småningom att bemästra svårigheten. Lärare C beskriver här hur språ-

ket kan försvåra för en individ innan han eller hon bemästrar språket tillräckligt: 

 
Nej, det är ju i så fall innan man har lärt sig språket i det landet man kommit till. Det är givetvis svårt. 

(C) 

 
I hur-aspekten hindrande ses inte flerspråkighet som ett positivt fenomen. En individs olika språk ses här 

som något som hindrar och försvårar språktillägnandet snarare än berikar.  Här beskrivs att individens 

modersmål hindrar individens utveckling, på så sätt att modersmålet tar överhand eller bidrar till att indi-

viden blir halvspråkig. Lärare D och A beskriver detta så här: 

 
Hinder är nog att man pratar för mycket på sitt modersmål så att man inte tar till sig svenskan ordent-

ligt. (D) 

 
Ja det är klart, hinder kan det vara på så sätt att de inte lär sig varken riktig svenska eller sitt egna hem-

språk. (A) 

 
Sammanfattningsvis kan det vara värt att nämna att alla respondenter såg möjligheter men alla såg inte 

hinder med flerspråkighet. Dock framkom att flerspråkighet inte nödvändigtvis behöver innebära möjlig-

heter genom hela livet, utan det sågs också enbart som en möjlighet längre fram i individens liv.  



 

19 

 

5.1.3 Lärarens profession 

Uppfattningens vad-aspekt är lärarens profession. Det insamlade materialet visar på fyra olika sätt som 

lärare arbetar med flerspråkiga barn. Hur-aspekterna är 3a) illustration, 3b) förstärkning, 3c) tydlighet och 3d) 

lyssnande. 

Hur-aspekten illustration visar hur lärare använder sig av diverse bilder i verksamheten och undervisningen 

för att underlätta för de flerspråkiga barnen. Utsagor visar att lärare har en stark tilltro till illustrationernas 

förtydligande kraft. Användandet av bilder i verksamheten är fundamentalt och genomsyrar de vardagliga 

aktiviteterna. Även annat material baserat på illustrationer används för att stödja barnen. Lärare C och B 

uttrycker det så här: 

Det är mycket bilder. […] Memory, spel. (C) 

Vi har gjort en bok till ett barn med bilder på olika vardagssituationer och med färgerna och lite djur 

och saker. Sedan har föräldrarna fått skriva hemspråket under bilden. Sedan har de fått titta i boken 

och de har läst hemma och vi har kollat i den här. Det har hjälpt honom har vi sett. (B) 

En annan uppfattning som lärare beskriver är att användandet av förstärkning stödjer barnen. Utsagor visar 

att gester används för att underlätta förståelsen. Här beskrivs en stark tilltro till kroppen som förtydligande 

uttrycksmedel och komplement till det talade språket. Lärare H uttrycker sig på följande vis:  

Man försöker inte bara visa med ord utan man visar med hela kroppen och händer så att de förstår 

vad man menar. (H) 

Ytterliggare en uppfattning är att arbeta med sin tydlighet för att underlätta för de flerspråkiga barnen. Lära-

re beskriver hur de medvetet försöker vara extra tydliga i mötet med barnen. Utsagor visar att lärare för-

söker observera att förståelsen finns hos barnen och tar den inte bara för given. Lärare A och G uttrycker 

detta på följande vis: 

Man pratar långsammare, man är mer noggrann med att förklara ord och sammanhang och förklara 

mellan raderna. (A) 

Man får ju vara väldigt tydlig. Ge tydliga instruktioner och verkligen uppmärksamma att de har för-

stått. […] Det är viktigt att man förklarar ord och begrepp. (G) 

I hur-aspekten lyssnande betonas vikten av att lärare lyssnar på barnen. I begreppet lyssnande uttrycks även 

att lärare lyssnar till hela barnet och försöker förstå vad barnet uttrycker. Utsagor visar att lärare försöker 

förmedla att de intresserar sig för barnet och de lägger energi på att lyssna tillräckligt tills förståelsen infin-

ner sig. Lärare B uttrycker sig så här:  

Det är nog viktigt att man lyssnar på barnen väldigt mycket. Inte haka upp sig på att det bara är svens-

kan som gäller utan även se till barnets andra språk. Se alla språk som barnen har och inte bara det 
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som vi använder. Det tror jag är viktigt. Det är viktigt att lyssna på barnen. Det är nog det viktigaste. 

(B)  

Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna skilda sätt att stödja och underlätta för de flerspråkiga bar-

nen. Lärare använder sig av olika strategier för att på bästa sätt möta de flerspråkiga barnen i verksamhe-

ten. Utsagorna visar att lärare använder sig av illustrationer och kroppsspråk samt att de försöker vara ex-

tra tydliga och även lyssna till barnen.  

5.1.4 Lärarens förhållningssätt 

Uppfattningens vad-aspekt är lärarens förhållningssätt. Datamaterialet visar två olika sätt. Hur-aspekterna 

är 4a) uppmuntrande och 4b) generaliserande. 

I hur-aspekten uppmuntrande beskrivs hur lärare betonar vikten av ett uppmuntrande klimat för de flersprå-

kiga barnen. Datamaterialet visar att lärare har höga förväntningar på dessa barn, de uppmuntrar barnen 

att använda sig av alla sina språk och bemöter detta på ett positivt sätt. Vidare uttrycks att lärare ser till 

hela individen vad gäller skapandet av deras flerspråkiga identitet. Detta beskrivs av lärare A, H och E på 

följande vis: 

Höga förväntningar, jättehöga. De senaste åren har vi förstått att vi ska ställa lite högre krav på dem 

och höja ribban vad gäller språket. (A) 

Att man är positiv när de säger något på sitt språk. (H) 

Det är viktigt att uppmuntra dem att försöka att anpassa sig, men ändå lära sig svenska traditioner. Att 

man liksom kan koppla ihop det här på något sätt, naturligtvis. Man vill ju att de ska ta till sig vårt 

svenska samhälle men att de ändå ska bevara sitt ursprung och att deras hemspråk är viktigt och att de 

håller det levande. (E) 

I hur-aspekten generaliserande beskrivs hur lärare i sin syn på de flerspråkiga barnen är generaliserande. Ut-

sagor visar att lärare ser hela gruppen som en helhet där alla behandlas på ett likartat sätt oberoende av 

förutsättningar och bakgrund. Lärare uttrycker även att de inte utmanar de flerspråkiga barnen tillräckligt.  

Lärare F, G och D uttrycker sig på detta sätt: 

Förväntningar, jag har väl inte högre förväntningar på dem än vad jag har på alla andra. (F)  

Ja, på samma sätt som jag gör med alla andra. (G) 

Det är nog det att man inte vet hur mycket de förstår. Risken är nog att man lägger sig på för låg nivå. 

De får nog inte riktigt den utmaning som de behöver. (D) 

Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna två skilda sätt att förhålla sig till flerspråkiga barn. Den för-

sta hur-aspekten är uppmuntrande och ser till hela individens språk och bakgrund. Till skillnad från den 

andra hur-aspekten som i sin uppmuntran är generaliserande och ser hela gruppen som en helhet.   
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5.1.5 Delaktighet 

Uppfattningens vad-aspekt är delaktighet. Det insamlade materialet visar på två olika sätt att se på fler-

språkiga individers delaktighet i verksamheten. Hur-aspekterna är 5a) barns delaktighet och 5b) föräldrars del-

aktighet. 

En uppfattning beskriver barns delaktighet i verksamheten. Utsagor visar att lärare uppmärksammar och 

synliggör barnens olika bakgrunder men till olika del. Datamaterialet visar att lärare kontinuerligt låter bar-

nens ursprung synas samtidigt som det visar att barnens ursprung synliggörs vid speciella tillfällen som 

högtider. Utsagor visar även att lärare inte tar tillvara barnens ursprung. Lärare A, C och B uttrycker sig så 

här: 

Vi brukar prata väldigt mycket om var de kommer ifrån. […] och jämför med allting egentligen för det 

är jättekul att göra det. För de kommer ihåg en hel del från sina hemländer och kan berätta saker som 

de gör utomlands. (A) 

 
Ja, man pratar om olika traditioner till exempel nu vid påsk, jul eller födelsedagar. Man pratar oftast 

om hur firar ni, vad brukar ni göra. (C) 

 
Olika bakgrunden borde berika verksamheten väldigt mycket. Men jag tror inte att det kommer till sin 

rätt alltid. (B) 

 
En annan uppfattning beskriver föräldrars delaktighet i verksamheten. Datamaterialet visar att lärare inte tar 

tillvara eller använder sig av föräldrars kunskaper om sitt ursprung. Lärare uttrycker dock en vilja och en 

önskan om att samarbeta med föräldrarna och göra dem delaktiga i verksamheten. Lärare D och A ut-

trycker detta på följande vis: 

 
Jag har tänkt på det. Man skulle ju kunna gör det då[…] att föräldrarna kanske kommer hit och berät-

tar eller har med sig någon mat eller något sådant. (D) 

 
Ja, inte så mycket faktiskt, nej. Jag har gjort det vid andra tillfällen vet jag men nu [...] har vi inte ut-

vecklat något arbete än. (A) 

 
Sammanfattningsvis kan delaktighet betraktas på två olika sätt; barns delaktighet och föräldrars delaktig-

het. Datamaterialet visar att barnen i större del än föräldrarna är delaktiga i verksamheten, men att denna 

delaktighet sker till olika grad. Utsagor visar dock att det framkommer en önskan om att synliggöra och ta 

tillvara på barns och föräldrars bakgrunder på bättre sätt, men av olika anledningar som osäkerhet, avsak-

nad av relevant kunskap och prioriteringar har det inte gjorts. 

5.1.6 Sammanfattning 

Vår första frågeställning är: Hur förhåller sig förskollärare och tidigarelärare till barns flerspråkighet? Vår 

undersökning visar att lärare ser på flerspråkighet på olika sätt. Flerspråkighet kan uppfattas som en norm 

där fenomenet ses som en naturlig del av ett samhälle. Detta kan sättas i förhållande till uppfattningen att 
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flerspråkighet och ursprung är starkt sammankopplade. Lärare i studien menar att flerspråkighet förutsät-

ter att en individ pratar ett språk hemma och ett majoritetsspråk i skolan. Ett annat sätt att förstå flersprå-

kighet bottnar i ett gradperspektiv, vilket innebär att fenomenet existerar oberoende av definition. Ytterli-

gare ett sätt att förstå flerspråkighet är kopplat till språkets funktion och den kommunikativa förmågan 

hos en individ. Här läggs tyngdpunkten på att individen fungerar i interaktion med andra människor. Vida-

re visar datamaterialet att lärare ser både möjligheter och hinder med flerspråkighet. Lärare uppfattar att 

flerspråkighet berikar individen hela livet och individen tillskrivs en större erfarenhetsvärld. Lärare uppfat-

tar också att flerspråkighet har fördelar när det gäller kommunikation. De menar att flera språk underlättar 

den kommunikativa kompetensen. Lärare kan också se hinder med flerspråkighet. Dessa hinder är varakti-

ga eller av tillfällig karaktär och bottnar i en uppfattning där risken finns att språk stör varandra.   

 

Vår andra frågeställning är: Vad får barns flerspråkighet för betydelse i verksamheten? Undersökningen 

visar hur lärare arbetar för att stödja och utveckla flerspråkiga barn. Datamaterialet visar att lärare använ-

der sig av illustrationer och annat material där bilder ingår eftersom de beskriver att detta har en förtydli-

gande kraft. Datamaterialet visar även att lärare använder sig av förstärkning i arbetet med de flerspråkiga 

barnen. Här beskrivs att kroppen som uttrycksmedel kompletterar det talade språket. Lärare uttrycker hur 

de i arbetet med flerspråkiga barn är extra tydliga och betonar att de är vaksamma på barnens förståelse. 

Lärare beskriver även vikten av att lyssna på barnen. I begreppet uttrycks även en vilja att lyssna till hela 

barnet för att kunna förstå vad barnet uttrycker. När det gäller lärares förhållningssätt framkom två skilda 

sätt som påverkar verksamheten. Det första sättet visar hur lärare i sitt förhållningssätt uppmuntrar barnen 

att våga använda sig av alla sina språk och att vara sig själva. Det andra sättet visar en generaliserande syn 

på barn där gruppen ses som en helhet. Datamaterialet visar även att barns och deras föräldrars bakgrund 

uppmärksammas och synliggörs i varierande grad. Lärare uppmärksammar ständigt barnens ursprung, 

uppmärksammar det vid isolerade tillfällen eller uppmärksammar det inte alls. Föräldrarnas kunskaper om 

sitt ursprung tas inte tillvara i verksamheten, dock uttrycks en vilja och en önskan om ett framtida samar-

bete.   
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra två olika diskussioner; metoddiskussion och resultatdiskussion. I metod-

diskussionen kommer vi att resonera kring för- och nackdelar med vårt val av metod. I resultatdiskussio-

nen för vi en diskussion kring studiens resultat. Kapitlet avslutas med slutord och förslag till vidare forsk-

ning.  

6.1 Metoddiskussion 

Vårt val av den fenomenografiska ansatsen som analysmetod anser vi var bra. Ansatsen gav oss verktyg 

för att genomföra analysen av det insamlade materialet, men att urskilja beskrivningskategorierna var dock 

tidsödande och stundtals svårt. Vi läste mycket litteratur och tittade på tidigare fenomenografisk forskning 

innan vi bestämde oss för hur vi skulle gå tillväga. Den fenomenografiska ansatsen gav oss en struktur och 

underlättade senare presentationen av resultatet.  

Trost (2010) menar att en kvalitativ intervju utmärks av att enkla frågor ställs, på vilka respondenten läm-

nar komplexa innehållsrika svar. Larsson (1986) menar att denna form av intervjuer är lämpliga när syftet 

är att försöka få en inblick i människors uppfattningar. Som stöd för våra intervjuer hade vi en intervju-

guide som är att betrakta som en ram för samtalet (Løkken och Søbstad, 1995). Denna innehöll ett antal 

frågor som skulle behandlas under varje intervju. Detta intervjusätt skapar, enligt Løkken och Søbstad, en 

flexibel miljö där intervjuaren kan anpassa sig till respondentens språkbruk, ändra ordningsföljd på frågor-

na och komma med klargörande följdfrågor. Det bör vägas in i resultatet att vi är två personer som utfört 

hälften av intervjuerna var. Det går inte att bortse från det faktum att vi med våra olika erfarenheter och 

personligheter har haft en påverkan på hur intervjufrågorna ställdes och följaktligen hur eventuella följd-

frågor har konstruerats. Under en intervju sker ett personligt möte mellan den som intervjuar och respon-

denten. Det är en svår balansgång mellan att låta respondenten få prata fritt och att inte styra samtalet allt-

för hårt, samtidigt som man som intervjuare vill ha så utförliga svar på sina frågor som möjligt. Vi har nu 

insett att det inte är lätt att genomföra bra intervjuer. Det är en färdighet som måste övas mycket innan 

man ens kan komma i närheten av att kunna säga sig behärska datainsamlingsmetoden (Kvale och Brink-

mann, 2009). Vår oerfarenhet av intervjuer kan även ha påverkat resultatet. Om vi behärskat datainsam-

lingsmetoden bättre hade vi sannolikt fått ett djupare material att jobba med. Något som kan underlätta 

arbetet är att använda sig av ljudupptagning i samband med intervjuer då man som intervjuare kan förbätt-

ra sina intervjufärdigheter genom att i efterhand avlyssna och analysera materialet (Trost, 2010). Vår strä-

van efter att ge våra respondenter stort talutrymme för att säkerställa att vi skulle kunna urskilja deras upp-

fattningar och vår strävan efter att inte styra samtalet alltför hårt och att undvika ledande frågor, gjorde att 

vi stundtals blev alltför passiva i intervjusituationen. Vi gick miste om en del information vid analysen av 

vårt material av den anledningen att vi inte följt upp vissa respondenters svar tillräckligt bra. Detta tar vi 

med oss och lär oss av till kommande intervjuer.  
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De flesta intervjuplaster har både fördelar och nackdelar och i analysen av materialet måste man vara 

medveten om platsens eventuella inverkan (Trost, 2010). Under våra intervjuer förekom inga yttre stör-

ningsmoment som kunnat påverka svaren. Dock kan vi inte känna till respondentens personliga situation 

och hur denna då kan ha kommit att påverka svaren. Vi är medvetna om att valet av intervjuplats får kon-

sekvenser. Då vi valde att utföra intervjuerna på respondenternas respektive arbetsplats kan detta ha på-

verkat svaren i den bemärkelsen att respondenterna kan ha svarat på våra intervjufrågor utifrån en före-

ställning om att ge de svar som de tror förväntas av dem.  

Vi kan argumentera för att undersökningen kan ge en ökad kunskap och inblick i hur lärare uppfattar 

barns flerspråkighet. Vi kan också se fördelar med att undersökningen hade fått fler perspektiv, vilket kan 

relateras till Kihlström (2008). En intressant datainsamlingsmetod hade varit att även intervjua barn, för 

att på så sätt jämföra lärarnas och barnens svar och se om det finns ett samband mellan lärares inställning 

och hur barn uppfattar sitt modersmål. Vi anser emellertid att kvalitativa intervjuer var en bra datainsam-

lingsmetod och att vi genom användandet av denna har lyckats svara upp mot vårt syfte och våra fråge-

formuleringar.  

6.2 Resultatdiskussion 

Datamaterialet visade att lärare uppfattar begreppet flerspråkighet på flera olika sätt. Precis som Baker och 

Jones (1998) menar, visar undersökningen att flerspråkighet är ett komplext fenomen och det finns svå-

righeter med att hitta en definition av begreppet. Hur lärare uppfattar flerspråkighet får konsekvenser i 

skolan vilket kan relateras till Hamers och Blancs (2000) resonemang kring definitionsförsök och dess ef-

fekter. Ytterligheterna i datamaterialet visade att flerspråkighet dels uppfattas som något som är naturligt 

existerande i ett samhälle och dels som något som sammankopplas med en individs härkomst och använ-

dandet av ett minoritetsspråk i hemmiljön. Dessa uppfattningar står i kontrast till varandra om man reso-

nerar kring dess effekter i ett större perspektiv; nämligen en inkluderande respektive en exkluderande syn. 

Den inkluderande synen på flerspråkighet ser den som ett naturligt tillstånd medan den exkluderande sy-

nen får konsekvensen att flerspråkighet ger ett vi och de. Skapandet av ett ”vi och ett de – tänk” tror vi 

kan ligga bakom den undervärderade status som vi anser att flerspråkighet har i vårt land i dag.  

Sverige är ett land med en stor språklig majoritet och Ladberg (2003) menar att flerspråkighet ofta för-

knippas med låg status och socialt underläge. Här betraktas flerspråkighet som ett problem och det finns 

en oro över att en individs olika språk skadar och hämmar varandra. Denna uppfattning går att urskilja ur 

datamaterialet och visar sig i vad-kategorin potential. Utsagor visar att lärare uppfattar flerspråkighet som 

ett ”problem” där en individs olika språk skadar och hämmar varandra, varaktigt eller temporärt. Lärare D 

uttrycker detta såhär: ”Hinder är nog att man pratar för mycket på sitt modersmål så att man inte tar till 

sig svenskan ordentligt”. Detta sätt att betrakta flerspråkighet får konsekvenser i skolan. Ser lärare på fler-

språkighet som problematiskt kommer lärare självklart i all välmening att lägga sin energi och fokus på att 

stötta och utveckla majoritetsspråket då det enligt Ladberg är goda kunskaper i detta språk som behövs för 
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att nå en prestigefylld position i samhället. Detta kan tyckas motverka vad som står i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2009a), nämligen att barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla 

alla sina språk. Denna uppfattning kan även sättas i förhållande till vad Thomas och Collier (1997) kom-

mer fram till i sin studie om flerspråkighet och skolframgång vilken visar att ett starkt modersmålsstöd 

genom hela skolgången leder till bättre skolprestationer för de flerspråkiga barnen. Uppfattningen kan 

även anses stå i motsats till grundtanken som genomsyrar kursplanen i modersmål där det står att ”Läran-

de är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära 

också på svenska” (Skolverket, 2008, s. 39). Skolinspektionen (2010) gjorde en inspektion på svenska för-

skolor och skolor vilken visade att en framgångsfaktor i arbetet med de flerspråkiga barnen var att lärare 

betraktade flerspråkighet som en tillgång. Denna uppfattning kan även urskiljas i datamaterialet. Lärare ser 

flerspråkighet som berikande för individen på olika sätt. Med stor sannolikhet leder denna uppfattning till 

att lärare uppmärksammar barnens olika språk i verksamheten, vilket enligt Svensson (1998) är av avgö-

rande betydelse för de flerspråkiga barnens utveckling av sina språk.  

Gibbons (2010) menar att lärare i undervisningen kan använda sig av bilder för att stötta andraspråksele-

ver. De kan också ge samma information på olika sätt. Datamaterialet visar att lärare använder sig av olika 

metoder i arbetet med flerspråkiga barn. Lärare tror på att bilder, kroppsspråk, tydlighet och förstärkning 

stöder och underlättar för de flerspråkiga barnen. Utsagor visar att en lärare tillverkat en bok med bilder 

till ett flerspråkigt barn. Lärare i studien har således kunskaper om hur de bäst kan stötta och hjälpa fler-

språkiga barn. Lärare beskriver hur de försöker lyssna på och uppmärksamma de flerspråkiga barnen. Det-

ta sätt kan kopplas till den medvetna läraren som Stier och Sandström Kjellin (2009) beskriver. Den med-

vetna läraren är ödmjuk och nyfiken. Lärare i studien beskriver att de medvetet försöker vara extra tydliga 

när de arbetar med flerspråkiga barn, de försöker också förmedla att de intresserar sig för barnen. Detta 

stämmer överens med det som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2009a) och grundskolan (Skolverket, 

2009b) betonar; verksamheten ska anpassas till varje individ och hänsyn ska tas till individernas olika för-

utsättningar och behov. 

Vid intervjuerna framkommer att lärare uttrycker att de anpassar verksamheten, på ett eller annat sätt, till 

de flerspråkiga barnen. När vi sedan går vidare i samtalet framkommer dock att vissa i sitt förhållningssätt 

uttrycker en generaliserande syn på de barn som ingår i gruppen. Detta kan anses vara motsägelsefullt. Vi 

tolkar dock utsagorna som att de lärare som uttrycker en generaliserande syn anpassar verksamheten till 

alla barn, oavsett flerspråkighet. Lärare G uttrycker detta på följande vis vid resonemang kring lärarens 

profession: ”[...] Det är ju anpassat egentligen till alla”.  

Skolverket (2003) menar att hur lärare bemöter flerspråkiga barn har en avgörande betydelse för deras in-

dividutveckling. Lärare i vår studie har skilda förhållningssätt, de har en uppmuntrande syn eller en genera-

liserande syn. Vi tror att dessa förhållningssätt påverkar de flerspråkiga barnen positivt respektive negativt. 

Sannolikt finns det en risk att lärare som har en generaliserande syn inte utmanar flerspråkiga barn tillräck-
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ligt. Lärare D uttrycker sig på detta vis: ”[…] De får nog inte riktigt den utmaning som de behöver”. Vi 

tolkar utsagorna som att lärare kan sägas ha ett bekräftande eller ett negligerande förhållningssätt. Med 

bekräftande menar vi att lärare uppmärksammar och tar tillvara de flerspråkiga barnens ursprung. Med 

negligerande menar vi att lärare istället försummar de flerspråkiga barnens identitet och ursprung. Språk, 

lärande och individutveckling hänger nära samman (Skolverket, 2009a; Skolverket, 2009b). Om lärare då 

inte uppmuntrar ett barns alla språk påverkas det flerspråkiga barnet negativt (Ladberg, 2003). Bozarslan 

(2001) menar att för att bäst utveckla ett flerspråkigt barns språkutveckling ska lärare ha positiva förvänt-

ningar på barnet. Svensson (1998) anser att lärare kan använda sig av olika tillvägagångssätt för att upp-

muntra flerspråkiga barn, de kan visa sig intresserade genom att fråga barnet om ord på hans eller hennes 

modersmål, de kan också uppmuntra barnet att använda sig av sitt modersmål. Utan detta stöd påverkas 

de flerspråkiga barnens utveckling och självbild negativt (Skolverket, 2003). Skolinspektionen (2010) anser, 

likt Bozarslan (2001), att höga förväntningar på andraspråkselever är av avgörande betydelse. Om lärare 

har låga förväntningar på barn begränsar det barns möjligheter (Ladberg, 2003). Utsagor visar att lärare har 

höga eller generaliserande förväntningar på flerspråkiga barn. Lärare uttrycker att de har förstått att de ska 

höja ribban och ställa högre krav på de flerspråkiga barnen. Detta kan sättas i motsats till lärare som ut-

trycker att de inte ger flerspråkiga barn den utmaning som de behöver. Detta kan kopplas till Haworths 

(2008) studie om lärare som undervisar i klasser med en varierande grad av flerspråkiga elever. Lärarna i 

hennes studie som saknar relevant utbildning hade svårt att möta och hjälpa andraspråkselever. Haworth 

refererar till Gibbs som menar att det är viktigt med utbildning om andraspråksinlärning för att lärare ska 

lyckas stödja de flerspråkiga barnen. Lärare i vår studie hade ingen utbildning om andraspråksinlärning, det 

var i alla fall inget som framkom när vi frågade dem om deras utbildning. Utan utbildning är det, precis 

som Gibbs menar, givetvis svårt att tillgodose och veta hur man bäst ska lära och utveckla flerspråkiga 

barn. Lahdenperä (2008) menar att lärare måste besitta en interkulturell kompetens, lärare i vår studie be-

sitter denna kompetens till olika grad. De har skilda kunskaper om och förhållningssätt till flerspråkiga 

individer. Utan denna kompetens är det svårare att möta de flerspråkiga barnen och deras föräldrar.  

FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) menar att utbildning ska syfta till att alla barn ska få en förståelse för 

andra kulturer och i grundskolans läroplan (Skolverket, 2009b) betonas att undervisning ska ha sin ut-

gångspunkt i barnens bakgrund. Detta borde rimligtvis leda till att flerspråkiga barn ses som en tillgång i 

den svenska skolan, men är det verkligen så i praktiken? Utsagor visar att barns delaktighet i skolan ser 

olika ut. Ytterligheterna i datamaterialet visar att lärare kontinuerligt låter barns ursprung och bakgrunder 

synas men även att lärare inte alls tar tillvara på barns ursprung. Detta kan relateras till Lunneblads (2009) 

studie där det framkommer att lärare prefererar att framhålla det gemensamma i en barngrupp snarare än 

att lyfta fram den kulturella mångfalden. Skolinspektionens (2010) undersökning på svenska förskolor och 

skolor visade också på brister i verksamheterna. Bland annat visade den, precis som denna undersökning, 

att lärare behöver bli bättre på att intressera sig för barns olika bakgrunder och erfarenheter. Detta reso-

nemang kan kopplas till Johanssons (1985) studie om minoritetselever och skolframgång. Denna studie 
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visar att när innehållet i undervisningen anpassas till elevers bakgrunder gynnas deras skolprestationer. 

Även Elmeroth (2008) menar att lärare ska erkänna elevernas erfarenheter då det ger stöd till deras kun-

skapsutveckling. Trots att respondenterna vid övriga frågor uttrycker en medvetenhet kring flerspråkiga 

barns speciella situation framgår det dessvärre av utsagorna att lärare inte låter barnens bakgrunder synas 

och genomsyra verksamheten. De flerspråkiga barnens delaktighet var i vissa fall undermålig.   

Bozarslan (2001) menar att flerspråkiga barn påverkas av hur lärare bemöter deras föräldrar. Det är av stor 

vikt att lärare bemöter flerspråkiga föräldrars bakgrunder och erfarenheter med respekt och acceptans i 

enighet med barnkonventionen (Unicef, 2009). Utan ett positivt bemötande finns risken att barnen ut-

vecklar en falsk självbild då de känner av lärares inställning till deras föräldrar (Bozarslan, 2001). Precis 

som Ladberg (2000) betonar Bozarslan (2001) att föräldrarna är viktiga förebilder för de flerspråkiga bar-

nen och Wagner et al. (2010) menar dessutom att lärare ska uppmuntra föräldrar att tala sitt modersmål 

med sina barn. Datamaterialet visar dock att lärare inte tar tillvara och använder sig av föräldrars kunska-

per om sitt ursprung, dock framkommer det en önskan från lärarna om att detta samarbete ska förbättras 

och utökas. Lärare beskriver att deras egen osäkerhet om hur ett samarbete ska initieras hindrar dem. De 

uttrycker även att detta föräldrasamarbete prioriteras bort till förmån för andra delar som ingår i verksam-

heten. Trots att läroplanerna betonar att ett samarbete mellan lärare och föräldrar ska ske. Lärare ska arbe-

ta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt utveckla verksamheten och dess innehåll (Skolverket, 

2009a; Skolverket, 2009b). Även Skolinspektionen (2010) menar att lärare ska samarbeta med föräldrar 

och dra nytta av deras kunskaper för att tillgodose de flerspråkiga barnen på bästa sätt. Utan ett samarbete 

med föräldrar till flerspråkiga barn är det sannolikt betydligt svårare att skaffa sig den kunskap och förstå-

else som behövs för att ta tillvara och synliggöra barnens olika bakgrunder i verksamheten. Vårt datamate-

rial visar på ett nästintill icke-existerande föräldrasamarbete, vilket då kan förklara att lärare inte framhäver 

de flerspråkiga barnens bakgrunder. I brist på relevant kunskap kan det innebära att man framhäver det 

gemensamma i gruppen snarare än olikheterna.  

6.3 Slutord och vidare forskning 

Vår studie visar att lärare uttrycker en medvetenhet kring de flerspråkiga barnens situation men att de trots 

detta är dåliga på att synliggöra barnens bakgrunder och låta dem genomsyra verksamheten. Vi argumente-

rar för att studien skapar större förståelse och kunskap kring hur lärare uppfattar barns flerspråkighet. En 

intressant datainsamlingsmetod att utveckla och komplettera denna studie med skulle vara att även inter-

vjua barn för att på så sätt jämföra lärarnas och barnens svar och se om det finns ett samband mellan lära-

res inställning och hur barn uppfattar sitt modersmål. En annan användbar datainsamlingsmetod hade 

varit att observera lärare och barn i verksamheten för att på så sätt skapa kunskap kring hur de flerspråkiga 

barnens skolsituation ser ut.  
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Vår förhoppning är att denna studie väcker tankar hos läsaren kring möjligheterna med flerspråkighet och 

dess vidsträckta potential. Vi hoppas att ingen lärare, efter att ha läst denna uppsats, kommer att yttra or-

den: ”Ja, på samma sätt som jag gör med alla andra”.  
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Intervjuguide         Bilaga 1  

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit verksam i yrket? 

� Vad innebär flerspråkighet för dig? 

Hur skulle du definiera ordet flerspråkighet? 

� Vilka kunskaper är viktiga i arbetet med flerspråkiga barn? 

� Hur använder barnet sitt modersmål i verksamheten/undervisningen? 

� Hur anpassar du verksamheten till flerspråkiga barn? På vilket sätt? 

� Hur synliggör du flerspråkiga barns bakgrunder i verksamheten? 

Hur tar du tillvara på föräldrarnas kunskaper om sitt ursprung? 

� Hur uppmuntrar och stöder du flerspråkiga barn? 

Vilka förväntningar har du på flerspråkiga barn?  

� Vilka möjligheter ser du med flerspråkighet?  

 Vilka hinder finns? 

 


