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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur lärare på fritidshemmet beskriver att de 

kommunicerar med flerspråkiga elever med bristande kunskaper i svenska.  Forskningsfrågorna 

är: Vilka regler finns vad gäller vilka språk som får användas på fritidshemmet?, Hur gör lärarna 

på fritidshemmet när det uppstår missförstånd i kommunikationen? samt Hur kommunicerar 

lärarna på fritidshemmet med elever och vårdnadshavare med kunskaper i andra språk? 

Empirin är skapad genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studien utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv. Studien utfördes i en kommun i södra Sverige. Sammanlagt 

intervjuades sex lärare på fyra olika fritidshem. Resultaten visar att fritidshemmen har regler 

kring språk. Bara svenska ska pratas och det ska vara ett gott språkbruk. Kommunikationen 

med elever sker muntligt, men även med hjälp av tolk eller via andra elever. Vidare framkom 

att kommunikationen skedde med kroppsspråket, som till exempel pekande. Lärarna i studien 

menade att de inte arbetar med språk på ett specifikt sätt. Vid senare samtal visade det sig vara 

de motsatta. Missförstånd har uppstått hos både elever och vårdnadshavare. Då försöker 

lärarna att förklara igen. Lärarna i studien kan engelska, tyska, franska och spanska, men i 

varierande kunskaper. Bland eleverna är arabiska, assyriska och bosniska  representerade enligt 

majoriteten lärare. Elever med andra modersmål än svenska lär sig svenska väldigt fort. 
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Då jag själv är flerspråkig har intresset och nyfikenheten för språk alltid legat någonstans i 

bakhuvudet. Flerspråkigheten har tillåtit mig att samspela, interagera och kommunicera med fler 

människor än om jag bara skulle vara enspråkig. Men när jag har talat om för vänner och bekanta 

att jag vill lära mig fler språk har det hänt att de undrat när det ska räcka med lära sig fler språk. Att 

till exempel på bussen förstå vad främlingar säger till varandra har väckt känslor hos mig. Jag tror 

att det hos en människa krävs en medvetenhet om det egna språkkunnandet om människan ska 

veta vad och hur hon pratar i skolan, med släkt och vänner samt med sina medmänniskor. Jag har 

med iver arbetat med en studie i ett ämne som har intresserat mig. Det har ökat mina kunskaper 

om vad språk handlar om. Jag tackar de som valde att ställa upp på intervjuer inför studien. Jag 

tackar även handledningsgruppen och min handledare som har stöttat mig i arbetet med denna 

studie. Ni vet vilka ni är! 
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Den här studien handlar om hur fritidshemspersonalen kommunicerar med flerspråkiga elever 

med bristande kunskaper i svenska. Nyanlända elever från olika delar av världen har under de 

senaste åren ökat, vilket har bidragit till att svensk media på senare tid har rapporterat att det 

behövs fler lärare i de svenska skolorna – speciellt lärare med kompetens i svenska som 

andraspråk (Thurfjell, 2016, 14 feb). Thurfjell menar att de nyanlända eleverna ska integreras 

och inkluderas samt lära sig det svenska språket för att förstå och kunna göra sig förstådda. 

När elever är i skolan och på fritidshemmet kommunicerar de både med vuxna och med andra 

elever. Vad som sägs och hur det sägs kan uppfattas olika av olika individer. Någon kanske 

säger något, men menar det på ett annat sätt. Under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) har jag sett hur lärare både inom skola och fritidshem upplevt svårigheter att 

kommunicera med eleverna och deras vårdnadshavare på VFU-skolorna jag varit på. 

Förutsättningarna har varierat på de olika skolorna. Ibland har lärarna försökt vara tydliga 

genom verbal kommunikation, men även försökt visa med kroppsspråket. Andra gånger har 

lärarna använt sig av tolk vid kommunikation med vårdnadshavare. Att två individer kan ha 

svårt för att kommunicera och göra sig förstådda kan göra det språkliga redskapet 

svårbemästrat. Att inom skola och fritidshem använda teknik, såsom datorer och surfplattor, 

kan göra kommunikationen mellan två individer enklare. Men för att använda tekniken krävs 

oftast kunskap i hur tekniken fungerar. 

Det väcks en nyfikenhet hos mig att ta reda på om och i vilken utsträckning lärarna på 

fritidshemmet har kunskaper i språk. Hur kommunicerar lärarna på fritidshemmet med elever 

med kunskaper i andra språk? På vilket eller vilka språk kommunicerar lärarna på 

fritidshemmet med elever och vårdnadshavare? Tar lärarna på fritidshemmet till ett annat 

språk om de kan och behöver? 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står det 

att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i språk. Att föra över och utveckla ett kulturarv, till exempel språk, från ena 

generationen till nästa generation är vad utbildning och fostran i en djupare mening handlar 

om. Ett annat mål som skolan ansvarar för är att eleven ska kunna kommunicera i tal och 

skrift. Eleven ska även få möjligheterna att kommunicera på något främmande språk. Eleven 

ska få grundläggande kunskaper om de nordiska språken. 

1. Inledning 
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Jag vill med studien skapa kunskap om hur lärare på fritidshemmet kommunicerar med 

flerspråkiga elever med bristande kunskaper i svenska. Studien handlar om nyanlända elever 

som kan ett annat eller flera andra språk än svenska, och som har bristande kunskaper i 

svenska språket. Min förhoppning med denna studie är att framhäva och öka kunskapen om 

vilken betydelse språket kan ha mellan två eller fler individer, både inom och utanför skol- och 

fritidshemsvärlden. Den som har användning av studien är framför allt den som är verksam 

inom fritidshemsverksamheten. Studien kan även med fördel läsas av annan personal som är 

verksam inom skolverksamheten samt de som är intresserade av språk i övrigt. 

Förhoppningsvis ökar studien intresset för språk som ämne i allmänhet.  
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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur lärare på fritidshemmet beskriver att de 

kommunicerar med flerspråkiga elever med bristande kunskaper i svenska. 

Forskningsfrågorna är: 

 Vilka regler finns vad gäller vilka språk som får användas på fritidshemmet? 

 Hur gör lärarna på fritidshemmet när det uppstår missförstånd i kommunikationen? 

 Hur kommunicerar lärarna på fritidshemmet med elever och vårdnadshavare med 

kunskaper i andra språk? 

  

2. Syfte 
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Det sociokulturella perspektivet har valts då jag ser språket som ett redskap i 

kommunikationen mellan två eller flera individer – både den skriftliga delen och den verbala 

delen. 

Säljö (2012) menar att mediering är ett av de grundläggande begreppen i det sociokulturella 

perspektivet. Vidare menar Säljö (2012) att mediering betyder att människan använder redskap 

eller verktyg när hon förstår sin omvärld och agerar i den (Säljö, 2012). Min uppfattning efter 

denna studie är att deltagarna i studien använder språket som ett redskap för att kommunicera 

med elever och vårdnadshavare. Deltagarna använder språket som ett redskap för att göra sig 

förstådda och för att förstå elever och vårdnadshavare. Exempelvis menade deltagarna att de 

pratade svenska eller engelska, lät andra elever översätta eller att tolk användes. Vid dessa 

tillfällen används språket för att göra sig förstådd och förstå sin omvärld. 

Vygotskij menade att människan använder språkliga redskap och materiella redskap (Säljö, 

2012). Fortsättningsvis menar Säljö (2012) att det språkliga redskapet, ett av de redskap 

människan använder, kan även kallas för det intellektuella eller det mentala språket. Symboler 

och teckensystem som människan använder för att tänka och kommunicera med tillhör det 

språkliga redskapet. Det är typiskt människan att tänka via språkliga redskap. Fortsättningsvis 

menar Säljö (2012) att materiella redskap, ett annat redskap människan använder, kan vara 

alltifrån spadar till yrkesbundna redskap eller verktyg, som till exempel kirurgens skalpell, 

målarens pensel och snickarens verktygslåda. Utan verktygen skulle inte så mycket av arbetet 

kunna utföras, menar Säljö (2012). Att skilja på de språkliga och materiella redskapen är inte 

produktivt (Säljö, 2012). De språkliga och materiella redskapen förekommer tillsammans och 

utgör en förutsättning för varandra. Till exempel ses bilens hastighetsmätare som ett fysisk 

redskap som innehåller tecken och symboler där dessa verkar med hjälp av varandra. Ett annat 

exempel på där de språkliga och materiella redskapen förekommer tillsammans i är böcker. 

Skriften i boken fungerar som ett språkligt redskap och den fysiska boken fungerar som ett 

materiellt redskap (Säljö, 2012). Deltagarna i studien använder symboler och teckensystem 

genom att till exempel peka. Lappar som skickas ut och datorer som används för att översätta 

mellan två språk är materiella redskap och språket i dessa är språkliga redskap. 

Skolverket (2012b) skriver om det sociokulturella perspektivet: 

3. Teoretiska utgångspunkter 
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Ett tredje perspektiv på lärande är det sociokulturella (ibland säger man socialkonstruktivistiska 

eller kulturhistoriska), som betonar kulturens och det sociala sammanhangets och samspelets 

betydelse för kunskapsutveckling, tänkande och språkutveckling. (Skolverket, 2012b, sid 27)  
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I detta avsnitt beskrivs litteratur som berör språk respektive språk i samband med skol- och 

fritidshemsverksamheten. 

4.1 Begrepp i studien 

 Flerspråkig – en person som kan flera språk 

 Tvåspråkig – en person som kan två språk 

 Fritidshemspersonal – en person som är anställd i och jobbar på fritidshemmet. 

Synonymt med begreppet Lärare på fritidshemmet 

 Deltagare – den person eller de personer som ställer upp på och deltar i en intervju 

 Kommunikation – att kommunicera eller prata med andra, att ha eller försöka ha en 

dialog med andra, att utbyta eller överföra information mellan en och annan eller 

mellan en och flera andra 

 

4.2 Språk och språkkunskaper 

Harding och Riley (1993) menar att den enspråkige kan tro att det kan vara obehagligt att 

tänka på två språk, vilket inte behöver stämma. Harding och Riley fortsätter och menar att 

den flerspråkige inte har något emot att kunna flera språk. Det är möjligt för den flerspråkige 

att bestämma vilket språk han eller hon ska använda. Den flerspråkige har heller inget emot 

möjligheten att kunna använda ett visst språk. Möjligheten att använda två språk blir som ett 

slags dubbelsidigt tänkande, för att lösa problem använder den flerspråkige språken som ett 

kreativt hjälpmedel (Harding & Riley, 1993). 

Wedin (2011) menar att en tidig socialisation och interaktion har troligtvis en avgörande 

betydelse för ett barns språkkunskaper. Fortsättningsvis säger Wedin att det inte går att skilja 

ett barns språkutveckling från det sociala sammanhang där språkutvecklingen sker, vilket gör 

språkinlärningen till en socialt strukturerad företeelse. Ett barn får en simultan 

andraspråksutveckling om det barnet växer upp med två eller flera språk parallellt. Ett exempel 

Wedin ger är om föräldrarna kan olika språk och konsekvent talar sina respektive språk med 

barnet – flera språk utvecklas parallellt hos barnet. Ett annat alternativ kan vara att barnet 

möter ett språk i förskolan och samtidigt har föräldrarnas språk hemma, om föräldrarna talar 

ett annat språk än det som talas i förskolan. Det har visat sig, menar Wedin, att många av dessa 

4. bakgrund 
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barns utveckling i svenska hellre bör betraktas som successiv andraspråksutveckling. Det 

beror på att barnens språkutveckling sker på ett språk som talas hemma. Under de första åren 

är det vanligt att det flerspråkiga barnet på olika sätt blandar språken. Till exempel kan barnet 

under en period använda ord från ena språket, men grammatik från det andra språket. Andra 

perioder kan barnet i en och samma sats kombinera ord från båda språken. Fortsättningsvis 

förklarar Wedin (2011) att studier har visat att den mest avgörande faktorn för 

andraspråkselevernas skolframgång innefattar ett starkt stöd för elevernas modersmål under 

skoltiden tillsammans med undervisningen i svenska som andraspråk. 

Rehnqvist och Svensson (2012) menar att uttryckssätt som på svenska blir fel kan på andra 

språk vara korrekta att uttala. Exempelvis kan uttryckssättet Det gröna äpplet föll ned från 

äppelträdet på andra språk heta Från äppelträdet det gröna äpplet föll ned. Något kan alltså vara 

korrekt på ett språk men blir grammatiskt fel på svenska. Därför behöver en person som lär 

sig ett nytt språk bortse från typologin i det egna modersmålet för att jobba med det nya 

språkets konventionaliserade mönster. De grammatiska reglerna i modersmålet tillägnar sig en 

person automatiskt. Men att lära sig ett andra språk vid en senare ålder kräver oftast att 

personen har en annan medvetenhet om de språkliga reglerna. Ska personen ge hjälp och stöd 

i svenska till någon med ett annat modersmål är det bra om den personen är medveten om 

det svenska språkets regler. 

 

4.3 Språkets betydelse 

Ladberg (2003) frågar sig om den flerspråkige kan sina olika språk lika bra. Ladberg menar att 

språken hos de flesta flerspråkiga används inom olika situationer, vilket gör att språken 

utvecklas olika. Då språken används på olika sätt är det högst ovanligt att kunna språken ”lika 

bra”. Att i samma mening använda ord från till exempel tre språk kan behövas när eller om 

en flerspråkig inte har alla orden på ett språk.  En fråga som Ladberg tidigare har fått är om 

inte människan måste lära sig ett språk först, innan hon lär sig andra språk. Ladberg svarar nej 

på frågan och menar att den synen riskerar att begränsa barnens möjligheter. Beroende på 

vilka den flerspråkige pratar med och vad det pratas om utvecklas språken på olika sätt hos 

den flerspråkige. Olika språk kan vara olika dominerande vid olika stadier i livet. Därför är det 

meningslöst att fråga en flerspråkig om han eller hon kan behärska språken ”lika bra”. Istället 

handlar det för den flerspråkige att kunna ett språk tillräckligt bra i de sammanhang där just 

det språket används. Kan den flerspråkige inte ett ord på ett språk kan han eller hon använda 
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ett annat språk. Om personen exempelvis på modersmålet saknar vissa ord blir det naturligt 

att använda ett svenskt ord. Att prata språket flytande med korrekt uttal och grammatik och 

”rätt” ord men att det trots allt blir fel kan hända. Den språkliga kommunikationen bygger på, 

förutom det som sägs, även på det outsagda. Vidare menar Ladberg (2003) att en stor mängd 

av det som sägs aldrig kommuniceras utåt, istället blir det underförstått. Att förstå det outsagda 

är en viktig del av den språkliga kompetensen (Ladberg, 2003). I början uppfattas det som sägs 

bokstavligt av små barn. Ett barn som exempelvis blir frågad om mamma är hemma, eller om 

det finns post i brevlådan, skulle kunna svara jakande på frågorna, utan att gå och ropa på 

mamma eller att ta med sig posten tillbaka efter att ha tittat i brevlådan när barnet fått frågan 

(Ladberg, 2003). 

Ladberg (2003) menar att människan pratar med ord och uttrycker sig med kroppen. Ett barn 

som får nära kontakt med en person som talar barnets språk är ett vanligt skäl till varför barnet 

aktiverar sina tysta språkkunskaper. För att uppfatta det som sägs måste personen även 

uppfatta ordens innehåll, tonfallet och kroppsspråket. För att göra sig förstådd måste 

kroppsuttryck och orden som sägs stämma överens med varandra. Det viktiga är därför 

kommunikationen, som är viktigare än det språk som används. Språket utvecklas alltså genom 

kommunikationen, menar Ladberg (2003). Räcker inte språket till kan en del barn istället 

använda kroppen, till exempel genom att bitas, knuffas eller slåss. När en del barn inte når 

fram kan de bli förtvivlade. Orolighet och rastlöshet kan infinna sig hos barnet om barnet inte 

förstår vad som händer runtomkring (Ladberg, 2003). 

Wedin (2011) menar att språkets betydelse för skola och utbildning är unikt och att tänka sig 

en skolverksamhet där språket inte har en viktig del är svårt. Det är viktigt att i alla 

undervisningssammanhang utgå från elevernas tidigare kunskaper och färdigheter samt deras 

förförståelse. Det är alltså viktigt att den bild som finns om elevernas språkliga erfarenheter, 

samt språkliga färdigheter som eleverna har förvärvat, stämmer överens med verkligheten 

(Wedin, 2011). Svenska skolan har traditionellt sett utgått från en enspråkig norm. 

Flerspråkighet, enligt Wedin, innebär att den som är flerspråkig förstår hur, när samt med vem 

språken ska användas. I Sverige finns det barn som växer upp med ett annat förstaspråk än 

svenskan. Ändå utvecklas svenskan som det starkaste språket, samtidigt som barnet inte 

utvecklar en hög kompetens på förstaspråket (Wedin, 2011). Ett skäl till varför ett barn som 

har vuxit upp med ett förstaspråk men ändå utvecklat det svenska språket som det starkaste 

språket kan bero på att barnet i ett tidigt skede kan ha kommit i kontakt med svenska språket 

(Wedin, 2011). 
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4.4 Språket i undervisning och inom skola 

Skolverket (2012a) menar att det är viktigt att låta eleverna få använda språken som eleverna 

har tillgång till som en resurs i deras lärande och utveckling. Läraren kan i undervisningen 

uppmuntra eleverna att använda andra språk än svenskan, vilket utvecklar flerspråkigheten. 

Finns det elever som pratar samma modersmål kan lärarna till exempel låta de på modersmålet 

samtala om ämnesinnehållet, vilket har fördelen att eleverna utvecklar sina ämneskunskaper. 

Vidare menar Skolverket (2012a) att det främsta redskapet i alla ämnen är språket. Oavsett 

elevens modersmål är undervisningsspråket i Sverige svenska, vilket gör att eleven i sitt lärande 

och i sin utveckling kommer att påverkas av undervisningsspråket i alla ämnen. 

Skolverket (2012b) menar att det som är betydelsefullt för all kunskapsutveckling, och framför 

allt för flerspråkiga elever, är lärarens förhållningssätt, attityder och arbetssätt. Alla som idag 

arbetar i skolan berörs av det som tidigare berörde svenskalärarna respektive lärarna som 

undervisade i andraspråk. Lärarna saknar kunskaper om hur de kan arbeta för att elevernas 

arbete ska bli gynnsam. De flerspråkiga eleverna har flerspråkigheten gemensamt, och 

kunskaperna i svenska språket varierar bland de flerspråkiga eleverna. Eleverna behöver 

involveras i en undervisning som för eleverna innehåller språk- och kunskapsutveckling. För 

alla elever är denna typ av undervisning gynnsam, men för de flerspråkiga eleverna nödvändig. 

Idag ska en professionell lärare, förutom att vara kunnig i sitt ämne och ämnesdidaktiskt 

skicklig, även vara medveten om vilken roll språket har för elevernas kunskapsutveckling i 

ämnet läraren undervisar i. 

I Skolverket (2012b) står det ”Vygotskij menar att vardagsspråkets begrepp utvecklas muntligt 

och spontant i de vardagliga sammanhang som barnet ingår i” (Skolverket, 2012b, sid 36). De 

sociala sammanhang människan befinner sig i utvecklar språket genom att människan deltar 

aktivt. Människan utvecklar en större språklig repertoar ju mer hon är aktiv med språket. 

Genom att till exempel smaka, titta, känna och prata med de vuxna i närheten lär sig barnet 

vardagsspråkets begrepp. 

Skolinspektionens (2010) granskning visar att skolornas arbete i att ge flerspråkiga elever 

förutsättningar i språk- och kunskapsutveckling har stora brister. Granskningen visar också 

att lärarna inte har tillräckligt med kunskaper i att hantera en undervisningssituation där 

flerspråkiga elever ingår. Det finns stora behov av att ge lärarna mer omfattande utbildning 

vad gäller svenska som andraspråksundervisningen. 



 

10 

 

Skolverket (2012b) menar att det tar ett till två år att lära sig vardagsspråket och sex till åtta år 

att utveckla ett skolspråk för en andraspråkselev. Därför räcker det inte med att flerspråkiga 

elever följer med i undervisningen när det tar flera år att utveckla ett skolspråk. För att 

utvecklas mer i språket behöver flerspråkiga elever då betydligt mer stöd i språket. Förmågan 

att föra ett vardagligt samtal kan vilseleda läraren att tro att eleven kan språket mer än vad 

eleven egentligen kan (Skolverket, 2012b). Skolverket (2012b) menar att ordförrådet hos elever 

ökar med 3.000 ord per år. För att ta till sig innehållet i en text bör 98 procent av orden kännas 

igen och av 50 ord får högst ett ord vara nytt (Skolverket, 2012b). Rehnqvist och Svensson 

(2012) menar att om en elev börjar skolan utan några kunskaper i det språk det undervisas i 

tar det tre till åtta år för eleven att komma ikapp den språkliga färdighet som klasskamraterna 

innehar (Rehnqvist & Svensson, 2012). Wedin (2011) menar att det tar flerspråkiga elever 

kring ett till två år att lära sig basspråket och fyra till tio år att utveckla ett kunskapsrelaterat 

skolregister till en ungefärlig nivå som deras jämnåriga  enspråkiga svenska kamraterna (Wedin, 

2011). Wedin (2011) fortsätter och menar att ett skolbarn lär sig mellan 1.000 till 2.000 ord 

per år. Om det tas i beräkningen att andraspråkseleven förväntas använda svenskan som 

redskap för sitt lärande blir det tydligare att utmaningarna är stora (Wedin, 2011). 

Vestlin (2013) menar att en god läsförmåga och ett utvecklat kunskapsrelaterat språk krävs för 

att skolframgång ska nås. Många gånger handlar förutsättningarna mer om socioekonomisk 

bakgrund och tillgången på resurser i hemmet än om ett eventuellt modersmål hos eleven. Att 

kombinera undervisningen på modersmålet, undervisa i det nya språket, ha höga förväntningar 

på eleverna, att ha ett sociokulturellt förhållningssätt och att samarbeta med elevernas föräldrar 

har visats ha gynnsamma faktorer för de flerspråkiga elevernas lärande.  
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I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör studiens syfte. 

Nikolov (2015) har undersökt hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barn på fritidshemmet. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är sociokulturella perspektivet och utgår från 

semistrukturella, kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att alla språk får användas, men att 

pedagogerna inte ville att eleverna skulle prata sina modersmål. Ett skäl till att pedagogerna 

inte ville att barnen pratade sina modersmål var att pedagogerna var rädda för att barnen skulle 

tala illa om andra, då ingen förstod vad som sades. Nikolov upplevde dubbla budskap från 

personalens sida. Det var bra med olika språk bland eleverna men att eleverna i vardagen 

måste prata svenska. Vid samtal med personalen uppfattade Nikolov att det var tydligt att 

personalen ville att eleverna skulle prata svenska på fritidshemmet men att det var bra att 

kunna andra språk eftersom eleverna då kunde hjälpa varandra på sina modersmål. 

Zandro (2016) undersökte den språkutvecklande leken och vilka föreställningar 

fritidspedagoger har om lekens betydelse för elevernas språkutveckling. Studien är en kvalitativ 

undersökning inom humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning. Resultatet visar att 

kunskapsområdet kring lek är stort. Zandros studie har visat att leken har en stor möjlighet i 

fritidshemsverksamheten för att utveckla språket. Zandros studie har även visat att språket 

utvecklas i leken, då det är den sociala interaktionen och den verbala kommunikationen som 

förekommer i skolan. De intervjuade i Zandros studie har uppfattningen att leken har en viktig 

roll i elevernas språkutveckling, speciellt inom kommunikation, samarbete, fantasi, social 

interaktion och i sällskap med andra elever. Eleverna bjuds in via leken till kommunikation, 

där eleverna på ett kreativt sätt uppmuntras träna språkliga förmågor. 

Grauman och Dücker (2013) har undersökt om hur pedagoger ser på språkets betydelse vid 

konflikthantering. Grauman och Dücker har genomfört en studie med en kvalitativ ansats i 

form av intervjuer. Studien utgår ifrån en sociokulturell utgångspunkt. De intervjuade i 

Grauman och Dückers studie ansåg att språket var en viktig faktor vid konflikthantering. Om 

orsaken till en konflikt beror på missförstånd kan sådana konflikter vara svåra att lösa. Räcker 

inte orden till uppstår ofta slagsmål och konflikt. För att hantera bråk måste eleverna kunna 

samspela med varandra. Får barnen argumentera för sina åsikter samt lyssna till varandra kan 

det ge ett avstamp i en språklig utveckling och i konfliktlösning. Enligt Grauman och Dückers 

tolkning menar en informant att konflikter löses bäst genom dialog. 

5. Tidigare forskning 
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Alkafri och Hellberg (2014) har undersökt hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga 

klassrum. Alkafri och Hellberg genomförde intervjuerna med halvstrukturerad form. Studien 

utgår ifrån en sociokulturell utgångspunkt. De intervjuade lärarna i Alkafri och Hellbergs 

studie uttryckte att lärarna har ett ansvar vad gäller språket hos flerspråkiga elever. Lärarna i 

studien menade även att det är läraren som introducerar skolspråket till eleverna. Att eleven 

förstår vad läraren menar är av stor vikt. Studiens resultat visade även att lärarna ville 

samarbeta i högre grad med annan personal på skolan i undervisning med flerspråkiga elever. 

Lärarna i studien ville samarbeta med annan personal eftersom lärarna i högre grad behövde 

hjälp i flerspråkiga klassrum. För att få en givande undervisning menade de att detta var ett 

måste. Lärarna i studien menade även att kroppsspråket bör användas mer med flerspråkiga 

elever än med elever som inte är flerspråkiga.  
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I detta avsnitt beskrivs hur studien är upplagd. Det som gås igenom är val av metod, urval, 

hur studien har genomförts, databearbetning, analysmetod, etiska aspekter och avslutningsvis 

trovärdighet. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur lärare på fritidshemmet beskriver 

att de kommunicerar med flerspråkiga elever med bristande kunskaper i svenska. Studien är 

kvalitativ, semistrukturerad (Bryman, 2011) och utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

 

6.1 Val av metod 

I studien används kvalitativ metod (Bryman, 2011). Datamaterialet har skapats med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) förklarar att en semistrukturerad intervju innehar 

intervjufrågor som beskrivs som ett frågeschema (Bryman, 2011). En intervjuare vid en 

semistrukturerad intervju ställer ytterligare frågor på svar som uppfattas som viktiga samt att 

ordningsföljden på frågorna varierar, vilket det vid strukturerade intervjuer inte ställs 

ytterligare frågor samt att ordningsföljden på frågorna inte varierar (Bryman, 2011). Eftersom 

det i förväg inte går att förutse vad den intervjuade svarar på intervjufrågorna kan det vara bra 

att använda en semistrukturerad intervju. 

 

6.2 Urval  

Sammanlagt intervjuades sex lärare på fyra olika fritidshem. Varje lärare intervjuades enskilt. 

Intervjuerna skedde i en kommun i södra Sverige. Det var frivilligt för lärarna att delta på 

intervjuerna. Lärarna presenteras med siffror, till exempel Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och så 

vidare. Skolorna presenteras som bokstäver, till exempel, Skola A, Skola B, Skola C och så 

vidare. De sex lärare som deltog i studien är: 

Lärare 1 på skola A har läst fritidsledarlinjen. Hen har jobbat  på fritidshemmet i 18 år. Lärare 

1 kompletterade med 40 poäng pedagogik och 20 poäng socialpsykologi. 

Lärare 2 på skola B har läst till fritidspedagog. Lärare 2 har jobbat på fritidshemmet i 37 år. 

Lärare 2 har under tiden vidareutbildat sig och läst två kurser om barn med särskilda behov. 

6. Metod 
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Lärare 3 på skola C har läst till fritidspedagog och har jobbat på fritidshemmet i 30 år. Lärare 

4 på skola C är utbildad lärare i fritidshem och tog examen våren 2015. Skola C har en 

startgrupp för nyanlända elever. Skola C har modersmålsundervisning i flera språk. 

Lärare 5 på skola D är utbildad förskollärare och har jobbat i 17 år på fritidshemmet. Lärare 

6 på skola D har jobbat i 40 år, först på "lekis" som det hette innan och sedan på 

fritidshemmet. 

Tabellen nedan förklarar vilken lärare som jobbar på vilken skola. Tabellen visar även hur 

länge läraren har varit verksam på fritidshemmet, hur många elever det finns på skolan som 

fritidshemmet tillhör samt hur stor andel av eleverna på skolan som har invandrarbakgrund 

räknat i procent. 

Lärare 

 

Antal år i 

yrket Skola 

Antal elever 

på skolan 

(ungefära 

tal) 

Andel elever med 

invandrarbakgrund i 

% 

Lärare 1 18 Skola A 300 20-25% 

Lärare 2 37 Skola B 500 25% 

Lärare 3 30 

Skola C 400 60% 

Lärare 4 1 

Lärare 5 17 

Skola D 120 10% 

Lärare 6 40 

 

6.3 Genomförande 

Jag kontaktade först rektorn på respektive skola för att ta reda på om det gick bra att intervjua 

lärare på skolan samt om lärarna kunde vara intresserade av att ställa upp på intervjuer. 
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Rektorn skickade frågan vidare till de lärare som arbetar på fritidshemmet. Rektorn kontaktade 

mig om det fanns ett intresse från lärarnas sida att ställa upp på intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på den skola som läraren arbetar på. En lärare i taget intervjuades. Varje intervju 

spelades in på mobiltelefonen och jag förde anteckningar under intervjuns gång. Jag förde 

anteckningar när den intervjuade sade en intressant kommentar eller om jag hade en följdfråga 

som jag ville ställa. Intervjuerna genomfördes ostört i ett tyst rum. Varje intervju tog mellan 

25-30 minuter. 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Datainsamling skedde genom att intervjua lärarna direkt på den skola som respektive lärare 

jobbar på. Anteckningar och inspelning skedde under varje intervju. Anteckningar fördes för 

att bättre få överblick över intervjun, för att tydliggöra intressanta kommentarer från 

deltagaren, om jag hade en följdfråga samt att markera viktiga nyckelord i intervjun. Bryman 

(2011) nämner provisoriska anteckningar, som även kallas preliminära anteckningar. Att föra 

provisoriska anteckningar innebär att det förs väldigt korta noteringar på till exempel en bit 

papper (Bryman, 2011). Vid ett senare tillfälle skrivs anteckningarna ned i större detalj 

(Bryman, 2011). Fördelarna med att spela in intervjuerna var att inte riskera att missa något 

och att det som sades under intervjuerna inte skulle falla i glömska. Att spela in intervjuer för 

att sedan skriva ut intervjuerna är ett bra tillvägagångssätt för att kunna fånga 

intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. Genom att bara anteckna riskerar intervjuaren 

att speciella fraser och uttryck går förlorade. 

När alla intervjuer transkriberades kopierades dessa ut och jämfördes med varandra för att 

finna mönster, likheter, skillnader samt eventuellt intressanta kommentarer. Det gjorde arbetet 

enkelt att gruppera svaren från deltagarna. Att göra intervjun i en lugn och ostörd miljö ska 

säkerställas eftersom oljud kan påverka ljudkvaliteten på inspelningen, vilket var skälet till att 

jag valde att ha intervjuerna i ett ostört rum. Bryman (2011) nämner att transkribering innebär 

att samtal eller intervjuer som spelats in på band skrivs ut som text. Att spela in och 

transkribera de intervjuades eller deltagarnas svar gör det enklare att göra en noggrann analys, 

intervjuaren kan lyssna på inspelningen flera gånger samt att inspelningen bidrar till att göra 

det enklare att komma ihåg är några fördelar. Vid transkribering av en intervju är det viktigt 

att texten blir så exakt återgiven som möjligt av det som sägs vid intervjun (Bryman, 2011). 
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6.5 Etiska aspekter 

Bryman (2011) beskriver fyra etiska regler; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att berörda personer ska 

informeras om den aktuella undersökningens syfte. Berörda parter ska veta att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att lämna intervjun om de vill. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlats in, angående berörda personer, 

till studien behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som har samlats in över berörda personer bara får användas för 

forskningsändamålet. 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) innebär informationskravet att deltagarna i undersökningen ska 

informeras om vilken uppgift deltagarna har i projektet samt vilka villkor som gäller för 

deltagandet. Deltagarna ska informeras om att det är frivilligt att delta samt att deltagarna har 

rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna ska bli informerade om forskningens syfte. 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att deltagarna har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Deltagarnas samtycke ska inhämtas av forskaren. Konfidentialitetskravet innebär 

enligt Vetenskapsrådet att uppgifter som samlats in angående deltagarna ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Uppgifter angående deltagarna ska förvaras på det sättet obehöriga 

inte har tillgång till uppgifterna. Deltagarna i studien ska innte kunna bli identifierade av 

utomstående. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet insamlade uppgifter om 

deltagarna endast får användas för forskningsändamål. 

När varje intervju startade talade jag om vad jag skrev om och gick igenom de etiska reglerna 

med den lärare som blev intervjuad. När jag hade gått igenom de fyra etiska reglerna med varje 

lärare frågade jag densamma om vi skulle fortsätta med intervjun och gå över till frågorna. Jag 

frågade också om jag fick spela in intervjun. Ingen lärare svarade nej på båda frågorna. 

 

6.6 Trovärdighet 

Tillförlitlighet består enligt Bryman (2011) av fyra delar; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att det i 

forskningen kan visa sig att respondenterna kan ge många olika beskrivningar av en social 



 

17 

 

verklighet, vilket gör att det forskaren kommer fram till avgör hur acceptabel verkligheten är 

enligt andra människors tycke: 

Om det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet är det när allt kommer 

omkring trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass 

acceptabel den är i andra människors ögon. (Bryman, 2011, sid. 354) 

För att skapa trovärdighet för resultatet behöver forskningen säkerställas i enlighet med de 

uppsatta regler samt att resultatet rapporteras till respondenterna, vilket gör att 

respondenterna kan bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt. När det 

kommer till överförbarhet rekommenderas forskare att skapa fylliga eller täta beskrivningar av 

detaljer som ingår i en kultur, så att andra kan ta del av dessa beskrivningar för att se hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö. Med pålitlighet menar forskare att ett granskande 

synsätt ska antas i bedömningen av en undersökning. Det betyder att skapandet av fullständiga 

och tillgängliga redogörelser av alla faser av forskningsprocessen – exempelvis 

problemformulering, anteckningar, intervjuutskrifter och så vidare – säkerställs. Styrka och 

konfirmera betyder att forskaren har försökt agera i god tro. Forskarens personliga värderingar 

eller teoretiska inriktningar ska inte medvetet påverka utförandet av slutsatserna i 

undersökningen. 

I resultatet anges citat och är sådant som deltagarna har sagt under intervjuerna. Citaten visar 

att deltagarna beskriver situationer eller händelser under en social verklighet, vilket täcker 

beskrivningen Bryman (2011) angav ovan om trovärdighet. För att till exempel förklara 

respektive kategori i resultatet har citat hämtats från alla eller majoriteten deltagare. Citaten 

beskriver vad deltagarna har sagt. Genom att hämta citat från alla eller majoriteten deltagare 

skapas fylliga eller täta beskrivningar av den kultur deltagarna ingår i, vilket uppfyller 

trovärdigheten som Bryman (2011) angav ovan. Ett granskande synsätt har antagits på så sätt 

att en del citat har problematiserats mot andra citat samt att citaten problematiseras i relation 

till litteratur i diskussionsdelen. Då intervjuerna med deltagarna spelades in transkriberades 

dessa ordagrant. Det innebär att citaten är exakt angivna till det deltagarna sade vid 

intervjuerna. Det uppfyller pålitlighet som Bryman (2011) angav ovan. Slutsatserna i studien 

utgår ifrån deltagarnas svar. Bryman (2011) menar att tillförlitlighet handlar om huruvida 

resultatet från en undersökning blir detsamma eller inte om någon genomför undersökningen 

på nytt eller om resultatet påverkas av andra faktorer (Bryman, 2011). Det är en fråga som är 

svår att svara på, eftersom studien genomförs i en del av Sverige, med ett begränsat antal 

intervjuade personer under en begränsad tid.  
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Här presenteras resultatet. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur lärare på 

fritidshemmet beskriver att de kommunicerar med flerspråkiga elever med bristande 

kunskaper i svenska. Forskningsfrågorna är: Vilka regler finns vad gäller vilka språk som får 

användas på fritidshemmet?, Hur gör lärarna på fritidshemmet när det uppstår missförstånd i 

kommunikationen? samt Hur kommunicerar lärarna på fritidshemmet med elever och vårdnadshavare med 

kunskaper i andra språk? 

Svaren från deltagarna resulterade i fem kategorier: ”Vi pratar svenska”, Tolkstöd vid missförstånd 

i kommunikation med elever och vårdnadshavare, Hur lärare på fritidshemmen kommunicerar med elever och 

vårdnadshavare, Språkens utbredning bland lärarna och eleverna samt Tiden det har tagit att lära sig 

svenska. Deltagarna nämde vilka språk deltagarna respektive eleverna kan, samt hur lång tid det 

kunde ta för en elev att lära sig svenska. Detta har varit av intresse att lyfta fram i studien då 

dessa nämndes av alla deltagare i studien. Därför tillkom kategorierna Språkens utbredning bland 

lärarna och eleverna samt Tiden det har tagit att lära sig svenska. Första forskningsfrågan besvaras 

under rubriken ”Vi pratar svenska”. Andra forskningsfrågan besvaras under rubriken Tolkstöd 

vid missförstånd i kommunikation med elever och vårdnadshavare. Tredje forskningsfrågan besvaras 

under rubriken Hur lärare på fritidshemmen kommunicerar med elever och vårdnadshavare. 

 

7.1 ”Vi pratar svenska” 

Alla lärare som deltog i studien sade att de på deras fritidshem har som regel att allihop ska 

prata svenska och att det ska vara ett vårdat språk. Att säga svordomar, fula ord och fula saker 

var förbjudet på alla fritidshem. Alla lärare menade även att det har hänt att de har fått påminna 

eleverna om att använda svenska. Dock hade lärarna sin egen motivering till regeln. Lärare 1 

menade eleverna blir påminda om att prata svenska dels för att eleverna ska försöka prata 

svenska och även för att eleverna ska att träna i språket: 

Vi påminner barnen om att prata svenska för att försöka och träna. Men även svordomar har 

förekommit. Då har personalen sagt åt direkt, att man inte svär på svenska och inte på något 

annat språk heller. (Lärare 1) 

  

7. Resultat 
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Lärare 2 menade att lärarna på fritidshemmet har sagt till vårdnadshavarna att om de har ett 

annat modersmål och kan svenska, ska vårdnadshavarna prata svenska när de är på skolan och 

på fritidshemmet: 

Ett vårdat språk har vi. Man får inte säga fula ord eller fula saker. Man ska tänka på vad man 

säger och man ska prata svenska. Det säger vi även till föräldrar som har ett annat modersmål, 

att kan de svenska så ska de prata svenska när de är med barnen här. (Lärare 2) 

Lärare 3 menade att om en grupp elever sitter tillsammans och två elever pratar ett språk kan 

det hända att resten av gruppen inte förstår, vilket skapar missförstånd: 

Sitter du tillsammans med flera elever så pratar vi svenska för det är vårat grundspråk, för är det 

annars två som sitter och pratar något annat så föstår inte de andra, och då tror alla man pratar 

om dem. Det blir så mycket missförstånd då. (Lärare 3) 

Dock menade även Lärare 3 att om två elever är nya i Sverige och leker tillsammans kan det 

hända att eleverna får prata det gemensamma språket: 

Sitter vi många tillsammans så försöker vi prata svenska så alla har en chans att veta för det är 

det gemensamma språket vi har. Sedan om de leker... sådana som är rätt så nya, de låter vi prata 

sitt eget språk. (Lärare 3) 

Lärare 4 menade att det uppskattas om alla talar svenska för att inte skapa missförstånd eller 

att någon ska baktala någon annan: 

Vi uppmuntrar alla att använda svenska för att utveckla sitt svenska språk, eftersom det finns 

många språk representerade. Vi uppskattar om alla kommunicerar på svenska för att heller inte 

missförstånd eller att man baktalar varandra. (Lärare 4) 

Lärare 5 menade att regeln om att prata svenska finns för att tänka på språkbruket. Lärare 5 

berättar: 

Det är ju språkbruket då. Språkbruket är något vi jobbar med hela tiden Inte svära och inga 

könsord och sådana regler. Vi pratar mycket, det gör vi. (Lärare 5) 

Lärare 5 menade att personalen inte har reflekterat mycket kring vilket språk som pratas på 

skolan eller på fritidshemmet. Det kan jämföras med Lärare 2, som menade att vårdnadshavare 

ska prata svenska med sina barn när de är på fritidshemmet: 

Det har vi inte reflekterat över. Det har vi inte lagt oss i. (Lärare 5) 

Lärare 2 menade att både elever och vårdnadshavare ska prata svenska på fritidshemmet. 

Lärare 3 menade att det ska pratas svenska om många sitter tillsammans. Lärare 4 menade att 
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eleverna uppmuntras prata svenska för att det finns många språk representerade. Detta visar 

att regeln om språket finns. För Lärare 6 var det dock annorlunda. Trots regeln om att prata 

svenska menade Lärare 6 annat: 

Kanske mera roligt att få höra deras hemspråk. Jag tycker att det är kul att höra när de pratar, 

även om man inte förstår vad de säger så är det roligt att höra språket de har. Vi fick med pappan 

att sjunga en holländsk sång för oss. Men vi pratar svenska med dem. (Lärare 6) 

 

Hälften av lärarna menade att de inte arbetar med språk på ett specifikt sätt eller har någon 

speciell strategi med hur de arbetar med språk. Dock visade det sig vid senare samtal att alla 

lärare arbetade med språk på något sätt. Ett sätt som lärarna menade att de arbetade med var 

kroppsspråket eller kroppsspråk, såsom händer, fingrar och pekande. Ett annat sätt var att 

kommunicera med eleverna. 

Lärare 5 menade att det på deras fritidshem är mycket muntligt och många diskussioner. Här 

användes till exempel dator och iPad för att översätta mellan språken: 

Det är mycket muntligt, diskussioner, utveckla språket den vägen, kan man väl säga. Våran pojke 

som vi fick från Thailand, och han kunde ju inte engelska, och vi kan uppenbarligen inte 

thailändska men då användes dator och iPad. Det finns en översättning ibland, om det hände 

grejjer, då kunde han skriva på thailändska så översattes det till svenska. Det hände ju att vi fick 

göra när det hände. (Lärare 5) 

Lärare 4 menade att fritidshemspersonalen upprepar, pekar, förklarar och använder 

förtydligande kroppsspråk: 

Vi ska alltid jobba språkbefrämjande. Vi arbetar med språk såsom det svenska språket i form av 

text och ord och bokstäver och i de yngre åldrarna håller ju på att lära sig att läsa och skriva. Så 

där använder vi mycket, vi försöker stötta dem i det. Vi upprepar, pekar och förklarar och 

använder förtydligande kroppsspråk för olika saker. (Lärare 4) 

Lärare 3 menade att de arbetar mycket runt spel där spelarna måste berätta och förtydliga hur 

spelaren kan få in färger, former, kläder, djur och så vidare. Det visar att det inte bara kretsar 

kring regeln om att prata svenska och att ha ett gott språkbruk, utan även att lärarna på 

fritidshemmet arbetar med språk: 

Vi har mycket spel där man måste berätta, att man hela tiden pratar. Vi pratar hela tiden samtidigt 

som vi spelar. Man förtydligar hela tiden när man sitter och spelar. Och vi har väldigt mycket 

läggspel och kortspel med bilder, och då måste du berätta och du måste tänka hur du får in 
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färger, former, kläder, djur allt möjligt. Det är oavsett om det är barn med svenska eller barn 

med andra språk. Det spelar faktiskt ingen roll, för det är en språklärning för alla som alla måste 

ha med sig. Sedan är det enklare för de som har svenska men alla lär sig, fast vi gör det med 

medvetenhet av att få in mer ord hela tiden. (Lärare 3) 

Lärare 2 menade: 

Vi har ingen speciell strategi med hur vi arbetar. Det är att man ska ha ett vårdat språk och inte 

säger svärord eller eller andra fula ord. Vi har inget speciellt sätt som vi jobbar utan man säger 

till om någon inte pratar vårdat. Om vi inte kan barnets språk så blir det teckenspråk som gäller. 

Peka och visa. Jag pekar och visar. (Lärare 2) 

Lärare 1 menade att hen medvetandegör vissa delar i språket och hela tiden pratar om det som 

händer: 

Vi arbetar inte specifikt med språk att vi tänker på det. Man får ibland tänka efter när barnen 

inte förstår när man pratar med dem – ”Vad har jag sagt?”. Men det blir ibland helt tokigt för 

barn med andra språk. Man får tänka ”Hur kan jag förklara på ett annat sätt?”. Vi kommunicerar 

mycket med barnen och när det gäller barnen med utländsk bakgrund, då får man tänka på att 

man får prata extra mycket om det som man gör. Ett exempel är ”Nu kastar jag tärningen” istället 

för ”Nu kastar jag tärning”, så att de hör ändelsen. Man är ganska tydlig på de bitarna och hela 

tiden pratar om det som man gör. (Lärare 1) 

 

7.2 Tolkstöd vid missförstånd i kommunikation med elever och vårdnadshavare 

Alla lärare menade att de kommunicerade muntligt med elever och vårdnadshavare. Engelska 

var det språk som lärarna i studien använde vid kommunikation med vårdnadshavare, och det 

språk som lärarna kunde, förutom svenska. Men inte alla vårdnadshavare kan engelska, 

uttryckte lärarna. Att låta elever som kan svenska och ett annat språk än engelska att översätta 

har skett på fritidshemmen. Lärare 1 menade att läraren vänder sig till eleven och låter eleven 

översätta till vårdnadshavaren, då eleverna kan förklara på ett bättre sätt: 

Det har hänt att de inte har förstått till exempel att vi har struntat att gå till skogen. Sedan får 

man försöka förklara på ett bättre sätt nästa gång. Men sedan blir det ju givetvis också att man 

vänder sig till barnet och barnet fått översätta. De kan förklara på ett bättre sätt. (Lärare 1) 

Lärare 2 menade att en elev har låtit tolka till en annan elev. Lärare 2 menade vidare att om 

två elever kan samma språk och även svenska, ska de prata svenska när de är på fritidshemmet: 

- Vi säger till om det skulle vara två elever som pratar ett språk med varandra, att här på skolan 

pratar vi svenska. (Lärare 2) 
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- Har det hänt att en elev inte kan svenska och en annan elev som kan både svenska och det 

andra språket, hur gör ni då? (Intervjuare) 

- Ja, då kan vi ha hjälp av det barnet som tolk. Då är det en annan sak. Då pratar vi igenom det 

barnet som kan båda språken. Men om det är två barn som, säg att båda barnen är svensktalande 

och arabisktalande, då ska de prata svenska med varandra när de är här. Men har vi en som pratar 

båda språken och den andre som kan prata arabiska, då får vi givetvis ta hjälp av den som kan 

språken så att den andre förstår. Så vi har haft barn som har hjälpt oss som tolk. Men det blir ett 

väldigt stort ansvar som man får också. Sista utvägen är att ta hit en tolk men det ska ju beställas 

innan. (Lärare 2) 

Dock berättade Lärare 2 att det finns en arabisktalande lokalvårdare på skolan. Men det har 

inte alltid fungerat när Lärare 2 har behövt lokalvårdaren för att översätta eller förklara: 

Vi har en lokalvårdare på skolan som kan arabiska. Det är svårt eftersom lokalvårdaren inte är 

här just när man kanske behöver hjälpen. Man får försöka samla ihop och förklara allting på en 

gång. Man kan inte prata spontant, och man kan inte springa och hämta den här personalen varje 

gång. (Lärare 2) 

Den skriftliga kommunikationen förekom mestadels via en lärplattform, men även på papper. 

Lärare 3 menade att fritidshemmet har försökt få ut en del papper på flera språk: 

Och sen försöker vi få ut, inte alla lappar, men en del lappar, på flera språk då, om det är något 

som ska lämnas ut. (Lärare 3) 

Lärare 3 menade att hen har gått tillbaka en stund senare och frågat vad eleven ska göra nu. 

Vid tvekande eller nekande svar försöker läraren igen. Lärare 3 menade att det många gånger 

har hänt att elever eller vårdnadshavare inte har förstått, vilket Lärare 3 hanterar genom att 

försöka förklara flera gånger: 

Man försöker igen och igen. Oftast så ser man i ögonen om det gick hem. För de blir lite vilsna 

om de inte riktigt förstår vad man riktigt menar. Om man har sagt det här så kommer man 

tillbaka om en stund och frågar ”Vet du vad du ska göra nu?”- ”Nej”, - ”Då försöker man igen 

då”. Vårdnadshavare är svåra att veta... Ibland så kan de bara nicka och säga att de har förstått 

och inte har gjort det och så blir det fel, lite knasigt bara men det blir ju ingen stor affär av det. 

(Lärare 3) 

Lärare 4 menar att det har hänt att lärarna på fritidshemmet har behövt skicka hem ett likadant 

papper en andra gång eller att visa upp papperet fysiskt: 

Vi har försökt att få fram budskapet så tydligt vi kan och sedan har det inte gått fram varje gång, 

utan man får påminna, försöka igen och så där. Vi har till exempel frågat efter någon viss 

information, det kan vara schemalappar eller tider och så vidare och då märker vi av att i inte får 
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in den informationen vi bett om. Då kan vi misstänka att informationen inte gick fram fast vi 

har försökt. Då kanske vi har får skicka hem en andra lapp som en påminnelse eller visa lappen 

fysiskt och försöka berätta samtidigt när vi lämnar över lappen. (Lärare 4) 

Lärare 6 menade att det var frustrerande för eleverna i början då eleverna inte förstod, innan 

de hade lärt sig svenska. Ibland fick lärarna använda sig av tolk när det uppstod mycket 

konflikter: 

- Det gjorde man särskilt i början när de nya eleverna kom... alltså man pekade ju och så. Sedan 

om det var något väldigt speciellt fick vi tillkalla tolk, få hit honom, för så pass bra kan ju inte 

pappan heller så det gick ju att förklara för honom. De allvarliga bitarna, det förstod han inte. 

Det var då vi tog ut tolken. (Lärare 6) 

- Vid vilka tillfällen har det varit som ni har tagit till tolk? (Intervjuare) 

- När det har varit mycket konflikter. Det är ju klart att de var jättefrustrerade i början över att 

du inte kunde göra sig förstådda och då togs det till handkraft. (Lärare 6) 

 

7.3 Hur lärare på fritidshemmen kommunicerar med elever och vårdnadshavare 

Majoriteten av lärarna menar att det märks om elever och vårdnadshavare inte förstår. 

Vårdnadshavare kan ibland låtsas att de förstår, och vid senare tillfällen märker lärarna på 

fritidshemmet att vårdnadshavaren ändå inte har förstått. Andra gånger säger vårdnadshavaren 

att hen inte förstår eller vet. På elever syns det direkt om de inte förstår, eftersom elever visar 

att de inte förstår. Lärare 1 berättar: 

Vi kommunicerar med händer och engelska. En del förstår. Man får ibland använda händer när 

man förklarar och ta till engelska, för alla vårdnadshavare har inte ett starkt svenskt språk. En 

del förstår ju och man får ju försöka blanda lite grann, förklara att man tar sig tiden, att förklara. 

De flesta är glada att man försöker. (Lärare 1) 

Lärare 2 berättar: 

Barnen märker man direkt på om de inte förstår. De visar oftast direkt att de inte förstår. 

Föräldrar kan ibland låtsas att de förstår, att de nickar. Sedan märker man att de inte har förstått 

ändå. Då får man försöka igen genom att visa och prata. (Lärare 2) 

Lärare 2 fortsätter: 

Det märker man på vårdnadshavarna när man ber dem att ta med något eller ber de fylla i någon 

lapp och så gör de inte det. Ibland säger de själva att de inte förstår eller vet. Man får försöka 

hjälpa dem om man kan prata något språk som båda kan, men annars är det svårt. Vi pratar helst 
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muntligt. Annars är det via Fronter, genom skriftlig information. Vi pratar bara svenska med 

dem. Engelska pratar vi om de inte kan någon svenska. Om de kan engelska. Annars kan vi peka 

och visa på bilder. Det beror på om man har någon som pratar deras språk men ofta är det 

arabiska men det är det ingen som kan här på vårt fritids. Vi har vårdnadshavare som bara har 

kunnat arabiska och ingen svenska och ingen engelska. Men sedan finns det barn som kommer 

med språk som ingen på skolan kan, varken lärare eller elever. Då är det svårare. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 menar: 

Man får ha en bra kommunikation med föräldrarna så brukar det lösa sig. Men man tar ju också 

hjälp mycket av andra lärare. Vi har förmånen att ha mycket språk runt omkring så vi kan ta hjälp 

av andra och av andra föräldrar som kommer samtidigt och hämtar då. Men det kan vara något 

som nu på fredag till exempel, då vi har planeringsdag och då är det stängt där. Man får börja 

påminna. ”Nu kommer du ihåg att på fredag är fritids stängt” och sådana saker. Då får man göra 

det i några dagar. Det är i speciella fall då och det är just de som inte läser svenska till exempel 

då. Då får man påminna mycket, extra. Då ser man på fredag sedan om de kommer ihåg detta. 

”Ne, det var ingen fröken här idag”. (Lärare 3) 

Lärare 4 berättar: 

Vi samtalar med föräldrar som hämtar eller lämnar sina elever till skolan och fritids. Vissa har vi 

telefonkontakt med. Och har vi inte kontakt med föräldrar söker vi kontakt via telefon eller ber 

de komma hit om vi behöver ha mer kontakt. Det finns elever som har modersmål och föräldrar 

som har modersmål som är ovanliga, som vi inte har representerade hos personalen på skolan. 

Då får vi kommunicera så bra att vi kan vara tydliga när vi pratar och berättar och skriver, och 

försöker kanske ta hjälp av äldre syskon om det finns som kan hjälpa till som kanske har mer 

kunskaper i båda språken. (Lärare 4) 

Både lärare 5 och Lärare 6 berättade att de i början fick använda engelska med vårdnadshavare, 

och att informationen har gått fram. Lärare 6 berättar: 

Inte missförstånd tycker jag inte. Kanske att man inte har fått fram exakt det man menade eller 

tänkte alla gånger. Men i det stora hela funkar det med engelska. (Lärare 6) 
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7.4 Språkens utbredning bland lärarna och eleverna 

Förutom svenska är engelska det språk som lärarna i studien kan. Sedan förekommer språken 

tyska, franska och spanska bland lärarna i studien, men i olika kunskapsnivåer. Alla lärare har 

vid något tillfälle behövt kommunicera på engelska med vårdnadshavare. Lärarna i studien 

menade att andra lärare ur fritidshemspersonalen har kommunicerat på ett annat språk än 

svenska och engelska med vårdnadshavare och elever. De språken majoriteten av lärarna sade 

fanns representerade bland eleverna på deras fritidshem var arabiska, assyriska och bosniska. 

Om lärarna på fritidshemmet inte kan eller har andra språk än svenska och engelska kan det 

göra kommunikationen med elever eller vårdnadshavare som inte kan svenska eller engelska 

svårare. En annan svårighet vid kommunikationen kan vara att flerspråkig personal inte finns 

på alla fritidshem. 

Lärare 1 berättar: 

Jag pratar finska med en elev här. Hon tycker att det är jätteroligt och så fort hon ser mig kommer 

hon fram och pratar lite finska, för det stärker henne som person, att hon har gemenskap med 

någon vuxen här på skolan och det är jätteviktigt att bekräfta eleverna och det blir ju en 

bekräftelse när man kan prata eller säga någonting på deras hemspråk även om man inte behöver 

använda det hela tiden. Sedan har jag fått använda finska med en del föräldrar. Jag kan finska, 

engelska, tyska och spanska. Men jag pratar inte flytande tyska och spanska, utan det är lite ord 

och meningar. (Lärare 1) 

Om språkkunskaper berättade Lärare 2: 

Jag kan tyska, spanska och engelska. Det är inte just de språken som barnen kommer med. Det 

är portugisiska men det är inte så likt spanskan. Jag har inte haft användning av tyska och spanska 

någon gång under verksamheten. Ibland kan vi inte säga det vi vill för att det inte går att få fram 

det. Men hittills har vi inte haft någon som ingen har kunnat kommunicera med för att de som 

inte har kunnat engelska, men arabiska då har vi haft folk i huset, men det har varit rena turen. 

(Lärare 2) 

Lärare 3 har språkkunnig fritidshemspersonal på sin avdelning. Lärare 3 menar att hen tidigare 

har fått kommunicera på tyska med en elev: 

Jag kan bara svenska, engelska, tyska. Vi hade en kille för två år sedan som pratade tyska. Men 

vi tar oftast hjälp av någon som kan samma språk. Om det är något väldigt väldigt viktigt. Vi har 

den turen, vi har två elevcoacher, en med arabiska och en med assyriska och det täcker rätt 

mycket. De jobbar på min avdelning. (Lärare 3) 
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Hälften av de intervjuade i studien menade att de skulle vilja fortbilda sig i språk, samt ha mer 

kunskaper i språk, speciellt i språken arabiska och assyriska. Att även kunna grundfraser, som 

till exempel hälsningsfraser och att kunna presentera sig, var ett argument till att lära sig ett 

nytt språk. Skälen till att inte lära sig ytterligare språk argumenterades med att det redan finns 

en stor variation i språken att det inte finns något språk att lära sig. I så fall är det att det 

anställs personal som kan de språken som talas bland eleverna. 

Lärare 1 berättar: 

Jag skulle vilja ha mer kunskaper i fler språk. Just det här att hälsa och prata och presentera sig 

själv på det språket. (Lärare 1) 

Lärare 2 berättar: 

Alla som kommer har så olika språk så det finns ju inga som kan lära sig. Det är ju i så fall att 

man anställer mer folk som har just de språken. Vi har många som har särskilda dialekter av vissa 

språk och då hjälper det inte om vi har någon person som kommer från samma land för det kan 

skilja så mycket ändå. Men ibland har jag varit med om att tolken inte har rätt dialekt och då har 

det inte funkat ändå. (Lärare 2) 

Lärare 4 berättar: 

Jag anser att det alltid är bra att ha mycket språkkunskaper. Det skulle jag gärna vilja fortbilda 

mig inom, att få lära mig fler språk. (Lärare 4) 

Lärare 6 berättar: 

Frågan är ju hur mycket svenska de hade lärt sig om vi hade pratat deras hemspråk med dem. 

(Lärare 6) 

 

7.5 Tiden det tar att lära sig svenska 

Alla lärare i studien har under sina verksamma år sett hur fort elever med andra språkkunskaper 

lärt sig svenska. Alla lärare kunde ge exempel på elever som har kommit under höstterminen 

och pratat svenska under vårterminen. Lärarna påtalade att det alltid är svårt med språk i 

början. Dock går det att lära sig svenska fort när eleven har tagit sig över en tröskel. 

Lärare 1 berättar: 

Det är ju alltid svårt i början med ett nytt språk. Men när de väl har kommit äver en tröskel så 

suger de åt sig ganska fort av de nya orden. (Lärare 1) 
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Elever är bra på språk och elever lär sig ofta snabbare än vad vårdnadshavare gör. Lärare 2 

menar: 

Barnen har ingen annan att prata med i det språket så de tvingas att lära sig ganska snabbt och 

barn är väldigt bra på språk. De lär sig oftast fortare än vad föräldrarna gör. På något halvår 

brukar de kunna svenska ganska bra. Barn har lätt att ta in, de har lätt att lära i den åldern. Det 

är deras sätt att ta kontakt med andra. De är i skolan där det pratas svenska och de träffar svenska 

barn. Det kanske är svårare för föräldrarna om de inte har kommit in i någon kurs. De kanske 

inte har samma umgänge med svenskar som barnen. Barnen vistas hela tiden i en svensk miljö. 

Det går automatiskt för dem nästan. (Lärare 2) 

Lärare 3 poängterade hur olika elever lär sig språket olika fort: 

För tre år sedan fick vi två pojkar som kom nästan samtidigt. De kom in i februari i den klassen 

jag jobbar närmast i. Den ena pojken snappade direkt, han bara sög i sig. Den andra pojken sade 

ingenting, han förstod vad vi menade men han ville inte prata själv. Den ena pojken fick fortsätta 

nästa klass, den andra killen fick gå ett år till. (Lärare 3) 

Ett annat exempel Lärare 3 använde var gällande tre elever som började ungefär samtidigt i 

förberedelseklassen: 

Vi har tre killar som började efter sommaren som började samma klass, som kom ungefär 

samtidigt och startar i förbedelseklassen. En gick ut i klass efter två veckor, en har fått hoppa 

upp en klass så nu går han i vanlig klass men årskursen över och en går kvar. Det är så olika. Det 

är lite vad man har med sig, vad man har för stöttning hemifrån, vad man har för skolgång innan 

man kommer hit, om man har ett bra språköra, vilka man umgås med hemma eller ute, vilka 

man vill leka med, det går inte att säga... (Lärare 3) 

Lärare 6 berättar om en elev: 

Vi pratar nog ganska mycket med honom, han lärde sig ganska fort. Han har bott här i ett år nu 

och nu kan man väl säga att han verbalt kan uttrycka sig relativt bra. (Lärare 6) 
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Reglerna som finns kring språk är att det bara ska pratas svenska, och att det ska vara ett gott 

språkbruk. Resultatet visar att lärarna på fritidshemmen inte håller sig till regeln om att bara 

tala svenska. Lärarna har pratat engelska med vårdnadshavare eller vänt sig till eleverna för att 

låta tolka, vilket bryter mot regeln. Möjligtvis behövs det då ett förtydligande i regeln – svenska 

pratas när vi är många, men det går bra att prata ett annat språk om syftet är att förklara. 

Missförstånd har uppstått hos både elever och vårdnadshavare. Vid missförstånd försöker 

lärarna att förklara igen, eller fråga eleven vad eleven ska göra nu om eleven tvekar eller nekar. 

Svenska pratades för att det till exempel inte skulle skaps missförstånd. Uppstår missförstånd 

har elever med kunskap i svenska och andra språk fått tolka till vårdnadshavare eller andra 

elever som inte kan svenska. Ett annat alternativ är att beställa tolk och förklara via tolken. Att 

använda tolk kan bli besvärligt då olika dialekter mellan tolk, elever respektive vårdnadshavare 

kan göra kommunikationen svårare. Att ha tillgång på flerspråkig personal på sin avdelning 

hjälper då den flerspråkiga personalen kan hjälpa till med språket. 

Deltagarna i studien menade att kommunikationen skedde muntligt med vårdnadshavare. 

Även kroppsspråk kunde användas för att förklara. Deltagarna menade att det märks på elever 

och vårdnadshavare om de inte förstår. Majoriteten av lärararna har behövt kommunicera med 

elever och vårdnadshavare via tolk. Det har fungerat att kommunicera på engelska med en del 

vårdnadshavare, då inte alla vårdnadshavare kan engelska. Lärarna i studien har vänt sig till 

elevern för att tolka och översätta, antingen till en annan elev som inte förstår svenska eller till 

vårdnadshavaren.  

8. Resultatsammanfattning 
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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur lärare på fritidshemmet beskriver att de 

kommunicerar med flerspråkiga elever med bristande kunskaper i svenska. Forskningsfrågorna 

är: Vilka regler finns vad gäller vilka språk som får användas på fritidshemmet?, Hur gör lärarna på 

fritidshemmet när det uppstår missförstånd i kommunikationen? samt Hur kommunicerar lärarna på 

fritidshemmet med elever och vårdnadshavare med kunskaper i andra språk? 

 

9.1 Resultatdiskussion 

Vestlin (2013) menar att genom att kombinera undervisningen på modersmålet, undervisa i 

det nya språket, ha höga förväntningar på eleverna, att ha ett sociokulturellt förhållningssätt 

och att samarbeta med elevernas föräldrar har visats ha gynnsamma faktorer för de 

flerspråkiga elevernas lärande (Vestlin, 2013). Ingen lärare i studien menade att modersmålet 

på deras skola eller fritidshem kombinerades med modersmålet. Dock menade Lärare 3 att en 

del faktorer, som till exempel stöttning hemifrån och eventuell skolgång sedan tidigare, kan 

påverka hur lång tid det tar för eleven att lära sig språket. Lärare 2 menade att eleven sätts in i 

en miljö där kommunikationen endast sker på svenska, vilket gör att eleven behöver 

kommunicera på svenska för att göra sig förstådd om någon i närheten inte kan översätta. 

Kommunikationen på fritidshemmen sker endast på svenska då det finns en regel om att bara 

prata svenska. Det innebär till exempel att nyanlända elever med bristande kunskaper i svenska 

undervisas i det nya språket, som Vestlin menar ovan. Eftersom regeln om att bara prata 

svenska finns, innebär det att lärarna har höga förväntningar på att elevernaska lära sig svenska, 

som Vestlin (2013) menar ovan? 

Wedin menar att svenska skolan har traditionellt sett utgått från en enspråkig norm (Wedin, 

2011). Regeln på fritidshemmen om att bara prata svenska bekräftar vad Wedin (2011) menar. 

Det visar sig speciellt när Lärare 2 menar att även värdnadshavare ska prata svenska med sina 

barn när de är på skolan och fritidshemmet. 

Det visar sig i resultatet att möjligheten att använda två språk blir som ett slags dubbelsidigt 

tänkande, vilket även Harding och Riley (1993) menade. Ska en elev tolka mellan två personer 

behöver eleven både tänka och prata på båda språken. Med andra ord blir det ett dubbelsidigt 

tänkande. Om eleven kan svenska kan lärare och vårdnadshavare med andra språk än svenska 

9. Diskussion 
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kommunicera via eleven, vilket en del lärare i studien menar har hänt. Det förutsätter att eleven 

har lärt sig tillräckligt mycket svenska för att kunna översätta meningar mellan svenska och 

det andra språket. Det blir ett dubbelsidigt tänkande då eleven behöver växla mellan språken. 

Ladberg (2003) menar att olika språk kan vara olika dominerande vid olika stadier i livet. 

Wedin (2011) menar dels att barn får en simultan andraspråksutveckling om barn växer upp 

med två eller flera språk parallellt. Wedin menar även att det under de första åren är vanligt 

att det flerspråkiga barnet på olika sätt blandar språken (Wedin, 2011). Exempelvis kan barn 

använda ord från ett språk och grammatik från det andra språket. En elev som har ett annat 

språk, med andra språkkunskaper, och samtidigt ska lära sig svenska går igenom en simultan 

andraspråksutveckling (Wedin, 2011). Lärarna i studien bör inte utesluta andra språk, utan 

istället låta elever komunicera med varandra på andra språk för att förklara, och även blanda 

språken, som Wedin (2011) nämner, av det skälet Ladberg (2003) anger ovan om språkens 

olika dominans vid olika stadier i livet. Dock var det ingen lärare som nämnde att de har stött 

på elever som har blandat två eller flera språk i samma mening. Ändå genomgår elever, med 

bristande kunskaper i svenska och kunskaper i andra språk, en simultan andraspråksutveckling 

då dessa elever lär sig svenska. Ändå visar det vilken skillnad det kan vara mellan olika 

fritidshem. Ges eleverna möjligheten att kommunicera på ett främmande språk, som 

Skolverket (2011) menar att eleverna ska få? Lärarna i studien menade att elever fick översätta 

på ett annat språk till andra elever eller till vårdnadshavare, vilket kan vara ett av få gånger då 

elever får möjligheten att kommunicera på andra språk under skol- och fritidshemstiden. 

Skolverket (2012a) menar att läraren kan uppmuntra eleverna att använda andra språk än 

svenskan, vilket utvecklar flerspråkigheten. Skolverket (2012a) menar att det är viktigt att låta 

eleverna få använda språken som eleverna har tillgång till som en resurs i deras lärande och 

utveckling. Det framkom inte från lärarna som deltog i studien att lärarna uppmuntrade 

eleverna att använda andra språk än svenskan för att utveckla flerspråkigheten. Regeln var att 

att bara prata svenska. Pratade elever andra språk än svenska blev eleverna påminda om att 

prata svenska. Det ger eleverna inte möjlighet att kommunicera på främmande språk. Dock 

bryter lärarna mot regeln om att bara prata svenska. Lärarna har till exempel pratat finska, 

tyska eller engelska med elever eller vårdnadshavare. Deltagarna i studien menade att det även 

finns vårdnadshavare som inte kan engelska. Lärare 1 pratar finska med en elev, Lärare 3 låter 

två elever med gemensamt språk prata på språket om de leker tillsammans och Lärare 5 

menade att iPad har använts för att översätta mellan svenska och ett annat språk. Dessa 

tillfällen kan vara tillfällen just dessa elever utvecklar flerspråkigheten. Dock är det bara med 
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vissa elever och inte med alla elever på fritidshemmen. Å andra sidan – är det en uppmuntran 

från Skola C att låta eleverna prata det gemensamma språket för att utveckla flerspråkigheten, 

eller får eleverna använda språket som en resurs i deras lärande och utveckling, som Skolverket 

(2012a) menar ovan? Anses det att eleverna har fått tillgång till sina språk som en resurs för 

att utvecklas i det egna lärandet och utvecklingen, som Skolverket (2012a) menar ovan? Det 

framgick inte av lärarna i studien hur de förhåller sig till att undervisningen ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i språk. Annars var det 

svenska som gällde. 

Skolverket (2012b) menar att det som är betydelsefullt för all kunskapsutveckling, och framför 

allt för flerspråkiga elever, är lärarens förhållningssätt, attityder och arbetssätt (Skolverket, 

2012b). På Skola D var det okej för vårdnadshavare att använda språket på skolan och 

fritidshemmet, vilket det dock inte var på skola B. Lärarnas förhållningssätt, attityder och 

arbetssätt på de olika fritidshemmen kan vara en betydande faktor till att elever med bristande 

kunskaper i svenska lär sig svenska under en kort tid. Lärarna i studien menade att elever med 

andra modersmål än svenska och engelska lär sig svenska väldigt fort, och även att eleverna 

lär sig olika fort. Lärare 6 undrade hur mycket svenska en elev hade lärt sig om lärarna hade 

pratat elevens hemspråk med eleven. Då gynnas eleven inte i hemspråket sett till 

kunskapsutvecklingen, om inte eleven får kommunicera på hemspråket. Skolverket (2012a) 

menade att läraren kan uppmuntra eleverna att använda andra språk än svenskan, då det 

utvecklar flerspråkigheten. 

Lärare 3 menade att hen har frågat vad en elev vad eleven ska göra nu, vid tvekande eller 

nekande svar försöker läraren igen. Det bekräftar vad Alkafri och Hellberg (2014) menar om 

att det är viktigt att eleven förstår vad läraren menar. Lärare 3 menade att lärarna och eleverna 

pratar mycket när de spelar spel, och att eleverna lär sig när de spelar spel. Zandro (2016) 

menade att språket utvecklas i leken, vilket Lärare 3 pekade på. Lärare 3 och Lärare 4 menade 

att det uppskattades om kommunikationen skedde på svenska för att inte skapa missförstånd 

eller för att elever inte skulle baktala varandra. Det bekräftar vad Nikolov (2015) menar i sin 

studie om att pedagogerna var rädda att det skulle förekomma kränkningar på elevernas 

modersmål. Lärare 6 menade att det vid de allvarligaste bitarna och när det har varit mycket 

konflikter som tolk har använts. Det har för elever varit frustrerande över att de inte kunnat 

göra sig förstådda, och då togs det till handkraft. Tolk behövdes för att lösa de svåraste bitarna. 

Genom tolken kunde alltså lärarna på de olika fritidshemmen ha en dialog med 

vårdnadshavare. Det bekräftar vad Ladberg (2003) menade om attt om språket inte räckte till 
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kunde en del barn istället använda kroppen, till exempel genom att bitas, knuffas eller slåss 

(Ladberg, 2003). Det bekräftar även vad Grauman och Dückers (2013) menade att om orsaken 

till en konflikt beror på missförstånd kan sådana konflikter vara svåra att lösa. Räcker inte 

orden till uppstår ofta slagsmål och en konflikt. Enligt Graumans och Dückers tolkning 

menade att konflikter löses bäst genom dialog (Grauman & Dückers, 2013). När elever med 

andra språkkunskaper än svenska, och samtidigt bristande kunskaper i svenska, går i skolan 

sätts eleverna in i en miljö vars språk eleverna inte förstår. Hur eleven ska förstå och göra sig 

förstådd för att inte skapa missförstånd eller att ett utåtagerande beteende inte uppstår går att 

reflektera över. Och ibland finns det ingen som förstår dessa elever. Skolans respektive 

fritidshemmets resurser, som till exempel flerspråkig personal, underlättar något. Men det är 

inte alla skolor som har flerspråkig personal och det är inte alla lärare som kan andra språk än 

svenska och engelska. 

Det händer att Lärare 3 frågar om eleven har förstått. Har eleven inte förstått försöker Lärare 

3 att förklara på nytt. Detta är bra att det görs då undervisningen ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i språk, som Skolverket menar (2011). Då 

Lärare 3 frågar eleven om eleven har förstått blir Lärare 3 medveten om vare sig eleven har 

förstått eller inte, då det tar ett par år att lära sig vardagsspråket, som Rehnqvist och Svensson 

(2012), Wedin (2011) och Skolverket (2012b) menar. Det är även viktigt att Lärare 3 frågar 

om eleven har förstått då det är viktigt att eleven förstår vad läraren vill, Som Alkafri och 

Hellberg (2014) menar. Lärarna i studien är medvetna om hur lång tid det kan ta för elever 

med bristande kunskaper i svenska att lära sig språket – ett halvår har lärarna menat. Det är 

snabbare än vad Rehnqvist och Svensson (2012), Wedin (2011) och Skolverket (2012b) menar 

ovan, att det tar ett par år att lära sig vardagsspråket. Att elever lär sig svenska under en kort 

period kan bero på att eleverna sätts in i skolan väldigt tidigt. Det bekräftar Wedin (2011), som 

menade att en tidig socialisation och interaktion har troligtvis en avgörande betydelse för ett 

barns språkkunskaper. Ändå händer det, som lärarna i studien menade, att elever och 

vårdnadshavare inte förstår. Då menade lärarna i resultatet att lärarna har försökt förklara igen, 

visa samt prata engelska. Kommunikationen mellan lärarna i studien, respondenterna, och 

elever respektive vårdnadshavare är ett språkligt redskap, då Säljö (2012) menar att symboler 

och teckensystem som människan använder för att tänka och kommunicera med tillhör det 

språkliga redskapet. När lärare använder språk, inte bara svenska, utan även språk som till 

exempel engelska, finska eller tyska för att kommunicera med elever och vårdnadshavare 

används ett språkligt redskap. läraren har ett budskap som läraren vill kommunicera fram och 

som kommuniceras fram med hjälp av ett språk. Det är även språkligt redskap om en elev 
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översätter mellan lärare och vårdnadshavare eftersom eleven behöver tänka på hur 

meningarna ska översättas. Eleven bör även ha utvecklats kunskapsmässigt och språkmässigt 

för att en översättning i båda språken ska kunna ske. Säljö (2012) menar att materiella redskap 

kan vara alltifrån spadar till yrkesbundna redskap eller verktyg (Säljö, 2012). Lärplattformen, 

surfplattorna som används för att översätta mellan två språk samt lapparna som skickas ut är 

materiella redskap, eller verktyg, för att kommunicera med elever. Skriften i dessa är språkliga 

redskap. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till studien var kvalitativ metod. Att ha semistrukturerade intervjuer 

gjorde det enklare att sammanställa deltagarnas svar på ett mer jämförbart sätt, vilket var en 

fördel. Att ha en semistrukturerad intervju med ett intervjufrågor gjorde att jag kunde hålla 

mig till syftet och till ämnet, vilket var en ytterligare fördel. 

Jag kände att jag fick ut relevant information från deltagarna för att täcka studiens syfte. Varje 

intervju tog mellan 25 – 30 minuter, vilket kändes lagom i och med att jag kände att jag fick 

ut tillräckligt med information från deltagarna. Att intervjuerna spelades in hjälpte mycket när 

materialet transkriberades. Att lyssna på de inspelade intervjuerna och att läsa igenom 

anteckningarna gjorde det enklare att komma ihåg vad deltagarna hade sagt, istället för att 

förlita sig på sitt eget minne. 

Jag är kritisk till det låga antalet intervjuer. Jag hade gärna velat genomföra fler intervjuer men 

fick ett nej från rektorerna vid andra skolor på frågan om jag kunde intervjua lärarna på 

fritidshemmet. En orsak kunde exempelvis vara att fritidshemmen inte hade elever med 

bristande kunskaper i svenska. En annan orsak kunde vara att lärarna inte arbetade medvetet 

med språk, vilket kunde medföra att jag skulle få ett lågt svarsfrekvens, enligt rektorerna. 

9.3 Vidare forskning 

Det är intressant med ytterligare forskning som undersöker hur snabbt elever lär sig ett nytt 

språk – om det exempelvis sker på ett halvår, på två terminer eller på ett år. Det är intressant 

med en kvantitativ studie som undersöker hur mycket elever förstår per 50 ord eller 100 ord. 

Det är intressant med forskning som undersöker hur lärare kommunicerar med flerspråkiga 

elever med bristande kunskaper i svenska samt traumatiska besvär på grund av krig och 

konflikter. 
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9.4 Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur lärare på fritidshemmet beskriver att de 

kommunicerar med flerspråkiga elever med bristande kunskaper i svenska. 

Forskningsfrågorna är: Vilka regler finns vad gäller vilka språk som får användas på fritidshemmet?, 

Hur gör lärarna på fritidshemmet när det uppstår missförstånd i kommunikationen? samt Hur 

kommunicerar lärarna på fritidshemmet med elever och vårdnadshavare med kunskaper i andra språk?. 

Studien är kvalitativ, semistrukturerad och utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

Studiens resultat visade att fritidshemmen har regler kring språk. Dels ska eleverna bara prata 

svenska och sedan ska eleverna ha ett gott språkbruk. Lärarna i studien kommunicerar med 

elever muntligt, men även med hjälp av tolk eller via andra elever samt att lärarna inte arbetar 

med språk på ett specifikt sätt. Vid senare samtal visade det sig vara det motsatta. Missförstånd 

har uppstått hos både elever och vårdnadshavare. Det hanterar lärarna genom att försöka 

förklara något igen. Tolk eller andra elever som kan svenska har översatt till andra elever eller 

vårdnadshavare. Lärarna i studien menade att elever med andra modersmål än svenska lär sig 

svenska väldigt fort. Lärarna i studien kan, förutom svenska, även engelska, tyska, spanska 

eller franska, men i varierande kunskaper. Engelska har använts vid kommunikation med en 

del vårdnadshavare, men det framkom att inte alla vårdnadshavare kan engelska. De språken 

majoriteten av lärarna sade fanns representerade bland eleverna på deras fritidshem var 

arabiska, assyriska och bosniska. 

Litteratur som har använts i studien är Alkafri och Hellberg (2014), Bryman (2011), Grauman 

och Dücker (2013), Harding och Riley (1993), Ladberg (2003), Säljö (2012), Nikolov (2015), 

Rehnqvist och Svensson (2012), Skolinspektionen (2010), Skolverket (2011), Skolverket 

(2012a), Skolverket (2012b), Vestlin (2013), Wedin (2011) och Zandro (2016). 

Som det beskrevs i inledningen visar resultatet att förutsättningarna varierar mellan 

fritidshemmen. Flerspråkig personal med andra kunskaper än svenska och engelska finns inte 

på alla fritidshem. Det behövs lärare med språkkunskaper i till exempel arabiska och assyriska, 

vilket en skola i studien har. Som beskrevs i inledningen visade resultatet i studien att 

kommunikationen sker genom att lärarna visar med kroppsspråket, pekar, samt är tydliga i den 

verbala kommunikationen. Som Thurfjell (2016, 14 feb) menar i Inledningen ska nyanlända 

elever lära sig det svenska språket, vilket deltagarna i studien menade att elever med bristande 

kunskaper i svenska gjorde.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om dig själv, utbildning, hur länge du varit verksam inom skolan o.s.v. 

2. Hur kommunicerar du med elever med kunskaper i andra språk? 

3. Har ni på fritidshemmet regler vad gäller språk? 

4. Hur arbetar personalen på ert fritidshem med språk? Jobbar du/personalen med det? 

5. Hur kommunicerar ni med vårdnadshavare? 

6. Har det hänt att elever eller vårdnadshavare inte har förstått det som har sagts vid 

kommunikation? Hur har ni hanterat det? Om ja  Hur insåg du/ni att elever eller 

vårdnadshavare inte förstod? 

7. Har det någon gång hänt att du behövt ta till ett annat språk på fritidshemmet? 

Vilket? Om inte muntligt men visuellt  Berätta! 

8. Kan du något/några andra språk än svenska? Vilket/vilka? 

9. Är språk något som du skulle vilja ha mer/mindre kunskap i? Motivera gärna ditt 

svar. 

10. Läste du något språk i din utbildning? 

11. Har du läst något/några språk på annat håll? Exempel är på egen hand under 

fritiden, språkkurser vid högskola/universitet osv. 

12. Hur många språk pratas bland fritidshemspersonalen? Vilka? Har något av språken 

någon gång kommit till användning? 

13. Hur många språk pratas bland eleverna på ert fritidshem? Vilka? 

14. Finns det något som du vill tillägga?  

Bilagor 



 

2 

 

Bilaga 2 

Presentationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Eli Samuel. Jag är en student från Jönköping University och läser till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. Jag skriver mitt examensarbetet nu som  

handlar om hur fritidshemspersonalen kommunicerar med flerspråkiga elever med 

bristande kunskaper i svenska. Jag skulle vilja intervjua fritidshemspersonalen på er skola 

då jag är intresserad av att undersöka detta ämne. Deltagandet är frivilligt och deltagaren 

har rätt att avbryta sin medverkan. 

Jag har tänkt att anteckna och spela in intervjun inför arbetet. Anteckningarna och 

inspelningen kan användas av examinatorn och handledaren. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. I arbetet nämner jag inte skolan jag varit på, inte heller vem jag 

har intervjuat, vilket gör att läsaren inte vet vem som sagt vad. Vill du läsa 

examensarbetet när det är färdigt kan jag skicka det per mail. 

 

 

Jag nås via mail eller mobil: 

000 – 000 00 00 

Mail@mail.com 

 

 

Tack på förhand! 

 

Eli Samuel 

mailto:Mail@mail.com

