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Abstract 
 

The subject for this scientific essay is simultaneous multilingualism. This is where an 

individual learns to speak two languages from birth. The essay has its beginning with a story. 

The story is based on experiences at my work as a Leisure time teacher where a pedagogical 

dilemma occurs. In part one I examine what linguistic research says about simultaneous 

multilingualism and language development. Part two is about multilingualism from an 

educational perspective, and how emotions are intertwined with language. This paper 

analyzes the leisure-time teacher and the teacher's role and responsibility for multilingualism 

in a school with a monolingual norm. In part three I examine multilingualism from a 

philosophical perspective and immersed myself in the view of experience, knowledge, and 

use of language. It appears that simultaneous multilingualism could mean a certain delay in 

language development for the first few years but in the end is beneficial to the pupils 

language development. Children may be more emotionally connected to one of the two 

languages in certain situations. Finally it appears that in a school where monolingualism is 

the norm the educators carry a great responsibility to welcome multilingualism. 
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Sammanfattning 
 

Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som 

växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en 

berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett 

pedagogiskt dilemma uppstår. I del ett undersöker jag vad språkforskning säger om simultan 

flerspråkighet och språkutveckling. Del två handlar om flerspråkighet ur ett pedagogisk 

perspektiv. Där berörs hur känslor är sammanflätade med språk samt hur det påverkar 

fritidshemsläraren och lärarens roll och ansvar för flerspråkighet i en skola med enspråkig 

norm. I del tre undersöker jag flerspråkighet ur ett språkfilosofisk perspektiv och fördjupar 

min analys med hjälp av ett resonemang om erfarenhet, kunskap och språkbruk. Det 

framkommer att simultan flerspråkighet kan innebära en viss försening av språket under de 

första åren men sedan är till fördel för elevens språkutveckling. Barn kan vara mer 

känslomässigt förenade med ett av sina två språk i vissa situationer. Slutligen framgår det att i 

en skola där enspråkighet är en norm bär pedagoger ett stort ansvar i att välkomna 

flerspråkighet.  

 

Sökord: Simultan flerspråkighet, simultan tvåspråkighet, flerspråkighet, fritidshem, 

tvåspråkighet, språkfilosofi, enspråkig norm, skola, språkforskning, Ludwig Wittgenstein. 
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Berättelse 

Det är torsdag eftermiddag. Jag står ute på skolgården utanför fritidshemmets lokaler och 

fryser. Äntligen uppehåll efter allt regn men världen är grå och luften är isande kall. Jag står 

och ser ut över skolgården och barnen är i full gång att leka efter att de precis kommit från 

mellanmålet. Jag vänder mig mot entrén och får syn på min kollega som står med framåtböjd 

överkropp. Med spikraka armar håller hon händerna på Davids axlar. David är arg igen. Hon 

gör allt för att hålla David på så långt avstånd som möjligt. David är röd i ansiktet och lutar 

hela sin kroppsvikt i Kajsas händer. Han frustar och andas tungt genom näsborrarna. David 

sparkar på Kajsas smalben gång på gång och turas om med vartannat ben. Jag ser att Kajsa 

försöker lugna ner honom, jag hör inte vad hon säger men inget verkar hjälpa för David är 

lika arg ändå. Jag står där och iakttar vad som händer. Kajsa står med sitt blonda hår uppsatt i 

en svans. Hon har jeans och har en kortare vinterjacka på sig. Hon bär ett trött ansiktsuttryck 

och vid detta klockslag vet jag att har hon arbetat i Davids klass hela dagen, och ta emot 

sparkar och slag är del i hennes vardag. Jag bestämmer mig för att gå dit och stötta Kajsa. Jag 

känner inte David så väl och undrar hur detta ska gå. Jag säger till David att han absolut inte 

får sparka och att han genast måste sluta. 

David har svårt att kontrollera sin ilska när han blir arg. Ofta tar han ut den på andra 

genom våld och kränkande ord, framförallt på oss pedagoger som försöker hjälpa honom att 

hitta en gräns. David är tvåspråkig, han har en engelsktalande mamma och en svensktalande 

pappa. David går i årskurs två och pratar i stort sett felfri svenska men ibland hör jag hur han 

vänder på meningsbyggnaden när han leker eller ska berätta någonting, och jag kan höra hur 

den meningen skulle låta på engelska. Exempelvis kan han säga “Jag inte tycker om den här 

maten” och på engelska låter det “I dont like this food”. I skolan leker han med sina kompisar 

på svenska men leker han krig med vapen blandar han svenska och engelska. 

Efter att jag talat om för honom att sluta sparka Kajsa vänder han sig hastigt mot mig. 

Från att pratar flytande svenska växlar han över till engelska och skriker till mig “stop it you 

fucking noob”. Världen stannar ett par sekunder, jag blir chockad. Jag står där och bara stirrar 

på David och han på mig. Inget händer men mina tankar spinner febrilt och jag tänker för mig 

själv att “I can't believe he just said that to me. Jag undrar vad min man skulle säga om han va 

här?” 
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Mina barns pappa är engelsktalande, så att tala engelska faller sig naturligt för mig. Utan 

att tänka växlar jag till engelska, som jag upplever mig nå honom bäst med i dessa situationer, 

och säger “This behavior is not okey! You are not calling me that and you are not kicking”. 

Han skriker tillbaka ännu argare “You fucking whore. I'm going to kill you, you fucking 

bitch, I'm going to kill you”. Kajsa släpper den lilla pojken med det illröda ansiktet som 

verkar ha lugnat ner sig en aning efter urladdningen av alla fula ord. Jag och Kajsa pratar lite 

fram och tillbaka om vad vi ska göra nu. Vi kan inte låta honom gå och leka bland de andra 

eleverna, då han i detta stadie är väldigt lättprovocerad, både obefogat och befogat. Vi 

bestämmer oss för att han får leka inne på fritids med clics, mindre plastbitar som liknar 

pusselbitar som man kan bygga bilar, flygplan eller vad man vill med. Bygga med clics 

brukar hjälpa David att lugna ner sig helt. Kajsa berättar för David om vår plan och han följer 

helt lugnt med henne in. 

Medan jag ser dem gå in genom dörren till entrén funderar jag på min roll som 

fritidshemslärare och hur jag förhåller mig till flerspråkighet. Det är inget vi pratar om på min 

arbetsplats. Undervisningen sker på svenska och svenska är det språk som skolan uppmuntrar 

att man ska hålla sig till just för utvecklingen av svenska språket. En av anledningarna är 

också att om en elev exempelvis inte förstår spanska och umgås i en grupp där elever talar 

både spanska och svenska, bör de enligt skolan tala endast svenska så ingen ska känna sig 

utanför. Svenska är det som pratas i svensk skola, det är normen.  

Någon timme senare kommer två flickor fram till mig och ropar uppjagat att Isabell 

gråter. Jag frågar vart hon är och de pekar mot den stora gungan. Den stora gungan kallas för 

“kompisgunga”. Den ser ut som en stor korg och fyra barn får gunga tillsammans. Två 

stycken står på varsin sida på gungas kant och håller i repen som gungan hänger i. De gör fart 

genom att flytta sin kroppstyngd från ena benet till det andra. De två andra sitter eller ligger i 

korgen som gungar svindlande högt. Jag börjar gå mot gungan över den grusiga asfalten och 

fryser lika mycket nu som förut. Jag känner mig lite trött efter Davids alla kränkande ord och 

alla namn han kallat mig. De flesta dagar älskar jag min arbetsplats och mitt val av yrke, men 

andra dagar undrar jag varför jag ens utsätter mig för det här. 

Jag funderar lite på vad David gör på fritiden hemma. Han berättar att han spelar tv-spel 

fler timmar per dag, och att han utöver det tittar mycket på tv. David berättar gärna för mig 

med entusiasm kring de spel han spelar eller något han sett på Youtube. Oavsett hur mycket 

skärmtid David har så bekräftar hans utfall mot mig att han spelar något form av konsolspel. 
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Han kallar mig för “noob”. Jag har tidigare hört från vänner som spelar mycket konsolspel, 

framför allt krigsspel att “noob”, som formellt betyder nybörjare, är en klassisk förolämpning 

inom tv-spelsvärlden. 

Mycket riktigt så ligger Isabell på gungan och gråter med ansiktet nerborrat i hennes 

jackärmar. Isabell är Davids syster, hon 6 år och går i förskoleklass. En av kompisarna som 

står bredvid gungan berättar att hon råkade trampa på Isabells hand och att hon sa förlåt, men 

att Isabelle är ledsen ändå. Jag bekräftar kompisen goda gärning genom att säga att det var 

bra att hon sa förlåt, men ibland är man ledsen en stund ändå. Isabell tittar upp på mig med ett 

ledset ansikte, hennes långa rufsiga lugg täcker hennes kinder och nickar sakta men 

medhållande på huvudet. 

Isabell är sprallig, social och älskar att skratta. Hon är en tillgiven person som tycker om 

att berätta om det hon funderar på. Ibland när hon berättar något börjar hon ivrigt men stannar 

helt plötsligt upp i en mening. Hon sätter pekfingret på hakan och skrattar lite samtidigt som 

hon fundersamt tittar upp i taket. “Vad heter det där ordet nu igen? På engelska heter det fire 

truck, men jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska”. Kommer hon inte på det själv 

berättar jag för henne vad det heter på svenska. I likande situationer som denna berättar hon 

gärna att hennes mamma pratar engelska hemma med henne.  

Jag böjer mig lite framåt och lägger min hand på Isabells arm. Utan att reflektera växlar 

jag till engelska och säger “are you okey?”. Hon sätter sig upp hastigt och bara stirrar på mig 

med lyckliga ögon. Hon sneglar lite på sin kompis som sneglar tillbaka. De börjar skratta och 

Isabell sätter sin hand för munnen, som hon alltid gör när hon skrattar. När hon skrattar klart 

utbrister hon glatt “Va!? Kan du pratar engelska?”. Isabellas kompis frågar kort efter “Varför 

pratar du engelska med henne?”. Jag blir lite osäker på vad jag ska svara. Jag står nämligen 

och funderar på samma sak, varför pratade jag engelska med Isabell?  

Mina barns pappa James talar alltid bara engelska med våra två barn, som är ett och ett 

halvt samt tre år gamla, medan jag alltid bara talar svenska med dem. Detta har varit en 

självklarhet från början för att våra barn ska få båda sina föräldrars språk. Innan vi blev 

föräldrar frågade vi bekanta som hade liknande familjekonstellation hur de gått tillväga med 

språken. De berättade att det bästa vore om respektive förälder talade endast sitt eget språk 

med barnen, för att barnen skulle få en lika bra grund i båda språken och att de lättare skulle 

kunna sortera vilka ord som tillhör vilket språk när de växte upp. Vi beslutade oss för att vi 

också skulle göra så. När det bara är jag, James och barnen används båda språken, men vi 
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håller oss till vårt modersmål när vi samtalar med barnen. Sinsemellan till vardags 

kommunicerar vi på båda språken med varandra men mest på engelska. Mer laddade 

diskussioner och djupa samtal sker på engelska. En trolig förklaring till det kan vara att när vi 

träffades för antalet år sedan pratade vi bara engelska, innan svenska blev James andraspråk 

efter att ha bott i Sverige några år. Engelskan är vårt språk som par, det är på engelska vi 

lärde känna varandra och som vi byggt vår förhållande på. Ämnen som är relaterade till våra 

arbeten sker oftast på svenska, för varken jag eller James kan dessa facklitterära ord på 

engelska. Vårt sociala språk utåt är svenska. Med släkt, vänner och bekanta håller vi oss helt 

till svenska, förutom James som fortfarande talar engelska med våra barn samt att han byter 

till engelska när han är riktigt trött. 

Jag förklarar för Isabelle att mina barn också pratar både engelska och svenska då deras 

pappa kommer från samma land som hennes mamma. Jag berättar att jag pratar mycket 

engelska hemma, men jag pratar bara svenska med mina barn. Hon lyssnar och studerar mig 

noga. Efter en liten stund ställer hon sig upp och ger mig en kram, och säger att hon är glad 

nu. Jag går därifrån och tar mig an resten av den grå och kalla arbetsdagen. 
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Reflektion 

Inledningsvis vill jag börja med att berätta en händelse ur mitt privatliv. En äldre person i min 

familjekrets sa till mig en gång: ”Ska verkligen du och James låta era barn växa upp med 

engelska också? Är det inte bättre att ni håller er till svenska. På min skola jag arbetar på har 

många av våra flerspråkiga elever svårigheter i fler ämnen. Det fick jag även lära mig som 

ung”. En annan har uttryckt oron för läs- och skrivsvårigheter på grund av att barn blir 

flerspråkiga. Vad menar man egentligen här? Givetvis förstår jag att personerna i fråga 

uttrycker sin oro i omsorg och säger allt i all välmening. Men hur ser det egentligen ut? Jag 

vägrar tro att vi stjälper våra två barn om de växer upp med två förstaspråk, utan jag lever i 

övertygelsen om att vi hjälper dem och ger dem större möjligheter. Det är stor skillnad på att 

ha diagnoser som läs- och skrivsvårigheter och att ha svårigheter i vissa ämnen på grund av 

att man kan behöva lite längre tid att tillägna sig stoffet i ämnet därför att man först behöver 

få ordning på sina olika modersmål. Den tredje vanliga kommentaren, som många fler gett 

oss är “jaha okej, då kommer era barn börja tala senare än enspråkiga barn”. Jag tror inte alla 

tvåspråkiga barn börjar tala sent. Min son började prata när han var elva månader och han 

kunde säga upp till sex ord i en mening vid två års ålder. 

När jag står där vid gungan, så står jag och funderar över varför jag valde att prata 

engelska med Isabelle och David när jag inte ens talar engelska med mina egna barn. Jag 

funderar om det inte förhåller sig så att Isabelle och Davids mamma är den föräldern som tar 

de flesta konflikterna med barnen och står emotionellt sätt närmast barnen. Deras pappa är en 

närvarande och bra förälder, men jag tror att mamman står dem lite närmare. Jag tror att det 

är anledningen till varför David skriker på engelska när han blir arg och Isabelle känner sig 

trygg när jag talar engelska med henne. Engelskan kanske blir vårt sätt att ha en djupare 

kommunikation. Det blir även något som bara vi gör, jag och Isabelle eller jag och David. Jag 

och Isabelle pratar ofta engelska i emotionellt laddade situationer. Jag kan se att hon blir glad 

och att hon känner sig tröstad av mig för att jag pratar engelska. I tankarna finns även min 

erfarenhet av hur mycket engelskan betyder för mina barn. I min familj är den lika viktig som 

svenskan. 

Varför växlar David språk från svenska till engelska när han blir arg eller ska 

argumentera för sig? Varför väljer jag att tala engelska med David och Isabell när de är 
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ledsna eller upprörda? Kan det vara så att, trots att de har två modersmål, ett av språken står 

en närmare i en pressad situation? Gör jag rätt eller fel när jag väljer att tala engelska med 

dem? Vad bör jag göra enligt skollagen och i en skola där jag upplever enspråkighet som 

norm? Mitt dilemma är, huruvida jag borde prata engelska eller svenska med Isabelle och 

David. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna vetenskapliga essä är att få en ökad förståelse för hur jag som 

fritidshemslärare bör förhålla mig till de faktum att tvåspråkiga elever växlar mellan språken i 

olika situationer. Skolans värld uppmanar oss till att vi ska använda oss av svenska i vår 

kommunikation med eleverna, men missar vi något när vi vet att de bär med sig ett till språk? 

Min erfarenhet tycks säga mig det. 

 

Mina frågeställningar: 

- Vilka problem uppstår i vår fritidsverksamhet när vi ser på flerspråkighet utifrån 

enspråkighet som norm? 

- Finns det ett samband mellan kodväxling i vissa situationer och känslor? 

- Hur kan bättre förståelse för detta hjälpa mig att vara en bättre fritidshemslärare? 

- Gör jag rätt eller fel som fritidshemslärare när jag pratar engelska med eleverna? 
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Metod 

I denna metodform, vetenskaplig essä, blickar jag tillbaka för att analysera mitt handlande 

och situationen. Jag skriver med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Patel & Davidson skriver 

att hermeneutik är en form av tolkningslära där man försöker förstå, människors handlingar 

och livsyttringar genom att se på handling, tal och skrift, och tolka innebörden av människors 

avsikter och intentioner i sitt handlande. Som forskare ser man på objektet subjektivt. Alltså 

tar forskaren med sig sin kunskap och sina erfarenheter som hen hade med sig sen innan och 

med deras hjälp försöker förstå forskningsobjektet. Som forskare pendlar man mellan 

subjektets perspektiv och objektets perspektiv för att komma fram till djupare förståelse för 

ett fenomen. Syftet är inte att fastställa en teori eller sanning när tolkningar sker utan flertalet 

tolkningar kommer fram och varje tolkning har en poäng värd att lyftas upp (Patel & 

Davidson 2016, s. 29-30). I en vetenskaplig essä är jag både subjekt då jag själv och mitt 

handlande är huvudpersonen i min berättelse, och objekt då jag med hjälp av litteraturen 

försöker ställa mig utanför min berättelse för att göra mitt handlande i berättelsen för ett 

föremål för min undersökning. Det är pendelrörelsen mellan objekt och subjekt som leder till 

reflektion. 

Tankarna till min berättelse börjar i en egen önskan om att förstå på djupet min egen 

tvåspråkiga familj och hur det påverkar varje individ. Tanken att de en dag ska börja skolan, 

dessutom i en enspråkig skolnorm, leder mina funderar om hur tvåspråkigheten ska tas emot i 

skola och på fritidshem.  Detta resulterade i ämnet simultan tvåspråkighet. Jag skriver min 

berättelse utifrån min yrkeserfarenhet. Maria Hammarén skriver att “när jag låter mig beröras 

av annan verklighet än min egen bildas den där pulsen som skapar nytt material” (Hammarén 

2009 s. 67). Vidare säger hon att “medan jag fångar en skymt av vad dina erfarenheter fått dig 

att se så faller nytt ljus över mina egna. Jag ställer frågor som jag inte visste att jag hade och 

tänker tankar kring händelser jag inte visste hänt” (Hammarén 2009 s. 67). Jag ser tillbaka på 

händelserna i min berättelse och när jag tar in Davids och Isabelles erfarenheter och deras 

verklighet, väcker det frågor och tankar jag önskar att få svar på.  

Berättelsen handlar om ett syskonpar som är tvåspråkiga där jag ställs i ett val, ett 

dilemma som jag brottas med under skrivandets gång. Hammarén skriver “Det långsamma 

skrivandet använder jag till att skapa förståelse och mening och där är jag på en gång både 
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den som läser och den som skriver” (Hammarén 2005, s. 9). När jag brottas, läser och skriver 

kan jag försöka förstå dilemmat ur olika perspektiv. Jag kan då få en förståelse för mina 

handlingar. 

David har en problematik vilket är anledningen till att han blir så arg. Jag väljer dock att 

inte skriva om det kopplat till flerspråkighet, då jag vill i denna uppsats fokusera på att 

undersöka flerspråkighet som fenomen. 

Mina första forskningsfrågor blir aningen ytliga, det är frågor som forskningen redan vet 

svaret på. Men under uppsatsens gången växer nya frågor fram, djupare frågor som inte är 

lätta att svara på. Jag skriver på flera ställen samtidigt till en början och jag läser fler böcker 

samtidigt. Det känns som en förvirrande start, men med tiden växer det fram tre delar i min 

essä. 

I första delen vill jag få en djupare kunskap om flerspråkighet som fenomen. Majoriteten 

av det jag läser inom språkforskning får inte plats i min essä tillslut, men jag behöver den 

kunskapen för att våga dyka djupare och se vad som händer med språket bortom 

språkinlärning och definierbara begrepp. Den språkforskning som finns i essän är grunden för 

resten av undersökningen 

Del två handlar om ett pedagogiskt perspektiv, där elevens och pedagogens roll ses ur 

flerspråkighet. Jag undersöker den emotionella kopplingen till språken, och analyserar hur 

detta påverkar elever i skolan samt problematiserar skolan vars norm jag upplever är 

enspråkig. 

Del tre visar sig vara mycket intressant. Den handlar om flerspråkighet ur ett 

språkfilosofiskt perspektiv. Till en början känns detta väldigt stort, jag sitter med fem 

författade texter om språkfilosofi baserade på filosofen Ludwig Wittgenstein som jag aldrig 

hört talas om. En helt ny värld öppnas och det är nästan omöjligt att sluta skriva. Jag 

använder mig av B. Gustavsson och H. Bohlin som ger ett idéhistorisk perspektiv på Ludwig 

Wittgensteins filosofi. Samt M. Hammarén och A. Ratkić som bygger sin publikation på K. 

Johannessens bok som i sin tur bygger på Wittgensteins språkfilosofi. Författarna kommer att 

introduceras närmare i texten. På grund av tidsbegränsningen kan jag inte ta del av 

Wittgensteins originaltexter, vilket jag egentligen skulle vilja göra som komplement till 

övriga författare. Jag analyserar filosofin mot mina och syskonparets handlingar och 

språkbruk.  
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Hammarén skriver att om vi reflekterar kring vår erfarenhet, leder det till en 

yrkesskicklig kunskap som hjälper oss att ta handlingsbeslut i förutsägbara händelser. Och vi 

kan med bättre förmåga uppskatta dess konsekvenser (Hammarén 2005, s. 17). I slutordet 

sammanfattar jag vilka tankar och funderingar jag kom in med i denna process. Vilka olika 

perspektiv och litterära fynd jag lyckades finna under vägen samt alla nya tankar och 

funderingar jag går ut med ur denna process. Magdalene Thomassen menar att för att vi 

utvecklas och lära oss av våra erfarenheter måste vi reflektera, alltså se om vi kunnat gjort 

något annorlunda eller förstå varför vi gjorde som vi gjorde  (Thomassen 2007, s. 35-37). 

Etiska överväganden 

Patel och Davidson skriver att etiska överväganden måste finnas i all sorts forskning, även 

vid uppsatsskrivning. Vetenskapsrådet, den myndighet inom forskning som fördelar 

forskningsmedel, har formulerat fyra etikregler för  humanitär och samhällsvetenskaplig 

forskning. Av dessa fyra är det konfidentialitetskravet som erfordras i en vetenskaplig essä, 

vilket innebär att författaren är sekretessbelagd gällande personuppgifter (Patel & Davidson 

2016, s. 62-63). 

Alla namn är fingerade i denna vetenskapliga essä. Mitt eget namn är inte nämnt i essän. 

I samråd med min man har jag fått godkänt att skriva om honom och våra barn. Jag har läst de 

delar för honom där jag delger hans erfarenheter och våra gemensamma erfarenheter kring 

våra två barn. Berättelsen är skriven som att dessa två händelser skedde på samma dag, vilket 

egentligen skedde med några dagars mellanrum. Släktingen som nämns i reflektionen väljer 

jag att inte specificera exakt släktband till.  
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Språkforskning 

Simultan tvåspråkighet 

Jag vill börja med att introducera några begrepp. Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik 

skriver i boken Barnet, språket och miljö att flerspråkighet innebär att en person kan två eller 

fler språk, och kan uttrycka sig muntligt och skriftligt utan större ansträngning i olika 

sammanhang. Det första språket, även kallat modersmål, är det som barnet lär sig under sina 

första levnadsår tillsammans med vårdnadshavare. Här utvecklas känslor i samband och den 

kognitiva utvecklingen tillsammans språkutvecklingen genom upplevelser (Svensson, 2009, 

s. 190). 

Lenore Arnberg, som är språkforskare och doktor i filosofi, skriver i boken Så blir barn 

tvåspråkiga att simultan flerspråkighet sker när en individ lär sig två språk samtidigt, i de 

flesta fall från födseln. Det som är avgörande för inlärning av flertalet språk är yttre faktorer i 

kombination med båda språken. Faktorer där omgivningen ger möjlighet och utsätter barnet 

för båda språken för att främja språkinlärningen. Successiv flerspråkighet är ett begrepp som 

sker när en person lärt sig ett språk från födseln, för att sen efter 3 års ålder lära sig ett 

andraspråk (Arnberg 2004, s. 102). 

Forskning förr och nu 

Arnberg hänvisar till Jensen som gjorde en genomgång av äldre forskningen där det visade 

sig att tvåspråkighet bidrog till en förvirring och en negativ språklig utveckling . Tidigare 

forskning visade dock på ett bristande och förvirrat ordförråd, idiomatiska uttryck var 

felvända och satser var inte tillräckligt utvecklade (Jensen 1962, se Arnberg 2004, s. 46-47). 

Senare forskning stödjer inte dessa resultat utan talar snarare tvärtemot. En förklaring till 

tidigare missvisande forskningsresultat är att kvaliteten på forskningen är väldigt skiftande. 

Studierna innefattade bland annat olika ålder på individerna samt olika socioekonomiska 

bakgrunder i samma forskningsstudier (Arnberg, 2004, s. 47). Jag ska nu delge några 

exempel på vad dagens språkforskning kommit fram till. 
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Arnberg menar att forskningen har kommit fram till att det kan ta längre tid för ett 

tvåspråkigt barn att nå samma nivå i språkutvecklingen än för ett enspråkigt barn, eftersom en 

tvåspråkig individ fördelar sin tid på två språk istället för på ett (Arnberg 2004, s.47). Ibland 

hör man tvåspråkiga barn växla mellan båda språken i meningen, och det fenomenet kan 

definieras med tre olika begrepp. Arnberg skriver om språkblandning och det innebär att det 

lilla barnet är omedvetet om en tvåspråkig omgivningen och väljer ord från båda språken. Det 

är inget tecken på förvirring utan ett vanligt språkbeteende hos tvåspråkiga barn. När barnet 

börjar förstå att det finns två språk och börjar separera språken börjar barnet med kodväxling 

eller interferens. Kodväxling innebär en ändamålsenligt växling mellan språken i samman 

meningen, både omedvetet och medvetet. När barnet har lärt sig att skilja på de två språk 

denne talar eller/och förstår kan interferens uppstå på grund av att det är obalans mellan 

språken. Det ena språket inverkar ofrivilligt på det andra språket. Alltså byter individen språk 

från det ena till det andra för att barnet inte klarar av att uttrycka sig tillräckligt bra på språket 

(Arnberg, 2004 s. 48-49, 51). 

Kodväxling är något som sker hela tiden hemma hos oss. Jag är själv van att kodväxla i 

olika situationer när jag talar med min man. Kanske fenomenet kodväxling kan förklara att 

jag utan att tänka så mycket över saken växlade över till engelska med Isabelle och David. 

Jag tänker att det blev naturligt för att jag lika naturligt växlar till engelska när jag samtalar 

med min man. 

Det är lätt att tro att Arnberg menar att tvåspråkiga barn generellt börjar tala senare men 

så är nog inte alltid fallet. Min son började prata väldigt tidigt och redan som tvååring talade 

han väldigt god svenska. Men när det kommer till engelska använder han sig endast av 

enstaka ord på engelska som precis vid dryga tre års ålder börjat komma och aldrig hela 

meningar. Engelskan har halkat efter lite medan svenska är väl utvecklad. Min dotter, och 

min son i samma ålder, säger ett fåtal ord, lika många både på svenska och engelska vid ett 

och ett halvt års ålder. Vad säger forskningen om detta? 

Martin Taylor, enligt Arnberg, har i en forskningsstudie kommit fram till att tvåspråkiga 

barn inte lär sig de första orden senare än ett enspråkigt barn, då ord kopplas samman med 

begrepp som memorerade etiketter (Arnberg 2004, s. 46). Exempelvis etiketter som lampa 

eller mamma. Vidare menar Taylor däremot att när språkutvecklingen tar fart när barnet är 

lite äldre kan båda språken försenas på grund av att denne måste lära sig på två etiketter på ett 

begrepp. Vilket tar lite längre tid än för en enspråkig som bara behöver lära sig ett språk 
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(Taylor 1974, se Arnberg 2004, s. 46). Exempel på ett barns första ord som sedan får två 

etiketter kan vara mamma som begrepp får etiketterna “mamma” och “mommy” eller lampa 

som begrepp får etikerna “lamp” och “lampa”. 

Jag har läst ett antal forskningsexempel som visar att tvåspråkighet är positivt för barnets 

sociala och språkliga utveckling. Jag nämner ett par här. Arnberg skriver om en 

forskningsstudie som gjordes, där ett enspråkigt och ett tvåspråkigt barn skulle förklara en lek 

för två andra barn, en med ögonbindel och en utan. Det tvåspråkiga barnet nämnde oftare de 

fysiska aspekterna i leken till barnet med ögonbindel, än det enspråkiga barnet. Den tolkning 

som gjordes gick ut på att ett tvåspråkigt barn har lättare att relatera till 

kommunikationsproblem och måste därför se behovet av en extra förklaring. Flertalet 

föräldrar menade att deras tvåspråkiga barn visade stor förståelse av andras reaktioner, 

negativa som positiva samt mot andra kulturer. Förklaringen anses vara deras egen 

blandkultur i hemmet som bidrar till detta sätt att vara (Arnberg 2004, s. 56). 

Pedagogiskt perspektiv 

Det emotionella språket 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 

språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket 2011, s. 

222) 

 

Det här kan vi alla relatera till tänker jag, hur viktigt språket är för oss och för vårt 

välmående. Men vad händer med de tvåspråkiga barnen i skolan? Här vill jag påminna att jag 

inte syftar till barn som har svenska som andraspråk nu, utan de barn som har svenska och ett 

ytterligare språk med sig sen födseln. Genom att tala engelska med Isabelle och David tänker 

jag att jag stärker deras identitet och hjälper dem att utveckla sin förmåga att uttrycka känslor 

på sitt andra första språk. 
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När jag pratade engelska med Isabelle upplevde jag att hon kände sig trygg. Att 

engelskan har blivit hennes och mitt språk. Vid andra tillfällen då hon är ledsen och jag talar 

till henne på svenska har hon inte så mycket att säga. Hon står där mestadels tyst och tittar på 

mig. Byter jag över till engelska så berättar hon på ett annat sätt för mig vad som är fel och 

hennes ledsenhet verkar fortare gå över. Jag upplever att David ibland stalkar sig på svenska 

när han ska kommunicera frustrerande känslor, men när han byter till engelska rinner orden ut 

som en flod. Kan det vara så att språket tröstar Isabelle och ger David ord på sina känslor? 

Arnberg skriver att det är till fördel för ett barn om denne får båda språken kopplade till 

två olika föräldrar. När föräldern kan kommunicera med barnet på sitt eget språk kan barnet 

utveckla ett känslomässigt förhållande till språket på ett naturligt sätt (Arnberg 2004, s. 129). 

Jag tycker mig se att för syskonparet är engelska ett emotionellt språk. Kanske deras 

starkaste språk när det kommer till känslor. Ragnhild Söderbergh, enligt Arnberg, säger att 

“man uttrycker sina känslor och sitt totala jag genom språket. Det anses vara svårt att göra 

detta på ett språk som man inte har god kontroll över” (Söderbergh 1979, se Arnberg 2004, s. 

136). Kan detta vara anledningen till att David blir så arg? I skolan kommer känslor upp i en 

situation som omges svenska språket. Kanske blir han bli arg på grund av att i stunden vet 

han att han behöver uttrycka sig på svenska, för att i skolan talar vi svenska, men inte fullt ut 

behärskar svenska språket än på detta område. 

Eller är det kopplat till olika situationer? James är idag successivt tvåspråkig, med 

svenskan som andra språk. Arnberg skriver att vuxna människor som lär sig ett andraspråk 

upplever ofta att språket inte är en del av dem och att de går in i en roll när de talar. Den 

känslomässiga kopplingen finns inte där, på grund av att ett andraspråk inte är lika 

betryggande som modersmålet . Dock kan den känslomässiga kopplingen utvecklas hos barn 

då inlärning, utveckling och känslor går hand i hand (Arnberg 2004, s. 121-122). Det som är 

intressant med detta är att när jag åker med min familj till mina svärföräldrar pratar James 

mer svenska än någonsin. Jag tror att under sina åtta år i Sverige har han utvecklats som 

människa, lärt sig ett helt nytt språk och jag har varit hans trygghet i Sverige under de första 

åren. Man skulle kunna se det som att svenska har blivit James känslomässiga språk med mig, 

som ger honom trygghet. 

Om det jag nämnde ovan stämmer, att mamman är den som står närmast David och 

Isabelle när det kommer till känslomässig omsorg, så är engelska språket kopplat till dessa 

känslomässiga situationer. När dessa situationer uppstår såsom behov av trygghet eller 

16 



 
Sofia Grimm 

 

konfrontationer på skolan kan de inte bara byta till svenska, för att den känslomässiga 

koppling kanske är svagare till det svenska språket, även fast de talar obehindrad svenska. Ett 

motargument till detta skulle kunna vara att just därför borde jag prata svenska med dem, så 

att de lära sig uttrycka sina känslor lika väl på svenska som på engelska. Samtidigt spenderar 

de hela dagarna med att träna på svenska, och att jag kan möta dem på deras andra modersmål 

kanske ger dem ett andrum. Arnberg menar att en tvåspråkig person ibland kodväxlar till det 

andra språket för att klargöra något som behöver klargöras (Arnberg 2004, s. 49), vilket jag 

tycker stämmer överens med David och Isabelles beteende. Vidare skriver Arnberg att en 

ytterligare anledning till kodväxling kan vara att man vill poängtera gruppsolidaritet samt 

utesluta någon från samtalet (Arnberg 2004, s. 49), vilket jag tycker stämmer med James sätt 

att samtala med mig i USA. 

Samtalet 

Familjeteraputen Jesper Juul och psykologen och familjeteraput Helle Jensen skriver, 

tillsammans i boken Relationskompetens i pedagogernas värld, om skillnaden mellan det 

pedagogiska språket och det privata språket. En förälder har en önskan och en längtan att få 

ha ett samtal med sin barn för att kärleken är så stark. En pedagog under utbildningen får inte 

öva på det pedagogiska språket särskilt mycket, utan pedagogen får ta vara på den privata 

erfarenhet denne har. Det har funnits en blygsam men växande tradition av pedagoger som 

vill tala med barnet samtidigt som den dominerande traditionen av pedagoger som väljer att 

tala till barnet fortfarande är stark. Att tala till barnet sker i form av tillrättavisning, 

berömmelse och förmaning. Inom barnpsykiatrin läggs stor vikt vid att tala med barnet genom 

teckningar och lek där barnet får en chans att uttrycka sig själv. Mor- och farföräldrar har en 

lättare position med att tala med barn för de själva behöver inte fostra dem (Juul & Jensen 

2003, s. 204-205). 

När jag läser detta tänker jag att min yrkesroll ställs lite på sin spets. Jag tror att som 

fritidshemslärare måste man ibland tala till eleverna i vissa allvarliga situationer. Exempelvis 

gjorde jag det när jag strängt sa åt David att han måste sluta sparka min kollega, då talade jag 

till honom. Men när David och jag sitter och pratar om videospel talar jag med honom. Det 

finns alltså ingen direkt avsikt eller agenda med samtalet. Jag tror att växlingen av språk i 

båda situationerna med David och Isabelle är just en blandning av mig som pedagog och mig 
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som privatperson. Engelskan blir något jag tar med mig hemifrån, från mitt familjeliv och 

mitt bemötande i övrigt är pedagogen i mig. Jag talade på engelska till David och med 

Isabelle. Att engelska slank in i mitt vokabulär måste tyda på att jag använder mig av det i 

både de pedagogiska och privata rummet. 

Vidare skiljer författarna mellan det privata rummet och det pedagogiska rummet, men 

samtidigt hur de nästan går in i varandra. En pedagog kan få ett samtal, med god kvalitet, med 

en elev ifall pedagogen bortser från avsikten med samtalet och istället bara fokuserar på här 

och nu (Juul & Jensen 2003, s. 205). 

Här pekar de på att samtalet med ett barn ger bättre resultat än ett samtal där 

tillrättavisning sker. Givetvis får man se från situation till situation, men ibland behövs även 

en tillrättavisning. Jag tror att mitt samtal med Isabelle var bra, för att jag tillät mig gå in i det 

privata rummet när jag talade till henne. Jag gick in nästa mer som förälder under dessa få 

minuter och kanske är det anledningen till att engelskan kom upp till ytan. Det här blir svårt 

att applicera på David när han sparkade Kajsa, då vårt samtal inte blev ett bra samtal. Men i 

de stunder då vi sitter och pratar om videospel, hittar engelskan in i vårt vokabulär och 

samtalet blir bra. 

Juul & Jensen skriver om det sociala språket som kan definieras som att den personliga 

närheten regleras av samtalspartnern beroende på hur väl denne känner sin motpart. I det 

personliga språket använder vi det icke-verbala och det verbala språket, det förmedlar 

personliga känslor, värden och tankar i ett enat uttryck i samtalet. I en professionell relation 

kan det personliga språket definieras som pedagogiska yrkespersonliga känslor, värden och 

tankar i ett samtal (Juul & Jensen 2003, s. 207-208). 

För mig blir det väldigt tydligt att det personliga språkets uttryck och det pedagogiska 

yrkespersonliga uttrycken lätt går in i varandra. Jag bär med mina värden, känslor och tankar 

kring tvåspråkighet. Jag bär med mig erfarenhet inom tvåspråkighet och givetvis blir det en 

del i mitt yrkespersonliga språkbruk, då jag ser tvåspråkigheten som något viktigt och 

självklart. Där jag vet att båda språken i tvåspråkig familj är lika viktiga, av egen erfarenhet.  

Juul och Jensen definierar relationskompetens, som är bokens essens, såsom “pedagogens 

förmåga att ‘se’ det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende 

efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskap, samt förmågan att vara autentisk i 

kontakten” (Juul & Jensen 2003, s. 124-125). Vidare skriver författarna, att “se” barnet 
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innebär att ge barnet bildspråk för att barnet ska känna sig “sedd” (Juul & Jensen 2003, s. 

125). 

Relationskompetens kan analyseras utifrån mängder av olika perspektiv, ett är det 

fritidspedagogiskt perspektivet. Men jag kommer här diskutera utifrån ett språkperspektiv. 

Jag som pedagog kan se Isabelle och David, genom att veta hur de fungerar i emotionellt 

pressade situationer och att de bär på två språk hemifrån, alltså deras beteende och premisser. 

Jag anpassar mitt beteende genom att möta dem på sitt andra modersmål, som jag tror att de 

behöver i den specifika situationen. 

Med att inte frångå sitt ledarskap och att vara autentisk menar Juul och Jensen att ett bra 

ledarskap är att pedagogen kan skapa en trygg situation där barnet inte känner sig kränkt och 

där barnet kan identifiera och testa sig mot ett vuxen rollmodell. Med autencitet menar 

författarna att i relationen med barn kunna ha förmågan att vara yrkespersonligt närvarande 

(Juul & Jensen 2003 s. 126-127). 

I den mån jag kan försöker jag i alla situationer där tvåspråkighet får rum skapa en trygg 

miljö för eleverna och jag vill att de ska kunna möta mig, som vuxen pedagog, och se att jag 

kan klara av att hantera deras tvåspråkighet på ett bra sätt. Jag vill att de ska känna sig sedda i 

deras två språkförmågor. Jag upplever David och Isabelle trygga med mig i deras 

tvåspråkighet. 

Enspråkighet som norm i skolan och på fritidshemmet 

Ett av de första konkreta minnena angående just tvåspråkighet är när jag skulle ställa min son 

i kö till förskola. Efter att ha fyllt i kontaktuppgifterna är det dags för att fylla i vilket 

modersmål barnet har, och där finns endast ett alternativ. Jag sitter där och är mycket 

irriterad. Tänk att jag bara kan fylla i ETT språk, tänker jag. Det slutar med att jag i övriga 

kommentarer skriver att han har två modersmål, svenska och engelska.  

Det finns en rädsla i mig att mina barn inte ska få med sig engelskan, därför säger jag ibland 

ett ord på engelska som min yngsta äntligen lärt sig att säga för att jag vill stötta upp 

engelskan. Min treåring förstår engelska lika bra som svenska, men han har precis börjat 

använda sig av engelska ord i sina svenska meningar. Gör jag kanske fel som vill stärka deras 

engelska? Jag känner ett ansvar mot James och mot mina barn att de ska få en bra engelska, 

trots att James bär det huvudsakliga ansvaret, så är det kanske fritidshemsläraren i mig som 
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har läst om språkutveckling som kämpar för detta. Ur ett perspektiv av enspråkighet som 

norm är detta kanske anledningen till att jag valde att tala engelska med David och Isabelle. 

Något i mig kämpar för deras andra modersmål som i skolans värld inte tas vara på. 

Sari Vuorenpää skriver i sin avhandling, Litteracitet genom interaktion, om en empirisk 

studie hon gjort i en skola där finska och svenska talas, men finska språket domineras bland 

lärarna. Eleverna är till majoriteten flerspråkiga. Den flerspråkiga delen i avhandlingen lägger 

fokus på hur flerspråkighet kan tas vara på i skolmiljö. Hon skriver kring flerspråkighet ur ett 

perspektivet translanguaging, som syftar till att i olika miljöer använda olika dialogiska 

språkliga resurser samtidigt (Vuorenpää 2016, s. 22). Detta är, enligt Vuorenpää, Garcias 

definition på ordet translanguaging som Vuorenpää använder sig av i sin avhandling. Garcia 

säger att inom translanguaging ingår bland annat kodväxling, code-switching, som hon ser 

som en flerspråkig språkanvändning. Garcia, enligt Vuorenpää, menar att för flerspråkiga 

familjer är fler språk ett naturligt fenomen. Därför anser hon att translanguaging ska ses som 

en form av språkpraktik, och inte som en definiering av två språk (Garcia 2009, se Vuorenpää 

2016, s. 33-34). Vuorenpää refererar till Wei som använder sig av begreppet translanguaging 

space, som översätts som en miljö där  tranlanuguaing får rum (Wei 2011, se Vuorenpää 

2016, s. 35). 

Fritidshemmet skulle kunna vara en sådan miljö och ett sådant rum där flerspråkighet får 

plats på ett naturligt sätt. Av den erfarenhet jag har inom skolvärlden finns det inslag av andra 

språk, såsom vissa ord och hälsningsfraser eller födelsedagssånger. Men jag tror inte att det 

räcker, annars skulle inte skolan upplevas som att enspråkighet är normen. Jag tänker att 

synen på flerspråkighet behöver förändras för att i sin tur kunna förändra den enspråkiga 

normen. Med detta säger jag inte att vi inte ska lära ut svenska i huvudsak, utan att toleransen 

skulle kunna breddas. 

Jag fastnar för två utdrag ur intervjuer i Vuorenpää avhandling där hon refererar till en 

empirisk forskningsstudie av Ljung Egeland. Två elever förklarar hur de känner kring sin 

tvåspråkighet. Ena flicka Su, 11 år från Thailand, beskriver hur hennes lärare tycker att hon är 

för tyst och borde prata mer på lektionerna. Men Su menar på att hon inte riktigt vet vad hon 

ska prata om utan hon säger att alla andra i klassen har så mycket att berätta. Su säger också 

att en pojke i hennes klass har sagt hon pratar konstigt, vilket hon själv kommit på själva kan 

bero på hennes tunga, där hon har en teori om att den lilla skinnbiten under hennes tunga som 

sitter ihop med gommen kanske är för kort och då inte kan röra tungan tillräckligt mycket. 
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Hon blir den tysta flickan och anser sig själva vara problemet. Pojke Hussein, 10 år och född i 

Sverige, pratar arabiska hemma och föredrar att leka med sina arabisktalande kompisar i 

skolan. Han berättar att på rasterna pratar de arabiska men på lektionerna blir de förmanade 

av fröken att prata svenska. Han berättar att han inte förstår varför han inte får pratar arabiska 

på lektionerna, det är ju så mycket lättare att förklara en sak för varandra på arabiska. 

Slutligen säger han att de ändå pratar arabiska ibland på lektionerna (Ljung Egeland 2015, se 

Vuorenpää 2016, s. 56).  

I denna situation upplever jag att pedagogerna brister och här behöver man skapa ett 

translanguage space, för att Su ska förstå att det inte är henne det är fel på och att hennes 

klasskompisar ska bildas i att flerspråkighet är en normalitet. I Husseins fall vill jag referera 

till en empirisk forskningsstudie kring hur modersmålet, där svenska är andraspråket, kan 

bidrag till en djupare ämneskunskap i de naturorienterande ämnena. 

Forskningsstudien gjorde av Annika Karlsson, Pia Nygård Larsson och Anders Jakobsson 

där de observerar i en grupp elever, som alla har svenska som andraspråk, som ska förklara 

vad som händer om solen skulle sluta lysa. De diskuterar fram och tillbaka vad som händer 

om solen slocknar på svenska men byter under samtalets gång mellan arabiska och svenska. 

Forskarna kom fram till att när eleverna kom till en punkt då de inte kunde förklara sig på 

svenska, bytte de över till arabiska. Samt att när de bytte över till arabiska bytte de även 

diskurs till en mer bildad arabiska. De tolkar hela gruppsamtalet “som en process som innebär 

att man använder kodväxling som en resurs för argumentationen och därmed också som en 

resurs för lärandet” (Karlsson, Nygård Larsson & Jakobsson 2016, s.42). Vidare skriver 

forskarna att när en elev nyttjar sitt förstaspråk för att få en djupare kunskap i 

ämnesundervisning, i detta fall kring fotosyntes, använder denne språket som resurs. De 

skapar en bryggor mellan orden på både svenska och arabiska (Karlsson, Nygård Larsson & 

Jakobsson 2016, s. 47), som i sin tur skapar ett större ordförråd på deras andraspråk. 

Här tänker jag att translanguage som begrepp prickas in, där svenska och arabiska får 

tillsammans mötas och integreras i fördel för elevens ämneskunnande. Tillbaka till pojken 

Hussein, om hans lärare hade haft denna kunskap som forskningens resultat visade hade 

Husseins lärare sett arabiskan som en möjlighet att förstå ett ämne djupare för att arabiskan 

kan ge honom den djupa kunskapen. Jag talar här om en bredare syn på flerspråkighet. 
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Vuorenpää skriver att  “Translanguage är också ett perspektiv som går att tillämpa i alla 

klassrum oavsett lärares och elevers en- och flerspråkighet så att skolspråk och modersmål 

integreras” (Vuorenpää 2016, s. 35). 

I min berättelse ovan nämnde jag att på den skola jag arbetar på förespråkar man svenska. 

Eleverna får prata andra språk än svenska med varandra, så länge inte andra elever känner sig 

utanför. De elever som kommer till vår skola och knappt inte kan ett ord svenska får hjälp 

från en klasskompis om denne talar samma språk. Lärarna försöker att komplettera med 

engelska när det hjälper. Detta sker i lärandesituationer där klassen tillsammans med en lärare 

ska ha en lektion, men hur är det i det sociala samspelet? Jag tror att man måste avväga varje 

situation så språk inte blir ett medel för att frysa ut klasskompisar, men kanske säger vi nej till 

andra språk lättare för det kan ses som en enkel lösning. Jag tänker att vi behöver en öppen 

kommunikation kring språk och hur vi kan möta det i skola och på fritidshemmet på ett 

naturligt sätt, så det inte alltid blir utpekat som ett problem eller något som är väldigt 

annorlunda. 

Jag tänker att fritidshemmet kan ta en ledande roll i denna kamp för flerspråkighet som 

norm. Det finns antalet fritidshemslärare som själva bär med sig flerspråkighet, varför inte 

använda det i sitt yrke? Flerspråkighet i en naturlig form skulle kunna vara när jag som 

fritidshemslärare sitter och tecknar med några elever. Jag kan säga att jag “ritar ett hus, ett 

house”. Kanske det kan bidra till att någon frågar om andra ord på engelska, eller att en annan 

säger andra engelska ord som eleven själv kan eller att en tredje elev kommer med ett helt 

annat språk. Jag kan även snappa upp ifall någon säger ett ord på ett språk, genom att fråga 

efter fler ord på språket. För några år sen hade vi på skolan en flicka som pratade armeniska. 

En dag kom hon jätteglad och sa något till mig på armeniska, och jag förstod ingenting. Hon 

fnissade lite och tyckte det var lite roligt att jag inte förstod. Efter ett par veckor kunde jag 

några vettigare fraser på armeniska som jag kunde använda under skoldagen, exempelvis “gå 

och klä på dig”, “nu ska vi in”, “hur mår du?”. Jag har idag glömt bort allt jag lärde mig, för 

kunskapen var kanske viktigast just då i min relation till flickan. Jag kommer ihåg hur hon 

kom till mig varje rast och ville prata om hennes språk på ett eller annat sätt med mig, 

troligen för att jag verkligen ville lära mig. Denna händelse dök upp ur minnet när jag började 

skriva den här essän. Jag har aldrig tänkt på vad detta kanske betydde för henne som en 

tvåspråkig individ, jag tror och hoppas att hon kände sig sedd av mig mitt i hennes 

tvåspråkighet. Att jag värderade båda hennes språk. Jag var även själv inte mamma då, och 
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hade inte ens börjat tänka i banorna kring tvåspråkiga barn. Men antagligen så skedde ett 

translangugae space, ett rum, för hennes tvåspråkighet att få finnas och ta plats. 

Hur kan en fritidshemslärare tänka som inte är flerspråkig? I min berättelse om flickan 

som pratade armeniska och svenska är jag den läraren. Då tänkte jag inte i fenomen som 

tvåspråkighet eller flerspråkighet, utan jag var den fritidshemsläraren som inte var flerspråkig 

men som bekräftade hennes tvåspråkighet vilket ledde till att hon kände sig sedd och ville 

därför använda båda språken med mig. 

Jag tror att det behövs en medvetenhet och villighet att se tvåspråkiga barn, sen om jag 

som fritidshemslärare är flerspråkig eller ej behöver kanske inte alltid spela sådan stor roll. 

Tvåspråkighet är en punkt som borde funderas på och samtalas kring på fritidshemmet mellan 

fritidshemslärare och övrigt kollegie på skolan. Vi bör se över hur vi kan skapa ett 

translanguage space på ett naturligt sätt i fritidshemmets miljö. Flerspråkiga eller enspråkiga, 

spelar vi olika roller för tvåspråkiga barn och alla roller är lika viktiga. 

Språkfilosofiskt perspektiv 

Jag kommer i denna del först att diskutera min berättelse utifrån erfarenhet och 

kunskapsbegreppen förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap. Sist kommer jag att 

diskutera min berättelse ur ett språkfilosofiskt perspektiv. Här använder mig av ett antal 

författare som bygger sina texter på filosofen Ludwig Wittgenstein, vars filosofi är det 

centrala i denna del av essän. Dessa två områden är sammanvävda med varandra men jag 

delar upp dem för att det ska bli tydligare. 

Erfarenhet och praktisk kunskap 

Idéhistorikern Henrik Bohlin skriver att påståendekunskap är kunskap som går att uttrycka 

språkligt i form av påståenden, exempelvis då vi påstår oss “veta att” en sak förhåller sig på 

ett visst sätt. Teoretisk kunskap uttrycks och förmedlas i form av påståenden. Teoretisk 

kunskap kan vara att Canberra är huvudstaden i Australien eller hur högt Mont blanc är. 

Sådan kunskap får vi genom språklig kommunikation såsom exempelvis läroböcker och 

föreläsningar. Bohlin skriver att det finns andra former av kunskap än påståendekunskap. 

Färdighetskunskap innebär att “veta hur” man gör olika praktiska uppgifter. Ett exempel är 
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förmågan att cykla. En som kan cykla gör det utan problem men denne kan inte med ord 

förklara exakt hur man gör (Bohlin 2014 s. 56, 58-59). Förtrogenhetskunskap kommer med 

en längre yrkeserfarenhet. Exempelvis använder Bohlin förmågan att kunna skilja på ansikten 

som exempel på förtrogenhetskunskap. Peter har en bror som heter Paul och i en folkmassa 

kan Peter urskilja sin bror från alla andra, för att han ser vilka ansiktsdrag som är signifikant 

för Paul. Men skulle Peter förklara hur Paul ser ut, för en främling, skulle han inte kunna 

förklara tillräckligt detaljerat för att personen ska finna honom i folkmassan (Bohlin 2014, s. 

60). Bohlin refererar även till en berättelse om en sjuksköterska som med lång erfarenhet lärt 

sig att se och läsa av människor när de är allvarligt sjuka och i detta fall är det en patient som 

hon tror är sjukare än denne utger sig för att vara. Läkaren ser inget negativt i patientens 

provsvar. Patienten dör en kort tid senare. Sjuksköterskan kunde inte i ord förklara det som 

hon var så säker på (Bohlin 2014, s. 55-56). Idéhistorikern Bernt Gustavsson menar att både 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap tillhör kategorin tyst kunskap, samt att 

påståendekunskap och förtrogenhetskunskap inte borde slå ut varandra utan snarare 

komplettera varandra (Gustavsson 2004, s. 113). Bernt Gunnarsson beskriver tyst kunskap 

som något en person vet men inte kan sätta ord på. Även om kunskapen inte uttrycks verbalt 

så visar den sig och gestaltas på olika sätt i vardagslivet. Kunskapen kan antingen förbli tyst 

eller formuleras och omformuleras (Gustavsson 2004, s. 108). Jag tänker här att jag kommer 

in i min yrkesroll med en erfarenhet och kunskap om tvåspråkighet, då jag själv har en 

tvåspråkig familj. Vidare skriver Gustavsson att en nedtystad kunskap kan i gynnsamma 

situationer, genom en god pedagogik, komma fram och plötsligt ske i handling (Gustavsson 

2004, s. 109). 

Jag ser det som att läkaren i exemplet ovan står för den teoretiska kunskapen och att 

sjuksköterskan står för en förtrogenhetskunskap. Skulle jag föra över detta till fritidshemmet 

skulle påståendekunskap exempelvis vara de värden vi lär ut. Exempelvis att man ska vara en 

bra kompis och att man inte kallar kamraterna för fula ord. Hur jag når fram till varje individ 

så att de praktiserar detta, liknas med förtrogenhetskunskap. För att applicera detta på min 

berättelse skulle vi kunna se de faktum att jag vet att Isabelle och David pratar engelska och 

svenska som påståendekunskap. Men när jag väljer mellan engelska och svenska för att nå 

dem i olika situationer använder jag är min förtrogenhetskunskap. Jag kan delvis ge argument 

för den kunskap som säger att tala engelska var ett bra val, utifrån teorin om starkare 

känslomässig anknytning till barnens mamma eller utifrån min egen erfarenhet av tvåspråkiga 
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barn, men jag kan inte fullt ut förklara med ord kring varför jag i stunden valde att gör det 

som jag trodde var rätt. 

Skolverket skriver att skolans uppdrag är att aktivt diskutera begreppet kunskap. Det 

beskrivs som ett icke entydigt begrepp, då det delas in i fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Vidare bör dessa fyra samspela med varandra för att i sin tur skapa ett lärande 

för eleverna (Skolverket 2011, s. 10). Sker detta verkligen? Vilken syn har skolvärlden på 

färdighet och förtrogenhet, det vill säga tyst kunskap? Som jag nämnt ovan kommer 

förtrogenhetskunskap över tid med mycket erfarenhet inom någonting. Av min egen 

erfarenhet upplever jag det finnas en tydlig respekt för lärare som arbetat länge inom 

skolvärlden som besitter en tyst kunskap. Däremot är min uppfattning att nya områden inom 

skolans värld tar lång tid innan de accepteras och där spelar helt plötsligt inte erfarenheten 

någon vidare roll. Är min erfarenhet av tvåspråkighet tillräcklig för att föra en diskussion 

kring tvåspråkighet i skola och fritidshem? 

Om jag skulle omsätta skolverkets fyra former av kunskap till simultan flerspråkighet 

skulle det nog se ut som följande. Via forskning, alltså fakta, vet vi att simultant flerspråkiga 

barn har känslomässiga kopplingar till båda språken och att det med stor sannolikhet 

kodväxlar mellan de språk de utövar. Men har vi förståelsen för hur det på djupet påverkar 

eleverna i skolan? Jag har en färdighet och förtrogenhet i kodväxling då jag förstår vad som 

händer i en människa som kodväxlar. Men det spelar ingen roll om inte förståelsen för 

kodväxling finns bland kollegiet. Skolverket vill att olika kunskapsformer ska samspela med 

varandra, men jag tolkar det som att förståelsen bland kollegiet måste finnas där för att de ens 

ska kunna ta del av den färdighet och förtrogenhet jag har. 

Adrian Ratkić, lektor i den praktiska kunskapens teori vid Centrum för praktisk kunskap 

på Södertörns Högskola, beskriver i boken Dialogseminariets forskningsmiljö hur relationen 

mellan språket och tyst kunnande bygger på att komma närmre det som inte är uttalat för att 

finna det språket vi kan använda för att uttrycka oss. Tillvägagångssättet är att indirekt 

samtala om det som inte helt kan uttryckas i form av påståenden genom att använda sig av 

metaforer, liknelser och analogier. När vi lär ut en kunskap med tysta inslag måste den som 

lär sig gå igenom olika steg för att hen ska uppnå sitt mål. I stegen som den som lär sig går 

igenom  förmedlas lärarens värderingar, personliga erfarenheter, färdigheter och 

förhållningssätt. När en mästare lär ut en färdighet till sin lärling blir lärarens tysta kunskap 
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inte uttalad kunskap, utan det sker en transformation av lärarens tysta kunskap till lärlingens 

tysta kunskap (Ratkić 2006, s. 22-24). 

När jag började arbeta som elevassistent för åtta år sedan var skolvärlden främmande för 

mig, trots att jag spenderat hela mitt liv i den världen. Jag började helt enkelt som lärling. 

Vissa saker fick jag berättat för mig såsom dagens schema, vad mitt arbete innebar, vart 

barnen lekte och vart de åt mat. Men för att lära mig hur jag skulle vara mot eleverna, hur jag 

skulle hantera konflikter och hur jag skulle hjälp dem att förstå något nytt fick jag iaktta mina 

kollegors handlingar. Jag kommer ihåg hur mitt huvud var fullt av tankar för hur jag skulle 

göra när mina metoder inte fungerade och det pågick en konstant diskussion inom mig hur jag 

skulle handla i olika situationer. Med tiden har jag gått från lärling till en högre grad av 

lärling och målet är att bli mästare en vacker dag. 

Idag studerar jag mina kollegors ledarroller när de leder elever och vuxna, lärare som 

arbetslagsledare. Jag analyserar deras sätt att leda och suger åt mig de metoder jag vill 

anamma. Jag kommer ihåg när fritidsansvarig på min arbetsplats sa till oss fritidshemslärare 

att hon ville se oss ta ett ägandeskap över fritidshemmet genom att utforma verksamheten 

utifrån de vi var intresserade av och tyckte var roligt att arbeta med, givetvis med läroplanen 

som utgångspunkt. Jag minns hur jag fascinerades av hennes ledarstil, då hon ville att vi 

skulle använda vår inre passion till fördel för fritidshemmet istället för att hon bara sitter där 

och säger hur och vad vi ska göra. Jag sitter febrilt och försöker komma på bra ord och 

metaforer för att närma mig det jag vill beskriva om fritidsansvariges ledarstil. Hon fick en att 

utvecklas och utmanas. Men när jag läser detta stycke igen är det som att jag bara skrapat på 

ytan. Jag får inte ur mig de rätta orden eller de rätta beskrivningar, jag tänker att det är en 

form av tyst kunskap, en tyst dimension. 

Jag har en förtrogenhet med tvåspråkighet, kodväxling och förståelse för vad det innebär 

för elever när de kodväxlar och det hjälper mig att bygga en bättre relation med dem. Med 

min erfarenhet av en flerspråkig familj är jag förtrogen och står då i en bättre position att 

förstå den emotionella betydelsen av kodväxling än en lärare som inte har samma 

förtrogenhet. 

Lappalainen & Schwarz refererar till John Deweys syn på erfarenhet och tänkande. 

Genom tänkande blir erfarenhet en erfarenhet. Det är inget som helt plötsligt drabbar en. 

Författarna liknar det med ett barn som stoppar in fingret i ljuslågan och det gör ont. Detta 
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blir ingen erfarenhet förrän barnet genom tänkandet inser sambandet mellan handlingen och 

konsekvensen (Lappalainen & Schwarz 2011, s. 100). 

För åtta år sen hade jag inte vågat välja mellan engelska eller svenska i liknande 

situationer som med Isabelle och David. Under mina åtta år som fritidshemslärare har jag 

samlat på mig erfarenheter, tänkt, diskuterat och reflekterat om hur jag kan läsa av eleverna 

för att kunna välja vilken riktning jag tror är bra att gå i min kommunikation med dem. 

Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, sätter samman “jag” och “min 

erfarenhet” som ett, i boken Språkfilosofi för personligt bruk. Hon ställer frågan om vem vi 

skulle vara om vi föddes som en mormor eller farfar utan att ha några minnen. Vilka är vi 

utan vår erfarenhet och vårt kunnande? Erfarenhet är något vi ärver och som tvingar sig på 

oss (Hammarén 2009, s. 37-38). Jag upplever att det bästa för David och Isabelle i denna 

pedagogiska situation är att prata engelska, då jag tror att de båda i just denna situation mår 

bra av det. Jag låter jag och min erfarenhet enas. 

Wittgenstein språkfilosofiskt perspektiv 

Filosofen Ludwig Wittgenstein såg i sin så kallad första period, enligt Gustavsson, språket 

som ett sätt att skapa sig en bild av verkligheten. Vi kan analysera vår verklighet genom att se 

till enskild fakta som har en motsvarighet i enskilda satser i språket. Dessa språkliga satser 

sätts samman och blir en logisk och korrekt uppbyggnad av språket. På så vis hittar vi en 

sanning av verkligheten (Gustavsson 2004, s. 110). Senare tänkte Wittgenstein om och hans 

syn på språk förändrades från en avbildning  av världen till en verktygslåda som är en del av 

världen, som används i olika situationer i livet (Gustavsson 2004, 111-112). 

Filosof Kjell S. Johannessen skriver i boken Praxis och tyst kunskap att tyst kunskap är 

en kunskapsform som inte kan formuleras fullständigt i verbalspråklig form. Det finns även 

annan tyst kunskap sådant vi inte vill eller kan formulera på grund av bristen av begrepp. Vi 

är i en position att vi inte kan förklara vår egen praktiska språkkunskap uteslutande med hjälp 

av påståendekunskap. Vårt modersmål talar vi flytande utan att vi kan förklara och formulera 

de regler som bygger upp språket. Det finns givetvis ett regelsystem för hur ett språk är 

uppbyggt, men betydelsen av språkets alla tecken saknar fortfarande en modell för hur vi ska 

tolka dess innebörd (Johannessen 1999, s. 20). Wittgenstein, enligt Johannessen, framhöll i 

sin senfilosofi att regler i ett språk inte är det som är intressant i sig utan vad som är intressant 
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är se vad som sker när vi följer en regel. Han menar att det inte räcker med ord för att 

fastställa att en regel kommer att följas på samma sätt i alla situationer utan huruvida den följs 

visar sig genom beteende och handling. Det blir en form av praxisfilosofi där behärskning av 

olika situationer är central för vår språkanvändning (Johannessen 1999, s. 24-25). 

Wittgenstein, enligt Johannessen, skriver i sin senfilosfi att kroppshållning, stämningar, 

miner, gester, ansiktsuttryck också är en del av språkbegreppet. Syftet är att samla alla 

möjliga medel för verbal kommunikation som är meningsbärande i språkbegreppet 

(Johannessen 1999, s. 26-27). 

Jag tolkar det som att vårt fysiska språk i alla dess former och språkets alla tecken, som 

Johannessen nämner ovan, genom användning i olika situationer och olika sociala 

sammanhang formas till en praxis som bara delvis kan formuleras som påståendekunskap. I 

mitt möte med Isabelle hade jag antagligen ett oroande ansiktsuttryck med lite rynkad panna 

och mild ton i min röst. När jag talade med henne stod jag lite ihopkurad för att visa att jag 

lyssnar och kom lite närmare hellre än att stå helt rak i ryggen och titta ner på henne. Att jag i 

just den situationen valde att tala engelska och inte svenska, bidrog till en trygghet för 

Isabelle. Utifrån den litteratur jag refererat till ovan ser jag detta som en tyst kunskap, att jag 

kunde bete mig och handla rätt i förhållande till situationen. 

Johannesson skriver att vår språkliga kompetens måste “inkludera förtrogenhet med en 

synnerligen omfattande repertoar av språkbrukssituattioner i vilka meningsproduktionen sker 

på de mest skilda vis” (Johannessen 1999, s.27). 

Wittgenstein enligt Johannesen menar att jag som både avsändare och mottagare måste 

förstå hur det verbala språket ska användas (Johannessen 1999, s. 26). 

Jag tänker att man skulle kunna likställa det med krav på förmågan att sätta sig in i en 

annan person situation. När jag tilltalar David på engelska kan man se det som att jag 

anpassar språket utifrån honom som mottagaren. Jag som avsändare skulle lika gärna kunna 

hålla mig till svenskan, då det är mitt första språk. Men utifrån teorin om att syskonens starka 

känslor får uttryck i språket och sannolikheten att de är förknippade med närmare anknytning 

till deras mamma och därmed engelska skulle jag kan se mitt val av språk som vist i just den 

situationen. 

Kort sammanfattat gör jag tolkningen, av den litteratur jag läst och referat till om 

Wittgenstein, att språket är mycket mer än bara det verbala. Det handlar att om hela vårt 

kroppsspråk tillsammans med vårt verbala språk, skapar en mening och en bild av världen. Vi 
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använder detta språkbruk i antalet situationer och vi måste kunna navigera oss genom livet. 

Om vi ser denna tolkning ur Isabelles och Davids perspektiv som har två kroppsliga 

språkbruk kopplat till två olika språk som i sin tur är kopplat till två olika kulturer, så är det 

inte konstigt att det tar lite tid att förstå alla dessa begrepp, kroppsliga som verbala. 

Jag vill dela ett exempel i min vardag. Jag är idag successivt tvåspråkig och kan ibland 

uppleva att jag får svårt att förklara vissa uttryck som tillhör respektive språk och kultur. I 

USA är det svårt att förklara ordet “fika”, för de är mer än en kopp kaffe med något sött till. 

Det är en “kulturell stund av umgänge” i vardagen. Mina vänner och familj i USA har blivit 

introducerade till detta genom kaffe och fikabröd och mina förklaringar kring de känslor som 

fika skapar i den svenska folksjälen. Vissa förstår det mer än andra men den amerikanen som 

förstår bäst är James som tvingats in i denna fikakultur genom att gifta in sig i min familj. 

“Thanksgiving” är något som James djupt uppskattar, och genom vårt gemensamma liv har 

jag börjat älska den högtiden. Men att förklara innebörden av den för en person i min närhet i 

Sverige blir för lam, de får en bild av en familjemiddag där man äter kalkon och att man är 

tacksam. Det finns en tyst dimension i uttrycken “fika” och “thanksgiving”, kopplat till 

svensk respektive amerikansk sätt att leva, som är svår att förstå och förklara för den som 

själv aldrig deltagit i dessa praktiker. 

Som successivt tvåspråkig fritidshemslärare kan jag möta svensk-amerikanska-barn i mitt 

yrke och förstå dem. Förstå deras kultur och hur det är att vara i en blandad familjekultur. Jag 

kan förstå deras språksvårigheter, och att alla kroppsliga och verbala begrepp på båda språken 

är mycket att jonglera med på samma gång. Här vill jag peka på det faktum att jag “bara” kan 

två språk, vilket gör mig väldigt begränsad. Vad händer med alla elever som har hela världens 

alla språk? Vem förstår deras kultur, erfarenheter och alla språkliga begrepp? Vi behöver 

lärare in skolvärlden som gärna har successiv tvåspråkighet eller simultan tvåspråkighet. Det 

är till fördel för alla flerspråkiga elever. 
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Slutord 

Innan jag började skriva denna vetenskapliga essä gick jag in med en oro att tvåspråkighet 

kan hämma barns språkutveckling. Jag började fundera på varför det inte pratas mer om 

simultan flerspråkighet i skolan och varför den inte ses som tillgång för barnens lärande. 

Mina frågor mynnade ut i ett antal frågeställningar. 

Jag har skrivit om simultan flerspråkighet ur tre olika perspektiv, och jag ska nu redogöra 

vad jag har kommit fram till. Genom språkforskningen framkommer det att tvåspråkiga barn 

kan dröja lite med språket när de lär sig prata på grund av att det tar en lite längre tid att 

sortera två språk istället för ett. Det är vanligt att de kodväxlar mellan de språk de utövar. 

Simultant flerspråkiga barn är vana att beskriva ett fenomen utifrån två perspektiv, på grund 

av tvåspråkigheten. De tvingas till att tidigt utveckla sin tankeförmåga och fantasi, för att 

kunna beskriva en sak på flera språk. Det är inte bara språket, utan andemeningen också. Det 

som min släkting sa, barn som är simultant flerspråkiga har svårigheter med 

språkutvecklingen, stämmer inte enligt den studie jag tagit del av eftersom det påståendet är 

baserat på äldre forskning som senare blivit korrigerat. 

I det pedagogiska perspektivet framkommer det att språket och känslor kopplas samman 

via en anknytningsperson. Men vad händer sen med tvåspråkigheten i skolan? Jag upplever i 

min studie att den glöms bort i skolans värld och att jag själv har varit helt omedveten om 

den. Men när jag skrev den här vetenskapliga essän upptäckte jag värdet i tvåspråkigheten. 

Skolan har en del flerspråkighet, men jag tror det arbetas med som en separat sak. Aktivitet 

och temadagar kring flerspråkighet är i min erfarenhet vanligt, men jag letar efter 

flerspråkighet i vardagen på fritidshemmet och i skola. Vi bör föra en dialog över hur vi kan 

skapa en rum där “translanguaging” får plats. Det framgår även att flerspråkighet kan gynna 

elevens ämneskunskap, om pedagogen vet hur denne kan använda flerspråkigheten till 

elevens och övriga grupps fördel. Min slutsats av detta avsnitt är att svenska som är 

skolspråket är extremt viktigt och är grunden för vårt samhälle, men vi kan välkomna 

flerspråkighet och simultan flerspråkighet genom att förstå hur det andra språket som inte är 

svenska påverkar elever och vad det betyder för dem. Den flerspråkiga läraren bör ta vara på 

sina språk och använda dem till fördel för barn utveckling. Den enspråkiga läraren kan 

fokuserar på att utveckla skolspråket svenska till fördel för barnets framtid och utveckling. 
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Det är viktigt att ha en förälder som konsekvent håller sig till ett och samma språk i 

samtal med barnet. Jag tror att tvåspråkighet kan vara en förklaring till många elevers 

frustration i skolan i samband med konflikter och skolarbete. Jag ska förklara varför. I den 

tredje delen som handlar om Wittgenstein språkfilosofi är min slutsats att han belyser språk 

på ett djupare sätt. Språket är förankrad i en praktik, en praktik som påverkas av hela vår 

omgivning, såsom kroppsspråk, det sociala, kulturen, andemeningen, det vi skriver och talar 

och det vi känner och tänker. Språket är ett komplext fenomen, så det är inte konstigt att det 

kan ta lite längre tid för ett litet tvåspråkiga barn, eller enspråkiga barn för den delen, att lära 

sig att prata. Samma gäller en nyanländ person i Sverige, att lära sig hela det komplexa 

språket. Jag tänker att det inte är konstigt att språket ibland är ett hinder i skolans värld för en 

elev, och därför behöver en förståelse för fenomenet simultan flerspråkighet växa fram i 

skolan. 

Jag bär på erfarenhet av flerspråkighet från mitt privatliv, men det har tagit mitt åttaåriga 

yrkesliv inom skolvärlden att våga använda den erfarenheten. I denna vetenskapliga essä står 

jag upp för något som jag inte hade vågat stå upp för, för åtta år sedan. Jag kan konstatera nu 

att jag har en erfarenhet av en flerspråkig familj som lett till en förståelse och i sin tur en 

färdighet och förtrogenhet med flera olika fenomen inom simultan flerspråkighet. Men 

färdighet och förtrogenhet är något som ibland inte kan förklaras och återges på ett exakt sätt, 

därav begreppet tyst kunskap. Jag kan samtidigt konstatera att skolvärlden behöver ha en 

förståelse för simultan flerspråkighet först innan de kan förstå den erfarenhet, 

färdighetskunskap och förtrogenhet som flerspråkiga barn, föräldrar och lärare besitter. Jag 

skriver denna vetenskapliga essä för att skapa rum för förståelse för simultan flerspråkighet 

och flerspråkighet i allmänhet. 

Vad som händer när vi har enspråkighet som norm i skolan är att vi bortser från en stor 

del av en individ. Vi fäster vår uppmärksamhet på att flerspråkighet ibland kan vara ett 

hinder, fast det egentligen enligt forskning är till fördel för en elev. Problemet sitter hos oss 

lärare och fritidshemslärare som inte välkomnar flerspråkighet in i vår vardag i skolmiljön. 

Enligt den forskning jag kunnat hitta i samband med skrivandet av denna uppsats kan jag 

konstatera att flerspråkiga individer kodväxlar, men jag vet inte exakt varför i alla situationer. 

Det sker oftast medvetet men ibland sker det bara, för kodväxling är en del av en flerspråkig 

vardag. Jag kan konstatera att till språken är anknytning, känslor och den kognitiva 
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utvecklingen sammanflätad. Min slutsats här är att vi lätt glömmer eller saknar kunskap om 

detta inom skolvärlden. Annars skulle flerspråkighet tas vara på bättre. 

Med att jag själv fått en djupare förståelse för simultan flerspråkighet och flerspråkighet i 

allmänhet kan jag nu i mitt yrke arbeta för att välkomna flerspråkighet på ett naturligt sätt 

inom fritidshemmet. Jag kan vidare ta upp detta med rektor, skolledning och kollegor, då jag 

nu har en forskningsgrund att stå på. 

Nu när jag klar med denna process går jag vidare i livet med en övertygelse om att 

simultan flerspråkighet är en styrka för mina och andra barns språkutveckling. Jag har fått en 

djupare förståelse för hur starkt människans känslor är sammankopplade med språket. Jag har 

fått en djupare syn på språk som ett komplext fenomen, och med det en teori om att 

tvåspråkigheten ibland kanske kan upplevas lite jobbigt mitt i språkutvecklingen för vissa 

barn. Slutligen vill jag säga att jag nu tror att jag gjorde rätt som pratar engelska med David 

och Isabelle av två anledningar. För det första, för att det främjar dem som individer på 

flertalet områden. För det andra, om inte mötet med dessa barn hade gjort mig osäker i min 

roll som lärare hade kanske denna vetenskapliga essä inte skrivits och jag hade inte fördjupat 

min kunskap om tvåspråkighet. 
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