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1. Abstract 

Title: Do the bilingual children understand signicicance of them being bilingual and, if so, 

what advantages and disadvantages there are according to them?  

Type: Degree in Teacher Education, Educational Science younger HT09  

Written by: Mirsada Lemes  

Supervisor: Kamilla György Ullholm  

Keywords: Bilingualism, language development and code-switching. 

 

This study aims to find out what students think about bilingualism as well as whether there 

are advantages and disadvantages of it, based on the children's perspective. All children in this 

class are bilingual, is thus a mother tongue other than Swedish. All were born in Sweden but 

has parents who are originally from / born in other countries in addition to having mom who 

was born in Sweden but originally from another country. In my study I have chosen to use 

qualitative methods in which I used semi-structured interviews and non participant 

observations.  

 

In the study, I have come to interview the children think that being bilingual is good, they 

mean that there are some drawbacks to this except that it can sometimes be a bit hard when 

someone does not understand. Also what they think is good with bilingualism is that you can 

use the languages depending on where you are, if they go to their homeland, they speak their 

mother tongue with people, relatives because they do not understand Swedish. Or sometimes 

they need their mother tongue during lesson time when they do not understand a word. Or 

when they work together with someone who speaks the same language as them, then they 

sometimes speak the language because it is easier to explain and understand. Being bilingual 

has formerly been regarded as something negative, but with time, this in turn has changed. 

Today it has become increasingly common to be bilingual or multilingual, the more languages 

you know, the better you can get in the society, and then you can switch between languages. 

To know two languages gives the individual a broader cultural experience.  
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2. Förord  

Jag vill börja med att tacka personalen på skolan som har gett mig möjlighet att utföra min 

undersökning på deras skola. Stort tack till föräldrarna som gav mig tillåtelse att intervjua 

deras barn för min undersökning, samt tack till barnen som har ställt upp i intervjun. Jag vill 

även passa på att tacka min handledare Kamilla György Ullholm.  

Utan er hade jag inte kunnat genomföra min undersökning.  
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4. Inledning 

För att vi skall kunna kommunicera med varandra och lära oss av varandra behöver vi språk. 

Enligt språkforskaren Skuttnabb-Kangas (1981) ”skulle vi utan språk vara mycket mera 

hänvisade till våra egna erfarenheter. Vi skulle visserligen kunna lära oss någonting av 

varandra genom att titta på när någon gör någonting, men om någonting var oklart skulle vi 

inte kunna fråga. Vi skulle inte be någon om något, annat än genom att sträcka fram handen 

och peka”.  Vidare menar hon att språk är vårt band som vi har med varandra, ett system 

genom vilka människor kan förstå både den yttre och inre världen (Skuttnabb-Kangas 1981, 

s.11-12) 

Den ökade globaliseringen har tillfört att människorna reser och kommunicerar med varandra 

i mycket större utsträckning än vad de gjort tidigare. Detta har medfört att majoriteten idag 

inte bara kan sitt modersmål utan är två- eller flerspråkiga. 

Sverige är ett mångkulturellt land där många elever har annat modersmål än svenska, och är 

därmed tvåspråkiga. Oftast kommer dessa barn från något annat land än Sverige eller har 

föräldrar med utländsk bakgrund. I en språklig omgivning behövs det bara ett språk som man 

använder i alla sammanhang. Om man däremot är tvåspråkig behärskar man två språk och kan 

anpassa de i olika sammanhang beroende på vad situationen kräver. Att kunna behärska och 

kunna anpassa två språk till olika situationer och sammanhang kan av många upplevas svårt 

och problematiskt. För barn som är i sin utveckling kan detta leda till förvirring och 

kommunikationsproblem om de inte kan skilja på var och när de förväntas använda det ena 

respektive andra språket. Vad tycker barnen om sin tvåspråkighet? Och hur gör de i 

praktiken?  
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5. Bakgrund 

Jag är själv tvåspråkig och har upplevt svårigheter med att lära mig ett nytt språk - samtidigt 

som jag har kämpat för att inte glömma bort mitt modersmål. Det svåraste var nog att växla 

mellan de olika språken och att inse att det inte går att direktöversätta från den ena språket till 

det andra.  

Jag kom till Sverige som 13 åring och hamnade i en förberedelseklass med andra elever som 

också hade ett annat ursprung. Allt var främmande för mig, undervisningen, nya kompisar 

som kom från olika världsdelar, det nya samhället mm. Jag ville så gärna lära mig svenska, så 

jag brukade läsa svenska böcker väldigt ofta. I skolan hade jag även några kompisar som kom 

från mitt hemland, och de brukade hjälpa mig om det var något som jag inte förstod. Förutom 

mina kompisar har jag även haft stor hjälp av min lärare i förberedelseklassen. Även läraren 

hade samma modersmål som jag vilket underlättade en hel del för mig: om jag inte förstod 

något kunde hon översätta det till vårt modersmål.  

Hemma talade jag bara bosniska, som är mitt modersmål. Mina föräldrar ansåg att det var 

viktigt för mig och mina syskon att inte glömma bort vårt modersmål. Ofta upplevde jag att 

det var jobbigt att växla mellan de två språken. Och ofta tänkte jag varför kan inte bara alla 

prata ett och samma språk och göra allt mycket lättare. Nu när jag är lite äldre är jag tacksam 

för att kunna prata två språk och kan förstå varför mina föräldrar har insisterat.  

Utifrån detta resonemang vill jag undersöka andra tvåspråkiga barns tankar kring 

tvåspråkighet. Vad anser de om det och vilka för- och nackdelar upplever de när det gäller 

tvåspråkighet? Samt hur man kan knyta an till de befintliga teorierna om barns tvåspråkighet? 
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6. Syfte och frågeställning 

Undersökningens huvudfråga är: Förstår barnen innebörden av sin tvåspråkighet och i så 

fall vilka fördelar respektive nackdelar finns de enligt dem. 

Syftet med undersökningen är att utifrån barnens perspektiv ta reda på hur de använder samt 

om de förstår innebörden med sin tvåspråkighet. Undersökningen skall ge en djupare 

förståelse kring ämnet samt att få en bredare överblick om vad barnen tycker om 

tvåspråkighet, om det finns för- och nackdelar med att kunna två språk samt hur 

lärarna/föräldrarna kan stimulera deras lärande. 

För att konkretisera detta har jag valt att bryta ner frågan i följande delfrågor: 

Kodväxlar de intervjuade barnen mellan svenska och modersmålet på lektionen? 

Hur kan lärarna/föräldrarna genom undervisning hjälpa och uppmuntra barnen till utveckling 

av deras tvåspråkighet? 
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7. Teorianknytning kring nyckel begreppen: tvåspråkighet, språkutveckling och 

kodväxling 

7.1 Tvåspråkighet 

”Det finns ingen entydig definition på vad tvåspråkighet egentligen är. Det finns ungefär lika 

många teorier som det finns forskare inom området. Vissa hävdar att bara man kan göra sig 

någorlunda förstådd och kan tillgodogöra sig två språk är man tvåspråkig, medan andra 

menar att man måste behärska båda språken lika bra som en infödd för att kunna betraktas 

som tvåspråkig. Däremellan finns ett antal olika definitioner.” 1(Hercules, Dalianis 2002)  

Skutnabb - Kangas (1981) definition av tvåspråkiga talare är att tvåspråkig är den som har 

möjlighet att fungera på två eller flera språk i antingen en- eller tvåspråkiga samfund. Att 

behärska två språk som en infödd talare samt att man som tvåspråkig identifierar sig själv med 

båda (eller alla) språk och (kulturerna), eller delar av dem (Skutnabb-Kangas 1981, s.93). 

Vidare beskriver Kangas att tvåspråkigheten ofta har förknippats som något negativt. Hon 

menar att det ofta har varit de förtryckta språkminoriteterna, de maktlösa i samhället som har 

varit tvungna att bli tvåspråkiga, och att tvåspråkigheten har blivit något som man slipper om 

man lyckas klättra upp i samhällsstegen. Men denna negativa syn på tvåspråkighet har dock 

inte alltid var den dominerande. Fastän den negativa synen på tvåspråkighet ändrats både 

globalt och Skandinavien finns det ändå en del kvar av det negativa synsättet, särskilt hos 

enspråkiga företrädare för majoritetsspråket. Vidare poängterar Skutatnabb-Kangas (1981) att  

när det gäller föräldrar så vill de oftast att deras barn ska lära sig majoritetsspråket, framför 

allt när det gäller deras utbildning och jobbmöjligheter - samtidigt som de vill att barnen även 

ska kunna deras eget språk ordentligt. (Skutnabb-Kangas, s. 70-71) 

Språksociologen Einarsson(2006) beskriver också tvåspråkigheten och menar att hur barn lär 

sig två språk har ändå bl.a. med åldern att göra samt med den känslomässiga, sociala, 

kognitiva och språkliga mognaden (Einarsson 2004, s. 91) 

När det gäller för och nackdelar menar Einarsson att det avgörande förhållandet mellan hur 

                                                           
1   http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/uppsatser02/tvasprak.pdf (2009-11-17)   

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/uppsatser02/tvasprak.pdf
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individen klarar av de två språken samt hur stor grad av behärskningen är från individens sida. 

Einarsson (2004) refererar vidare till Grosjean (1994) som beskriver dessa för och nackdelar 

med tvåspråkigheten. En av fördelarna är att tvåspråkiga kan kommunicera med folk som kan 

olika språk och har en annan kultur. Många tvåspråkiga talare tycker att vara tvåspråkig ger 

dem ett vidare perspektiv på livet, de har lättare att lära sig nya språk, söka fler jobb etc. När 

det gäller nackdelar menar han att dessa är färre och några av dem kan vara att man blandar 

språken omedvetet. Annat är att man kan känna förtvivlan över att förlora ett av språken, 

oftast minoritetsspråket, om dessa språk kommer i obalans.  

Man tänker och drömmer på det språk som associeras med de personer, situationer och ämnen 

som behandlas. När man uttrycker sina känslor, om man är arg, ledsen, upprörd eller trött 

aktualiseras oftast förstaspråket, (eller det språket som är personens känslospråk).  Stress ger 

upphov till mer störning, större svårigheter att finna rätt ord och ofrivilig kodväxling. Annat 

som en del tvåspråkiga berättar är att deras attityder samt beteende förändras då de byter 

språk, några är mer auktoritära, eller vänliga på det ena än på det andra språket.  

Einarsson (2006) menar att det finns fler fördelar och risker utöver dem som Grosjean 

beskriver och dessa är kontakten mellan barn och föräldrar. Han menar att för de flesta 

föräldrar kan modersmålet vara en fördel till att öka närhet med barnet, då de talar på det 

känslospråk som de själva en gång har upplevt när de var barn. Nackdelar med 

tvåspråkigheten kan omfatta svårigheter, då invandrarbarn oftast snabbare än vuxna tar till sig 

den svenska kulturen och lär sig språket snabbare än sina föräldrar, samtidigt som de förlorar 

föräldrarnas språk och en sådan situation kan leda till frustationer för båda sidor.(Einarsson 

2004, s.97)  

Arnberg påpekar att det inte finns någon regel som säger att man måste lära sig de två språken 

från födseln för att kunna bli tvåspråkig.  

”Hur barnet lär sig de två språken har sannolikt mer samband med yttre faktorer, som hur 

gynnsam omgivningen är för att lära och upprätthålla två språk, än när det andra 

införs”(Arnberg 2004, s.102).  

För att man ska lära sig ett språk måste det vara viktigt för en att lära sig det språket. Ladberg 

(2003) menar att barnet behöver språket för att kunna tala med känslomässigt viktiga 
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personer. Det kan vara människor som står barnet nära. Hon menar vidare att man lär sig inte 

flera språk än man behöver, om man klarar sig med ett språk lär man sig ett (Ladberg 2003, 

s.25). 

Baker (1996) menar att barn brukar använda båda språken beroende på var de befinner sig, 

vem de pratar med osv. Kunnighet i de två språken som barnet använder ändrar sig ständigt. 

Vidare menar Baker att barnen blir duktigare i antingen det ena eller det andra språket 

eftersom de upplever förändringar i familjens geografiska och socioekonomiska rörelse, 

vänner, skolan (Baker 1996, s. 16). 

Ladberg (1996) menar att ju mer barnet får möjlighet att fortsätta utveckla sitt eller sina 

tidigare språk desto bättre kommer det att bli för det nya språket, dessa språk stöder varandra. 

Om föräldrarna talar samma språk så brukar det vara vanligt att tala det språket med varandra 

och barnet, men majoritetsspråket kommer ändå in på olika sätt, så att familjen ändå lever 

flerspråkigt. Barnen är ofta de som för in landets majoritetsspråk i familjen. Efter några år i 

Sverige är det vanligt att syskonen talar svenska med varandra och modersmålet med 

föräldrarna och äldre (Ladberg 1996, s. 32, 66).  

7.2 Språkutveckling 

Skolverket (2002)skriver att det är viktigt att individen får stöd att förstärka sitt modersmål 

och uppmuntra att gå vidare med både fördjupning och breddning av olika språk till nya 

kompetenser. Kunskaper inom språk ökar individens möjligheter att fungera, klara sig i ett 

mångkulturellt samhälle med kontakter från världens alla hörn. Utöver det bidrar dessa 

kunskaper till öppenhet och förståelse av andra kulturer och tankesätt. (Skolverket 2002, s. 

16) 

För att vi ska kunna utveckla och stärka ett språk måste vi då använda språket i olika 

sammanhang och kring ett meningsfullt innehåll. För att barnen ska kunna hänga med i 

undervisningen måste de självklart behärska majoritetsspråket, i detta fall svenska, och elever 

som studerar på sitt andraspråk kan ibland ställas inför en stor utmaning, då de alltid inte 

förstår och kan hänga med i undervisningen, särskilt barn som bara har bott i Sverige en kort 

tid. I boken ”Svenska som andra språk” skriver Holmegaard och Wikström, om 

utmaningarna och de hinder som kan förekomma i undervisningen.  
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”Elever som endast varit kort tid i Sverige är tvungna att ägna mycket tid åt själva 

språkinlärningen. De riskerar därigenom att gå miste om ämneskunskaper som övriga elever 

tillägnar sig under samma tid, om de inte samtidigt får en god ämnesundervisning på sitt 

modersmål” (Holmegaard & Wikström 2006 s. 539-540). 

Eftersom de flesta flerspåråkiga elever får sin ämnesundervisning på svenska är det viktigt att 

ämnesundervisning som är anpassade efter deras behov kommer in på tidigt stadium. Vidare 

menar författarna att alla lärare måste samarbeta med varandra och komma överens om en 

gemensam språkpedagogik som leder till att systematiskt jobba med de tvåspråkiga elevernas 

språk- och kunskapsutveckling.(Holmegaard & Wikström 2006 s. 539-540). 

Axelsson (2004) refererar till (Cummins, 1994, 1996; Miramontes, Nadeau&Commins, 1997; 

Thomaas&Collier, 1997, 2002) att: 

”Varje barn bör ges möjlighet till utveckling och lärande på en åldersadekvat nivå. Om 

barnet har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket och detta förstaspråk är starkare än 

andraspråket är det vitalt för barnet att få möjlighet till fortsatt utveckling av tänkandet och 

lärande på detta språk, eftersom det är på sitt starkaste språk man lär och förstår bäst”.  

(Axelssons 2004, s.505) 

Vidare nämner Axelssons(2004) även att det samtidigt måste ske utveckling av andraspråket 

för att det språket ska fungera för tänkandet och lärande i framtiden. Annat som betonas av 

bl.a. Cummins (1996) är samspelet mellan utvecklingen av första- och andraspråket samt 

tankeförmågan, att det tar 5 år eller mer för andraspråksinlärare att språkligt komma ikapp 

sina enspråkiga klasskamrater i skolans läsämnen (Axelsson 2004, s.505). 

Baker skriver att barn med minoritetsspråk kan behöva mycket uppmuntran till att använda 

språket. Att vissa barn har lättare att utveckla tvåspråkighet än andra är helt vanligt. Hemmet 

är en av de viktiga faktorerna för barnens språkutveckling, om hemmet har en uppmuntrande, 

stimulerande språkmiljö och positiv atmosfär kommer framväxten av de båda språken att gå 

bra, detta kan dock ske långsamt. Även viktigt att barnet självt ska ha en positiv uppfattning 

om de två språken (Baker 1996, s.41). 

Baker menar vidare att barnet har tillräcklig hjärnkapacitet för att läsa sig två eller flera språk, 
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men det är sannolikt att ett tvåspråkigt barn inte kommer att ha lika stort ordförråd som det 

enspråkiga barnet har. Men att i allmänhet överstiger ett barns totala ordförråd i två språk i 

hög grad det ordförrådet det enspråkiga barnet har (Baker 1996, s. 86-87). 

Genom att arbeta med barnens erfarenheter uppnår man flera viktiga saker, menar Ladberg. 

Barnens bakgrund, kultur, språk och kunskaper blir värdefulla. Om de ska intervjua någon 

släkting blir det naturligt att använda sig av flera språk, minoritetsspråket och sedan översätta 

till svenska när man ska redovisa arbetet i skolan. Författaren menar att det stärker 

språkkänslan och självförtroende (Ladberg 1996, s. 105). 

Holmegaard & Wikström skriver om läsning där de menar att förkunskaper har att göra med 

hur mycket läsaren förstår en text. Om läsaren har goda förkunskaper i ett ämne kan det 

kompensera begränsningar i ordförrådet. Vidare menar de att med välutvecklat ordförråd kan 

läsaren få ut mycket av en text, men om det är brist i både ordförråd och förkunskaper kan det 

bli svårt.(Holmegaard & Wikström 2004, s. 547) 

7.3 Kodväxling 

Att kodväxla är väldigt vanligt bland två- eller flerspråkiga barn i olika situationer. 

Parszyk(2002) skriver om hur modersmålets betydelse för språk- och begreppsutvecklingen 

avspeglas i assyriska/syrianska elevers skolframgångar där hon även skriver om kodväxling.  

Att markera tillhörighet i en grupp eller att modermålet inte har alla nya begrepp så brukar 

elever/barnen plocka in ord och fraser ur modersmålet i svenskan. Dessa företeelsen som 

Parzysk beskriver kallas för kodväxling och betyder att man medvetet och/eller 

ändamålsenligt växlar mellan språken (Parszyk 2002, s.79-80). 

Park(2004) är en av de som också beskriver kodväxling och menar att hos två- eller 

flerspråkiga är ett vanligt fenomen att de använder olika språk i olika situationer och annat 

fenomen är att de växlar mellan språk i en och samma sammanhang. Denna växlande 

användning av mer än ett språk i ett och samma samtal, kallas kodväxling.  

Park skiljer kodväxling från diglossi,(två språk) där växling sker i större skala. I en 

diglossisituation är de två språken åtskilda, de har olika användningsområden där ena språket 

används i en situation och den andra i en annan. Park refererar till (Rubin, 1972) som finner 
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ett exempel i Paraguay där man använder guarani, ett syamerikanskt indianspråk i informella 

sammanhang såsom familjen, vänner osv. och spanska används i officiella sammanhang i t.ex. 

arbetslivet, skolan. Kodväxling sker i en och samma sammanhang, mening eller till och med i 

ett och samma ord. När det gäller diglossisituation är talarna oftast medvetna om kodväxling. 

Hon menar även att kodväxling oftast sker undermedvetet eller spontant. Ett exempel som 

hon tar upp är mellan spanska och engelska. 

A. What triggers you go from one language to another, even in the middle of a sentence? 

B. Do you know, why I do[!]? Because I consider it muy sabroso (very tasteful). I consider 

it… oh, I just love it  

Länge har kodväxling förknippats som något dåligt, som ett tecken på talarnas otillräckliga 

kunskap i det ena språket. I vissa tvåspråkiga länder har kodväxling t.o.m. blivit enorm för 

vardagssamtal, och att nu för tiden är kodväxling inte slumpmässig blandning av språken som 

uppkommer av vissa anledningar såsom lättja eller bristande språkförmåga i det ena språket - 

utan att kodväxling förekommer på ett systematiskt och även grammatiskt sätt (Park 2004, s. 

297-299). 

7.4 Naturligt att kodväxla   

Att kodväxla, blanda två olika språk är helt vanligt både bland barn och vuxna. Baker (1996) 

menar att det är viktigt att tala ren språk, men när det gäller barn kan språkblandningen ge 

resultat, eftersom barnet kan uttrycka sig på det andra språket, kan lämna meddelande och bli 

förstådd. Kodväxling på tidiga stadier är väldigt vanligt, och brukar fungera bra ur barnets 

perspektiv. (Baker 1996, s. 81) 

Ladberg (2003) skriver också om att blanda språk är naturligt, alla som kan mer än ett språk 

blandar språken ibland. Att medvetet blanda språken är vanligt hos flerspråkiga. Ibland är 

man i behov att ta hjälp av det andra språket och det vanligaste kan vara att man kanske 

lägger ett ord från ett språk i ett annat. Samtalsämne kan vara en orsak till språkväxling. Två 

vuxna som samtalar med varandra på sitt modersmål när de diskuterar om vad som har hänt i 

familjen, kan växla till majoritetsspråket när de pratar om något som stått i tidningen eller om 

de samtalar om politik(Ladberg 2003, s.26-27,29). 



 

 

15 

 

Håkansson (2003) påpekar att kodväxling är en mer positiv benämning för samtidig 

användning av två språk. Att kodväxla är något som hör till i talarens pragmatiska förmåga, 

och ju bättre ett barn blir på sina båda två språk desto mer kodväxlar de. Hon menar att det är 

positivt och att man för in ord från ett annat språk är helt vanligt bland barn och vuxna. Vidare 

menar hon att tvåspråkiga barn har alltid möjlighet att välja mellan de två språken och att då 

talar de sitt modersmål hemma och svenska utanför hemmet (Håkansson 2003, s. 125). 

8. Tidigare forskning  

För att ta reda på hur andra forskare, författare behandlar ämnet tvåspråkighet utifrån 

barnsperspektiv som även jag själv har valt att undersöka, har jag tagit del av ett 

examensarbete som behandlar just det ämnet. 

Janbakshs och Tekle (2007) i sitt examensarbete ”Tvåspråkighet - en studie där tvåspråkiga 

elever beskriver fördelar med att vara tvåspråkig och problem med att lära sig modersmålet”. 

Janbakshs och Tekle skriver i sitt examensarbete att några av de intervjuade eleverna 

använder mest sitt modersmål hemma med föräldrarna och att de talar både svenska och 

modersmålet med sina syskon.  

I deras undersökning visar det sig att de intervjuade eleverna tycker att kunna två eller flera 

språk är både bra och roligt, bra att kunna annat språk då man åker till landet där det språket 

talas. Däremot tycker några av dem att det ibland är även tråkigt och jobbigt eftersom man 

måste anstränga sig mer. Författarna skriver om problem med att lära sig modersmål.  

Eleverna i denna undersökning menar att det ibland kan vara tråkigt när man inte kan något 

ord på sitt modersmål samt att det ibland har varit svårt att lära sig modersmålet. Nästan 

hälften av de intervjuade eleverna har modersmålundervisning i skolan. Dessa elever har lärt 

sig modersmålet hemma i samtal med sin familj samt att de ibland har tagit 

privatundervisning i modersmålet.  Eleverna tycker att det är bra att de har lärt sig 

modersmålet då de kan kommunicera med släktingar och andra människor som talar samma 

språk 
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9. Metod 

9.1 Val av metod 

För att samla in data i en undersökning måste man veta vad för slags information eller vilken 

typ av data som behövs, och för att samla in data måste man använda sig av en viss metod. I 

min undersökning har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av icke deltagande 

observationer och halvstrukturerade intervjuer med barnen. Larsen (2009) beskriver två olika 

typer av metoder: kvantitativa och kvalitativa metoder.  När det gäller kvantitativ data menar 

Larsen att:  

”Data betecknas som kvantitativa om de är mätbara, dvs. om de kan kategoriseras så att man 

kan ange hur många som har valt respektive svarsalternativ. Sådana data kallas ofta för 

hårda data.”(Larsen 2009, s.22)  

Resultatet som man får in redovisas i form av ett siffervärde. I kvantitativa metoder gäller att 

den information som man får från varje respondent är begränsad. Enkät är ett exempel på 

kvantitativ metod. De kvalitativa data beskriver Larsen såhär:  

Kvalitativa data säger något om kvalitativa (icke siffermässiga) egenskaper hos 

undersökningspersonerna. Sådana data kallas ofta mjuka data. (Larsen 2009, s.22) 

Kvalitativ data kan vara intervjuer, observationer, texter och dokument samt ljud- och 

bildinspelningar.  

Då min frågeställning är att nå en djupare kunskap om barnens tvåspråkighet anses den 

kvalitativa metoden vara mer användbar. För att öka kvaliteten på undersökningen kommer 

jag under en tid att observera barnen och se hur de gör i verkligheten och om deras svar 

stämmer med det som framkommer under intervjuerna. 
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9.2 Reliabilitet och validitet   

Under två veckors period har jag samlat in data via observationer och individuella intervjuer 

för att besvara mina frågor när det gäller tvåspråkiga barn i en mångkulturell skola. Kullberg 

(2004) beskriver validitet där hon menar att validitet betyder styrka, samt att ”Validitet i 

vetenskapliga termer är ett mått som anger om forskaren verkligen undersöker det som 

avsikten är”. (Kullberg 2004:73) 

När det gäller min egen undersökning tycker jag att jag har fått svar på min undersökta fråga 

med hjälp av observationer och de individuella intervjuerna, men däremot en nackdel med att 

validiteten är relativt låg har berott på det begränsade antalet informanter och även p.g.a. den 

begränsade omfattningen av intervjuerna. I och med den begränsade tiden, för att hinna med 

att samla in relevant data valde jag att endast intervjua sex barn. Både observationer och 

intervjuer har varit väldigt givande där jag som observatör och intervjuaren kunde vara med 

och ta reda på vad dessa barn faktiskt tycker och hur de upplever sin tvåspråkighet.   

Enligt Kullberg (2004) betyder reliabilitet pålitlighet och att det är ”ett mått på 

noggrannheten och säkerheten i den använda metoden, vilket i sin tur skulle innebära att 

resultaten inte är slumpmässigt” (Kullberg 2004, s.73). Som forskare ska man se till att vara 

noggrann när det gäller den insamlade data, att den är trovärdig och säker. Reliabiliteten i min 

undersökning begränsas av den korta observationstiden på två veckor. Denna nackdel 

kompenseras delvis med att jag kompletterat denna observation med individuella intervjuer. 

För att vara noggrann med data insamling förde jag anteckningar under observationer och 

använde mig av ljudinspelning då jag intervjuade barnen. Oavsett den korta tidsbegränsningen 

begränsade antalet av informanter anser jag ändå att jag har fått ut av det mesta för att kunna 

få svar på min fråga samt att få vara med och få en översikt av det hela under min vistelse i 

den mångkulturella klassen. 
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9.3 Urval 

Skolan jag valde att undersöka ligger i en av Stockholms södra förorter. Eftersom jag kommer 

att skriva om tvåspråkighet har jag valt att göra min studie i en mångkulturell skola. 

Jag har observerat en årskurs tre med 24 elever i klassen. Av de 24 elever har jag intervjuat 

sex barn, tre flickor och tre pojkar. Alla dessa sex barn talar annat språk än svenska och har 

föräldrar med utländsk bakgrund. Urvalet av barnen skedde i samspråk med klassläraren. 

Skolan där jag utförde mina observationer och intervjuer är en mångkulturell skola, där 

majoriteten av elevernas olika kulturer och språk. Skolan har länge jobbat med att stimulera 

tvåspråkiga barns språkutveckling. Pedagogerna arbetar efter varje elevs behov och säger sig 

ta hänsyn till deras enskilda behov. Skolan har förändrats de senaste 10 åren, berättar läraren 

där jag gjorde min undersökning. Förr var det en skola bara för högstadieelever och idag har 

de även klasser från förskola samt årskurser med tvåspråkig undervisning, engelska och 

svenska. Nästan hälften av eleverna har sin undervisning på engelska. Skolan har 

förberedelseklasser för nyanlända barn i årskurs sju och nio och modersmålsundervisning på 

ca. 30 olika språk. Pedagogerna strävar efter ge eleverna stimulerande miljö samt att de ska nå 

goda studieresultat. Av det skälet har de valt att jobba med interaktiva Active Primary 

digitalboards som hjälpmedel vilket de har i alla sina klassrum. 

9.4 Datainsamlingsmetod 

Min datainsamling omfattar individuella intervjuer och observationer med barnen. I 

undersökningen valde jag att utgå ifrån icke deltagande observationer samt halvstrukturerade 

intervjuer. 

9.5 Observationer 

I undersökningen valde jag att använda mig av icke deltagande observationer då forskaren 

bara är åskådare till det som observeras/ undersöks. Som observatör håller man sig i 

bakgrunden och integrerar inte med dem som observeras. I sådana observationer är det viktigt 

att observatörens närvaro inte påverkar beteendet hos dem som undersöks. (Larsen 2009, s.90) 

Att jag valde just icke deltagande istället för deltagande observationer är för att jag ville 

påverka barnen så lite som möjligt. Jag ville kunna observera de tvåspråkiga barnen, deras 
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användning av modersmålet i klassrummet, ifall det förekommer samt deras kunskaper i 

svenska.  Jag observerade utan att delta eller på något sätt ha kontakt med pedagogen eller 

barnen under lektionen, samtidigt förde jag anteckningar. Förutom mig har även min kollega 

Magdalena Özmen också observerat i samma klass då hon utgick ifrån lärarperspektivet. 

9.6 Intervjuer 

I undersökningen använde jag mig av halvstrukturerade intervjuer, kombination av både 

öppna och slutna frågor. Man har i förväg bestämda teman och förslag till frågor som man kan 

vara tillämpliga. Kvale (1997) skriver om halvstrukturerad intervju och menar att ”den 

omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på samma gång finns möjlighet 

att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa 

upp svaren och berättelserna från den intervjuade”(Kvale 1997, s.117).  

Innan jag genomförde intervjun hade jag tagit hjälp av en intervjuguide, som är en lista på 

frågor eller stödord som jag använde mig under intervjun. Jag har utfört enskilda intervjuer 

som har spelats in på band. Att spela in ger mig möjlighet att gå tillbaka till intervjun om 

något är oklart. Det är även enklare att spela in, då får man mer tid att bara fokusera och 

lyssna på den intervjuade samt att man kan förklara om något är oklart.  

9.7 Tillvägagångssätt 

För att få tillåtelse att vara med i en klass och utföra min undersökning har jag först tagit 

kontakt med rektorn och sedan med ordinarieläraren där jag informerade dem om studie och 

dess syfte, hur jag har tänkt göra, vad jag ska skriva om samt att jag behöver observera och 

intervjua barnen. Annat som är viktigt att påpeka är att barnens riktiga namn inte har nämnts i 

uppsatsen, materialet som jag samlade in är konfidentiellt och används bara till 

undersökningen. (jfr. Kvale 2009, s.88 ) 

Innan jag började med observationer och intervjuer skickade jag brev till föräldrarna där jag 

informerade dem om vem jag är och vad jag ska skriva om och bad om deras tillåtelse att 

observera. Medan jag väntade på svaren från föräldrarna utnyttjade jag tiden till att lära känna 

barnen en aning så att de känner sig bekväma med min vistelse i klassen samt att de blir 

bekväma med mig inför intervjun.  
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10. Resultat och analys redovisning 

Eleverna i den mångkulturella klassen som jag har valt att observera samt intervjua är alla 

tvåspråkiga, alla barnen i klassen har annat modersmål än svenska.  

Här nedan kommer jag att presentera resultatet av observationer och intervjuerna kring 

barnens tvåspråkighet. Först kommer jag att redovisa observationerna kring nyckelbegreppen: 

tvåspråkighet, kodväxling och språkutveckling och sedan redovisar jag resultatet av intervju 

frågorna. 

10.1 Observationer - Tvåspråkighet och kodväxling 

Kodväxling, blandning av språken, är vanligt förekommande bland tvåspråkiga talare. 

Samtliga sex barn som har deltagit i min undersökning kodväxlar ibland mellan majoritet och 

minoritetsspråket. Oftast när de talar med sina syskon, kusiner, kompisar, alltså mest med sina 

jämnåriga. 

Under de två veckorna som jag har observerat har det då och då förekommit ord på syrianska 

som t.ex. ”Yalla” som översatt till svenska betyder skynda, både läraren och barnen har blivit 

vana vid det ordet och vet vad den betyder. Då majoriteten av eleverna är syriansktalade hör 

man ofta någon ropa ”Yalla”. Under ett lektionstillfälle fick barnen välja att antingen jobba 

vidare med eget arbete eller i grupp och det visade sig att en pojke och en flicka valde att 

jobba ihop.  Resten av klassen valde eget arbete, men efter ett tag började de flesta ändå 

samarbeta med sina klasskompisar, de frågade varandra hur de skulle gå till väga med sin 

uppgift. Pojken och flickan som valde att jobba ihop satt i lugn och ro och försökte lösa en 

matteuppgift. Då och då kunde jag höra ord som jag inte förstod tills jag insåg att barnen 

använde sig lite av sitt modersmål, som jag aldrig förr har hört. Det visade sig vara urdu, ett 

språk som talas i Pakistan och Indien. Under hela lektionen har de väl samarbetat med 

varandra, där de kodväxlade mellan svenska och urdu.
2
 I detta fall har det visat sig att 

användning av modersmålet var en hjälpmedel för att kunna lösa en matte uppgift. Axelssons 

(2004) menar att om barn som har ett annat första språk än majoritetsspråket känner sig 

                                                           
2   Urdu (förr: Hindustani) är ett indoeuropeiskt språk som främst talas i Pakistan och Indien. 

(www.wikipedia.org 2009-11-23) 

https://ssd03.web.sh.se/wiki/Indoeuropeisk
https://ssd03.web.sh.se/wiki/Spr%C3%A5k
https://ssd03.web.sh.se/wiki/Pakistan
https://ssd03.web.sh.se/wiki/Indien
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tryggare med det språket är det då viktigt att barnet får möjlighet att använda sitt förstaspråk. 

Detta möjliggör fortsatt utveckling och lärande. Författaren menar att det är på sitt starkaste 

språk som man lär sig och förstår bäst (Axelssons 2004, s.505). Utan lärarens avbrott fick 

denna pojke och flicka använda sig att sitt modersmål för att kunna lösa matteuppgiften. 

Som jag tidigare har nämnt i teoridelen menar Baker (1996) att barn brukar använda båda 

språken beroende på var de befinner sig, vem de pratar med, samt kunnighet i de två språken.  

Två- eller flerspråkiga personer använder de två språken olika beroende på situationen samt 

vad de pratar om. Under ett annat lektionstillfälle då barnen jobbade med naturboken kom en 

mamma med sin pojke (Eddie, ett av de intervjuade barnen) och satte sig bredvid honom i 

klassrummet. Mamman och Eddie satt på första raden, läraren kom fram till dem och 

berättade vad pojken skulle göra. Uppgiften handlade om fåglar, där man själv skulle välja en 

fågel som man skulle läsa om i en bok och senare skriva det viktigaste om den. Utan att 

märkas att hon är närvarande talade mamma modersmålet med Eddie och med väldigt låg röst 

hjälpte hon honom med uppgiften. Pojken blandade båda språken. Eftersom barnet använde 

modersmålet som hjälpmedel för att kunna jobba med sin uppgift reagerade inte läraren på 

detta utan hjälpte istället de andra barnen.  

Barnen blir duktigare i antingen det ena eller det andra språket beroende på hur mycket de 

använder språket, hur mycket de kommer i kontakt med språken i vardagen. Som lärare ska 

man se till att gynna och ta hänsyn till alla barn, och när det gäller barn som är tvåspråkiga 

bör man som lärare ta hänsyn till detta t.ex. integrera andra kulturer i undervisningen, 

åtminstone lite grand där barnen kan känna igen sig, och lära sig om andra kulturer. 

Under en lektion då barnen hade svenska fick de jobba med en bok som heter ” Zahra och det 

gömda barnet” som handlar om en flicka som ursprungligen kommer från Irak. Läraren gav 

en kort presentation av boken och informerade barnen att de kommer jobba mer med boken. 

Till uppgift fick de läsa två sidor och vidare fick de några sidor ur boken samt en bild som 

läraren hade kopierat som hjälpmedel för att sedan kunna skriva egna texter av det de kommer 

ihåg. Bilden underlättar för barnen att komma ihåg det de har läst. Några barn kunde inte låta 

bli att inte läsa några sidor till i boken. Vissa barn använde sig då och då av boken för att 

kunna skriva text. Under tiden som läraren berättade vad boken handlade om, kunde jag höra 

viskande från barnen. Barnen kände igen namnen från boken, såsom Zahra, Ali, Ahmed. Jag 
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observerade noggrant deras reaktion och kunde märka att barnen reagerade väldigt positivt då 

läraren började presentera bokens titel, de kunde känna igen sig. De fick jobba vidare med 

boken där läraren var till hands för att hjälpa dem att förstå och klara av uppgifter.  

Vid ett annat tillfälle då de jobbade med samma bok ”Zahra och det gömda barnet” då 

barnen fick läsa högt kom det upp ordet ”Insha’Allah” och då skrek Simon: ” det står 

Insha’Allah! Jag vet vad det betyder!”  Han blev glad när han kände igen och visste vad ordet 

betydde som egentligen var på hans språk, arabiska. Med stolthet berättade han för resten av 

klassen samt läraren vad ordet betydde, även om de flesta av barnen visste vad ordet betydde 

eftersom deras modersmål också var arabiska.3  

Denna bok var väldigt bra, som tar upp de olika nationaliteterna i boken samt att den handlar 

väldigt mycket om vänskap. Barnen kunde känna igen sig vilket även stärker språket och 

identiteten. 

10.2 Språkutveckling 

För att barnen ska kunna hänga med i undervisningen måste de så klart behärska språket i tal 

och skrift. När det gäller barn som är tvåspråkiga har de två språk som de använder sig av. 

Vissa barn har fortfarande inte kommit igång med skriftspråket på sitt modersmål eftersom de 

inte använder det språket så mycket i skrift som i tal.  

Baker(1996, s. 41) skriver att barn med minoritetsspråk kan behöva mycket uppmuntran till 

att använda språket. Att vissa barn har lättare att utveckla tvåspråkighet än andra är helt 

vanligt. Hemmet är en av de viktiga faktorerna för barnens språkutveckling, om hemmet har 

en uppmuntrande, stimulerande språkmiljö och positiv atmosfär kommer framväxten av de 

båda språken att gå bra, detta kan dock ske långsamt.  

Läsning är en av de viktiga faktorerna när det gäller språkutveckling. De tvåspråkiga barnen 

som jag har observerat klarar sig ganska bra med läsning på svenska, dock fanns det en av 

barnen som jag intervjuade som behöver lite mer hjälp och övning med läsningen. Fel som 

                                                           
3      In šaʾ Allāh ( إ إإ  arabiska "om Gud vill", eller friare: "vi får förtrösta på Gud") är en ;إإإإ إإ

vanlig muslimsk fras som läggs till i slutet av ett allmänt önskemål.(www.wikipedia.org 2009-11-20) 

https://ssd03.web.sh.se/wiki/Arabiska
https://ssd03.web.sh.se/wiki/Allah
https://ssd03.web.sh.se/wiki/Muslim
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kunde förekomma var t.ex. när Sarah skulle uttala ordet slät uttalade hon slätt. Sarah läste för 

sakta och ibland utantill, men de orden som hon känner sig säker med läser hon för snabbt och 

då kan det fel vid uttal. Annat som jag la märke till under tiden då hon läste var att flickan 

som satt bredvid henne viskade rätt ofta orden som hon skulle läsa upp. Då läraren är bredvid 

brukar hon inte hjälpa till, Sarah måste då läsa själv med stöd av läraren, men den här gången 

satt läraren kvar på sin plats.  

Holmegaard & Wikström skriver om läsning där de menar att förkunskaper har att göra med 

hur mycket läsaren förstår en text. Om läsaren har goda förkunskaper i ett ämne kan det 

kompensera begränsningar i ordförrådet. Vidare menar de att med välutvecklat ordförråd kan 

läsaren få ut mycket av en text, men om det är  brist i både ordförråd och förkunskaper kan 

det bli svårt.(Holmegaard & Wikström 2004, s. 547) 

För att jobba vidare med barnens språkutveckling hade läraren vid ett annat tillfälle plockat 

fram en uppgift som handlar om bindorden, som hon visade upp på PowerPoint. En i taget 

fick barnen läsa upp hela meningen och fylla i ord som saknades i meningen men hjälp av 

bilden som fanns bredvid. Meningen kunde se ut såhär: Flickan håller väskan ____handen. 

Vid sidan om meningarna fanns det svarsalternativ av orden som man skulle fylla i luckan. 

Det var Sarahs tur att fylla i meningen men hon ville inte läsa upp meningen eftersom hon inte 

förstod uppgiften fast läraren hade försökt förklara. Men läraren gav sig inte och till slut gick 

hon fram till tavlan och försökte lösa uppgiften.  

För att öka barns språkutveckling och självförtroende samt språkkänslan är det bra att jobba 

med barnens erfarenheter menar Ladberg (1996). Att barnen får tillfälle att jobba utifrån sina 

erfarenheter är viktigt för barnets självkänsla, språkutveckling där barnet oftast får in båda 

språken när han/hon jobbar med uppgiften.  

En sådan uppgift fick barnen göra under tiden som jag observerade. Uppgiften gick ut på att 

barnen skulle skriva om sin familj, vad de jobbar med och vad de själva vill bli när de blir 

stora. Vidare fick de redovisa för smågruppen, där de själva fick om de vill berätta det de har 

skrivit, eller att läsa upp det för de övriga barnen i gruppen. Alla barnen fick dela med sig av 

sina arbeten, erfarenheter där de fick reda på mer om varandras familjer, kulturer, samt att de 

fick reda på vad ens klasskamrater vill bli när de blir stora. Denna uppgift är bra för barnens 
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språkutveckling både i tal och i skrift. 

Läraren i klassen använder sig av tavlan som hjälpmedel under lektionen då de läser eller 

behöver skriva upp begrepp som barnen inte kan. På en fredagseftermiddag var jag på 

lektionen med pojkarna, eftersom flickorna har denna lektion på onsdagar. Denna fredag hade 

de till uppgift att skriva en berättelse.  Läraren hade kopplat datorn till overhead- tavlan där 

även pojkarna kunde se och om de ville kunde de skriva av. Läraren delade ut olika bilder 

som hon hade kopierat. Denna bild som de fick skulle pojkarna använda som hjälp för att 

skriva en berättelse. Vidare fick de tre frågor som barnen skulle använda till berättelsen. 

Frågorna var: Vem/vilka handlar berättelsen om? Skriv om ett problem som uppstår i 

berättelsen. Hur fixar de problemet?  Bilderna som de hade fått kunde de använda som 

hjälpmedel, annars kunde de även skriva en egen berättelse som inte har något med bilden att 

göra. Efter instruktioner fick pojkarna jobba med sina berättelser. Uppgiften går vidare ut på 

att läsa sina berättelser för varandra i klassen. 

I denna uppgift har barnen möjlighet att visa vad de kan, att de skriver egen berättelse. Det är 

en väldigt bra uppgift för barnen att öka sin fantasi och tänkandet samt tal och skrift. Och när 

de senare redovisar för sina klasskamrater har de möjlighet att kommunicera, uttrycka sig, där 

de får säga vad de tycker och tänker om sin egen samt om andras berättelser vilket även 

Ladberg(2003) påpekar. Hon menar att kommunikation är själva kärnan i språket, och därför 

lär sig barn språk för att är i behov av att kommunicera med människor. (Ladberg 2003, s. 81) 

10.3 Intervjuredovisning 

I detta avsnitt redovisar jag de svaren från de intervjuade barnen. Redovisningen sker i 

löpande text där ett antal utvalda citat tas med. 

Alla de intervjuade barnen talar mest sitt modersmål hemma, oftast med sina föräldrar och 

ibland svenska med sina syskon. 

Intervjuaren: Vilket språk talar du mest hemma, svenska eller ditt modersmål? 

Simona: ”Arabiska. Jag pratar inte svenska hemma.,. Mamma och pappa vill att jag ska lära 

mig mer arabiska”. 
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Sarah: ”Jag brukar prata med min bror svenska lite och med mamma och pappa arabiska, 

alltid”. 

John: ”Ibland pratar jag svenska med mina syskon och kusiner, men annars pratar jag urdu” 

Tidigare har jag nämnt att Ladberg (2003, s.25) menar att barnet behöver språket för att kunna 

tala med menar att barn behöver språket för att kunna tala med viktiga personer, det kan vara 

människor som barnet är nära, och tvåspråkiga talare använder sina språk beroende på vem de 

talar med och vart de befinner sig. Dessa tre barn som jag har intervjuat talar sitt modersmål 

med viktiga personer, familjen och ibland anpassar de sitt språk efter personen de 

kommunicerar med, som att de t.ex. ibland talar svenska med sina syskon eller kusiner.  

Intervjuaren: Att du kan tala två språk, vad betyder det för dig? 

Barnen förknippar tvåspråkighet med bakgrund och kunskap inom två olika språk som de 

använder sig av i kommunikation med olika personer. Skutnabb - Kangas (1981) menar att 

tvåspråkig är den som har möjlighet att fungera på två eller flera språk i antingen en- eller 

tvåspråkiga sammanslutningar, att man som tvåspråkig identifierar sig själv med båda (eller 

alla) språk och (kulturerna). 

Sarah: ”Att man talar två olika språk och att man kommer från två olika länder” 

Dina: ”För mig betyder det att jag pratar två olika språk. Med mina kompisar i skolan pratar 

jag svenska och hemma mitt modersmål”. 

Eddie: ”Det betyder att jag kan prata svenska i Sverige och mitt hemspråk i mitt hemland, 

och sen att vuxna säger att när man kan flera språk så är det bra för då kan man prata med 

andra människor.” 

Simona: ” Att jag kan både svenska och arabiska, och att jag kommer både från Sverige och 

Syrien.” 

Intervjuaren: Vilket språk förstår/kan du bäst, svenska eller ditt modersmål?  

Gemensamt för samtliga barn är att det är majoritetsspråket som de behärskar bäst. 
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Dina: ”Svenska. För att ibland när någon pratar med mig arabiska så förstår jag inte så bra. 

I skolan pratar jag svenska och det är på svenska som jag har lärt mig att läsa och skriva, för 

jag kan inte läsa och skriva på arabiska”. 

Sarah: ”Båda, I skolan pratar jag bara svenska och hemma pratar jag alltid arabiska. Men 

ibland pratar jag svenska hemma, med min bror. Men min mamma och pappa säger till oss 

ibland att vi ska sluta prata svenska hemma….för de vill att vi ska prata arabiska för att det 

är vårt hemspråk. Jag kan både arabiska och svenska lika mycket, fast jag kan inte skriva på 

arabiska, men jag kan prata.” 

Baker (1996) menar att barn brukar använda båda språken beroende på var de befinner sig och 

kunnighet i de två språken som barnet använder ändrar sig ständigt. Baker menar att barnen 

blir duktigare i antingen det ena eller det andra språket eftersom de upplever förändringar i 

familjens geografiska och socioekonomiska rörelse, vänner, skolan (Baker 1996, s. 16). 

Alla sex barn berättar att de bäst behärskar svenska som är majoritetsspråket. Svenska är de 

mest i kontakt med. Flera timmar om dagen talar de svenska i skolan, där de utvecklar sitt 

språk samt lär sig något nytt varje dag. Dina menar att hon är mer kunnig i svenska, att hon 

kan både läsa och skriva på svenska samt att han inte alltid förstår allt på sitt modersmål. 

Däremot säger Sarah att hon behärskar båda språken lika mycket, men det visade sig att hon 

inte är kunnig i skrift bara talspråk när det gäller arabiska vilket inte stämmer då hon säger att 

hon kan båda språken lika mycket, hon kan dem i tal men inte i skrift. 

Intervjuaren: Är det lättare att beskriva dina känslor (om du är glad/ledsen) på svenska 

eller ditt modersmål? 

Simona: ”Hemma säger jag mest arabiska, om mamma inte förstår då förklara jag på 

svenska, då säger hon till mig hur jag ska säga det på arabiska också”.  

Yousef:” Mamma och pappa blir alltid glada när jag pratar arabiska, ibland säger de till 

mig att jag är jätte duktigt och då blir jag glad. Om jag är arg på min bror så säger jag saker 

på arabiska så att de andra inte förstår. Då blir de inte glada, men sen i skolan, om jag är 

arg  eller glad så brukar jag alltid säga på svenska.” 
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John: ”Ibland när jag är ledsen eller arg, när jag pratar med mamma och pappa då säger 

jag oftast på urdu och sen när jag är i skolan då brukar jag säga på svenska”. 

Dina: ”Båda två. Ibland på svenska och ibland på mitt modersmål. Ibland när jag är i skolan 

brukar jag säga typ nåt ord på mitt modersmål när jag är arg.” 

Som jag tidigare har nämnt refererar Einarsson till Grosjean (1994, s 97.) att när man 

uttrycker sina känslor då man är trött, glad eller ledsen aktualiseras oftast första språket. 

Utifrån de svaren som jag har fått under intervjun uttrycker dessa barn oftast känslor på sitt 

modersmål då de talar med sina föräldrar, om de är arga eller ledsna och använder svenska i 

skolan då de pratar med sin lärare, eller vill uttrycka sina känslor och då är det nödvändigt att 

tala svenska..  

Intervjuaren: Vad är bra/dåligt med att kunna två språk? 

När det gäller fördelar med tvåspråkighet tycker alla sex barn att det är bra att kunna två 

språk. När de talar med någon som inte kan deras modersmål kan de använda sig av svenska. 

Sarah tycker däremot att en nackdel är att det ibland kan vara lite jobbigt då hon förstår alla 

begrepp. 

Simona: ”Jag tycker att det är bra för att om någon inte fattar svenska då pratar jag 

arabiska. Det är kul att kunna prata två språk, ibland jag bara blandar. Mamma och pappa 

säger till mig att det är bra att kunna två språk, de säger också att jag kommer att lära mig 

ännu fler språk när jag blir äldre, för i skolan har man engelska, tyska. och när jag åker 

utomlands kan jag då det språket”. 

Sarah: ”Det är bra för att vad heter det för att ibland när några pratar, vad heter 

det..arabiska, när de behöver hjälp från mitt land, min kusin hon bor där. När hon behöver 

hjälp, jag förklarar för henne vad det är. Hon bodde här först. Jag brukar hjälpa henne med 

både svenska och arabiska, hon förstår lite svenska”. 

Intervjuaren: Finns det något dåligt med att kunna två språk? 

Sarah: ”Det är jobbigt. För man kan inte förklara för någon hur det är. Ibland, det fanns 

några ord på arabiska som inte jag fattar, men de andra orden, resten kan jag.”  
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Som jag tidigare har nämnt refererar Einarsson (2004) vidare till Grosjean (1994) att en av 

fördelarna är att tvåspråkiga kan kommunicera med folk som kan olika språk och har en 

annan kultur. Många tvåspråkiga talare tycker att vara tvåspråkig ger dem ett vidare 

perspektiv på livet, de har lättare att lära sig nya språk, söka fler jobb etc. när det gäller 

nackdelar menar han att dessa är färre och några av dem kan vara att man blandar språken 

omedvetet.  

Intervjuaren: Förekommer det svåra ord under lektionen som du inte förstår? Vad gör 

du om du inte förstår? Frågar du kompisar/läraren? 

De intervjuade barnen klarar sig bra i undervisningen men dock kan det ibland förekomma 

svåra begrepp som de inte vet vad dessa begrepp betyder och då brukar de fråga läraren eller 

ibland klasskrameter som sitter bredvid. 

Sarah: ”Jag förstår allt, men ibland förstår jag inte alla ord. Jag brukar säga till fröken, och 

hon förklarar igen och då förstår jag. Ibland om jag inte orkar gå fram och fråga då frågar 

jag min kompis som sitter bredvid mig, för hon kan också prata arabiska, men det är bara 

ibland för att jag tycker om att prata bara svenska på lektionen för att fröken och alla andra 

pratar svenska”. 

John: ”Nej, jag förstår allt. Aså ibland brukar jag fråga min kusin som sitter bredvid mig, om 

jag t.ex. inte förstår hur vi ska göra uppgiften, vi hjälper varandra. Ibland pratar vi urdu med 

varandra på lektionen, och vi få prata urdu, men bara när vi ska göra nån uppgift eller hjälpa 

varandra, annars pratar vi svenska på lektionen.” 

Baker (1996) menar att barnet har tillräcklig hjärnkapacitet för att lära sig två eller flera språk, 

men det är sannolikt att ett tvåspråkigt barn inte kommer att ha lika stort ordförråd som det 

enspråkiga barnet har men att i allmänhet överstiger ett barns totala ordförråd i två språk i hög 

grad det ordförrådet det enspråkiga barnet har (Baker 1996, s. 86-87). 

Intervjuaren: Brukar du blanda svenska och ditt modersmål, i så fall varför? 

Alla barn som jag har intervjuat kodväxlar mellan språken, vissa mer än andra, men det är 

tydligt att kodväxling förekommer. På frågan varför de kodväxlar svarar barnen att de 

behöver det, ibland kan de inte ordet på ena språket och blir det lättare att de lägger till det 
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andra språket för att kunna komma fram till det man vill säga. 

Simona: ”Jaa, ibland blandar jag för jag är bättre på svenska än arabiska. och om jag inte 

kan något ord på arabiska då säger jag på svenska, och då säger översätter mina föräldrar 

ordet på arabiska så att jag lär mig. Jag blandar ibland för att jag måste, men annars vill 

mina föräldrar att jag bara pratar ett språk, de gillar inte blandningar”. 

John: ”Jaa,  jag blandar mycket då jag pratar med mina syskon eller kusiner,  för det händer 

ofta att någon inte kan ordet på svenska eller urdu och då måste vi blanda för att personen 

ska förstå. och ibland glömmer jag att jag blandar, men mest blandar jag när jag är hemma, 

och lite med min kusin i skolan då nån av oss behöver hjälp och ibland blandar vi mellan 

svenska och urdu för att det blir lättare att förklara”. 

Intervjuaren: Blandar du språken på lektionen? 

Simona: ”Ja, men det är bara ibland nåt ord som jag blandar.  

Eddie: Jaa, jag brukar blanda ibland. Men jag gör det för att det är ibland lättare, men då 

blandar jag med nån som kan mitt modersmål, för att fröken kan ju inte. 

Att kodväxla mellan språken är helt vanligt bland tvåspråkiga barn. Baker (1996, s.81) menar 

att språkblandning kan ge resultat, om barnet inte kan förklara något på det ena språket kan 

han/hon använda sig av det andra språket för att den andra personen ska kunna förstå.  

När det gäller barn kan det ibland vara lättare för dem att uttrycka sig på majoritetsspråket än 

minoritetsspråket eftersom man är mest i kontakt med det språket. Men oftast sker 

kodväxlingen omedvetet eller spontant, att man är också van att kodväxla mellan språken (se 

”observation kodväxling och tvåspråkighet”). 

Intervjuaren: Har du modersmålsundervisning i skolan?  

Ingen av de intervjuade barnen har modersmålsundervisning. Alla barn hade positiva 

uppfattningar om modersmålsundervisning. På frågan om de skulle vilja ha modersmål 

svarade alla barnen att de vill bli bättre på sitt modersmål, kunna läsa, skriva samt utveckla 

språket till att bli ännu bättre på att tala sitt modersmål.  
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Sarah: ”Nej. Jag hade men har inte det nu. En tjej kom sen hon skrev mitt namn, sen kom hon 

inte tillbaka. Men jag hade när jag gick i 6-årsgruppen. Ibland var det svårt för jag kunde 

inte prata så bra arabiska, det var svåra ord som jag inte förstod.” 

Intervjuaren: Skulle du vilja ha modersmål i skolan? 

Sarah: ”Ja. Jag vill bli bättre på arabiska” 

John: ”Nej, men jag vill ha det. Jag vill bli bättre på att läsa på mitt hemspråk, för jag vill 

kunna läsa bibeln som är på vårt språk. Och sen vill jag prata lika bra som mina kusiner som 

bor i Indien. De kan bättre än mig. Ibland när jag åker dit då brukar jag lära de några 

svenska ord, och de tycker att svenska låter konstigt”. 

Alla barn som har ett annat modersmål än svenska ska ha rätt till modersmålsundersvisning. 

Skolverket(2002) skriver att det är viktigt att individen får stöd för att stärka sitt modersmål 

samt uppmuntran till att gå vidare med mer fördjupning av olika språk till nya kompetenser. 

Stärkta språkkunskaper gör det möjligt för en att fungera i ett mångkulturellt samhälle, samt 

att ökade kunskaper bidrar till förståelse för nya kulturer, värderingar och tankesätt. 

11. Diskussion/slutsats 

Här kommer jag att diskutera och dra slutsatser utifrån det redovisade resultatet ovanför, samt 

svara på mina följd- och huvudfråga.  

Kodväxlar de intervjuade barnen mellan svenska och modersmålet på lektionen?   

När det gäller tvåspråkighet har det ibland varit svårt att märka om dessa barn är tvåspråkiga. 

De var duktiga i svenska, och använde sig inte lika mycket av sitt modersmål som jag hade 

förväntat mig, även om de flesta talar samma språk. Utifrån observationer framkommer det att 

barnen ibland använder sig av både svenska och sitt modersmål på lektionen. Barnen får 

använda eller hjälpa varandra på sitt modersmål vid behov. Att kodväxla mellan språken 

tycker de är en fördel, då de är i behov av det och ibland känner att de måste kodväxla då de 

inte alltid kan alla begrepp på svenska respektive modersmålet. Anledningen till varför barnen 

inte använder sitt andra språk i större utsträckning i skolan kan beror på (vilket jag också 

upplevde under observationerna) att barnen klarar sig ganska bra i undervisningen, är duktiga 
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i svenska och tycker att svenska är deras starkaste språk. Som jag tidigare har nämnt så menar 

Baker (1996) i och med att barnen använder sina två språk i olika situationer och 

sammanhang barnen blir duktigare i antingen det ena eller det andra språket, eftersom de 

upplever förändringar i familjens geografiska och socioekonomiska rörelse, vänner, skolan. 

Men då och då kan det förekomma nya svåra begrepp som barnen inte förstår och då frågar de 

läraren och ibland sina kompisar, eller kusin som Simon ibland tar hjälp av. Att växla mellan 

två språk ser kanske många som något negativt, som det har varit förr. Men att kunna tala två 

språk, att kunna låna ord från det ena språket till den andra är en fördel för att kunna klara sig 

i en konversation. Ladberg (1996) menar att dessa språk stöder varandra och ju mer barnet får 

möjlighet att fortsätta utveckla sitt eller sina tidigare språk desto bättre kommer det att bli för 

det nya språket. I och med att barnen kodväxlar ibland med sina föräldrar brukar de förklara 

för barnet hur man säger det på språket som barnet inte kunde utrycka sig på, så att barnet lär 

sig begreppet även i båda språken.  

Hur kan lärarna/föräldrarna genom undervisningen hjälpa och uppmuntra barnen till 

utveckling av deras tvåspråkighet? 

Hur barn tar till sig kunskaper och utvecklar två språk samtidigt varierar från barn till barn, 

alla barn ligger på olika språk- och kunskapsnivå. Vissa lär sig snabbt men för andra krävs det 

lite mer tid. Enligt läraren i klassen där jag utförde min undersökning strävar de att jobba 

utifrån individanpassad undervisning, där de ska ta hänsyn till varje barn individuellt. Att 

undervisningen inte är individanpassad (se M. Özmen uppsats) verkar inte tas illa upp av 

barnen. Detta kan bero på att barnen inte förstår/ vet andra sätt som undervisningen kan se ut 

på, eller att de och föräldrarna är nöjda med den nuvarande undervisningsmetoden som 

läraren utgår ifrån. Dock kan man som lärare stimulera barnen tvåspråkighet genom t.ex. att 

läsa böcker som har anknytning till barnens ursprung eller erfarenheter, som läraren gjorde 

med dessa barn då hon läste boken ”Zahra och det gömda barnet”. Som jag tidigare har 

påpekat menar Ladberg (1996) att man jobbar utifrån barnens erfarenheter uppnår man viktiga 

saker såsom att barnens bakgrund, språk och kunskaper blir värdefulla vilket även stärker 

språkkänslan och självförtroendet. 

Genom att barnen känner igen sig och sin egen eller kamratens kultur kommer de att känna 

större gemenskap samt väcka ännu mer interesse för andra kulturer. Detta stärker barnens 



 

 

32 

 

identitet och självkänsla då deras ”identitet” framgår som någonting positivt. Dock är det 

viktigt att välja rätt bok så att inte någon kan känna sig nedtryckt. Att det framkommer 

någonting i boken om en kultur/land som andra barnen kan använda mot någon klasskamrat, 

kan få den att må dåligt, eller skämmas över sitt ursprung. I exemplet i observationerna har 

läraren använt sig av en boken ”Zahra och det gömda barnet” som fick positiva reaktioner av 

barnen vilket väckte ännu mer intresse för boken.  

Ett annat bra exempel från observationerna är att läraren tillåter barnen att använda sitt andra 

språk om de behöver det. Detta gör att barnen kan hjälpas åt och att de kan se på sin 

tvåspråkighet som någonting nyttigt. Dock kan detta vara problematiskt då barnen kan 

använda sitt andra språk i andra syften än rent undervisningsmässigt. Speciellt i blandade 

klasser kan vissa barn känna sig utanför då de inte förstår vad de andra barnen säger. Detta 

har dock inte framkommit i min undersökning. 

Det kan bero på att alla barnen är tvåspråkiga och att de flesta talar samma språk i denna klass 

samt att de vet att de får använda sitt modersmål bara i syfte med någon uppgift som de ska 

göra eller då de behöver ha förklaring för.  

Familjen har stor påverkan på barnens språkutveckling samt att barnen ska kunna behärska 

båda språken. Som förälder ska man se till att barnet inte utesluter det ena språket och att t.ex. 

bara tala svenska hemma, fast har ett annat modersmål eller tvärtom.  Baker (1996) beskriver 

att hemmet är en av de viktiga faktorerna för barnens språkutveckling. Och om hemmet har en 

uppmuntrande, stimulerande språkmiljö och positiv atmosfär kommer framväxten av de båda 

språken att gå bra, detta kan dock ske långsamt. Likaså är det viktigt att barnet själva ska ha 

en positiv uppfattning om båda språken. Självklart kan man tala majoritetsspråket hemma om 

man inte har det som modersmål, men för den tvåspråkige kan ett av språken kännas mer 

naturligt och mer enkelt att använda i vardagen. De intervjuade barnen talar mest sitt 

modersmål hemma, vilket föräldrarna uppmuntrar de till för inte glömma modersmålet.  

Båda språken utvecklas varje dag men svenska som är ett majoritetsspråk utvecklas mer än 

modersmålet, då barnen får all undervisning på svenska. Men för att utveckla och även bli 

bättre på sitt modersmål har alla barn rätt till modersmålsundervisning, där barnet får 

möjlighet att utveckla modersmålet som är en del av barnets identitet. Det som kan upplevas 
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lite konstigt är att ingen av dessa barn har fortfarande inte kommit igång med modersmåls 

undervisningen. Speciellt när barnen starkt uttrycker att de skulle vilja ha det och att de vill 

lära sig mer. Detta är självklart någonting som skolan behöver jobba med. 

Förstår barnen innebörden av sin tvåspråkighet och i så fall vilka fördelar respektive 

nackdelar finns de enligt dem? 

När det gäller barnens tvåspråkighet har jag kommit fram till att alla sex intervjuade barn är 

stolta över att kunna tala två olika språk. Även utifrån mina observationer kan jag säga att det 

gäller i stort sätt alla barn i klassen. Dock framkommer det att barnen anser att svenska är 

deras starkaste språk men att de använder sig mest av modersmålet då de uttrycker sina 

känslor, som t.ex. då de är ledsna, glada eller arga.   Även Einarsson (2006) hänvisar till 

Grosjean (1994) där han påpekar att när man uttrycker sina känslor, om man är arg, ledsen, 

upprörd eller trött aktualiseras oftast förstaspråket, eller det språket som är personens 

känslospråk. De intervjuade barnen säger att de mest uttrycker sina känslor på modersmålet 

fast de menar att svenska är deras starkaste språk. Detta kan bero på att dessa barn talar mest 

modersmålet hemma och har blivit vana att även använda det språket när de uttrycker sina 

känslor. Däremot menar de att i skolan uttrycker de sina känslor på svenska vilket är en 

självklarhet då alla i klassen inte har samma modersmål. I detta fall kan man konstatera att de 

intervjuade barnen anpassar efter omgivningen och personer till att uttrycka sina känslor. 

Deras känslospråk är alltså både svenska och modersmålet.  

I skolan talar de svenska vilket gör att de kommer mer i kontakt med svenska då all 

undervisning sker på svenska. Modersmål förknippar de oftast med hemmet och föräldrarna. 

Trots deras låga ålder verkar det som att de förstår innebörden av tvåspråkighet. De menar att 

kunna två språk innebär för dem att de har två olika språk som de använder sig av och de 

förknippar tvåspråkighet med bakgrund, att de kommer från två länder.  

Barnen ser positivt på tvåspråkigheten och menar att de kan prata modersmålet med sina 

släktingar när de reser till hemlandet. Annat som barnen menar är att om de inte kan uttrycka 

sig på ena språket, kan de ta hjälp av det andra. Med andra ord finns det större chans att man 

blir förstådd när man kan använda två språk. Detta stämmer med Bakers (1996) teori där han 

menar att fördelen med tvåspråkighet är att personen kan uppleva två eller flera kulturer. 
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Detta stämmer med barnens syn på sin tvåspråkighet och det kan förklaras att de redan från 

barnsben lär sig sin andra kultur genom sina föräldrar och släktingar. 

När jag frågade barnen om det finns nackdelar med att vara tvåspråkig svarar de direkt att det 

inte finns några. De ser bara positivt på tvåspråkighet då de kompletterar modersmålet och 

svenska med varandra. Men det visade sig att två utav barnen tycker att det ibland kan vara 

lite jobbigt då de inte kan skriva samt inte kan alla begrepp på modersmålet. Barnen menar 

även att fördelen med att vara tvåspråkig är att kunna använda sitt modersmål när de åker till 

sitt hemland då de kommunicerar med släktingar som inte förstår svenska. Föräldrarna 

uppmuntrar barnen att vara tvåspråkig är en fördel, vilket även författarna i tidigare forskning 

har kommit fram till. De har använt sig endast utav intervjuer där de har intervjuat åtta elever 

på två olika skolor. 

Tvåspråkiga barn har möjlighet att välja mellan språk. Den vanliga tanken av barn med annat 

ursprung än svensk, är att de talar sitt modersmål hemma och svenska utanför hemmet, 

beskriver Håkansson (2003). Denna teori stämmer inte med det jag har kommit fram till i min 

undersökning där de intervjuade barnen talar mest modersmålet hemma med sina föräldrar, 

men att de även talar svenska med sina syskon, kusiner osv.  Att vara tvåspråkig är en fördel 

tycker jag. Man har möjlighet att använda sig av båda språken i olika situationer och 

sammanhang. Att jag själv är tvåspråkig och att jag gjorde min undersökning med tvåspråkiga 

barn har varit givande för mig som blivande lärare, där jag fick en djupare förståelse samt 

idéer om hur jag själv kan jobba med tvåspråkiga barn. I min undersökning har jag försökt 

vara neutral men i tanke på att jag själv är tvåspråkig har jag ibland velat lägga mig i och dela 

mina erfarenheter/åsikter.  

När det gäller generalisering är det möjligt att utifrån denna studie dra slutsatser för hela den 

klassen och till och med hela skolan. Dock blir det svårare att dra generella slutsatser för alla 

de tvåspråkiga barnen i landet. Då denna klass är beläggen i en förort och majoriteten av 

eleverna är tvåspråkiga kan man inte jämföra dessa elever med elever som kanske bor i 

storstaden och är tvåspråkiga, då det kan förekomma demogeografiska och kulturella 

skillnader. Dock skulle det mycket möjligt kunna vara att man skulle få samma resultat om 

man gjorde samma undersökning i en annan förort i Sverige, t.ex. Rinkeby då klasserna består 

av elever med samma bakgrund.  
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12. Vidare forskning  

Som jag tidigare har nämnt har jag utfört min undersökning under en två veckors period. I och 

med att tiden var begränsad har jag då valt att endast intervjua sex barn och p.g.a. 

tidsbegränsningen har det varit lite svårt att fördjupa mig mer i min undersökning. 

Eftersom jag bara har fokuserat mig på sex av de 24 barnen hade det i nästa undersökning 

varit intressant att intervjua ännu fler barn, för att kunna ta reda på hur majoriteten av de 

tvåspråkiga eleverna upplever sin tvåspråkighet, om det finns för- och nackdelar med 

tvåspråkighet. Annat som skulle vara intressant och givande skulle nog vara att observera dem 

även kanske hemma där man kan få en bredare överblick av barnens tvåspråkighet. 

Något annat som även skulle vara intressant att undersöka är modersmålsundervisning (vilket 

de intervjuade barnen inte hade i min undersökning), att följa med barnen och även där 

observera för att få en större inblick på deras kunskaper i modersmålet och se konkreta 

exemplar på deras tyckande om modersmålet, om de tycker att det är intressant eller tråkigt 

med modersmålsundervisning.  
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13. Sammanfattning  

Titel: Förstår barnen innebörden av sin tvåspråkighet och i så fall vilka fördelar 

respektive nackdelar finns det enligt de? 

Typ: Examensarbete i lärarutbildning, Utbildningsvetenskap yngre åldrar HT09 

Skriven av: Mirsada Lemes  

Handledare: Kamilla György Ullholm 

Examinator: Maria Borgström 

Nyckelbegrepp: Tvåspråkighet, språkutveckling och kodväxling  

Denna undersökning har som syfte att ta reda på utifrån barnens perspektiv hur de använder 

samt om de förstår innebörden med sin tvåspråkighet. Undersökningen skall ge en djupare 

förståelse kring ämnet samt att få en bredare överblick om vad barnen tycker om 

tvåspråkighet, om det finns för- och nackdelar med att kunna tvåspråk sam hur 

lärarna/föräldrarna kan stimulera deras lärande. Alla barn i denna klass är tvåspråkiga, har 

alltså annat modersmål än svenska. Alla är födda i Sverige men har föräldrar som 

ursprungligen kommer från/ är födda i andra länder förutom en som har mamma som är född i 

Sverige men ursprung från annat land. I min undersökning har jag valt att använda mig av 

kvalitativa metoder där jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer och icke deltagande 

observationer.  

Utifrån mina observationer och intervjuer har jag kommit fram till att barnen tycker att vara 

tvåspråkig är bra, de menar att det inte finns några nackdelar med detta förutom att det ibland 

kan vara lite jobbigt då någon inte förstår. Annat som de tycker är bra med tvåspråkighet är att 

man kan använda de språken beroende på vart man befinner sig, om de åker till sitt hemland 

talar de sitt modermål med folk, släktingar eftersom de inte förstår svenska. Samt att de ibland 

har behov av sitt modersmål under lektionstillfälle då de inte förstår något ord, eller när de 

jobbar ihop med någon som talar samma språk att de ibland talar det språket eftersom det blir 

lättare att förklara och förstå. Att man är tvåspråkig har förr ansets vara något negativt men 

med tiden har detta i sin tur förändrats. Idag har det blivit allt vanligare att vara två- eller 

flerspråkig, ju fler språk du kan desto bättre kan du klara dig i samhällt då du kan växla 
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mellan språken. Att kunna två språk ger individen en bredare kulturell erfarenhet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Vilket språk talar du mest hemma, svenska eller ditt modersmål? 

2. Att du kan tala två språk, vad betyder det för dig? 

3. Vilket språk förstår/kan du bäst, svenska eller ditt modersmål?  

4. Är det lättare att beskriva dina känslor (om du är glad/ledsen) på svenska eller ditt 

modersmål? 

5. Vad är bra/dåligt med att kunna två språk? 

6. Finns det något dåligt med att kunna två språk? 

7. Förekommer det svåra ord under lektionen som du inte förstår? Vad gör du om du inte 

förstår? Frågar du kompisar/läraren? 

8. Brukar du blanda svenska och ditt modersmål, i så fall varför? 

9. Blandar du språken på lektionen? 

10. Har du modersmål i skolan? Går du på modersmåls undervisning? 

11. Skulle du vilja ha modersmål i skolan? 
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Bilaga 2 

 Hej! 

Jag heter Mirsada Lemes och jag studerar till lågstadielärare, sista terminen på Södertörns 

högskola. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om tvåspråkighet. Syftet med 

undersökningen är att utifrån barnens perspektiv ta reda på hur de använder samt om de 

förstår innebörden med sin tvåspråkighet. Undersökningen skall ge en djupare förståelse kring 

ämnet samt att få en bredare överblick om vad barnen tycker om tvåspråkighet, om det finns 

för- och nackdelar med att kunna tvåspråk sam hur lärarna/föräldrarna kan stimulera deras 

lärande. För att kunna ta reda på detta så måste jag att observera hela klassen, samt att jag 

kommer att göra intervjuer med bara några av dem. För att kunna observera och göra intervju 

med barnen behöver jag ert tillstånd. I mitt arbete kommer jag inte att nämna barnens namn, 

de kommer att bli anonyma, och det är helt frivilligt att delta i undersökningen.  Intervju 

frågorna är väldigt enkla att svara på.  

Mitt barn får delta i undersökningen 

JA  NEJ 

  

 

Barnets namn.:__________________________________ 

 

Om ni har några frågor kan ni nå mig på nr: _______________ 

 

Jag är väldigt tacksam för ert och barnets samarbete.  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, Mirsada Lemes 


