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Dagens Sverige är mångkulturellt och flerspråkigt således även förskolan. Detta gör att 
kunskap om hur man som pedagog samt tvåspråkig förälder på bästa sätt ska stimulera 
och utveckla tvåspråkiga barns språkutveckling viktiga och nödvändiga vilket också 
utgör syftet med denna undersökning. Det ska vara möjligt för det tvåspråkiga barnet 
att utveckla alla sina språk, dvs. både svenska och modersmålet. Därför ska förskolan 
vara ett komplement till hemmet. 
 
Metoden har varit att intervjua pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med 
tvåspråkiga barn samt att intervjua tvåspråkiga föräldrar. 
 
Pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn har oftast skaffat sig kunskaper på egen 
hand genom lång arbetserfarenhet. Slutsatsen blev även att man idag prioriterar 
tvåspråkiga barns modersmål i högre grad än tidigare i förskolan men modersmålets 
status behövs öka ytterligare så att verkligheten blir som sådant att man på modersmål 
ser som tvåspråkiga barns rättighet. 
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1. Inledning 

 
Den här uppsatsen handlar om pedagogers arbete i förskolan för att befrämja tvåspråkiga 

barns språkutveckling. Mitt syfte med arbetet är att undersöka vilka metoder som lämpar sig 

bäst i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling i förskolan och hemmet. Jag kommer 

även att uppmärksamma utvecklingen av det tvåspråkiga barnet och vilka kunskaper behövs 

från pedagogens sida för att kunna stimulera och vidare utveckla dessa barns språk. Valet av 

ämne har varit lite av en självklarhet för mig eftersom jag själv är tvåspråkig, d.v.s. har ett 

annat modersmål än svenska vilket i sin tur leder till att jag så småningom kommer både att 

möta i mitt yrkesliv och själv uppfostra barn vars modersmål inte är svenska.  

 

Idag är det svenska samhället mångkulturellt vilket återspeglas även i våra förskolor. Enligt 

Myndigheten för skolutveckling (2004) är 13 till 15 procent av barnen i förskolan 

tvåspråkiga, dvs. har ett annat modersmål än svenska. Därför är det nödvändigt att man som 

pedagog har kunskap om och förståelse för vad det innebär att vara två-/flerspråkig. De barn 

som är på väg att bli tvåspråkiga kommer att behöva en hel del hjälp och stöd i sin 

språkutveckling av både sina föräldrar men även sina pedagoger som utgör en stor del av 

dessa barns vardag. Vikten av att föräldrar med ett annat hemspråk än svenska talar och lär 

sina barn deras modersmål har jag alltid vetat och sett som en självklarhet. Tyvärr har det 

många gånger visat sig att det inte är lika självklart för andra tvåspråkiga. Det finns 

invandrarföräldrar som är utav den åsikten att deras barn inte behöver kunna det språket som 

talas i deras hemländer och tror att de gör sina barn en tjänst när de inte lär ut sitt modersmål 

och uppmuntrar barnen att bara prata svenska. Även detta ser jag som en del i förskolans 

arbete med att främja tvåspråkiga barns språkutveckling, med andra ord att pedagoger även 

informerar föräldrar om vikten av att kunna sitt modersmål och alla fördelar detta för med sig 

för deras barns språkutveckling även i det svenska språket. Enligt Skolverkets allmänna råd 

(2005) är det viktigt att kommuner verkar för att arbete i förskolor präglas av ett 

interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång. De barn med annat 

modersmål som ges möjlighet att utveckla sina båda språk får lättare att nå en kvalificerad 

tvåspråkighet som vuxna. Barn i förskoleåldern har behov att lära varierat och i mångfaldiga 

former vilket gör det lättare att även utveckla språket.  
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1.1 Vad står det i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 om tvåspråkiga 

barns språkutveckling? 

 

Barns språk, lärande och identitet hänger nära samman. Därför förväntas förskolan prioritera 

språkutveckling hos barn och ta till vara barns nyfikenhet för att väcka intresse för den 

skriftspråkliga världen. Även i 1998 års Läroplan för förskolan Lpfö (2006) utgår man ifrån 

att barn med utländska föräldrar som får en möjlighet att utveckla sitt modersmål blir bättre 

på att i sin tur lära sig svenska och lättare tillgodogöra sig andra kunskaper än de som inte får 

det. Därför är det viktigt att de barnen ges möjlighet att utvecklas i båda språken, dvs. 

modersmålet och svenska. Ett av målen att sträva efter för barn med ett annat modersmål än 

svenska i förskolan är att de utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 2006, s.9). 

 

För att det målet lättare ska uppfyllas bör arbetslaget se till att det pedagogiska arbetet sker så 

att varje barn kan utvecklas efter sina förutsättningar. Arbetslaget skall arbeta med 

barngruppen på det sättet att barnen stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling 

samt att behov av särskilt stöd för de barnen som behöver det tillgodoses. För att bästa 

möjliga förutsättningar ska skapas för varje barn ska förskolan vara ett komplement till 

hemmet (Skolverket, 2006). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilken roll förskolan och 

hemmet spelar när det kommer till tvåspråkiga barns språkutveckling. Syftet är också att 

undersöka hur och vad förskolepedagoger samt föräldrar som är tvåspråkiga gör för att 

stimulera språkutveckling hos barn i förskoleåldern.  
  
Mina frågeställningar är: 

• Vad bör man som pedagog veta om tvåspråkighet? 

• Hur språkutvecklas det tvåspråkiga barnet?  

• Hur ska man jobba med de tvåspråkiga barnen på förskolan? 

• Hur ska föräldrar till tvåspråkiga barn göra för att underlätta deras språkutveckling? 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

 
I detta kapitel behandlas vad som står i litteraturen när det kommer till mina syften och 

frågeställningar. Definitioner av tvåspråkighet och modersmål tas bl.a. upp samt vad Lpfö 98 

uppmanar när det gäller tvåspråkiga barn. Man får även veta om tvåspråkighetsforskningens 

bakgrund och utvecklandet av det tvåspråkiga barnet. Litteraturgenomgången avslutas med 

vilken roll förskolan och å andra sidan hemmet har i utvecklandet av det tvåspråkiga barnet.  

 

3.1 Tvåspråkighet 

 

Det finns många olika sätt att definiera och förklara begreppet tvåspråkighet. Fenomenet 

tvåspråkighet är något relativt och svårtdefinierat. Som forskare använder man sig av den 

definition som passar in i det han eller hon forskar kring och beroende på det syfte som ska 

uppfyllas med forskningen. Tvåspråkigheten kan betraktas som egenskap hos en individ men 

också som ett fenomen i ett samhälle. Vanligtvis syftar definitionen på individer. Det finns 

ingen allmänt godkänd definition (Skutnabb-Kangas, 1981). Harding och Riley (2003)  

beskriver tvåspråkighet som något som börjar när en individ kan konstruera fullständiga och 

meningsfulla meningar på ett främmande språk. 

 

Enligt Rontu (2005) är ett barn tvåspråkigt när han/hon klarar av att kommunicera i en miljö 

där andra talar två olika språk med barnet. Det finns två olika sätt på vilka ett barn kan bli 

tvåspråkigt. Om den tvåspråkiga utvecklingen sker genom att två språk stimuleras före tre års 

ålder pratar man om simultan tvåspråkighet. Om barnets andra språk stimuleras först efter tre 

års ålder handlar det om successiv tvåspråkighet.  

 

Hansegård (1974) menar att flerspråkighet i princip inte skiljer sig från tvåspråkighet därför 

väljer jag att i mitt examensarbete använda mig av begreppet tvåspråkighet även när det 

gäller flerspråkiga barn och barn vars föräldrar talar olika modersmål.   
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3.2 Modersmål 

 

Skutnabb-Kangas (1981) använder sig av fyra olika kriterier genom vilka hon förklarar 

begreppet modersmål. Kriterierna som påverkar definitionen av modersmålet är en individs 

ursprung, kompetens, funktion och attityder.  

 

Om man väljer att förklara ordet modersmål genom att påstå att det är det språk som modern 

talar definierar man det genom att titta på ursprung. Om man istället kallar modersmålet för 

det språk man behärskar bäst är det en individs kompetens man går efter. Sociolingvisterna 

definierar modersmålet efter funktion. Då är modersmålet det språk som hon/han använder 

mest. Om ens modersmål är istället det språk som man identifierar sig med går man efter den 

sociopsykologiska definitionen av ordet där kriteriet är attityder (Skutnabb-Kangas, 1981, 

s.22,23). 

 

I litteraturen som handlar om tvåspråkighet använder forskare ofta termen förstaspråk i 

stället för modersmål. Och då menar man det språk som ett barn lär sig först innan andra 

språk presenteras för barnet. Om flera språk utvecklas samtidigt talar man om flera 

förstaspråk (Forsell, 2005). 

 

 

3.3 Tvåspråkighetsforsknings bakgrund 

 

Calderon (2004) hävdar att många människor som växer upp i Sverige ser tvåspråkighet som 

något sällsynt och enspråkighet som det ”normala”. De länder i världen där alla invånare 

talar ett och samma språk utgör dock undantag snarare än regel. I de allra flesta stater i 

världen är människor två- eller flerspråkiga. Sveriges invånare som har ett annat modersmål 

än svenska har flyttat hit från i stort sett alla delar av världen. Det finns omkring en och en 

halv miljon människor i Sverige med ett annat modersmål. De flesta som har invandrat under 

1950- och 60-talet kom från Sydeuropa och Finland som arbetskraft. Under 1970 talet kom 

det nya invandrare och flyktingar och då från Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien. I 
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samband med Balkankriget år 1992 och in på 2000 talet kom den nya vågen av flyktingar till 

Sverige (Calderon, 2004). 

 

Sverige var alltså i ovanligt hög grad enspråkigt innan den stora arbetskraftsinvandringen, 

vilket delvis kan förklara den allmänna okunnigheten när det talas om olika aspekter rörande 

tvåspråkighet och detta även bland pedagoger och högutbildade. På grund av ökande globala 

kontakter mellan språkgrupperna i dag ökar också behovet av tvåspråkiga individer. Detta 

gäller inte bara de ledande världsspråken utan färdigheter i alla språk (Hansegård, 1974). 

 

Minst vart fjärde barn som växer upp i dagens Sverige har sina rötter någon annanstans i 

världen. Antingen har de föräldrar som är födda utanför Sverige eller så är de själva det. 

Många utav de barn med ett annat modersmål som lever i Sverige lär sig svenska framförallt 

i förskolan. I dagens samhälle är det heller inte ovanligt med avdelningar på förskolan där de 

flesta eller alla barn har andra modersmål, detta är dock vanligare i storstäderna. I dag kan 

man i alla fall räkna med att det i de flesta förskolor kan finnas åtminstone några flerspråkiga 

barn. Calderon (2004) fortsätter vidare med att hävda att den svenska förskolan och skolan är 

flerspråkig och mångkulturell.  

 

Hansegård (1974) skriver att barn som är födda i miljöer där mer än ett språk används är i de 

flesta fall till att börja med enspråkiga. Åtminstone den tiden då dessa barns värld begränsas 

till den närmaste omgivningen, dvs. till bl.a. föräldrarna och syskonen. Detta gäller även barn 

som direkt efter födsel får konstant höra två språk talas runt om dem, exempelvis barn till 

föräldrar med olika modersmål. Det krävs tid för barn att förstå att det finns mer än ett språk.  

 

Amerikanen W. F. Leopold har tyska rötter och är den forskare som har gjort den hittills mest 

utförliga undersökningen av ett tvåspråkigt barns språkliga utveckling. Leopold har nämligen 

observerat och studerat sin egen dotter. Leopolds fru var engelskspråkig. När de två fick en 

dotter bestämde de sig för att hennes språkliga uppfostran skulle ske enligt principen en 

person - ett språk. Den principen innebär att samma person, i det här fallet vardera föräldern, 

alltid talar samma språk, dvs. sitt eget modersmål, till barn som utvecklas i miljön där flera 

språk används. Barnets språkliga och allmänna utveckling gynnas mest på detta sätt. Däremot 

har flera forskare kommit fram till att i de flesta fall dominerar ett av språken. Vilket också 

blev fallet med Leopolds dotter som hade en bättre behärskning av engelskan än tyskan. 
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Detta förklaras med att det vore mycket osannolikt för ett barn att få exakt femtio procent av 

sin språkliga kontakt med vartdera språket. Det föreligger ingen fullständig balans mellan de 

två språken som barnet växer upp med på grund av att barnet inte får precis lika mycket tid 

och närhet av båda föräldrar. Leopolds dotters småbarnsspråk dominerades således av ett av 

språken. Om man då skulle börja prata om vilket utav dessa två var hennes modersmål och 

luta sig mot de två definitioner av begreppet där det språket som man lär in först och 

behärskar bäst räknas som ens modersmål skulle det följaktligen betyda att engelska var det 

barnets modersmål. Å andra sidan finns det för få undersökningar av småbarns idiolekter, 

som är beteckningen för privat-, individualspråk med inslag av två- eller flerspråkighet för att 

kunna påstå någonting med absolut säkerhet (Hansegård, 1974). 

 

Flerspråkighet skiljer sig i princip inte från tvåspråkighet. Vilka definitioner som man vill gå 

efter bestäms lättast beroende på vad det är man vill diskutera eller behandla. Det som dock 

tycks vara typiskt för flerspråkighet är vissa interferensfenomen. De går ut på att språk 3 har 

benägenhet att i talakten hämma språk 2 och vice versa. Hämningen tycks vara särskilt stor 

då språken är snarlika. För det mesta behärskar man det ena språket bättre än det andra på 

vissa områden och i vissa avseenden eftersom man inte går igenom exakt samma erfarenheter 

på båda språken. Den franske professorn Ronjat pratade alltid franska med sin son och hans 

fru talade å andra sidan alltid sitt modersmål som var tyska med barnet. De upplevde i många 

år att pojken behärskade de båda språken lika bra. Det visade sig så småningom att 

behärskningen av de båda språken skiljdes åt. Det visade sig att franska var överlägset i den 

intellektuella funktionen medan tyska däremot dominerade i känslofunktionen hos honom 

(Hansegård, 1974). 

 

Trots att det under 1970-talet i Sverige storsatsades på att ge minoritetsbarn 

modersmålundervisning och stöd i skola och förskola spreds inte kunskaper och insikter om 

tvåspråkighet i någon stor utsträckning. I det då enkulturella och enspråkiga Sverige fick 

hemspråksundervisningen inte någon verklig möjlighet. Municio (1987) påstår att den i 

skolan fick sämre villkor än annan undervisning. Att så är fallet även i förskolan är Ladbers 

(2007) egna erfarenheter. År 1991 reducerades modersmålsstödet ner av myndigheterna. 

Förklaringen bakom detta var en sämre ekonomi. För att göra nedskärningarna legitima 

anvisades ofta till brister i undervisningen. Men de beläggande brister grundades just i att 

modersmålsundervisningen inte givits någon riktig möjlighet. Detta ledde till att det som från 
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början var ett ekonomiskt beslut blev till slut också en ideologisk signal. Trots forskning och 

vad praktiska erfarenheter visade började det talas om att hemspråk skulle stå i vägen för 

barnen att lära sig svenska. Den utspridda okunnigheten låg bakom de för få protester. När 

förståelsen och kunskapen saknas blir det lätt att få opinionen med sig. Hela den forskarkår i 

Sverige som besatt kunskaper om fenomenet tvåspråkighet protesterade dock gemensamt i 

Dagens Nyheter med debattartikeln ”invandrarbarnen offras”. Det rörde sig alltså om 

femtiotal forskare insatta i frågan som alla enades om att kunskaper i olika språk bara stärker 

varandra. Vid detta tillfälle påpekades också att ingen av deltagande språkforskarna var 

oense i debatten om undervisningens former huruvida det är bra med tvåspråkighet. Det som 

man var oenig om var däremot på vilket sätt den skulle bedrivas. Modersmål i förskolan har 

kommit att bli sedan mitten av 1990-talet en fråga om ”speciella” behov och något som sätts 

in när det finns särskilda behov till det som visar på att det inte längre betraktas som 

tvåspråkiga barns rättighet. De barn med annat modersmål som beräknas ha fått 

modersmålsstöd i förskolan var år 2002 bara 13 procent.  Som jämförelse kan man gå tillbaka 

till början av 1990-talet då siffran var 65 procent (Ladberg, 2007). 

 

Diskussionen om tvåspråkighet har i Sverige ofta lett till antingen - eller tänkande. Man har 

ofta tagit till olika uttryck i debatten så som halvspråkighet och Rinkebysvenska. 

Halvspråkighet var något som förklarades vara ett resultat av att möta flera språk samtidigt 

och Rinkebysvenska sågs som en symbol på dåliga språkkunskaper i stället för att tolkas som 

en språklig variant bland många andra. Trots allt pekar forskarna på det som många 

pedagoger upptäckt under årens lopp, det att kunskaper i olika språk inte motsätter sig utan 

stärker varandra (Ladberg, 2007). Exempelvis visar forskningen om samiska barns 

språkkunskaper att de barn som kunde samiska bra också kunde bättre svenska enligt 

Hyltenstam och Stroud (1991).  

 

Vilken syn man har på utbildning och språkundervisning i ett land samt den språkpolitik som 

råder påverkar användandet av ett minoritetsspråk positivt eller negativt. Ett lands 

sociokulturella, politiska och ekonomiska förhållanden står bakom det landets språkideologi 

och politik. Detta i sin tur påverkar individens motivation och utsikter att tillgodogöra sig ett 

andraspråk samt dessutom bevara sitt förstaspråk (Laaksonen, 1999). 
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Hur själva forskningen ser på tvåspråkighet har betydelse både för själva forskningen men 

likaså för den allmänna och politiska synen på tvåspråkighet i samhället.           

Tvåspråkighetsforskningen utövas inom flertal vetenskapsramar. Det är dock bara i Sverige 

man har ett speciellt centrum för tvåspråkighetsforskning där man har möjlighet att ta 

doktorsexamen i ämnet. Den lingvistiska institutionen är det stället där forskningen vanligtvis 

förläggs i andra länder (Laaksonen, 1999). 

 

Flera språk – fler möjligheter är skolverkets rapport från 2002 i vilken det slås fast att ett 

barns alla språk och tillgång till dessa så tidigt som möjligt främjar dess kognitiva, kunskaps- 

och identitetsutveckling. I rapporten lyfts tre viktiga aspekter på modersmålet: vad det 

betyder för identiteten, modersmålet som verktyg för lärande samt som ett av de språk barnet 

behöver. I samma rapport får man veta att det är endas 50 av landets kommuner som erbjuder 

modersmålstöd till vissa förskolebarn (Ladberg, 2007). 

 

3.4 Utveckling av det tvåspråkiga barnet 

 

Som nämnts tidigare skiljer man i huvudsak på två olika sätt när man pratar om hur barn blir 

tvåspråkiga, via simultan och successiv tvåspråkighet. Den simultana tvåspråkigheten finner 

man oftast hos barn vars föräldrar har olika modersmål vilket ofta leder till att de barnen lär 

sig två språk samtidigt, simultant. Enligt Svensson (1998) tillägnar sig barn den simultana 

tvåspråkigheten genom att de i ett första stadium blandar språken. Så småningom skiljer 

barnet språken åt men dessa influerar varandra i fråga om meningsbyggnad, val av ord, 

intonation och uttal. Innan barnen slutligen når balans mellan de två språken och snabbt kan 

skifta mellan språken går de in i en period som domineras utav ett av språken. Det finns dock 

inget säkert svar på hur tvåspråkiga barn blir medvetna om de båda språken i omgivningen 

men det antas att ju mer barnet lär sig om de båda språken desto snabbare kommer 

språkmedvetenheten in. Så småningom använder barnet sig också utav fonologiska signaler, 

dvs. det hör på uttalet vilket språk som gäller. För att barnet ska kunna tillägna sig sociala 

erfarenheter genom vardagliga situationer är det viktigt att de vuxna i barnets omgivning 

agerar som förebilder. Barnet ser och hör hur de vuxna i närheten använder sitt språk 

(Svensson, 1998). 
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Enligt Harding och Riley (2003) är successiv tvåspråkighet en av de vanligaste formerna av 

tvåspråkighet hos familjer som in- eller utvandrar. Ett annat vanligt skäl till successiv 

tvåspråkighet är att barn först lär sig föräldrarnas modersmål hemma för att så småningom 

introduceras och lära sig landets majoritetsspråk genom fler sociala kontakter, exempelvis 

när de börjar i förskolan. Svensson (1998) hänvisar till Grosjean (1982) och menar att ett 

vanligt mått på när den successiva tvåspråkigheten träder in är efter tre års ålder.  

 

Arnberg (2004) påstår att enligt forskarna är utvecklingen av varje tvåspråkigt barns språk 

densamma som hos ett enspråkigt barns språk och därför följer samma mönster. Om de två 

språken är strukturmässigt lika svåra kommer de att framträda samtidigt. Om en struktur 

däremot är lättare i det ena språket uppträder den innan, om den är svårare uppträder den 

senare, på samma sätt som för det enspråkiga barnet. Fastän utvecklingsmönstret hos de 

tvåspråkiga barnens båda språk liknar det hos enspråkiga barn är det inte givet att 

utvecklingstakten gör det. Detta går att förklaras med att omgivningen runt det tvåspråkiga 

barnet oftast föredrar det ena språket framför det andra vilket leder till att den ena språket 

utvecklas långsammare än för det enspråkiga barnet som lär sig detta språk först. Å andra 

sidan kan detta också resultera i att det uppstår något som kallas för interferens eller negativ 

transfer och är när det starkare språket inverkar på det svagare. Om däremot tvåspråkiga 

barns omgivning möjliggör lika stor kontakt med båda språken kan dessa problem undvikas. 

Kunskaper om tvåspråkigheten innebär också att man känner till termer som språkblandning 

och kodväxling. Språkblandning visar på att barnet ännu inte är medvetet om att det har två 

språk som det använder sig av och därför blandar två språk inom en och samma mening. När 

barnet börjar bli medvetet om att det har två språk börjar det med det som kallas för 

kodväxling. För att kunna befrämja tvåspråkiga barns språkutveckling när det gäller svenska 

krävs det kunskaper och medvetenhet om vilka effekter tvåspråkigheten har på 

talutvecklingen och inlärningen av majoritetsspråket (Arnberg, 2004). 

    

Vissa forskare har enligt Harding och Riley (2003) bl.a. undersökt tvåspråkighetens följder 

på intelligens, kognitiv utveckling, språk- och socialutveckling. För närvarande finns det inga 

undersökningar som övertygande visar på vare sig positiva eller negativa effekter av 

tvåspråkighet på barns intellektuella utveckling. De studier som visar på positiva och de som 

funnit negativa effekter har genomförts med barn vars bakgrund är mycket olika och det är 

väldigt viktigt att inse och ha i åtanke. Allmänt sett finner man de positiva effekterna i 
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undersökningar i vilka barnen kommer från majoritetsgruppen där barnen hade 

medelklassbakgrund och där tvåspråkighet sågs som ett val snarare än något nödvändigt. 

Omgivningens attityder, exempelvis hos lärare och klasskompisar var också en viktig faktor 

och var övervägande positiva gentemot barnens första språk även när de undervisades på ett 

andra språk. När barnen tillhörde en minoritetsgrupp där tvåspråkighet varit en nödvändighet 

i stället för ett val och kom från familjer med arbetarbakgrund och i vissa fall även 

invandrarbakgrund där majoritetsgrupps medlemmars, t.ex. lärarnas attityder var ambivalenta 

eller negativa gentemot minoritetsspråket visade undersökningarna på negativa effekter av 

tvåspråkighet på deras intellektuella utveckling. Skillnader av dessa slag har enligt många 

forskare troligen bidragit till att forskningsresultaten blivit motsägelsefulla (Harding och 

Riley, 2003). 

 

Flera forskare använder sig på senare tid enligt Arnberg (2004) inte av resultaten av 

intelligenstester för att undersöka tvåspråkighetens effekter utan har ändrat sin 

intresseinriktning mot att mäta huruvida barnets kognitiva utveckling påverkas av 

tvåspråkighet, d.v.s. hur vissa mentala processer som tänkande, problemlösningsförmåga, 

symboliseringsförmåga och begreppsbildning utvecklas hos barnet. Forskarna har således 

börjat intressera sig mer för karaktären av tvåspråkighetens effekter på intelligensen, snarare 

än bara huruvida effekterna är positiva eller negativa. Vidare hävdar Arnberg (2004) att flera 

forskningsresultat visar att två välutvecklade språk främjar divergent tänkande, vilket innebär 

att man kan inför ett problem tänka sig flera alternativa lösningar. Detta gör att tvåspråkiga, 

vars båda två språk är välutvecklade, i allmänhet är mer kreativa och flexibla än enspråkiga. 

Att se saker från olika perspektiv samt utrycka samma idéer på olika språk och därmed också 

på olika sätt är tvåspråkiga vana vid vilket kan vara en möjlig förklaring. Ifråga om kognitiv 

utveckling verkar den mest avgörande faktorn vara sättet på vilket barnet har fått utveckla sin 

tvåspråkighet. Jim Cummins, en kanadensisk forskare och på senare tid även allt fler andra 

forskare skiljer mellan subtraktiv och additiv tvåspråkighet och menar att den första, dvs. när 

ett andraspråk lärs på bekostnad av förstaspråket påverkar den kognitiva utvecklingen 

negativt medan s.k. additiv tvåspråkighet, dvs. när första- och andraspråket utvecklas 

samtidigt inverkar positivt på såväl barnets båda språks kunskapsnivå som barnets kognitiva 

prestationsförmågor (Arnberg, 2004). 
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Ett antal undersökningar har visat att enspråkiga har bättre prestationer när det kommer till 

ordförrådet och tillägnandet av vissa grammatiska delar i språket, exempelvis negationer, 

prepositioner och tempusmarkörer. Resultat hos de tvåspråkiga har dock inte varit sämre i 

fråga om språkets komplexitet och logik. Detta ter sig inte vara ett antagande utan anledning. 

Det kan krävas längre tid för tvåspråkiga barn att uppnå samma nivå som det enspråkiga 

barnet eftersom de tvåspråkiga ofta får mindre kontakt med vartdera språket. Enligt Ladberg 

(2007) är det önskvärt att framtida undersökningar anger under vilka förutsättningar språket 

lärdes in och hur gamla barnen som testas är. Det bör också nämnas att många 

undersökningar visar att det tvåspråkiga barnet så småningom hinner ikapp det enspråkiga 

när man väl ökar dess kontakt med språket. Tvåspråkighet har även visat sig vara en stor 

fördel senare i livet när man ska lära sig fler språk (Ladberg, 2007). 

 

Vid undersökningar som har behandlat tvåspråkigheten och dess effekter på barnets sociala 

utveckling har man stött på problem med att skilja tvåspråkighetens effekter från effekterna 

av andra faktorer. De eventuella positiva effekter som påvisats är nödvändigtvis inte tack 

vare tvåspråkigheten, utan snarare att tvåspråkiga barn får ta emot vissa positiva attityder från 

sina föräldrar när det gäller andra etniska grupper, speciellt flerspråkiga barn, barn vars 

föräldrar har olika modersmål. Även nyare forskning bekräftar de positiva effekterna för 

barnets sociala utveckling och beskriver tvåspråkiga som mer lyhörda samtalspartners, mer 

toleranta och flexibla i sitt handlande. Man har även funnit att en additiv tvåspråkig situation 

ökar barnets självförtroende och stärker en positiv identitets uppfattning (Arnberg, 2004). 

 

3.5 Förskolans roll i det tvåspråkiga barnets språkutveckling 

 

Det är i förskolan den viktiga grunden till flerspråkighet läggs enligt Calderon (2004).  

Förskolan behöver stödja barnens utveckling både i svenska och i familjens språk. Det krävs 

ett medvetet arbete både på förskolan och på ledningsnivå för ett bra språkstöd. Det bör 

därför skapas så bra språksituationer som möjligt i förskolan. På ledningen faller det däremot 

att skapa förutsättningar för ett bra arbete genom stöd till personalen, genomtänkt 

barnplacering samt genom organisation av grupperna. Personalen bör kontinuerligt utbildas i 

språk- och kulturfrågor och i språkstimulerande arbetssätt samt vägledning eller annan form 

av bearbetning av attityder som hämmar barnens möjligheter (Ladberg, 2007). 



 

 
13 

 

Ladberg (2007) lyfter fram tre särskilt viktiga uppgifter som pedagogen i förskolan har i 

fråga om språkbefrämjande och ser på dessa tre som hörnstenar som möjliggör 

framskridningen av den språkliga utvecklingen och menar att den vuxne skapar en atmosfär 

för språk, organiserar för språk samt ger barnen ett rikt inflöde av språk. Atmosfären är 

något av det avgörande för språkutvecklingen hos barn. Barn som leker i lugn och ro 

utvecklar även sitt språk. De ska uppmuntras att våga utrycka sig spontant men även hjälpa 

varandra med att utrycka sig. Uppmana barnen att förklara för varandra, leka med språken 

genom att t.ex. hälsa eller räkna på olika språk, jämföra ord på olika språk. Således görs 

språken till ett positivt samtalsämne. Även Nauclér (1988) menar att barnen då kan använda 

sina språk naturligt och växla språk efter behov, tala ett språk med en kamrat och växla till ett 

annat när en ny kamrat kommer in vilket är just det som barn i flerspråkiga miljöer naturligt 

gör. Ladberg (2007) fortsätter vidare med att hävda att det är ett pedagogiskt misslyckande 

om en grupp barn i en förskola endast håller sig till ett språk och visar bara på att barnen då 

inte är tillräckligt trygga att öppna sig mot sin omvärld. Man bör inte förbjuda språket utan 

arbeta med tryggheten. I förskolan formas barns världsbild. När vi vuxna ser till att flera 

språk talas, hörs och uppmärksammas ger vi barnen erfarenheten att detta är det självklara. 

Om vi inte gör det kommer barnen sakna den erfarenheten. Då vi aldrig frågar efter barnens 

eller föräldrarnas språk och kultur kan barnen få ett intryck att detta är oviktigt och inte värt 

att uppmärksammas vilket påverkar deras självbild. Även Calderon (2004) verkar vara av 

samma åsikt och menar att det kastas bort mycket tid om inte barnet känner sig tillfreds och 

accepterad med sitt språk och sin identitet i gruppen.  

 

Språkanvändning är i hög utsträckning en fråga om organisation. I förskolan handlar detta 

om att b.a. organisera tiden, rummet och grupperna. Enligt Ladberg (2007) är en av 

förskolans allra viktigaste pedagogiska frågor hur tiden under dagen används och hur den 

delas upp. Det karakteristiska för förskoleverksamheten menar hon är de ständiga avbrotten. 

Just när barnen kommer igång med en lek är det dags för samling eller något liknande. Att 

avbryta leken, fortsätter Ladberg är att avbryta samtal, tankegångar och fantasier. Även 

Calderon (2004) tar upp lekens betydelse för språkutvecklingen och understryker att det just 

är i leken barn utvecklar sina språk både som kommunikationsmedel men också som 

tankeverktyg. Pedagogerna behöver ibland även styra upp leken genom att dela upp barnen i 

små grupper. Om det finns flera barn med samma modersmål bör man som pedagog se till att 
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de får möjlighet att leka tillsammans. Det är även viktigt att barn får leka med barn som har 

kommit olika långt i sin språkutveckling. På så sätt blir de som har kommit längre förebilder 

för dem som fortfarande söker sig fram och har svårigheter att uttrycka sig så att kompisarna 

förstår. Språkutvecklingen gynnas även av rollekar och olika teman som barnen intresserar 

sig av. Då kan vi ge dem material och ord som kan utvidga dessa världar. Många traditionella 

ringlekar, sånglekar och utelekar styrs av frågor, sånger och ramsor vilka utökar språket på 

olika sätt. Även organisering av rummet är viktig. Ladberg (2007) ger förslag angående 

möblering och nämner olika aktivitetshörnor med olika material. Hon menar att dessa hörnor 

möjliggör för barn att spontant dela upp sig i små lekgrupper. Hörnorna bör vara så 

avgränsade från varandra att barnen ostört kan leka och innehålla inspirerande saker som har 

samband med varandra. Hur lekmaterialet är ordnat är extra viktigt för barn som är på väg att 

lära sig det nya språket. LØken (1996) förklarar detta med att sammanhang mellan saker ger 

sammanhang i associationer, tankar och i inlärningen av ord. 

 

Den sista hörnstenen som Ladberg (2007) skriver om utgörs av att den vuxne ska ge barnet 

ett rikt flöde av språk. Trots att barnen bäst lär sig använda språk i samtal med andra barn 

och inte med vuxna är det viktigt att ge det språkliga inflöde som de behöver. Detta sker 

exempelvis genom att den vuxne läser och berättar sagor och episoder ur vardagen. Det är 

viktigare att pedagogen berättar för barnen än tvärtom i fråga om vad som är bäst för 

språkutvecklingen. På det sättet ger pedagogen barnet ett inflöde av språkligt material som 

det sedan använder sig av i lek och samtal barn sinsemellan. Nauclér (1988) nämner vikten 

av upprepning och menar att det ger barn en stadig språklig grund. Enligt henne bygger den 

språkliga basen med uttal, grammatik och effektiviserad förståelse mer på upprepning än 

variation. Detta gör dock ordförråd och pragmatisk kompetens. Språket blir rikt när det 

används i många olika sammanhang. Hon råder pedagoger att arbeta med hela meningar i 

stället för enstaka ord och är övertygad om att barnen då får grammatiken gratis. Att lära sig 

ord menar hon är faktiskt det enklaste i hela språkinlärningen.  

 

När grunden är lagd genom att det i gruppen finns trygghet och en organiserad miljö för 

språk och genom att pedagogerna sedan arbetat vidare med språkkänsla, med sagor, 

berättelser, rollek och med ett uppmuntrande språkklimat i gruppen är det enligt LØken 

(1996) dags att se sig om efter särskilda språklekar. Kims lek, Memory och Lotto är några 

exempel på lekar och spel som brukar användas i förskolan och är lätta att anpassa för 
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språkstimulans. Att göra spel av bilder eller använda sig av föremål som barnen behöver 

kunna och som är en del av ett sammanhang, t.ex. kläder, mat, kökssaker eller ord från ett 

tema man arbetar med är då ytterligare ett sätt att jobba på. Lekar som ökar språklig 

medvetenhet och känsla för språkets rytm och hur ord låter och sätts samman är värdefulla. 

Exempelvis lekar där man klappar rytmen i varje barns namn eller går runt och stampar på 

betonade stavelser. Pedagogen kan säga en mening och barnen får därefter lägga ut stenar 

som visar hur många ord det är i meningen osv. Sådana språklekar bidrar till en större 

säkerhet i språket och förbereder barnen inför att så småningom lära sig läsa och skriva. Det 

finns många varianter på sådana lekar. Man får heller inte glömma att de aktiviteter som 

stärker barnets språk kan vara allt från påklädning till skapande.  

 

När det kommer till de yngsta barnen i förskolan lyfter Nauclér (1988) vikten av kroppslig 

närkontakt och menar att språk växer ur närhet. Det är kontakten som kommer först och ur 

den föds behovet att tala. Just för dessa barn är modersmålsstöd allra viktigast. Om 

modersmålsstödet inte är möjligt att erbjudas på en förskola med små barn vars föräldrars 

modersmål är ett annat än svenska är det extra viktigt att kommunicera och bekräfta dem 

med andra redskap än språket. Det gäller att höra sig för om vanor och rutiner hemma men 

även lära sig några uttryck för saker som är viktiga för barnet samt ord för kissa, dricka, äta 

osv. Ladberg (2007) uppmanar oss vuxna att fundera på vad det kan betyda för ett sådant 

barn som just är på väg att lära sig språket att plötsligt inte bli förstått. Det är också omöjligt 

för en tvååring att inse varför de vuxna inte förstår.  

 

Calderon (2004) ser personalen som pratar barnets språk som en stor tillgång och förklarar 

detta med att det är mycket lättare att lära sig nya ord på svenska om man kan de på 

modersmålet. Ladberg (2007) skriver att det som skiljer den svenska personalens och 

modersmålspersonalens arbete är i huvudsak inte vad man gör utan vilket språk man gör det 

på. Att arbeta tillsammans med likadana aktiviteter och teman i ett utbyte mellan flerspråkig 

och svensk personal ger de bästa villkoren för ett gott resultat. På så sätt blir det lättare för 

barnen att se på detta som något naturligt och värdefullt. Personer som talar barnets språk är 

inte enbart viktiga för språket utan också identiteten och självförtroendet. De får dessutom en 

roll som kulturella och språkliga förebilder.  
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I första hand handlar ett arbetssätt som främjar språkutvecklingen inte om att göra speciella 

saker enligt Ladberg (2007), utan om att använda alla de aktiviteter på förskolan som vi 

brukar ha på ett genomtänkt sätt.  

 

3.6 Hemmets roll i det tvåspråkiga barnets språkutveckling 

 

Ett barns viktigaste tillhörighet är familjen. Ladberg (2007) hävdar att familjens språk aldrig 

kan ersättas av något annat språk därför att modersmålet, ett eller flera förknippas med de 

djupaste känslorna av tillhörighet, kärlek och säkerhet på ett vis som andra språk sällan blir. 

Det kan dock kompletteras med andra språk som barnet behöver ute i samhället. I familjer 

där föräldrar har olika modersmål kan föräldrarna behöva fundera på hur språken ska 

användas på bästa sätt för barnet. I dessa fall är det viktigt för att det ska fungera bra med 

flera språk att föräldrarna accepterar varandras språk och står ut med att inte alltid förstå vad 

barnen och den andra föräldern talar om. Där är nyckelorden naturlig kommunikation. När 

man väljer bort ett språk tas den kultur som språket tillhör också bort. Vidare menar Ladberg 

(2007) att det är en svår uppgift att uppfostra barn vilket inte skulle underlättas av att göra det 

på ett språk man som förälder inte behärskar. Att uppfostra sina barn i ett nytt samhälle och 

med en kultur som man själv inte vuxit upp med är krävande nog. Det är viktigt att föräldrar 

kan prata med sina barn spontant och formulera sig obehindrat. När detta sker blir de starkare 

förebilder än de annars skulle vara. Likaså är språket viktigt när det gäller föräldrarnas 

auktoritet. Speciellt lite äldre barn kan börja se ner på dem och inte ta dem på lika stort allvar 

om de upptäcker att föräldrarna har svårt att uttrycka sig.  

 

Ladberg (2007) ser föräldrarnas kunskaper, tid, ork och praktiska möjligheter att satsa 

mycket på barnens språk som en klassfråga i högsta grad. Och konkluderar detta med att 

hindren, så som möjligheterna, är av olika slag för olika föräldrar. Arnberg (2004) ser ändå 

föräldrarnas kunskaper om sina egna barn och vad som intresserar dem som den viktigaste 

faktorn.  

 

När det kommer till det praktiska arbetet med modersmålet i hemmet är enligt Arnberg 

(2004) ett av de viktigaste sätt som barn lär sig språk på det vardagliga samtalet med syskon, 

föräldrar och andra viktiga personer i barnens närmaste omgivning. Arnberg (2004) påminner 
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föräldrarna att i samtal behandla barnet som en person med viktiga åsikter vars känslor 

respekteras. De bör vara intresserade lyssnare och uttrycka sig klart vid samtal med barnet 

och försöka anpassa sitt sätt att prata så att det passar barnets förståelsenivå. För att kunna 

använda sig av de vuxnas språkmaterial som bas för sin egen språkframställning måste barn 

få ett underlag som motsvarar deras utvecklingsnivå. Arnberg menar å andra sidan att det 

aldrig är för tidigt att börja prata med sina barn och att föreställningen om att små barn inte 

drar nytta av att höra språket innan de själva kan tala är felaktig. Barn bygger aktivt upp 

kunskaper som de senare kommer att använda i sitt eget tal genom att hela tiden höra språket 

talas runt omkring. Det är därför viktigt att även tala med de allra minsta som om de förstod 

vad man säger. När barnen blir äldre bör man ge dem så stor kontakt med språket som 

möjligt så att dess förmåga att förstå blir större än dess förmåga att själva uttrycka det i tal. 

Ladberg (2007) nämner att man bör undvika att ställa ja/nej-frågor till barnet vilka tar ifrån 

dem möjligheten att utforska idéer och formulera tankar. Det är viktigt att diskutera med 

barnet, förklara ord och namnge och beskriva ting i omgivningen. Föräldrarna vars barn är 

blyga när det kommer till att använda minoritetsspråket kan hjälpa dem genom att ge dem 

möjlighet till alternativa svar, exempelvis med frågan ”vill du ha byxor eller kjol på dig 

idag?” 

 

Enligt Arnberg (2004) tycks föräldrar som framgångsrikt uppfostrar sina barn tvåspråkigt 

läsa mycket på modersmålet för dem. Det går lika bra att berätta historier och berättelser utan 

att använda bok. I föräldrarnas val av böcker bör det finnas böcker som motsvarar barnets 

förståelseförmåga eller ligger något över denna. När det kommer till två-tre åringar och 

läsning gör föräldrarna ofta fel enligt vissa experter och envisas med att läsa texten ord för 

ord. Viktigare är att lyssna och svara på sina barns spontana kommentarer och frågor om 

bilderna. Visor och barnramsor på modersmålet är likaså väldigt användbara därför att de 

ofta innehåller sällsynta ord vilka man då får ett tillfälle att förklara för barnet. Arnberg 

(2004) menar att enligt många forskare spelar massmedierna en viktig roll när det gäller att 

öka modersmålets status i barnets ögon. Därför bör kontakten med minoritetsspråket utökas 

med barnskivor, video, tv och barnfilmer.  
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4. METOD 

 

 

4.1 Kvalitativ undersökning 

 

För att finna svaren på mina frågeställningar valde jag att som komplement till min 

litteraturstudie använda mig av kvalitativ undersökning. Jag ville synliggöra hur pedagoger 

arbetar med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolan samt hur tvåspråkiga 

föräldrar gör för att stimulera sina barns språkutveckling. Att göra en kvalitativ studie gjorde 

det möjligt för mig att kunna få bättre kontakt med de pedagoger och föräldrar som ingick i 

min studie samt att få en större förståelse av det tema jag skriver om.  

 

Enligt samhällsforskaren Michael Argyris (i Repstad, 1999) ger kvalitativa studier en mera 

positiv bild av människan till skillnad från kvantitativa. Människan ges en bild av att vara 

mer produktiv, medveten och fri och på så sätt stödjer kvalitativa studier en storsint 

människosyn. Tyngden i den kvalitativa forskningstraditionen ligger i en nära och tät relation 

mellan forskaren och de individer eller den omgivning som studeras. Flexibilitet utgör ännu 

ett kännetecken på kvalitativa metoder. Arbetsmaterialet utgörs av text som är det centrala 

uttrycket inom kvalitativa metoder. Dessa metoder går ut på att karaktärisera. Ordet kvalitativ 

står för kvaliteter. dvs. egenskaper, det som ett fenomen kännetecknas av (Repstad, 1999). 

 

Det som är avgörande för vilken typ av undersökningsmetod en forskare ska använda sig av i 

sin studie är själva syftet med undersökningen. En kvalitativ studie är det rimliga valet när 

forskaren är ute efter att försöka förstå människors sätt att reagera eller tänka, eller att åtskilja 

och upptäcka skiftande handlingsmönster. Här gäller det att se verkligheten som den vi 

intervjuar gör för att sedan tolka vad det betyder när det kommer till det givna teoretiska 

perspektivet och situationen (Trost, 2005). 
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Generellt är tanken med kvalitativa undersökningar att exemplifiera. Kvalitativa studier har 

varit utgångspunkten för många stora forskningsresultat så som t.ex. Piagets och Darwins 

uppseendeväckande studier (Svenning, 1999). 

 

4.2 Val av metod 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar valde jag att med hjälp av intervjuer göra en 

kvalitativ databearbetning. Intervju ansåg jag vara den bästa metoden för att genomföra min 

undersökning. Den innebär ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett 

tema av gemensamt intresse. Det finns olika former av intervjuer vilka tjänar olika syften. 

Forskningsintervjuer har dock som mål att producera kunskap och är ett professionellt samtal 

som bygger på vardagslivets samtal. Meningen med den kvalitativa undersökningsintervjun 

är att söka förstå världen ur synvinkel som tillhör undersökningspersonerna (Kvale, 2009). 

 

Fördelen med att intervjua var att jag kunde ställa om, upprepa och omformulera i syftet att 

den jag intervjuade, respondenten skulle bättre förstå intervjufrågorna men också att 

intervjun kunde utvecklas efterhand som nya idéer och tankar dök upp. Det öppna 

fenomenologiska förhållningssättet uttrycker Spradley (i Kvale, 2009) på följande sätt: 

 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. 

Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever 

dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå 

(Kvale, 2009, s. 140)? 

 

Kvale (2009) skriver att intervjuforskning kan framstå som en enkel uppgift där man skaffar 

sig en bandspelare och ber någon att prata om ett intressant ämne genom sina erfarenheter 

men är svårt att göra det bra. Mitt mål med att intervjua var att få spontana beskrivningar från 

mina respondenter istället för deras egna, spekulativa förklaringar kring intervjuns tema. Jag 

undvek frågor som kunde verka ledande och de viktigaste frågorna formulerades i deskriptiv 

form med ett ”hur”. Jag har börjat varje intervju med att förklara syftet för att fortsätta 

intervjun med att växla mellan direkta och indirekta frågor.  
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4.3 Undersökningsgrupp 

 

För att besvara frågeställningarna intervjuades 8 personer. Jag ansåg detta vara ett rimligt 

antal att göra min analys på. Samtidigt som det inte skulle vara för många kunde jag inhämta 

tillräckligt mycket material som skulle hjälpa mig besvara mina frågeställningar. Enligt Trost 

borde intervjusvaren innehålla de vanligaste och viktigaste uppfattningarna och utifrån detta 

bör man välja sina informanter. Syftet var att få en helhetsbild kring fenomenet 

tvåspråkighet, dvs. att få en inblick i förskolan och hemmet där de tvåspråkiga barnen vistas 

och därför bestod undersökningsgruppen av fyra föräldrar och fyra pedagoger. Föräldrarna 

var personer vars barn är tvåspråkiga. Jag intervjuade tre mammor och en pappa. Urvalet har 

gjorts enligt bekvämlighetsprincipen och är därför inte att betrakta som slumpmässig (Trost, 

2008). När det gäller pedagogerna var de intervjuade alla förskollärare utom en som var 

barnskötare. Samtliga pedagoger arbetade i fyra olika slumpmässigt valda förskolor inom en 

och samma kommun. Det enda kriteriet har dock varit att det i de valda förskolorna i större 

eller mindre utsträckning skulle finnas barn med ett annat modersmål än svenska. Jag var 

medveten om att intervjua de åtta personerna inte skulle ge mig en bild av hur alla pedagoger 

och föräldrar gör för att bäst utveckla tvåspråkiga barns språkutveckling. Detta var dock inte 

meningen heller. 

 

4.4 Genomförande 

 

Intervjuarbetet inleddes med att intervjupersonerna kontaktades per telefon. Redan vid dessa 

tillfällen presenterades syftet med intervjuerna och mitt planerade examensarbete. Därefter 

bestämdes tid och plats för de följande intervjuerna. Att genomföra en intervju med varje 

pedagog tog i genomsnitt en timme. Vid intervjutillfället hade alla de intervjuade de aktuella 

frågeställningar framför sig vilka de fick genom e-mail efter telefonsamtalet. Att använda en 

bandspelare ansåg jag vara det bästa. På det sättet kunde jag vara säker på att få med så 

mycket som möjligt av intervjun till skillnad från hur det skulle kunna vara om jag använde 

mig exempelvis av enkäter som ett sätt att samla in material till arbetet. Det gjorde också att 
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jag fick bättre kontakt med respondenten samtidigt som jag bättre kunde styra över 

intervjutempot vilket gjorde att jag fick en möjlighet att sakta ner då det behövdes och 

reflektera över vad som sagts och be om en förtydligande av vissa svaren under själva 

intervjun. Enligt Kvale (2009) är intervjuaren det viktigaste forskningsverktyget i en 

intervjuundersökning. Kvale menar att man som intervjuaren hela tiden måste besluta om vad 

som ska frågas och hur, samt vad det är som ska följas upp eller inte och vad det är som ska 

tolkas eller inte av intervjupersonens svar.  

 

Genomförandet av de resterande fyra intervjuerna, dvs. intervjuer med föräldrar till 

tvåspråkiga barn gick till på samma sätt som med pedagogerna. Det goda bemötandet och 

positiva inställning hos alla inblandade gjorde upplevelsen av hela intervjuarbetet till något 

givande och positivt för mig.  

 

4.5 Bearbetning av intervjumaterialet 

 

Efter intervjugenomförandet transkriberades de inspelade intervjuerna vilka jag sedan 

använde mig av i resultatet. Det som jag valde att visa utav intervjusvaren är de svar som på 

ett eller annat sätt sticker ut och känns mest relevanta i förhållande till mina syften och 

frågeställningar. I efterhand, när processen med att analysera materialet kom igång ansåg jag 

vissa av mina ställda intervjufrågor inte vara lika viktiga för min undersökning. Dessa har jag 

heller inte tagit med i mitt resultat och analys. Även Trost (2005) skriver att det är rimligt vid 

bearbetning av empirin att endast ta med det som är relevant för arbetet.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

När man gör en undersökning av kvalitativ art arbetar man konstant under arbetets gång med 

validiteten och reliabiliteten som enligt Backman (1998) oupplösningen förknippas med 

varandra. Att jag mäter, undersöker det som är det relevanta för mitt arbete ger det god 

validitet, att däremot mäta, undersöka på ett tillförlitligt sätt ger god reliabilitet.  
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Validitet ska inom kvalitativ forskning i princip leda till giltig vetenskaplig kunskap och den 

kunskap som produceras i intervjuer behöver inte vara subjektiv utan kan vara objektiv med 

hänsyn till flera centrala betydelser av objektivitet. Att behandla reliabilitet gör man ofta i 

relation till frågan om huruvida ett resultat kan återges vid andra tillfällen och av andra 

undersökare. När intervjuarens reliabilitet ska diskuteras görs det ofta i relation till omedvetet 

ledande frågor som kan påverka svaren. Validitet handlar inte bara om begreppsbildning och 

vilka metoder som man använder sig av utan det som är avgörande för kvaliteten hos den 

framställda kunskapen är likaså forskarens person tillsammans med den moraliska 

integriteten hos denne (Kvale, 2009). 

 

Patel & Davidson (1994) lyfter tre tumregler i diskussionen om reliabilitet och validitet, 

nämligen att låg reliabilitet alltid medför låg validitet, att hög reliabilitet inte garanterar hög 

validitet samt att hög reliabilitet förutsätts utav hög validitet. 

 

I förhållande till syftet anser jag intervjun vara den tillförlitligaste metoden för min 

undersökning. Reliabiliteten är till största delen kopplad till hur bra jag är som intervjuare. 

Det är ytterst viktigt för arbetets reliabilitet och validitet att man som intervjuare se till att 

respondenterna både före och under hela intervjun förstår och är medvetna vad som förväntas 

av dem vilket jag anser mig ha gjort genom information både innan, under och efter 

intervjutillfället. Jag var även mån om mina respondenters konfidentialitet i samband med 

undersökningen.  Att jag som intervjuare var väl förberedd gjorde resultatet mer tillförlitligt. 

Med detta sagt anser jag att jag har gjort det jag har kunnat för att öka min studies 

trovärdighet och äkthet, dvs., dennes reliabilitet och validitet. Jag anser även att utbildningen 

har förberett mig på ett bra sätt inför detta. 

 

4.7 Etik 

 

Enligt Kvale (2009) sträcker sig etiska frågor ut över alla delar av en intervjuundersökning 

och eventuella etiska problem bör uppmärksammas redan från början av undersökningen. 

Etiken inom samhällsforskning berör exempelvis vikten av informerat samtycke, forskarens 

roll, konfidentialitet och möjliga konsekvenser. Man kan säga att de moraliska frågorna avser 

såväl medlen som syftet med undersökningen.  Människans förutsättningar och vår syn på 
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detta påverkas av den kunskap som åstadkoms genom en intervjuundersökning där det 

mänskliga samspelet i intervjun har en inverkan på intervjupersonen. Det är jag som 

undersöker som i slutändan bär ansvaret för att forskningen ska leda till relevant och i största 

möjliga mån verifierad kunskap samt vara säker på att den informationen som samlats in 

enbart får användas i forskningssyfte. Enligt detta informerade jag mina intervjupersoner om 

att medverkan i högsta grad är frivillig samt att de när som helst kunde avbryta den pågående 

intervjun. Jag garanterade dem även anonymitet samt försäkrade mig tidigt om att de 

deltagande förstod syftet med undersökningen.  
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5 Resultat 

 
I texten nedan redovisar jag för mina intervjusvar. Jag har valt att dela upp redovisningen i 

två delar. Den ena representerar de fyra intervjuade pedagogernas svar och den andra de fyra 

intervjuade tvåspråkiga föräldrarnas svar.   

 

5.1 Pedagogerna 

 

5.1.1 Har du under utbildningen kommit i kontakt med studiematerial som tar 

upp tvåspråkiga barns språkutveckling? 

 

(Vad för studiematerial var det?) 

(Om inte: Vad tror du det beror på?) 

 

Alla fyra delar på erfarenheten av att de inte har kommit i kontakt med något studiematerial 

anpassad för just tvåspråkiga barns språkutveckling. De tillfrågade nämner i stället 

studiematerial som tar upp barns språkutveckling i allmänhet. Pedagog 4, som jobbar som 

barnskötare utrycker dock att det studiematerialet som hon har kommit i kontakt med genom 

att läsa 90 studiepoäng på högskolan tog upp yngre barns språkutveckling men med de yngre 

menades då, berättar hon barn från 6 år och uppåt. Den kunskapen om barns språkutveckling 

i förskoleåldern i allmänhet ansåg hon sig heller inte ha fått genom utbildningen utan var 

tvungen att söka själv efter sådan litteratur. Pedagogen 1 visade också på en medvetenhet om 

varför det hade varit bra att ha information om just tvåspråkiga barns språkutveckling.  

 

Jag stötte aldrig på det. Vad som kan hända och vad det kan bli för problematik runt och så 

där, ingenting. 

 

Pedagogen 2 nämner att det som däremot har tagits upp under hennes studietid är en hel del 

etikfrågor.  
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Det var mycket etiska grejer också vi pratade om, liksom vad man hade för bakgrund, det här 

att det inte var självklart att man var kristen t.ex., sådana saker också. 

 

Ingen utav pedagogerna kom med något specifikt svar på vad de tror att avsaknaden av 

studiematerial som lyfter fram just tvåspråkiga barns språkutveckling beror. Pedagogen 1 

kommer dock med en möjlig förklaring till varför tvåspråkigheten diskuteras mer idag än 

förr.  

 

Snarare är det väl så att anledningen till att det har ändrats nu är det kanske att det har 

blivit mer fokus på det här med tvåspråkigheten, att man också har..forskning visar ju 

hur viktigt det är att de här tvåspråkiga behåller sitt modersmål. Det kanske inte var lika 

uttalat förr, jag vet alltså inte vad det kan bero på. Jag vet inte om ni har mer om 

tvåspråkigheten i utbildningen. Jag tog det för givet att det har kommit mer nu än när jag 

gick.  

 

5.1.2 Hur har utbildningen förberett dig för det pedagogiska arbetet med barn 

som har ett annat modersmål än svenska? 

 

Inte så oväntat med tanke på pedagogernas tidigare svar på första frågan tyckte alla 

pedagogerna likadant i fråga om i vilken utsträckning de blev förberedda för arbete med 

tvåspråkiga barns språkutveckling efter utbildningen. Alla kunskaper de ansåg sig ha om 

barns språkutveckling som har ett annat modersmål än svenska har de tillägnat sig genom 

mångårigt arbete och erfarenhet av sådana barn. Pedagogen 1 sammanfattar detta följandevis: 

 

Det har det ju inte eftersom jag känner att vi inte ens tog upp de bitarna med ett annat 

modersmål. Det är ju något man istället har fått lära sig efter att ha vart bland barn med 

tvåspråkighet. Sedan vet jag inte om man jobbar så mycket annorlunda egentligen mot 

svenska barn när man kanske har en annan, ju lite annorlunda gör man givetvis och vi 

har fördelen med att ha fått extra procent till det, till de tvåspråkiga där de har valt att 

lägga det. Vi har 50 % extra här å de 50 procenten har ju jag och från början kom det att 

vi skulle få extra resurser hit därför att vi har många tvåspråkiga barn. Och då valde 
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Maria, hon var chef innan, då sa hon så att då riktar jag pengarna, då gör vi inte bara så 

att varje avdelning får 10 % extra eller så utan nu är det en människa som ska jobba 50 

% mot de tvåspråkiga barnen och det tycker jag har vart jättebra och då fick jag det, jag 

blev tillfrågad om jag vill jobba med det och det ville jag och jag hade ingen utbildning 

för det. Jag visste inte hur jag skulle, alltså så, utan det är ju något man har fått arbeta ut 

själv och nu har jag hållit på i två år, två och ett halvt och nu känner jag att jag har hittat 

ett sätt som jag tycker är bra att jobba kring. 

 

I citatet ovan uttrycker pedagogen även att det nödvändigtvis inte finns någon stor skillnad 

att jobba med tvåspråkiga barn med annat modersmål än svenska mot vad det är att jobba 

med de enspråkiga barnen. Pedagogen 2 ger oss också en snabb inblick i hennes arbete med 

tvåspråkiga barn och vilka behov de skulle kunna ha i samband med sin tvåspråkighet.  

 

Jag kan nog känna eftersom jag höll på så länge så kan jag nog känna att det är mina 

erfarenheter som jag har skaffat mig i arbetet som har fört mig fram och när jag fick den här 

tjänsten som är en språkresurstjänst som var ett projekt på 2 år var jag inte riktigt säker på 

hur jag skulle tackla det eller det fanns liksom inget färdigt recept på hur jag skulle jobba 

men det jag märker är, nu har den här tiden gått och jag har fått lov att fortsätta och vet 

bara att från termin till termin att jag får lov att fortsätta men tycker att man märker att det 

gör sådan skillnad men å andra sidan är det svårt att veta för man vet ju inte hur det hade 

varit om jag inte hade varit, om du förstår vad jag menar så…men rent erfarenhetsmässigt så 

är det ju så att de här barnen behöver ju så mycket tid för någon som pratar med dem, som 

lyssnar på dem och som läser mycket, berättar mycket, förtydligar det som de andra pratar 

om i barngruppen, förtydligar liksom sjunger alla sånger om och om och om igen, berättar 

sagorna flera gånger och förklarar figurerna som är i sagorna som är självklara för oss som 

vi har växt upp med. Jag menar allt det här som vi tar som så självklart med Pippi och Emil 

och alla de här som våra barn är uppväxta med, det kan behöva extra förklaringar och att 

man berättar mera och framförallt så är det det att man ger de här barnen väldigt mycket 

mer tid. 
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5.1.3 Hur ser du på din pedagogroll i ditt arbete med tvåspråkiga barn? 

 

Även här lutade svaren åt samma håll. Alla fyra pedagoger såg väldigt positivt på sin 

pedagog roll inte minst i arbetet med tvåspråkiga barnen. De uppfattade sig som viktiga och 

behövda. Pedagogen 4 uttryckte även en stor entusiasm och förklarade att det handlar om ett 

givande och tagande och att även hon har lärt sig mycket från de tvåspråkiga barnen hon 

möter och jobbar med. Efter att ha jobbat i några år med barn med ett annat modersmål än 

svenska upplever hon sig vara mycket mer lyhörd. Pedagogen 3 menar att hennes erfarenhet 

av tvåspråkiga barn har gjort henne till en bättre pedagog överlag genom att hon har blivit 

mer medveten om bl.a. hur hon utrycker sig i språket. Hon lyfter tillsammans med de andra 

tre tillfrågade vikten av att ge barn, speciellt de tvåspråkiga mer tid.  

 

Jag ser mig viktigast som vardagspedagog. Att jag alltid liksom har det för mig att jag är 

väldigt tydlig, jag försöker inte och krångla till mitt språk men jag försöker heller inte och 

utesluta annorlunda ord eller så eller förenkla det så att det blir torftigt utan jag kan 

använda ord som jag vet att de inte förstår men runt omkring pratet då så framkommer det 

vad det är jag menar. Även om jag tycker att man ska vara enkel i språket så att man förstår 

så får man inte förenkla det så att det blir torftigt…) jag försöker i mitt jobb då att förstärka 

det (allting som man gör på förskolan i allmänhet) och vara den som ger mer tid så att man 

kan hinna prata färdigt även om man inte riktigt vet vad det är man ska säga eller om man 

inte riktigt har alla ord så kanske vi kan klura ut det tillsammans men det tar väldigt lång tid 

innan man kan ge mig det förtroendet. Där är ju barnen väldigt olika. En del vågar ju vara 

öppna med det samma. 

 

Det som är väldigt viktigt att ha i åtanke som pedagog och vilket även pedagogen 3 

poängterar är att barn överhuvudtaget är olika vilket man aldrig får glömma oavsett vilka 

grupper av barn man kommer i kontakt med. Pedagogen 4 kom in på ytterligare en väldigt 

viktig del i sitt arbete med tvåspråkiga barn nämligen att uppmuntra föräldrar att prata med 

sina barn på deras modersmål och förklara nyttan av och anledningen med detta i de fallen 

något sådant inte är självklart för föräldrarna. Hon inser hur viktig hennes roll är speciellt för 

tvåspråkiga barn som inte får den språkstimuleringen hemma som de skulle behöva för att 

utveckla och stärka båda sina språk. Citatet nedan visar att det inte är en självklarhet för alla 

föräldrar med ett annat hemspråk att prata det hemma med sina barn.  
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…men jag hänger mina (böcker på barnens modersmål) på de barnens krokar som har det 

språket och är det någon som inte vill så säger de till men alla har blivit glada, alla förutom 

en familj som inte vill kännas vid att de kommer från sitt land utan nu så ska de bli svenskar 

och då ska de minsann inte prata sitt språk och de ska inte ha några böcker på sitt språk 

eller någonting sådant för nu så är de i Sverige. Där är det en liten bit utav hemspråket som 

kommer in då i alla fall härifrån. 

 

5.1.4 Anpassar du som pedagog den pedagogiska verksamheten för tvåspråkiga 

barn? 

 

(Hur gör du?) 

(Om inte: Vad gör du i stället?) 

 

Återigen var det alla fyra pedagogerna som hävdade att verksamheten blir anpassad för 

tvåspråkiga barn, i alla fall vissa delar av verksamheten som kräver det. Verksamheten 

anpassas på liknande sätt i varje av de tillfrågade pedagogernas förskola. Pedagogen 3 tar 

upp allt från att anpassa sitt kroppsspråk och sitt tal i fråga om tydligheten till att arbeta med 

mycket rekvisita i sin pedagogik, föra in böcker på barnens modersmål och prata och 

benämna utav det man gör och ser under sin dag på förskolan. Hon undertrycker hur viktigt 

det är med upprepning för dessa barn. Att man ska tänka på att inte utpeka något tvåspråkigt 

barn med ett annat modersmål än svenska på det sättet att tvåspråkighet hos det barnet 

riskerar att inte ses som något naturligt av andra barn exempelvis med svenska som 

modersmål är betydelsefullt. Detta ser man pedagogen 1 lyfta fram. 

 

…sedan så försöker vi ändå att det inte blir att ja nu är det dags för er lilla grupp det är inte 

så det får bli utan det ska vara i vardagen. Och det här enskilda mötet tycker jag är det 

viktigaste och det kan ju ske på toaletten och det kan var när vi bara sitter och pratar, det 

behöver inte vara någon pedagogisk verksamhet upplagd och hitta det snarare tvärtom så 

kommer det när man är. 
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Hon verkar även vara utav den åsikten att det egentligen inte behövs så mycket för att 

anpassa verksamheten så att den även stimulerar tvåspråkiga barns språkutveckling utan 

menar istället att det mest egentligen handlar om tiden och fortsätter: 

 

Min grupp med barn består mest av tvåspråkiga men sedan är det även några svenska barn 

som vi känner att de behöver ha lite extra tid. Vi har en tvåspråkig flicka som inte är med för 

hon är så långt fram så hon behöver liksom inte den extra tiden där då. 

 

5.1.5 Hur hjälper du som pedagog tvåspråkiga barn i deras språkutveckling? 

 

Pedagogerna hade en positiv inställning och en stor önskan om att kunna stödja de 

tvåspråkiga barnen i deras språkutveckling. De gjorde det på olika sätt. Att vara tillgängliga 

för dessa barn och skapa en bra kontakt försökte de alla och såg det som en grund att börja 

ifrån och en första förutsättning i dessa barns språkutveckling. Pedagogen 4 försöker även att 

utnyttja det faktumet att det på förskolan finns fler barn med samma modersmål och ser 

nyttan av det. Hon inser att ha ett annat modersmål än svenska handlar för barn inte bara om 

språk utan självförtroende, identitet och känslan och vetskapen för barnet om att man inte är 

ensam om detta, att det finns fler som är ”likadana” som en själv. Exempelvis hjälper hon 

tvåspråkiga barn på följande sätt: 

 

Jag har två flickor men de går på varsin avdelning, när de kommer ihop för de försöker 

jag och pussla ihop ibland. Jag kan presentera lek för dem och om jag håller mig i 

utkanten då när leken har kommit igång så kan jag höra att de pratar bosniska. Det 

tycker jag är jättebra, tänk dig själv vet du att du kunde få lov att säga det som du precis 

vet hur man ska säga i leken och inte behöva tänka på att du ska säga fel. 

 

Pedagogen 2 nämner även ett bra samarbete med föräldrarna som en viktig faktor i att hjälpa 

de tvåspråkiga barnen på hennes förskola och berättar att det här med språk även handlar om 

att uppmärksamma dessa barns föräldrars kultur och bakgrund och uttrycket detta med 

följande svar: 
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När förskolan förra året fyllde 40 år då bjöd vi in alla föräldrar som hade en annan 

bakgrund än svensk då. Så bjöd vi in dem att de kunde få lov och, de fick material och så 

härifrån från förskolan men om de kunde tänka sig att laga någon mat som kom från deras 

land eller om de vill klä sig i sina fina kläder och så. Vi hade ju från Vietnamn och från 

Eritrea och Indien, från alla våra olika länder då. Så lagade de mat och tog med sig hit och 

så gjorde vi också. Och så hade vi 40 års fest. Pippi och Lilla gubben var här och Kling och 

Klang och sedan kom det en glassclown med glassbilen och bjöd på. Vi hade också vår mat 

som vi bjöd på och så hade de sin och så gjorde vi ett stort knytkallas och så kom man i sina 

fina kläder. Jag har en hembyxdräkt som är härifrån då. Så hade jag min sådan dräkt på mig 

för och visa att vi, hur vi var till fest. Och det blev ju så populärt vet du och så roligt för alla 

var ju liksom så stolta över sin. Så det var den mångkulturella festen som vi hade och där har 

vi sagt att det var ju så lyckat så vi behöver inte fylla 40 år för och fira det utan det skulle vi 

ju försöka och ta fasta på igen. 

 

5.1.6 Märker du någon skillnad på de tvåspråkiga barns språkutveckling 

beroende på vilket modersmål barnet har?  

 

(Vad beror det på?) 

 

Ingen utav pedagogerna ansåg sig kunna se någon skillnad i tvåspråkiga barns 

språkutveckling beroende vilket hemspråk de pratade hemma. De var istället övertygade om 

att andra faktorer som exempelvis uppväxtmiljön spelade in i hur ett tvåspråkigt barns 

språkutveckling såg ut samt att det i högsta grad är individuellt. Pedagog 4 berättar: 

 

Det är ju likadant där som det är för svenska barn. Det är lite beroende i vilken miljö du 

växer upp i och hur mycket du pratar och vilka ord du använder, hur mycket du läser för 

ditt barn. Det är likadant där. Jag känner ingen skillnad på vilket modersmål de har det 

är snarare från vilken miljö de kommer ifrån och det är likadant för svenska barn. Vissa 

med ett annat modersmål är jätteframåt i sin språkutveckling och vissa är det inte, jag 

tror det är lite hur man är och sedan det här med miljön runtomkring också. Det är 

liksom inget annorlunda mot dem än mot dem som bara har ett språk. Det är den 

erfarenheten jag har att det är väldig individuellt. 
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Pedagogen 1 nämner också vilka svårigheter hon ibland stöter på i arbetet med tvåspråkiga 

barns språkutveckling.  

 

Så trots att de pratar sitt modersmål så kan det ändå vara en dålig språkutveckling hos det 

barnet när det gäller svenska sedan kan det ju vara en jättebra språkutveckling på 

modersmålet. Men också säger man då, det värsta är ju när de får den här rotvälskan att de 

inte vet vilket språk de pratar och de kan varken svenska eller t.ex. bosniska utan det blir en 

blandning och det ju väl det som är det viktiga där att då kan det ju var så att det här barnet 

har jättestark bosnisk språkutveckling men inte den svenska men det ju liksom inget jag 

vet…Det kan jag tycka är svårt ibland hur mycket förståelse har barnet när det pratar 

bosniska mot vad det har när vi har svenska för det är bara svenska biten jag har och det kan 

ibland bli lite skevt alltså så. Så det är i fall där man kunde tänka sig när man ser de här 

barnen då att där kanske man kunde, kan jag ju som pedagog tycka att det kanske kunde ha 

funnits någon man kunde ha rådfrågat liksom och kollat upp det här lite då istället att man 

väntar med modersmålet när man kommer till skolan. Jag vet liksom inte det. Mer att en 

annan, som pedagog får hjälp att ja nej, han har sin språkutveckling klar på bosniska det är 

svenskan som hänger efter eller att det är båda två som är bak och sådant för det kan ju 

också hjälpa en i sitt arbete. Veta lite så, hur det är. 
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5.2 Tvåspråkiga föräldrar 

 
Bland de intervjuade föräldrarna fanns det tre föräldrar vars partner hade samma modersmål 

och en förälder vars barn hade två olika modersmål hemma, det handlar således om ett barn 

som är på väg att bli flerspråkigt. De intervjuades modersmål var bosniska, albanska, turkiska 

och ryska och de arbetade som arbetsterapeut, lackerare, socionom och en som var 

förskollärarstudent.  

 

5.2.1 Hur tänker du kring modersmål och ditt barn? 

 

Alla fyra upplevde sitt modersmål som något viktigt och värt att lära sina barn. Två utav dem 

verkade även förstå vilken roll modersmålet kan spela när ett tvåspråkigt barn ska lära sig 

svenska. Den tredje tillfrågade föräldern uttryckte andra skäl till varför han känner att det är 

nödvändigt för hans barn att kunna sitt modersmål, nämligen kontakten med hans hemland 

och släktingarna som då inte pratade svenska. Förälder 4 tyckte att modersmålet var viktigt 

men att hon ändå inte använde sig utav det tillräckligt mycket i samtal med sitt barn och 

berättade: 

 

Jag vet att det är viktigt att ett barn kan sitt modersmål men jag känner att det inte alltid 

blir av att man gör det, att jag gör det med mitt barn. Min man anser också modersmålet 

vara viktigt men han pratar inte så värst mycket med vår dotter på sitt modersmål heller. 

Man pratar hela dagen svenska och det blir lätt att man fortsätter med svenska även när 

man kommer hem. Det är helt enkelt bekvämt. Ryskan kommer mest in på fritiden av 

någon anledning, alltså när man slappnar av och så. Alltså min dotter hör oss två prata 

mitt modersmål med varandra, ryskan men när vi pratar till henne blir det oftast svenska 

i stället. Eller så säger vi en gång något på ryska och upprepar det på svenska om vi 

märker att hon inte förstår. 

 

Förälder 1 kommer även hon med ett exempel som visar att insikten av nyttan med 

modersmål saknas hos en del människor i vårt samhälle. Och vad som möjligtvis kan vara ett 
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av skälen att vissa tvåspråkiga föräldrar väljer bort sitt modersmål och pratar med sina barn 

svenska. Hon är dock inte en av dem. 

 

För mig är det självklart att modersmålet är något viktigt. Jag kan ge dig ett exempel på 

detta. På mitt jobb frågade en arbetskollega mig om vilket språk vi pratar hemma. Då 

berättade jag att jag pratar bosniska för att jag vill att mitt barn ska kunna kommunicera 

med alla som hon har runt omkring sig. Och med dem äldre som inte har lyckats lära sig 

svenska så bra. Då blev kvinnan förvånad och tyckte att de som bor i Sverige ska prata 

svenska. Jag förklarade sedan att det finns många tillfällen då mitt barn behöver kunna 

sitt modersmål bl.a. när vi är på besök där nere i Bosnien. Hon tyckte ändå att det var 

något fel av oss att göra, prata bosniska hemma med barnet alltså. De andra var positivt 

ställda till vårt beslut att prata bara bosniska hemma. För mig är det i alla fall 

jätteviktigt beslut, delvis för att min dotter ska kunna veta en del om hennes identitet men 

också pga. andra saker. Hon ska kunna prata med andra som kan vårt språk men också 

då kommer hon ha det lättare att lära sig andra språk. 

 

5.2.2 Vad gör du medvetet för att stimulera ditt barns språkutveckling? 

 

Föräldrarna 1, 2, 3 pratade med sina barn på deras modersmål, den fjärde gjorde det dock inte 

och föredrog det svenska språket i den dagliga kontakten med sitt barn. De tre föräldrarna 

som använde sig av sitt modersmål hemma och försökte jobba vidare med barnets modersmål 

stimulerade sina barns språkutveckling på ganska liknande sätt. De använde sig av 

barnböcker och medier på modersmålet. Förälder 3 visade på ytterligare ett sätt att stimulera 

sitt barns språkutveckling, nämligen genom lek.  

 

Jag umgås mycket med mitt barn, å då menar jag inte att jag är där i samma rum med honom 

utan jag är med och leker med honom, jag pratar mycket och berättat för honom om vad jag 

gör, vad som händer och sker runt oss, jag läser för honom på bosniska. Jag såg tidigt till 

och skaffa barnböcker på bosniska och även tecknat från Bosnien och andra barnprogram. 

Jag har även skaffat skivor med barnvisor på bosniska, många utav dem är jag själv uppväxt 

med. 
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Hon förklarade även hur det skulle kännas om hon i stället för sitt modersmål pratade 

svenska med sitt barn. 

 

Sen skulle det va lite konstigt känner jag om jag pratade med mitt eget barn svenska, för det 

första pratar inte jag svenska som en som är född här, det kommer jag heller aldrig kunna 

göra utan jag kan bara lära mitt barn det jag är bäst på, dvs. mitt modersmål. Det skulle 

heller inte kännas likadant om jag pratade svenska med mitt barn, skulle kännas fel på något 

sätt. Det är liksom inte jag då. Och svenskan kommer komma, det behöver man inte oroa sig 

för. 

 

Hon tillägger att det först och främst är i förskolan hon förväntar sig att hennes barn ska lära 

sig svenska och påpekar att det är i Sverige man bor vilket gör enligt henne att barnet blir 

själklart tvunget och kommer så småningom att lära sig svenska vilket hon inte oroar sig för 

menar hon.  

 

5.2.3 Vad förväntar du dig av ditt barns förskola när det kommer till 

hans/hennes språkutveckling? 

 

Förälder 1 förväntar sig inte mycket av förskolan utan hennes förväntningar antar hon 

kommer att bli större när hennes barn börjar i skolan. Förälder 2 förväntar sig heller inte 

mycket menar han men tillägger att det i så fall skulle vara att personalen i förskolan gör sitt, 

enligt honom är detta alltså att de hjälper till att barnet lär sig det svenska språket och det är 

först och främst hans och hans barns närmaste uppgift att tillgodose möjligheten för barnen 

att lära sig modersmålet. Föräldrarna 3 och 4 hade dock något större förväntningar på sina 

barns förskolor. Det är bara föräldern 4 som nämnde något som helst om just tvåspråkighet 

och hennes förväntningar på barnets förskola. 

 

Jag förväntar mig att de uppmärksammar det här med tvåspråkighet. Att det är en bra 

förskola där barn kan synas och höras, med inte för stora barngrupper, detta kan jag tänkta 

mig inte hjälper något barn och som lägger stor vikt vid språk och språkutveckling. 
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6. Analys av intervjusvar 

 
Härefter har jag valt att göra en koppling mellan litteraturen och intervjusvaren i relation till 

examensarbetets syften och frågeställningar. 

 

I intervjun framkommer det att respondenterna har fått lite eller inga erfarenheter av litteratur 

som tar upp tvåspråkiga barns språkutveckling under sin utbildningstid. Detta för tankarna 

till det Arnberg (2004) nämner, nämligen att personalen i förskolan som arbetar med 

tvåspråkiga barn bör ha kunskaper om bl.a. termer som interferens, kodväxling och 

språkblandning samt vad detta innebär för utvecklingen av ett tvåspråkigt barn som ska i 

förskolan kunna stödjas i sin språkutveckling både när det gäller svenska men också sitt 

modersmål. Pedagogerna bör också skaffa sig kunskaper och vara medvetna om hur 

talutvecklingen påverkas av tvåspråkigheten. Jag antar att pedagogen 1 som intervjuades då 

inte skulle anse att det värsta är ju när de får den här rotvälskan att de inte vet vilket språk 

de pratar och de kan varken svenska eller t.ex. bosniska utan det blir en blandning och det. 

Utan hade hon vetat om ovannämnda termer och hur tvåspråkigheten ter sig under 

tvåspråkiga barns språkutveckling hade hon sett på detta exempel med annorlunda ögon. 

 

Alla pedagogerna anser sig ha en viktig roll i arbetet med tvåspråkiga barn och att arbetet och 

mötet med tvåspråkiga barn har gjort de till bättre pedagoger överlag. De har blivit mer 

medvetna om sitt sätt att kommunicera, bl.a. blivit mer tydliga både med den verbala men 

också den kroppsliga kommunikationen vilket befrämjar språket även hos enspråkiga barn. 

Trots den positiva inställningen till tvåspråkigheten hos samtliga pedagoger och trots det som 

man hittar i Lpfö 98 (2006) om att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 

utveckla både sitt hemspråk och det svenska språket får barn i de förskolorna som ingick i 

min studie inget särskilt stöd i detta. Språkutveckling hos tvåspråkiga barn sker i första hand 

inom svenska vilket prioriteras. Detta går emot det som bl.a. Ladberg (2007) hävdar, 

nämligen att det blir lättare för barn att lära sig det nya språket när grunden i modersmålet är 

skapad.  

 

Pedagogernas metoder i arbetet med tvåspråkiga barn är snarlika. Tiden menar de är en 

väldigt viktig faktor speciellt för tvåspråkiga barns språkutveckling. I det dagliga arbetet 
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försöker de anpassa verksamheten så att inlärningen av språket underlättas för tvåspråkiga 

barn. De är tydliga och lyhörda i sina sätt och jobbar medvetet med atmosfären på förskolan, 

organiserar rummet och grupperna så att språkutvecklingen gynnas och ser till att tvåspråkiga 

barn får ett så rikt inflöde av språk som möjligt enligt de tre hörnstenarna som Ladberg 

(2007) lyfter i sin bok.  

 

Pedagogerna inser även att det ibland krävs en uppmuntran till föräldrarna att prata deras 

modersmål med sina barn och att kunskaper om nyttan av modersmålet inte är något 

självklart för alla tvåspråkiga föräldrar. I sådana fall är det deras uppgift att se till att den 

informationen kommer fram. De bästa förutsättningarna för tvåspråkiga barns 

språkutveckling finns i ett samarbete mellan förskolan och hemmet. Detta näms även i 1998 

års Läroplan för förskolan Lpfö (2006) där förskolan sägs bör vara ett komplement till 

hemmet.  

 

Även vilka svårigheter de intervjuade pedagogerna möter i sitt arbete med att utveckla 

tvåspråkiga barns språkutveckling framkommer i intervjusvaren. En av pedagogerna utrycker 

också en önskan om ett samarbete med tvåspråkiga pedagoger och vad det i så fall skulle 

innebära för henne och hennes arbete med barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Vilket visar på att hon inser sina begränsningar och skulle se på tvåspråkigt personal i 

förskolan som en tillgång antar jag. Calderon (2004) hävdar att det skulle vara mycket lättare 

för tvåspråkiga barn att lära sig nya ord på svenska när de känner till dessa ord på 

modersmålet. Ladberg (2007) har en likadan syn på tvåspråkig personal och 

modersmålspedagogerna och skriver om vad det är som de kan tillgodogöra tvåspråkiga barn 

med samma modersmål som de svenska pedagogerna oftast inte kan.  

 

Ingen utav pedagogerna upplevde skillnader i tvåspråkiga barns språkutveckling utifrån 

vilket modersmål barnet har. I stället är skillnaderna knutna till barns uppväxtmiljö och 

bakgrund vilket heller inte skiljer sig när det kommer till enspråkiga barn. Hur långt ett 

tvåspråkigt barn kommer i sin språkutveckling är enligt dem högst individuellt. Vad barnen 

gör på sin fritid med sina föräldrar spelar en väsentlig roll samt hur pass mycket föräldrarna 

engagerar sig i sina barns språkutveckling. Hur mycket tid och ork föräldrarna har samt vilka 

kunskaper och praktiska möjligheter att satsa på sina barns språkutveckling är enligt Ladberg 

(2007) en klassfråga. 
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De tillfrågade föräldrarna tyckte alla att modersmål spelar en viktig roll i deras och deras 

barns liv. De stimulerar sina barns språkutveckling på modersmålet dock i olika utsträckning. 

Sättet på vilket de såg till att deras barn lär sig och utvecklar sina språk var likt. Ur 

intervjusvaren framkom det att de skaffar och läser barnböcker och kompletterar detta med 

sång och musik och andra medier på modersmålet anpassade för barn vilket är också just det 

de bör göra enligt Arnberg (2004.) 

 

Bara en förälder hade förväntningar på förskolan gällande hennes barns modersmål. Detta får 

mig att undra vad det är som gör att de andra tre inte har några eller väldigt små 

förväntningar av sina barns förskolor. Är det bristande kommunikation mellan föräldrarna 

och förskolepersonal eller är det bristande kunskaper från föräldrarnas sida i fråga om 

läroplan, förskolans pedagogik och det svenska skolsystemet i övrigt som står i vägen för en 

större tilltro för förskolans arbete med att befrämja språkutvecklingen på båda deras barns 

språk? Ser de sitt modersmål vara något som angår bara dem och ser de deras barns 

tvåspråkighet vara bara deras ansvar? För att samarbetet ska fungera på bästa sätt är det 

nödvändigt för båda parter att ha förtroende för varandra enligt LØken (1996). Författaren 

fortsätter med att hävda att föräldrar måste vara aktiva och fråga. Att skapa det ömsesidiga 

förtroendet är omöjligt efter ett eller två samtal utan är en process där förväntningar, 

uppfattningar och upplevelser är inblandade. Öppnar man för samtal förbättras kunskapen 

och utvecklas förtroende.  

 

Efter att jag har tittat på vilka skillnader och likheter det finns i sättet att arbeta med 

tvåspråkiga barns språkutveckling i förskolan och hemma kom jag till den slutsatsen att det 

optimala för barns språkutveckling är en blandning av kunskaper barnet får både i förskolan 

och av sina föräldrar. Det är en helhet föräldrar och pedagoger behöver vara ute efter när det 

gäller barns språkutveckling inte minst för tvåspråkiga barn vilket är enligt det som står i lpfö 

98, nämligen att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. (Skolverket, 2006) Visst har 

de intervjuade föräldrarna mer kunskap om deras respektive modersmål men det är först och 

främst pedagoger som har kunskaper i det pedagogiska sättet att utveckla barns olika sidor. 

Även här är samarbetet och tilltron mellan föräldrar och pedagoger viktigt. Båda sidorna 

måste intressera sig för vad barnet är med om både i förskolan och i hemmet. Samarbetet kan 

även ske genom att delge idéer sinsemellan om olika sätt att arbeta på och vilket material och 
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litteratur finns tillgängligt som tar upp tvåspråkiga barns språkutveckling som kan läsas av de 

vuxna men även material och litteratur som är där till för det tvåspråkiga barnet.  

 

 

7. Slutsats och egna kommentarer 

 
Jag upplever att jag har lyckats uppnå syftet med min undersökning samt besvarat mina 

frågeställningar. Mina egna åsikter och övertyganden av nyttan med modersmål och 

tvåspråkighet är fortfarande intakta. Den här undersökningen har gjort mig ännu mer 

angelägen att göra mitt bästa i arbetet med de tvåspråkiga barns språkutveckling som jag 

förhoppningsvis snart kommer att möta i min pedagogroll. Det är möjligt att jag i framtiden 

även blir förälder till tvåspråkiga barn vilket gör kunskapen som jag har fått ur intervjuerna 

med föräldrar som har ett annat modersmål än svenska väldigt viktig och ytterst relevant. 

 

Att arbeta med att framställa det här examensarbetet har fått mig att utvecklas i min 

pedagogroll och inse vilka kvaliteter som min tvåspråkighet och mitt modersmål kommer att 

ge mig i arbetet med barn som har en liknande bakgrund som jag men även i arbetet med 

tvåspråkiga barn som har andra modersmål än jag har. De här nya kunskaperna om 

tvåspråkiga barns språkutveckling lägger jag till mina egna erfarenheter utav att vara 

tvåspråkig och en gång i tiden barn som har kommit till ett nytt land med allt vad detta 

innebär. Jag har själv upplevt hur det är att inte alltid förstå vad vuxna och barn man möter 

säger. Även vetskapen vilken makt språk överhuvudtaget har och betydelsen av att kunna 

kommunicera och på det sättet visa världen runt om att man finns, att man är en person med 

ett eget språk, identitet, bakgrund och kultur osv.  

 

Den största insikten som jag har fått genom att intervjua pedagogerna är att det absolut är en 

utmaning att arbeta med tvåspråkiga barns språkutveckling men  

 

för att kunna möta de flerspråkiga barnen och deras familjer behövs från den svenska 

personalens sida kanske framför allt en öppenhet inför det nya och okända. Kunskaper kan 

man skaffa sig, men finns inte öppenheten och nyfikenheten så skaffar man dem inte 

(Ladberg 2007, s. 176). 
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I slutskede av mitt skrivande av det här examensarbetet var jag på en arbetsintervju som var 

en gruppintervju med sex andra sökanden för en förskollärartjänst. Det handlade om en 

förskola som var på väg att öppna en ny avdelning där 80 % av barnen kommer att ha 

föräldrar med utländsk bakgrund. Diskussion var en viktig del av denna intervju. När 

tvåspråkigheten kom på tal var jag väldigt ivrig och angelägen att delge de närvarande mina 

tankar, idéer och nya kunskaper jag har fått efter den här undersökningen. Tyvärr upplevde 

jag ännu en gång det att värna om tvåspråkiga barns olika modersmål och se tvåspråkigheten 

som en resurs i dessa barns framtid är fortfarande ingen självklarhet. De flesta verkade i 

diskussionen mena att forskare som har forskat kring fenomenet tvåspråkighet är oense om 

huruvida tvåspråkigheten främjar eller står i vägen för tvåspråkiga barns språkutveckling 

vilket strider mot mina slutsatser av den här undersökningen. Det som jag däremot hävdar 

efter att ha läst litteratur om ämnet samt gjort min empiri är att forskarna går skilda vägar när 

det kommer till det bästa sättet att utnyttja tvåspråkigheten på och det bästa sättet på vilket vi 

kan hjälpa barn med ett annat modersmål språkutvecklas. Oenigheten gäller alltså inte 

huruvida tvåspråkigheten är bra eller inte. Det skriver också bl.a. Ladberg om (2007). Av 

vissa ses modersmål vara något som konkurrerar med det svenska språket. Det ena utesluter 

inte det andra. Man kan istället fråga sig vilka konsekvenser den negativa inställningen om 

tvåspråkigheten skulle kunna få i ett samhälle. Linell skriver om de språkfattiga och individer 

med invandrarbakgrund med ett annat modersmål än svenska kan ibland hamna i den 

gruppen och fortsätter med att ge oss en bild av de möjliga konsekvenserna som kan uppstå 

(1998). 

 

Förmågan att utvecklas intellektuellt och emotionellt reduceras; pga. den språkliga 

otillräckligheten kan man inte inhämta och bearbeta kunskaper, analysera problem, 

argumentera och ifrågasätta på det sätt som man annars skulle kunna. Detta leder till 

mindre möjligheter att skapa sig en position i samhället (sämre jobb etc.)(Linell, 1998, s.45). 

 

Fortsättningsvis skriver han att den språkfattige tar ifrån sig många möjligheter att politiskt, 

kulturellt och ekonomiskt påverka sin egen situation eftersom de inte kan eller vågar använda 

sitt språk i många situationer. Detta leder istället till att de som ensamma får utöva den 

politiska, kulturella och ekonomiska makten blir de språkligt avancerade som även förfogar 

över kunskaperna och den sociala auktoriteten Lindell (1998). 
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I framtiden skulle det vara intressant att titta närmare på vad det innebär att arbeta som 

tvåspråkig personal i den svenska förskolan samt vilka svårigheter och möjligheter ligger i 

deras arbete. Under skrivandets gång av det här arbetet dök det även upp fler frågor runt 

tvåspråkiga föräldrarnas förväntningar på förskolan som skulle kunna undersökas kring 

ytterligare. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till pedagoger på förskola 
 
1. Vad är du utbildad till? 
 

2. Har du under utbildningen kommit i kontakt med studiematerial som tar upp tvåspråkiga 

barns språkutveckling?  

(Vad för studiematerial var det?) 

(Om inte: Vad tror du det beror på?) 

 

3. Hur har utbildningen förberett dig för det pedagogiska arbetet med barn som har ett annat 

modersmål än svenska? 

 

4. Hur ser du på din pedagogroll i ditt arbete med tvåspråkiga barn? 

 

5. Anpassar du som pedagog den pedagogiska verksamheten för tvåspråkiga barn? 

(Hur gör du?) 

(Om inte: Vad gör du i stället?) 

 

6. Hur hjälper du som pedagog tvåspråkiga barn i deras språkutveckling? 

 

7. Märker du någon skillnad på de tvåspråkiga barns språkutveckling beroende på vilket 

modersmål barnet har?  

(Vad beror det på?) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till tvåspråkiga barns föräldrar 
 

1. Vad jobbar du med och vilken utbildning har du? 

 

2. Vilket är ditt modersmål? 

 

3. Hur tänker du kring ditt modersmål och ditt barn? 

 

4. Vilket språk talar du med ditt barn? 

 

5. Vad gör du medvetet för att stimulera ditt barns språkutveckling? 

 

6. Vad förväntar du dig av ditt barns förskola när det kommer till hans/hennes 

språkutveckling? 

 

7. Känner du till rätten till modersmålsstöd? 
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