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Abstrakt 

I denna studie har vi intervjuat fyra pedagoger samt en rektor angående flerspråkighetens 

betydelse för barn. Intervjuerna har ägt rum i två olika kommuner i norra Sverige, i förskola 

och skola. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna besvara våra 

frågeställningar. I studien har vi kommit fram till att alla informanter anser att flerspråkighet 

är viktigt för barn. Dock är informanterna oense angående modersmålsstödet, men väldigt 

ense att det inte finns några nackdelar för barnets utveckling. 

 

Nyckelord: Förskola, förskoleklass, språk, språkutveckling, tvåspråkighet, flerspråkighet, 

modersmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi skulle först och främst vilja tack våra familjer samt våra närmaste vänner, som under hela 

studiens gång har stöttat oss. Vi vill även tacka vår handledare, Britt-Marie Yttling-Fink, för 

den tid och handledning som hon har lagt ner på oss. Vi vill även passa på att tacka de 

personer som har ställt upp som informanter i vår studie. Utan er hade vi inte kommit så långt 

som vi har gjort idag. Ni har inspirerat oss till vårt kommande yrke. Vi måste även få passa på 

att rikta ett tack till våra klasskamrater som gjort denna studietid minnesvärd. Sist men inte 

minst vill vi tacka varandra för ett ypperligt samarbete. Skrattet har legat nära till hands, vilket 

har gett oss kraft att alltid fortsätta framåt. 

Stort tack! 

Helen Nyström och Johanna Wennberg 
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1. Inledning 

 

Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att 

möta varandra, för att förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag nå 

fram till andra människor. Fråntas jag den möjligheten så blir jag ensam. 

Fasansfullt ensam. (Ladberg, 2003, s. 7) 

 

I Utbildningsdepartementet (2011), står det att det viktigaste för att kunna tänka, 

kommunicera och lära, är vårt språk. Med hjälp av vårt språk får vi vår identitet, möjlighet till 

att förmedla känslor och tankar samt förstå våra medmänniskor. För att fungera i vårt 

samhälle är det viktigt att ha ett rikt och varierat språk. “En människas språk är en del av 

hennes identitet. Genom sitt sätt att tala visar man vem man är”. (Ladberg & Nyberg, 1996, s. 

33) 

 

Intresset för detta ämne väcktes då vi flertalet av våra vänner och bekanta är flerspråkiga, 

samt att vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning, [VFU], på förskolor där det finns barn 

med annat modersmål än svenska. Vi har under alla våra VFU:er sett flerspråkiga barn, samt 

hur pedagoger arbetar med barnens flerspråkighet, utan att ha gjort särskilda observationer. Vi 

tycker att det är ett viktigt ämne i vårt kommande yrke, då vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle och vill jobba i mångkulturella kommuner. Vi tycker att språket är otroligt viktigt för 

barnets identitet, kommunikation och utveckling. Språk har vi alltid varit väldigt intresserade 

och fascinerade av. Vår dröm är att kunna fler språk än vad vi redan kan. 

 

Vi har alltid bara sett positivt på flerspråkighet, men undrar om det är så enkelt som det 

verkar. Finns det några negativa aspekter? Enligt Calderon (2006) har barn med ett väl 

utvecklat modersmål, goda chanser att lära sig ett annat språk och bli trygga i sin identitet. 

“Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden”. (Utbildningsdepartementet, 

2010, s 7) Även i skollagen kapitel 8 och 9 § 10, framgår det att förskolan samt förskoleklass 

skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska har chans att utveckla både svenska 

och sitt modersmål. 

 

Ungefär halva jordens befolkning är flerspråkig, enligt Svensson (2009) och hon tillägger att 

Sverige har en mängd invandrarspråk, där arabiskan är det tredje största språket följt av 

turkiskan och persiskan. Skolverket (2002, bilaga 5) menar att det redan i förskolan börjar 

många barn som kan lite svenska eller ingen svenska alls. Under den första tiden i förskolan 

är det viktigt att barnen får stöd av någon vuxen som talar deras modersmål. 

 

Genomgående under denna uppsatsskrivning har vi samarbetat, reflekterat och diskuterat. Vi 

har suttit tillsammans och bearbetat litteraturen samt arbetat med skrivprocessen. “Fyra ögon 

ser mer än två.” (Bjørndal, 2005, s.21) Det vi har gjort enskilt är att kontaktat våra 

intervjupersoner och bokat tid med dessa. Som vi beskrivit tidigare har vi gjort intervjuerna 



2 

 

enskilt och i två olika kommuner. Eftersom alla intervjuer skedde under tider som 

informanterna valt, så kunde alla ställa upp på uttalad tid, utan något bortfall. Efter 

intervjuerna har vi transkriberat dessa enskilt för att sedan träffas och tillsammans gå igenom 

och sammanställa de resultaten som vi fått. Intervjun med rektorn gjorde vi tillsammans. Vid 

den intervjun hade Helen Nyström uppgiften att observera och dokumentera medan Johanna 

Wennberg hade i uppgift att leda intervjun, dock medverkade båda i samtalet. Denna intervju 

har vi transkriberat tillsammans. Vi har även analyserat och diskuterat våra resultat 

tillsammans. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vikten av att få vara flerspråkig som barn samt om det finns några 

nackdelar med flerspråkighet. Vi vill även undersöka huruvida modersmålsstöd är vanligt 

förekommande. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur viktigt är det för barn att få vara flerspråkiga? 

Finns det någon nackdel med flerspråkighet i förskolan? I så fall, vad/vilka? 

Hur vanligt är det med modersmålsstöd för flerspråkiga barn i förskolan? 
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3. Teoribakgrund 

I detta kapitel ges en beskrivning av den teori och fakta som ligger till grund för arbetet, samt 

en definiering av de centrala begrepp som används i studien. Eftersom det finns mycket 

dokumentation omkring det positiva med flerspråkighet anser vi att det genomsyrar hela 

arbetet och har därför ingen speciell underrubrik för detta. Vi vill upplysa om att vi använder 

ordet flerspråkig i största mån dock är ordet tvåspråkig även nämnt, om litteraturen använt 

den definitionen. 

3.1 Begreppsdefinition 

Flerspråkighet: Svensson (2009) skriver att flerspråkighet innebär att en person kan uttrycka 

sig i hög grad både muntligt och skriftligt, utan större problem, i olika situationer på olika 

språk. Det är vanligt att använda olika språk i olika situationer, exempelvis ett språk på skolan 

och ett annat hemma. 

 

Förstaspråk: Ett förstaspråk är modersmålet, enligt Svensson (2009). Det är språket som 

barnet först lär sig i samspel med vårdnadshavare och kamrater. Det språket kopplas till 

känslor och tidigare upplevelser. Samtidigt menar Sandvik och Spurkland (2011) att det är 

svårt att definiera vad modersmål är, då barn i dagens samhälle kan ha två språk redan från 

födseln. Modersmål är det språk som barn först kommer i kontakt med, behärskar och 

använder. Detta för att förstå sin omvärld, enligt Nationalencyklopedins hemsida under sökord 

modersmål. 

 

Majoritetsspråk: Detta definieras av Svensson (2009) som det språk som majoriteten av 

befolkningen, i ett land, talar och det språk man bör behärska för att kunna delta fullt ut i 

samhället. 

Minoritetsspråk: Det språk som talas av landets minoriteter och av invandrare, är 

minoritetsspråk, menar Svensson (2009). 

Andraspråk: Svensson (2009) skriver att andraspråk är då det sker en inlärning av ytterligare 

ett språk efter ungefär tre års ålder, då barnet redan lagt grunden i modersmålet. På 

Nationalencyklopedins hemsida under sökord andraspråk går det att läsa, att det språk som ett 

barn lär in efter att det lärt sig sitt modersmål, är ett andraspråk. Inlärningen sker i en miljö 

där språket används i en naturlig kommunikation. Skillnaden mellan främmande språk och 

andraspråk är att, ett andraspråk är lika viktigt som modersmålet för att kunna kommunicera. 

Det är inte lika viktigt att kunna kommunicera med ett främmande språk, då det inte inhämtas 

i en naturlig miljö. 

Simultan tvåspråkighet: Sandvik och Spurkland (2011) berör ämnet simultan tvåspråkighet 

som innebär att ett barn lär sig modersmålet och sitt andraspråk samtidigt, från födseln. 
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Modersmålsstöd: Barn med annat modersmål än svenska får modersmålsstöd i förskolan, 

enligt Skolverket (2002). I skolan refereras modersmålsstöd till modersmålsundervisning, 

Abrahamsson (2009) klargör att detta tidigare kallades för hemspråksundervisning. 

3.2 Sociokulturella teorier 

Detta arbete kommer att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vygotskijs teori är 

uppdelad mellan den sociala- och intellektuella utvecklingen enligt Strandberg (2006). Dysthe 

(2003) beskriver sin sociokulturella syn som en blandning av amerikanska realistiska 

traditionen från Dewey och Mead samt den kulturhistoriska traditionen hos Vygotskij. 

 

“In pedagogics, we also say that adapting the child to the environment in which he will have 

to live and function is the ultimate goal of every form of education.” (Vygotskij, 1997, s.205) 

Vygotskij (2001) påpekar att det inte uppnås några framsteg i utvecklingen, utan den sociala 

kommunikationen Även Lindö (2009) och Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs teori som 

att människor lär sig i samspel med andra. Det man först gör med någon annan, kan man 

sedan göra själv. Lindö (2009) lyfter att barns språkliga kunskap utvecklas i samspel med 

andra barn och är väsentlig i vuxnas lek där barnets erfarenheter och förmågor tas till vara. 

Vygotskijs teori utgår från att barn lär sig genom att utforska sin miljö i sociala sammanhang, 

där språket är det främsta verktyget (Smidt, 2010). 

 

Gibbons (2006) tar upp två olika synsätt på lärande. Det ena är “det tomma kärlets modell”(s. 

24), då lärarna ser barnen som tomma på kunskap och det är lärarens uppgift att fylla dem 

med kunskap. I det andra synsättet som kallas för progressivt där eleven är utgångspunkten. I 

det synsättet anses det att barn lär sig av andra, i interaktion med varandra, learning by doing. 

Uttrycket learning by doing är John Dewey mest känd för. Enligt Nationalencyklopedins 

hemsida, under sökord John Dewey, framgår det att han var filosof samt pedagog som 

hävdade att människor lär sig genom problemlösning och handling. Gibbons (2006) belyser 

att lärarens uppgift är att möta varje enskild elevs behov. 

 

Dysthe (2003) skriver att man lär sig genom samspel och deltagande, där kommunikation är 

grunden. Hon menar också att det inte bara är det som sker i individens huvud som är lärande, 

utan också det som händer i omgivningen. Bjar och Lidberg (2010) upplyser att lärandet förr 

skedde i interaktionen mellan barn och vuxna, men nu sker lärandet även i interaktion med 

kulturen 

3.2.1 Interkulturellt perspektiv 

I detta arbete kommer även ett interkulturellt perspektiv finnas i åtanke. Med interkulturalitet 

menas inkludering av olika grupper, exempelvis etnicitet och språk, upplyser Lahdenperä 

(2008). För att skolans verksamhet skall kunna utvecklas till en lärande miljö med 

interkulturell inriktning, bör verksamhetsplanerna avspegla och reflektera över den 

mångkulturella skolmiljön. Därför bör modersmålslärare, elever och föräldrar från olika 

kulturer inkluderas. Detta skall innehålla värderingar, språk och skolämnen etc. Speciellt 
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viktigt är detta för de värden som läroplanen uttrycker. Dessa värden skall ligga till grunden 

för skolans roll, syn samt samarbetet med föräldrarna (ibid.). 

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet”. (Sveriges Riksdag, SFS, 1974:152 §2) SFS 

(1974:152 §2) har beslutat att ingen människa ska diskrimineras på grund av dess hudfärg, 

etniska ursprung samt språklig eller religiös tillhörighet. De påpekar även att samhället ska 

verka för att barns rättigheter. 

3.3 Barns språkutveckling 

Barn lär sig lättare när de känner sig trygga belyser Ladberg och Nyberg (1996). De påpekar 

vidare att trygghet är att känna sig förstådd. Lindö (2009) menar att barn gör sig förstådda 

genom kroppsspråk och protospråk när de är ca 10-14 månader. Protospråk är ord där 

stavelser som inte betonas inte heller hörs i orden. Protospråket ersätts ganska snart med 

ettordsyttranden, som sker ungefär vid 1-1,5 års ålder. Vid ca 2 års ålder lämnar barnen 

protospråket och kommer då in i ordförrådsspurten. Barnen använder sig nu av fler ordsatser 

samt använder sig av ordböjningar. Den så kallade ordförrådsspurten sker i tre faser. I fas ett 

lär sig barnen att namnge ca 100 saker och ting, sedan går de vidare till nästa fas. I fas två 

ökar ordförrådet med ytterligare 300 ord. Barnen har då ca 400 ord i sitt ordförråd som är 

både verb och substantiv, därefter kommer de in i fas tre där barnen lär sig prepositioner 

(ibid.). För att kunna konstruera egna meningar, behöver barn lyssna och få upprepa (Beijer 

2006). 

 

Eriksen Hagtvet (2004) skriver att barn kan lära sig upp till 15 ord om dagen med rätt 

uppmuntran och motivation under åldrarna 3-7 år. Enligt Lindö (2009) behärskar barnen 10 

000-14 000 ord när de börjar skolan medan Skolverket (2003) anser att en svensk 7-årings 

ordförråd är 8000- 10 000 ord. Lindö (2009) påpekar att barnens ordförråd har två delar, den 

passiva delen samt den aktiva delen. Med det menar hon att barnen förstår mer än vad de kan 

säga, vilket även Ladberg (2003) anser. Det måste finnas ett personligt intresse för att kunna 

utveckla ett språk (ibid.). 

3.3.1 Barns andraspråksutveckling 

Håkansson (2003) beskriver att likheten mellan modermåls- och andraspråksinlärning är att 

språkuppbyggnaden sker i samspel med andra och språket från omgivningen. Skillnaden 

mellan modersmåls- och andraspråksinlärning innebär att utveckling sker kognitivt under 

tiden modersmålet lärs in. Andraspråket lärs inte in på samma sätt som modersmålet eftersom 

barnet har språkliga erfarenheter och en viss kognitiv förmåga (ibid.). Kognitiv utveckling är 

mental utveckling hos barnet, menar Arnberg (2004). 

 

Sandvik och Spurkland (2011) anser att barn som talar ett minoritetsspråk hemma, ofta inser 

att de behöver lära sig majoritetsspråket, för att kunna kommunicera i samhället. Detta kallas 

successiv tvåspråkighet enligt Svensson (2009). Författaren påpekar att då föräldrarna talar 

olika språk, får barnet två första språk. Detta styrker även Sandvik och Spurkland (2011) som 
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menar att barnen har tvåspråkighet som modersmål, de kallar även detta för simultan 

flerspråkighet. 

3.4 Identitet 

Människor anpassar sitt språk efter omgivningen och lär sig språk och dialekter genom 

kamrater skriver Ladberg och Nyberg (1996). De menar vidare att barnet kan bli utesluten 

från en grupp om han/hon pratar avvikande från övriga gruppen 

 

Skolverket (2002, bilaga 3) skriver om positiva inställningar till undervisning i modersmål 

utifrån en intervjustudie. En positiv inställning är att det bidrar till barns/elevers trygghet, 

personlighet och självkänsla. Det bidrar även till att flerspråkiga barn/elever kan förstå sin 

egen kultur. Fredriksson och Taube (2010) påpekar att kultur och språk ligger nära varandra 

och att språket är människan sätt att reflektera över det egna sättet att tänka. 

 

Ladberg (2003) anser att om det inte finns möjlighet att använda sig av en modersmålslärare 

bör föräldrarna involveras för att förstärka barnen i sin identitet. De kan till exempel visa upp 

bilder eller musik från sitt land eller ta med föremål hemifrån som barnen får berätta om. 

 

Genom språk visar vi vilken grupptillhörighet vi har menar Svensson (1998), inte bara 

åldersmässigt och geografiskt, utan även socioekonomiskt, yrkesmässigt och intressemässigt. 

På så vis är språket en del av identitetsutvecklingen. Genom språket kan barn lära sig ett helt 

livssätt poängterar Baker (1996) samt Harding och Riley (1993). I modersmålsundervisningen 

ska eleverna få en bra grund till att utveckla sin kulturella identitet samt bli flerspråkiga 

(Utbildningsdepartementet, 2011). 

3.4.1 Flerspråkighetens betydelse 

Enligt Baker (1996) är alla barn födda med möjligheter till att bli två- eller flerspråkiga. En 

omsorgsfull förälder eller pedagog hade aldrig fråntagit ett barn möjligheten att utvecklas 

socialt eller intellektuellt. Ändå fråntas många barn möjligheten att bli två- eller flerspråkiga 

(ibid.). Ladberg (2003) tar upp flera viktiga aspekter angående flerspråkighet. Bland annat 

påpekar hon att det är lättare att ta till sig andra språks uttal och grammatik ju fler språk man 

kan, vilket även Westerlund (2009) styrker. Ladberg (2003) påpekar att man får en bredare 

kunskap då olika språk har olika talesätt och ordspråk. Westerlund (2009) menar att när ett 

barn blivit ca 3 år, har det en grund till ordförrådet samt basen i grammatiken. Detta gäller alla 

barn, ett-, två- och flerspråkiga barn, om de hör språket/språken dagligen. 

 

Ladberg (2003) anser att det är sällan man behåller sitt modersmål i flera generationer då man 

har utvandrat. Dock menar hon att man bör uppmuntra till att behålla modersmålet då 

sjukdomar som drabbar äldre, ex. demenssjukdomar kan bidra till att det senast lärda språket 

försvinner. Om modersmålet inte finns kvar hos den yngre generationen leder det till att man 

inte kan kommunicera inom släkten. Arnberg (1988) påstår att tvåspråkighet är viktigt, vilket 

även författaren har fått respons för av föräldrar till barn med två språk. Föräldrarna har 
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påpekat att det som är positivt med tvåspråkighet, är att barnen har kontakt med två kulturer, 

samt att barnen har större tillgång till erfarenheter. 

3.4.2 Modersmålets betydelse 

Skolverket (2002) har en del positiva synvinklar om modersmålets betydelse. Bland annat att 

modersmålet är en del av identiteten, vilket betyder mycket för hur man ser på sig själv. 

Ladberg (2003) tar upp ett exempel om en förskola, där pedagogerna märkte att de polska 

barnen inte ville prata polska. Det hade förekommit kriminalitet bland polacker. Pedagogerna 

insåg att detta i slutändan kunde leda till att barnen skulle börja förneka sin polska tillhörighet 

på grund av skam. Pedagogerna tog hjälp av en modersmålslärare som visade upp bilder och 

folkdräkter etc. för alla barnen och ändrade barnens syn på Polen. Barnen vågade till slut vara 

stolta över att vara från Polen och de började även tala polska. 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål. (Utbildningsdepartementet, 2010, s.7) 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar (Utbildningsdepartementet, 2011, s.7). 

 

Genom den tidiga kommunikationen med mammans babyspråk, lär sig barn att lägga märke 

till modersmålet och dess utmärkande drag (Lindö, 2002). Skutnabb-Kangas (1981) menar att 

modersmålet är en del av en individs personlighet. Ifrågasätts språket, ifrågasätts även hela 

personen, föräldrarna, närmiljön och bakgrunden. Författaren menar att om man i förskolan 

visar att ett invandrarbarns modersmål är mindre värt än svenskan, så nedvärderas hela 

personen. Detta styrker även Ladberg och Nyberg (1996). De menar att barn är känsliga för 

människors respons. Om de får dålig respons angående sitt sätt att prata kan de vägra helt att 

prata sitt språk, eftersom barnet inte vill bli relaterad till en hatad grupp. Bekräftas barnets 

modersmål, blir det däremot en positiv utveckling för barnets språk och identitetsutveckling, 

menar Benckert, Håland och Wallin (2008). Språk och känslor är nära besläktade påstår 

Eriksen Hagtvet (2004). Språket kan förstärka känslor och ibland räcker inte orden till. Det 

kan leda till personliga belastningar, vilket även gäller barn som inte har språket i fråga. 

Tvåspråkiga barn som behärskar sitt modersmål visar ofta en god behärskning av svenska 

(Håkansson, 2003). 
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3.5 Modersmålsstöd 

Enligt Förenta nationerna (1989) ska barnets utbildning bidra till att barnet lär sig respektera 

sin kulturella identitet, sitt språk och egna värde. Vidare menar de att barn som tillhör en 

språklig minoritet inte kan nekas rätten till att använda sitt eget språk, tillsammans med andra 

som har samma ursprung. Ladberg (2003) lyfter att flerspråkighet är en mänsklig rättighet. 

Modersmålsläraren bör vara tilltalande till barnen för att nå bra resultat belyser Ladberg 

(2003). Författaren menar att det är viktigt att barn har en positiv bild av omgivningen och 

därigenom blir godtagna för sitt språk och sin identitet. Ibland kan det vara att föredra att hela 

barngruppen får ta del av modersmålsstödet för att skapa ett intresse och en förståelse. 

 

På grund av nedskärningar inom kommuner har många av dessa tagit bort modersmålsstöd i 

förskolan. Istället erbjuds modersmålsundervisning först i skolan, trots att man vet att språk är 

viktigt för identiteten i de lägre åldrarna menar Beijer (2006). Författaren menar också att 

många elever valde bort modersmålsundervisningen i skolan för att den blev schemalagd på 

eftermiddagen. Det betyder att många lärare och elever har gått hem och den kompetens om 

mångkulturalitet, som en modersmålslärare besitter inte når fram till alla. Lärare får i sin tur 

sämre förutsättningar att bemöta individens behov. Skolverket (2002) visar upp statistik 

angående modersmålsstöd i förskolan. När barnen är 1-3 år är det ca 11 % av dem som fått 

modersmålsstöd, och ca 16 % bland 4-5 åringar. Skolverket (2002, bilaga 5) belyser att 

förskolans stöd till invandrarbarnen minskade betydligt under 1990-talet. Endast ett femtiotal 

kommuner i landet erbjöd invandrarbarn modersmålsstöd 2002, då rapporten skrevs. År 2002 

hade 13 procent av förskolebarnen ett annat modersmål än svenska, jämfört med 1980 då sju 

procent hade ett annat modersmål. 

 

Skolverket (2002, sida 29, bilaga 5) beskriver antalet barn med annat modersmål jämfört mot 

barn som får modersmålsstöd mellan 1979-2001, med hjälp av diagram nr 3, från SCB 

(statistiska centralbyrån). Se figur1. 

 
Figur 1 (Skolverket, 2002, diagram nr 3). 
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Diagramet visar tydligt hur antalet barn med annat modersmål ökar, samtidigt som 

modersmålsstödet sjunker (Skolverket, 2002). 

 

Enligt Skolverket (2005) bör kommuner se olika kulturer som en tillgång och ha ett 

interkulturellt förhållningssätt. De bör även se till att de barn, med annat modersmål än 

svenska, erbjuds modersmålsstöd. Som barn lär man sig svenska lättare, om man får 

modersmålsstöd enligt Ladberg och Nyberg (1996). 

3.5.1 Förskolans uppdrag 

Calderon (2006) påpekar att 13-15% av barnen i förskolan har ett annat modersmål än 

svenska, men hon anser också att det skiljer sig mellan storstäder och mindre orter. Hon tar 

även upp att nästan all personal stöter på barn med ett annat modersmål. Hur förskolan 

handskas med barnets flerspråkighet har betydelse för deras identitets- och 

kunskapsutveckling skriver Beijer (2006). Vidare menar hon att man inte ska jämföra 

kunskaperna i modersmålet och majoritetsspråket. Språk föder språk. I 

Utbildningsdepartementet (2010) står det att “Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet.” (s.6). Calderon (2006) skriver att förskolan är en kulturell 

mötesplats och har en stor plats i barnens utveckling av tolerans och solidaritet. Författaren 

påpekar även att förskolan kan vara första mötet med svensk kultur för en del föräldrar. 

 

Utbildningsdepartetementet (2010) framhåller att verksamheten ska stäva efter att barn ska få 

utveckla sitt kunnande, i både svenska och sitt modersmål. Calderon (2006) menar att det 

gäller att vara medveten om sin kulturella bakgrund, för att kunna använda sig av 

interkulturella metoder, samt även för att se hur det mångkulturella samhället syns i förskolan. 

 

Det är viktigt att barn får använda sitt modersmål då språk, identitet och lärande hör ihop och 

därmed bör barn erbjudas en möjlighet att utveckla sitt modersmål, för att gynna 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska, menar Skolverket (2005) att 

det är positivt med mindre barngrupper och många pedagoger. Barnen kommer då oftare i 

kontakt med vuxna. För att skapa en språkstimulerande miljö, enligt Bruce (2009) bör 

ljudnivån sänkas så att samtalets ljudnivå är normal. Mindre barngrupper är positivt för 

språkutvecklingen (ibid.). Ju yngre människan är, desto lättare är det att lära sig grammatik 

samt uttal, menar Ladberg och Nyberg (1996). Barnen pratar med de personer som de känner 

sig nära och trygga med, skriver Ladberg (2003). Därför är det viktigt att ha en inskolning till 

förskolan. 

3.5.2 Pedagogens roll 

Benckert, Håland och Wallin (2008) skriver att pedagogen bör diskutera med barnets föräldrar 

om barnets språk, då det kan vara svårt för föräldrar att ge barnen goda förutsättningar i 

språkutvecklingen. Det är viktigt att föräldrarna vet att barn kan lära sig flera språk samtidigt. 

Som föräldrar bör man fortsätta prata sitt modersmål, även om barnet svarar på ett annat 
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språk. Det är viktigt för pedagoger att skapa en god relation med föräldrarna så att de känner 

trygghet och förtroende för förskolan. Författarna belyser även att det kan vara svårt som 

förälder att veta hur verksamheten fungerar och varför pedagoger gör som de gör, om de inte 

har någon tidigare erfarenhet, vilket även Fredriksson och Taube (2010) stödjer. Westerlund 

(2009) tycker att det är en fördel att använda sig av stödtecken då tecken kan användas till 

flera språk och då även lära ickesvenska föräldrar stödtecken. Arnqvist (1993) menar att när 

man kommunicerar med mimik, gester och ögonkontakt så kommunikationen tydliggörs. 

 

Vikten av pedagogers syn på flerspråkighet och andra kulturer, betonas av Fredriksson och 

Taube (2010) Pedagoger bör ha respekt för språk och kultur, vilket även Skolverket (2005) 

håller med om. Pedagogens uppgift är att stötta barnen i utveckling av språket, i både 

modersmålet och i andraspråket. Om det finns tillgång till en modersmålslärare, bör inte 

pedagogerna vara rädd att arbeta jämsides med denna menar Ladberg och Nyberg (1996). 

Som pedagog är det viktigt att vara medveten om sitt eget förhållningssätt till tvåspråkighet, 

tycker Ladberg (2003). “Låga förväntningar begränsar barns möjligheter.” (Ladberg, 2003, 

s.13) Skolverket (2002, bilaga 5) påpekar även vikten av ett gott samarbete mellan 

förskolepersonal och modersmålsläraren, vilket även är Ladbergs (2003) åsikt. 

 

Smidt (2010) framhåller vikten av att pedagoger är medvetna om att nästan alla barn som 

kommer från flyktingfamiljer måste lära sig leva i en ny kultur. Pedagoger skall hjälpa barn 

att anpassas till den nya kulturen. Detta kan innebära att lära sig ett nytt språk, ett nytt sätt att 

äta och andra värderingar. 

3.6 Negativa aspekter 

Barn kan, enligt Ladberg (2003) blanda ihop språk, men hon anser att det sällan händer. 

Ibland skiftar barnen mellan språken, medvetet och ibland omedvetet: Detta sker dock bara i 

samtal med andra tvåspråkiga. Detta kallar Arnberg (2004) för kodväxling. Enligt 

Nationalencyklopedins hemsida under sökord kodväxling, står det att läsa att kodväxling kan 

ske mitt i meningar eller vid skifte av teman. Ladberg (2003) menar att man bör se det 

positiva och fascineras över hur fort barn kan skilja på två olika språk, istället för att bli orolig 

för barnets språkutveckling. Dock redovisar Skolverket (2002) ett resultat utifrån en 

intervjustudie som de gjort, där de benämner att en av nackdelarna med flerspråkighet är att 

barnen/eleverna blandar ihop språk och kan hamna efter i svenska språket. Idag sker 

undervisningen på ett språk som många barn och elever inte har tillräckligt goda kunskaper i, 

vilket kan leda till att de inte tar till sig kunskapen efter sin förmåga, menar Svensson (2009). 

Författaren påpekar att det är lättare att ta till sig andraspråket i vardagliga situationer då det 

blir mer konkret när det handlar om vad som sker för stunden. 

 

Baker (1996) anser att det finns få nackdelar med flerspråkighet och många fördelar. Dock är 

en av nackdelarna att föräldrar med barn med flera språk är rädda att flerspråkigheten ska 

drabba barnen negativt och därför söker de efter fel i språket hos barnen. En annan nackdel 

Baker tar upp är att barnen kan få en identitetskonflikt då språk ger tillgång till olika kulturer 

och alla kan inte binda samman dessa kulturer. 
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Nedskärningar av kuratorstjänster etc. kan stoppa kunskapsutvecklingen, betonar Bejier 

(2006). Författaren beskriver att kommuner som sparar pengar skär ner på kuratorstjänster. 

Barnen får då inte arbeta sig igenom sina trauman, eller känna sig trygga. Författaren belyser 

problemet att elever som kommer från krig eller andra traumatiska händelser kan ha svårt att 

lära sig någonting nytt. Smidt (2010) påpekar att pedagoger ska hjälps barn att anpassas till 

den nya kulturen. Trygghet är en viktig del för att kunna lära, belyser Ladberg och Nyberg 

(1996). 

3.7 Tidigare forskning 

Forskning mellan tvåspråkighet och intelligens gav ofta negativa resultat före 1960 enligt 

Arnberg (2004). Författaren anser att forskningen som är gjord efter 1960 visar på mer 

positiva resultat och dessutom har den senare forskningen varit mer kontrollerad. 

 

Skolverket (2002, bilaga 5) skriver om en granskning som är gjort angående förskolans 

modersmålsstöd under 1970- och 1980-talet. Det har urskilt några faktorer som ses som 

viktiga för att modersmålsstödet skall vara framgångsrikt. Bland annat skall modersmålsstödet 

ges så tidigt som möjligt och bör vara en del av förskolans verksamhet. Skolverket anser även 

att man bör försöka samla barn med samma språk i särskilda barngrupper, för att minimera 

antalet språk i en barngrupp. Barn bör inte vara ensamma om ett språk i en barngrupp. 

Enspråkiga modersmålsbarngrupper bör ges möjlighet till att få kontakt med svenskspråkiga. 

 

Skolverket (2002, bilaga 5) beskriver olika hinder och förutsättningar för ett fungerande 

modersmålsstöd i förskolan. Kompetent och engagerad personal var förutsättningarna, medan 

de olika hindren var brist på resurser, ifrågasättande attityder och/eller ointresse hos 

beslutsfattarna. Skolverket (2002) gjorde en kartläggning som visar att de barn med flera 

kulturer behöver mer stöd i förskolan, då de ska utveckla flerspråkighet och flera kulturer. 

Inom förskolan brister stödet till flerspråkiga barn. Därför är det idag förskolan som behöver 

utveckla sitt stöd till dessa barn. Det är oftast outbildade pedagoger inom ämnet som 

undervisar, trots att det finns en etablerad utbildning i svenska som andraspråk (Skolverket, 

2003). De menar även att det inte är fel på kunskapen, utan det svåra är att nå fram till 

klassrummen, där kunskapen behövs. 

 

I tidigare forskning menar Skolverket (2002) att det finns många positiva samband mellan 

tvåspråkighet och kognitiv utveckling. Genom tvåspråkighet lär man sig hur ett språk är 

uppbyggt, vilket utvecklar intellektet, både skolmässigt och allmänt. Denna forskning har sin 

grund i att båda språken behärskas i princip lika bra. Skolverket (2003) tar upp att 

forskningsresultat visar på att det är eleven som skapar sina egna kunskaper. Barn som lär sig 

svenska som andraspråk, gör det utan problem belyser Björk-Willén (2009). Dock finns det 

vissa barn som stöter på språksvårigheter, vilket kan bero på att de inte blivit tillräckligt 

bekanta med det svenska språket. 
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Det har forskats mycket om skolan de två senaste decennierna. Detta leder till att 

undervisningen ändras, skriver Skolverket (2003). Vikten av föräldrakontakten framhävs, 

speciellt i samband med de föräldrar som är ovana med systemet och kommer från en annan 

kultur. Förskolan ska arbeta i samspel med hemmet så föräldrarna får förtroende för 

verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010). Föräldrarna ska även ha möjlighet att 

påverka arbetet i förskolan, inom ramen för de nationella målen. 

 

Flerspråkiga barn bör få utveckla och använda det språk som de kan bäst, samtidigt som de 

utvecklar svenskan, annars hamnar de efter i sin kunskapsutveckling enligt Skolinspektionen 

(2010). Det går att vara flerspråkig i både tal och skrift skriver Harding och Riley (1993). De 

påpekar också författarna att det händer att en del barn bara lär sig skriva och läsa på sitt 

andra språk, eftersom det är språket som talas i skolan. 
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att ge en redogörelse för den metod som vi valt, för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vi kommer också att beskriva hur vi har bearbetat det empiriska 

materialet och ge en överblick över etiska förhållningssätt, validitet och reliabilitet. 

4.1 Datainsamling 

Med hjälp av litteratur och tidigare forskning, fördjupade vi oss i det valda ämnet. Denna 

fördjupning har ni läst om i bakgrunden. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer 

med målet att intervjua pedagoger inom förskolan. Starrin och Renck (1996) skriver att 

kvalitativa intervjuer används för att försöka upptäcka händelser, egenskaper eller innebörder 

Patel och Davidsson (2003) menar att i en kvalitativ forskningsintervju, hjälps både 

informanten och intervjuaren åt att skapa en meningsfull dialog. Alla intervjuer är unika, 

sociala samspel som innehåller en diskussion av sociala roller och referensramar (Svensson 

och Starrin, 1996). Författarna skriver även att en intervju är en speciell form av samtal, med 

syftet att skaffa information. Trost (2010) påpekar att under kvalitativa intervjuer är det 

intervjuaren som styr intervjun, men menar att frågorna ändå skall vara öppna. Vi gjorde 

gemensamma öppna intervjufrågor som vi använde oss av vid intervjuerna. Starrin och Renck 

(1996) menar att öppna frågor används för att få spontan information om händelser, attityder 

osv, men att man inte får glömma att fokusera på frågorna fastän de är öppna. 

 

Johansson och Svedner (2010) nämner att frågorna bör anpassas efter informanten. Den 

personen får då möjlighet att ge så utförliga svar som han/hon kan. Starrin och Renck (1996) 

menar att frågor och svar, utvecklas till andra frågor och svar under den kvalitativa intervjun. 

Detta kan kallas för en vägledd konversation och under våra intervjuer hade vi detta i åtanke. 

I enlighet med Patel och Davidson (2003) använde vi oss av en låg grad av standardisering 

samt en låg grad av strukturering på våra intervjuer. Starrin och Renck (1996) skriver att när 

standardiserade intervjuer används, finns det ett utformat schema med intervjufrågor, som är 

strukturerat och formellt. Patel och Davidson (2003) menar att det är svårt att veta vad som 

exakt menas med en kvalitativ intervju, då det finns olika typer av dessa intervjuer. Syftet med 

intervjun är att få information om personen som blir intervjuad och därmed finns det inga svar 

som är rätt eller fel (ibid.). 

 

Kvale (1997) påpekar hur viktigt det är att ha ett informerat samtyckte, där pedagogen blir 

informerad om syftet kring undersökningen samt får möjligheten att neka till medverkan. 

Patel och Davidson (2003) påpekar om anonymitet och konfidentitaliet. I och med det har vi 

valt att informera intervjupersonerna om vårt syfte med intervjuerna samt påpekat att de ställt 

upp frivilligt. Därigenom behövde de inte svara på alla frågor. Det är viktigt att alla löften 

hålls, eftersom det inte skall gå att känna igen informanten, lyfter Trost (2010). 

 

Vi spelade in våra intervjuer på en diktafon, så att vi på bästa sätt kunde ta till vara på den 

information vi fick. Kvale (1997) menar att använda ljudbandspelare ger intervjuaren chans 

att koncentrera sig på bara intervjun, istället för att koncentrera sig på att anteckna. Dock 
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påpekar Patel och Davidsson (2003) att informanten måste ge sin tillåtelse att spelas in. De 

menar också att det finns nackdelar med att spela in, då det kan påverka svaren eftersom vissa 

personer kan ha svårt att prata vid ljudinspelning. Starrin och Renck (1996) framhäver att det 

är viktigt för den intervjuade att känna sig trygg. Därför är det viktigt med öppenhjärtighet 

och ett öppet klimat. Författarna menar att när man känner sig otrygg, är det svårt att svara 

uppriktigt på intervjufrågorna. Även Trost (2010) lyfter att miljön ska vara trygg, men även 

lugn och avskild, där inga störningar kan ske. 

 

Trost (2010) menar att gruppintervjuer bör undvikas i största möjliga mån, då vissa 

informanter kan hamna i skymundan. Han menar också att det kan bli en spänd miljö, vilket 

vi inte vill ha. Vi hade även i åtanke att det kunde vara svårt att göra gruppintervjuer på en 

förskola, eftersom flera pedagoger inte kan gå iväg samtidigt från avdelningar. 

4.2 Urval 

Vi valde att göra våra fem intervjuer i två olika kommuner, i norra Sverige med pedagoger, 

samt en intervju med rektorn för modersmålsundervisning i en av dessa kommuner. Vi valde 

dessa två kommuner för att vi anser att det är störst sannolikhet att vi arbetar där i framtiden. 

Vår utbildning är avsedd för både förskola och förskoleklass. Därför valde vi att göra var sin 

intervju i förskolan och en i förskoleklass. Vi valde områden i kommunerna där vi vet att det 

finns flera olika språk. Av de fyra pedagoger som vi har intervjuat är tre stycken förskollärare 

och en är barnskötare. Alla pedagoger samt rektorn, arbetar på olika förskolor/skolor och är 

oberoende av varandra. Till den mån vi kunnat, har vi intervjuat pedagoger vi träffat förut för 

att få ett avslappnat och förtroendefullt samtal. Ju bättre kontakt mellan den som intervjuar 

och den som blir intervjuad desto bättre, Svensson och Starrin (1996) menar dock att det inte 

blir någon riktig intervju om informanten är känd. 

 

Vi valde att dela in de fyra pedagogerna i åldersintervall, samt erfarenheten i årsintervall just 

för att vi lovade dem att få vara anonyma och det var ett löfte som vi inte ville svika. 

Åldersintervallen var 35-40, 45-50, 55-60 och 61-65 år. Erfarenhetsintervallen var 0-5 år, 6-

10, år 25-30 år och 30-35 år. Vi har senare i uppsatsen valt att ge personerna fiktiva namn och 

benämna dem som A, B, C, D och E. 

4.3 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska riktlinjer som Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskare bör ta 

hänsyn till. De fyra riktlinjerna är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. När författarna skriver om informerat samtycke menar de att informanterna 

bör delges vad intervjun handlar om, samt vem som ska få ta del av materialet. Vidare 

problematiserar författarna konfidentialiteten då de menar att forskare skyddar informantens 

personliga integritet och därmed kan även forskarna gömma sig bakom konfidentialiteten för 

att, kunna ändra i resultatet. Vi valde att ge intervjupersonerna fiktiva namn; pedagog A, B, C, 

D och E. Det gjorde vi för att skydda deras personliga integritet. Därmed uppfyller vi 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskaprådet 1990). Kvale och Brinkmann 

(2009) belyser att forskare alltid bör ha i åtanke vilka konsekvenser den enskilde personen, 
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eller gruppen som personen representerar, kan få genom att delta. Med forskarens roll menar 

författarna att det är hans eller hennes eget engagemang i moraliska frågor som spelar in. 

Gren (2001) menar att en persons etik är när en person reflekterar över sin moral. Vi vill inte 

att vår forskning skall skada någon enskild person eller grupp, som Svensson och Starrin 

(1994) anser är viktigt. 

 

Då valde att använda oss av ljudinspelning vid vår intervju, borde vi enligt Bjørndal (2005), 

vara vaksamma att en intervju med ljudinspelning är mer privat än en intervju utan 

ljudinspelning. När den metoden används bör det vara möjligt att motivera anledningen till 

användandet för informanten (ibid.). Widerberg (2002) beskriver en forskning där hon använt 

sig av intervjuer. Hon var noga med att inte strida mot sina forskningsetiska principer och 

ville inte på något sätt vara oärlig mot de personer som hon intervjuade, vilket inte vi heller 

ville vara. Efter intervjun måste den insamlade datan förvaras på ett ställe där det inte är 

tillgängligt för någon obehörig, Bjørndal (2005). 

4.4 Genomförande 

Vi började diskutera relevanta intervjufrågor utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, och 

kom gemensamt fram till tre inledningsfrågor och fem huvudfrågor (se bilaga 1). Vi 

kontaktade enskilt var sin pedagog i förskola och förskoleklass via telefonsamtal. I detta 

samtal informerade vi dem om ämnet, samt frågade om deras tillåtelse att spela in intervjun. 

Vi bestämde även tid för intervjun som skulle ske på deras arbetsplats. Rektorn som vi 

intervjuade, kontaktade vi genom ett mail. I vårt mail frågade vi aldrig om tillåtelse att spela 

in, dock gjorde vi detta när vi var på plats. Vi hade andra intervjufrågor till rektorn, fem 

inledningsfrågor och fem huvudfrågor (se bilaga 2). Widerberg (2002) beskriver en intervju 

som är gjord där de inte ville att intervjupersonerna skulle tappa lön, så de gjorde intervjuerna 

på arbetstid. Detta kan vi relatera, till då vi inte ville att pedagogerna som tog sig tid för våra 

intervjuer, skulle ta av sin planeringstid eller tid från verksamheten. Innan intervjuerna 

spelade vi in ett av våra dagliga samtal för att testa diktafonernas ljud och funktioner, vi ville 

försäkra oss om att det inte skulle uppstå problem vid intervjun. 

 

Väl på plats vid intervjun på förskolan, hade pedagogerna själva valt en avskild plats, som de 

kände sig trygga på men en som är ostörd. Under intervjun med rektorn, var vi instängda på 

hennes kontor. Vid intervjutillfällena berättade vi mer om inspelningen och förklarade syftet 

med varför vi har valt att spela in intervjun, vem som kommer att få ta del av inspelningen 
och vem som kommer att få veta vilka informanterna är. Vi påpekade även för pedagogerna 

att de har ställt upp frivilligt på denna intervju och behöver inte besvara alla frågor om de inte 

vill. De hade även chansen att avbryta intervjun när de själva ville. 

 

Under intervjuernas gång, har genomförandet sett olika ut. Två av pedagogerna fick frågorna 

framför sig vid intervjutillfället och tre stycken fick inte frågorna. Vi har spelat in intervjuerna 

genom två olika diktafoner samt fört stödanteckningar under intervjuns gång, utifall tekniken 

skulle svika oss, trots våra test. Eftersom vi båda intervjuade rektorn kunde en av oss ha fokus 
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på observation och dokumentation, medan den andra förde samtalet. Även denna intervju har 

vi spelat in. 

Intervjuerna har sett olika ut beroende på vad intervjupersonerna svarat, olika följdfrågor och 

i vissa fall har även två huvudfrågor kunnat bindas samman. Vi hade inte en bestämd ordning 

på huvudfrågorna, utan dessa har bara varit ett stöd. Fokus har istället legat på svaren vi fått 

för att kunna ha ett flytande samtal i intervjun, som vi nämnt tidigare kallar Starrin och Renck 

(1996) detta för en vägledd konversation. 

4.5 Bearbetning av data 

Dokumentationen är viktig då den samlade datan skall bearbetas, lyfter Svensson och Starrin 

(1994). De menar att det är viktigt att kunna gå tillbaka till sammanhanget för att tolka svaret 

rätt. Genom transkribering av intervjuerna har vi lätt kunnat se vad vi fått för resultat. Att 

transkribera är att överföra det inspelade samtalet till skrift, enligt Nationalencyklopedin 

(NE:se). Efter att vi har transkriberat våra intervjuer, har vi sedan diskuterat våra 

intervjuresultat sinsemellan. 

 

Vi valde att ha våra frågeställningar som grund när vi skulle sammanställa för att få en bättre 

överblick av svaren. Därmed hade vi tre grupper där vi kunde sätta in svaren under var rubrik. 

När svaren sedan sorterats in under rätt rubrik, analyserade vi dessa för att kunna ta vidare till 

diskussionen. Det är vanligare att få för mycket intressant material, än för lite, då kan det vara 

svårt bearbeta informationen enligt Widerberg (2002). Vi har valt att ta bort den informationen 

som är irrelevant, för vårt syfte och våra frågeställningar, trots att informationen var intressant 

i övrigt. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Tillförlitlighet brukar kallas för reliabilitet enligt Patel och Davidson (2003). De menar att 

reliabiliteten kan variera då olika personer registrera svar enligt deras tolkning. För att få bra 

reliabilitet bör man vara tränad i intervjuer. För att uppnå hög reliabilitet enligt Johansson & 

Svedner (2010) är det viktigt att använda sig av samma frågor vid de olika intervjuerna. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver reliabilitet som en fråga om forskningsresultatet är 

tillförlitligt, kan en annan forskare göra en annan studie om samma ämne och få samma 

resultat, eller får den andra forskaren ett annat resultat. Reliabiliteten handlar mycket om 

informantens svar, om de blir samma för alla forskare eller om svaren ändras. 

 

I en kvalitativ undersökning är reliabiliteten inte lika stor som för en kvantitativ undersökning 

hävdar Svenning (2003) Det är viktigt att beskriva processen vid en kvalitativ studie så noga 

som möjligt, då en kvalitativ studie är ingen annan lik, menar Patel och Davidson (2003). 

Vidare menar författarna att intervjuaren bör vara en van intervjuare för att uppnå god 

reliabilitet, eftersom det går att göra olika bedömningar, som i vårt fall, när svaren skrivs ner. 

Den personliga karaktären kan göra att det går att få en bättre grund att stå på när det gäller att 

bli en bra intervjuare (Widerberg, 2002). Hon menar att för den som är social, vänlig och har 

lätt för att lyssna är det lättare. Intervjuarens uppgift, är enligt Svensson och Starrin (1996), att 

vägleda informanten genom intervjun med hjälp av olika teman I vårt fall blev det med hjälp 
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av våra huvudfrågor. Vidare menar författarna att intervjuaren bör var uppmärksam under 

intervjun. Med det menar de att ställa frågor utifrån vad informanten svarat för att få en röd 

tråd. De menar även att det viktigaste för den som intervjuar är att lyssna men även att ha 

förmågan att kunna ställa frågor är viktigt. 

 

Validitet är förståelse och bör finnas med under hela forskningsprocessen, enligt Patel och 

Davidsson (2003) Hur stor sanning det finns bakom yttrandet från informanten bör finnas i 

åtanke. Är yttrandet välgrundat eller taget från luften påpekar Kvale och Brinkmann (2009). 

Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt för forskarna att ha en god förförståelse 

och förkunskap. Som vi nämnt tidigare påpekar även Svensson och Starrin (1996), att 

intervjuaren bör ha skaffat sig förkunskap innan intervjuerna sker. Vidare menar de att man 

inte bör gå in i en intervjusituation med förutfattade meningar om ämnet som skall 

undersökas. Det är alltså viktigt att ha goda förkunskaper, men man bör gå in i en intervju 

utan att ha en åsikt om vad som är rätt och fel i ämnet. 
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5. Resultat  

Under det här kapitlet ska vi redovisa det resultat vi kommit fram till, genom våra intervjuer. 

5.1 Informanternas bakgrund 

Pedagog A arbetar i förskoleklass, dock är hon i grunden utbildad till förskollärare. Pedagog A 

är kvinna och hamnar i åldersintervallet 55-60 och har 30-35 års erfarenhet i verksamheten. A 

har arbetat i 15 år med flerspråkighet Skolan som hon arbetar på har språkutvecklingen som 

profil, mycket på grund av att skolan ligger i ett mångkulturellt område. I hennes nuvarande 

barngrupp har hon 9 barn med annat modersmål 

 

Pedagog B arbetar i förskolan och har arbetat i verksamheten 30-35 år. Pedagog B är kvinna 

och hamnar inom åldersintervallen 55-60 år. B har i cirka 30 år arbetat med flerspråkighet, 

dock har det inte varit samma fokus i alla år. Förskolan hon arbetar på är inspirerad av Reggio 

Emilias filosofi. Där anses barnen vara självständiga. 

 

Pedagog C arbetar i förskoleklass, är utbildad förskollärare och har 25-30 års erfarenhet av 

verksamheten. Pedagog C är en kvinna i åldersintervallet 45-50. C har 26 års erfarenhet av 

arbetet flerspråkighet och arbetar i en barngrupp med 23 elever. På skolan hon arbetar är det 

mycket fokus på språkutveckling. 

 

Pedagog D är en kvinna i åldersintervallet 35-40. Hon arbetar i förskolan och har 0-5 års 

erfarenhet av förskoleverksamheten, men började arbeta 1999 i fritidsverksamheten. Pedagog 

D är utbildad barnskötare. D har arbetat med flerspråkighet i ca 10 år. Av alla elever på skolan 

som D arbetar på, har ca 80 % ett annat modersmål än svenska. 

 

Pedagog E är en kvinna i åldersintervallet 61-65. Hon har lång erfarenhet som lärare men har 

arbetat som rektor i erfarenhetsintervall 6-10 år. Skolverket erbjöd en utbildning, ledare i 

mångfald, som hon har läst. Hon var även med och undersökte åt kommunen hur arbetet med 

nyanlända utländska barn kan gå till. 

 

Pedagog A, B och E arbetar i samma kommun samtidigt som pedagog C och D arbetar i den 

andra kommunen. 

5.2 Varför är det viktigt att barn får vara flerspråkiga? 

Pedagog A menar att det är viktigt för barn att få vara flerspråkiga. Dels för att barnen ska 

känna att de tillhör och dels för att de ska ha rätt att vara stolta över sitt ursprung. De barnen 

som är flerspråkiga har någonting som de andra inte har. De har ett extra språk och många av 

dem har ytterligare en kultur och det bör de få vara stolta över. Det är en del av deras identitet 

och hon tycker att det bör lyftas. För få barnen att känna sig säkra i sin identitet och kultur. 

Pedagog A berättar även ”Tidigare har vi arbetat med temaarbeten, där barnen forskat om sitt 

hemland. Men detta har vi slutat med, då det inte är roligt för vissa barn som bara får läsa om 

negativa saker om sitt land. Det finns saker i Somalia att vara stolt över, men googlar du 
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Somalia står det mest om krig och pirater” (Pedagog A, Personligkommunikation, 2012-11-

16). 

 

Pedagog B anser även hon att det är viktigt att barnen få vara flerspråkiga. Dels för att det är 

en del av deras identitet men hon tycker även att de har sådan stor fördel och att det är en stor 

glädje att kunna flera olika språk. Hon tycker att det är viktigt att arbeta med barnens 

flerspråkighet i vardagsarbetet, och få övriga barn intresserade. Det kan handla om att fråga 

ett barn vad saker och ting heter på deras modersmål, just för att barnen ska veta att det är 

accepterat att de har ett till språk och ska glädjas över detta. Pedagog B tycker att barn, och 

människor över huvud taget lär sig främmande språk lättare ju fler språk de kan. Hon påpekar 

även hur viktigt det är att barnen har ett bra modersmål, när de är flerspråkiga. Är 

modersmålet bra och rikt med mycket ord, lär sig barnen det nya språket fortare. 

 

Pedagog C menar att det är viktigt att barn får vara flerspråkiga. Därför att man rör sig i hela 

världen. Världen är mindre nu för tiden och det är bra att kunna flera språk. Vi reser oftare och 

via internet kommer vi hela tiden i kontakt med människor från olika delar av världen. Det är 

alltid positivt att kunna språk. Pedagog C tror även på att, om grunderna i modersmålet finns, 

lärs svenskan in lättare. Hon berättar att de arbetar med Skolverkets Språket lyfter samt Veli 

Tuomelas modell. Den modellen handlar om att använda sig av ett rikt språkbruk, som ska 

genomsyra hela verksamheten. Det är viktigt att kunna kommunicera. 

 

Även pedagog D menar att det är viktigt att barnen skall få vara flerspråkiga. Hon tycker att 

det är viktigt att barnen får benämna föremål på sitt språk. Pedagog D tycker att det är en stor 

tillgång att kunna flera språk. 

 

Pedagog E vet att det är viktigt för barn att få vara flerspråkiga. Hon menar att det är viktigt 

att behålla modersmålet, eftersom det är det språket som man tänker, känner och uttrycker sig 

på. Modersmålet är en kommunikation i ett socialt sammanhang. När barn kommer till ett nytt 

land är det viktigt att de lär sig det nya språket. De lär sig inte bara det nya språket, utan de lär 

sig även att förstå sig på det nya samhället, koderna i det nya landet,. Barnen lär sig även 

varför människorna agerar, tänker och tycker så som de gör i det nya samhället. Språket de lär 

sig kommer de att studera vidare på i ett längre perspektiv. Hon påpekar att modersmålet 

inlärs under en lång tid. Det tar cirka 5-8 år att lära sig det nya språket så pass att det går att 

använda som tankeverktyg. Därför sker inlärningen på modersmålet under en lång tid. 

Pedagog E menar att det inte tar så lång tid att lära sig att kommunicera på ett nytt språk, dock 

att använda detta som tankeverktyg tar tid. Pedagog E nämner även att om modersmålet inte 

utvecklas, blir det en lucka i utvecklingen. För att det tar så lång tid att använda det nya 

språket som tankeverktyg. Detta är bakgrunden till varför barn har rätt till modersmålsstöd 

menar pedagog E. 
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5.3 Nackdelar med flerspråkighet 

Pedagog A menar att hon inte ser så mycket nackdelar i barnet och barnets utveckling. 

Däremot menar pedagogen att det kräver mycket av henne som pedagog, dock anser hon att 

hon får mycket tillbaka med arbetet. Pedagog A tar även upp att kan det bli 

kommunikationssvårigheter med föräldrarna. Hon uppmanar föräldrarna att prata sitt 

modersmål med barnen. Sedan vet hon att alla föräldrar inte går på SFI [Svenska för 

invandrare] och kan inte korrekt svenska. Pedagog A menar även att det ibland känns som att 

barn blir inknuffade från en dag till en annan i klassrummet. De har då inget gemensamt språk 

att hålla sig till från början, eftersom vissa barn bara kan svenska och vissa kan knappt 

svenska över huvud taget. Pedagog A tycker att det har blivit bättre i och med x
1
, men påpekar 

att det ibland är det ett stort tryck på x och då hamnar barnen fort i verksamheten. Det störta 

problemet med flerspråkiga barn är, enligt pedagog A, att det finns de barn som har föräldrar 

som inte pratar någon svenska alls. I vissa fall är båda föräldrarna analfabeter, så även om A 

har möjlighet att översätta sina veckobrev och annan information till modersmålen så kan de 

inte läsa. A menar att det inte hjälper att rita, förenkla och använda kroppsspråket alltid heller. 

Vid utvecklingssamtal och föräldramöten använder sig pedagog A av tolk, men anser där att 

alla tolkar inte får fram budskapet rätt. Hon tar upp ett exempel när en tolk skulle förklara för 

föräldrarna att deras barn skulle må bra av att gå i särskolan med mindre grupper, 

översättningen blev då idiotskola. Pedagog A påpekar än en gång att hon ser inga nackdelar 

för barnen att vara flerspråkiga. 

 

Ingen av pedagogerna B, C, eller D kunde se några nackdelar med flerspråkighet. Inte heller 

pedagog E anser att det finns några nackdelar med flerspråkighet. Detta grundar hon i all 

forskning som visar att det är viktigt, både ur ett individperspektiv men även ur ett samhälls- 

och samhällsekonomiskt perspektiv. Hon menar även att hennes erfarenhet förstärker detta. 

5.4 Modersmålsstöd 

Pedagog A berättar att första dagen då alla kommer till skolan, berättar hon om möjligheten 

till att ansöka om modersmålsundervisning och berättar även vilka hemspråk det är som finns 

tillgängliga i kommunen. Hon betonar även att alla språk inte finns. Pedagog A brukar 

uppmuntra föräldrarna till att prata sitt modersmål med barnen, så föräldrarna inte pratar fel 

svenska med barnen. Hon tycker det är viktigt att barnen får SvA [svenska som andraspråk], 

för att förstärka deras svenska språk. A presenterar blanketterna till föräldrarna, men påpekar 

att det är de själva som måste söka till modersmålsundervisningen, dock är det inte alla som 

söker. 

 

Pedagog B berättar att de låter föräldrarna skriva orden välkommen och hej på deras 

modersmål, de sätter sedan upp de orden i hallen tillsammans med flaggor på de olika länder 

som finns. I samband med det presenterar pedagogerna även möjligheten till modersmålsstöd.  

Pedagog B påpekar att många ansöker om modersmålsstöd, men framhäver att hon blir 

                                                           
1
 Förskola som enbart tar emot barn som är asylsökande, kvotflyktingar, invandrare eller ensamkommande. 
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chockad över hur många det finns som tackar nej till möjligheten. Det är många som inte får 

modersmålsstöd, för att möjligheten inte finns. Pedagog B blir frågande över varför det måste 

vara en utbildad modersmålslärare som måste komma, B tycker att det inte alltid behöver vara 

en utbildad modersmålslärare som ska komma. Det kan räcka med att det kommer en som 

pratar deras eget språk till förskolan för att visa att det är okej att prata sitt eget språk. Det kan 

vara bra för personen som kommer att involvera alla barnen som är intresserade och visa att 

det inte är fel att prata ett annat språk. Det ska vara lustfylld och roligt är lära oavsett om det 

är modersmål eller någonting annat som står i läroplanen anser Pedagog B. 

 

Pedagog C berättar att i förskoleklassen, så har de en talpedagog som berättar för föräldrarna 

hur viktigt det är med svenska språket. Talpedagogen påpekar att det är viktigt att de som kan 

svenska, även talar svenska hemma. Samt att de som inte behärskar svenska språket lånar hem 

ljudböcker, så att barnen kan höra svenska även hemma. Vidare berättar Pedagog C att när 

barnen skall sluta förskoleklass, så går de ut till föräldrarna och berättar om 

modersmålsstödet. Då får de hem papper om de vill önska modersmålsstöd. Detta får eleverna 

först i första klass. Dock är den lektionen placerad efter skoltid, efter klockan 13. Anledningen 

till att modersmålsstöd erbjuds först i skolan är att människorna i kommunen är tvåspråkiga. 

Detta bidrar till att förskolan/skolan kan vara enda stället barnen får höra det svenska språket.  

Det krävs även att det är fem personer eller fler som önskar språket. Just nu erbjuder skolan 

två språk men året innan erbjöds ytterligare ett språk. Pedagog C tycker det är synd att de inte 

kan erbjuda fler språk. Pedagogen frågar sig över varför de inte kan ha modersmålsstöd via 

nätet så att alla språk kan erbjudas. Då skulle barn i flera olika kommuner ha modersmålsstöd 

tillsammans. 

 

Pedagog D trodde inte att förskolan erbjöd modersmålsstöd, hon var inte tillräckligt insatt i 

den frågan. Det var först, i första klass det kom på tal. Samtidigt var inte pedagog D helt 

säker, eftersom det kunde vara så, att de måste vara fem barn eller fler som ska önska språket. 

Pedagog D sa att de erbjöd ryska, då de hade några elever i skolan som läste ryska. Tidigare 

hade de två avdelningar på förskolan där de erbjöd läsinlärning och matematik på finska, men 

numera erbjuds det endast på svenska. 

 

Pedagog E betonar vikten av tolkanvändning, hon menar att det alltid bör finnas en 

professionell tolk. Vissa förskolor använder sig av ett barn som tolk och där har pedagog E en 

bestämd åsikt om att det är fel. Kommunen som pedagog E arbetar i erbjuder modersmålsstöd 

från förskolan, från det att barnen kan kommunicera antingen aktivt eller passivt. Detta brukar 

ske omkring 3 års ålder, men en del är naturligtvis yngre enligt pedagog E. Just nu är det cirka 

650 barn och elever som får modersmålsstöd/undervisning i kommunen berättar pedagog E. 

Kommunen erbjuder 9 olika språk och hon berättar vidare att det finns aktiva önskemål om 47 

olika språk till. Dock är det så att det är fem barn i hela kommunen som ska ansöka om detta 

språk för att kommunen ska vara skyldig till att erbjuda modersmålsstöd. Pedagog E berättar 

även att länet som hon arbetar inom har ett samarbete, där modersmålsundervisningen i 

skolan kan ske genom internet Detta har pågått i cirka 4 år och hon anser att det fungerar bra. 

När undervisningen sker via internet så behöver lärare använda sig av en annan metodik och 
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annat material. Trots det har undervisningen fungerat bra. I övrigt anser hon att en 

modersmålslärare bör ha en pedagogisk planering i arbetet med modersmål, så barnen blir 

stimulerade, uppmuntrade samt känner entusiasm. 
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6. Analys 

I denna del kommer vi att analysera vårt resultat. 

6.1 Informanternas bakgrund 

Alla våra intervjupersoner är kvinnor. Pedagogerna A, B och C har samma utbildning, dock 

har pedagogerna A och B längre erfarenhet än pedagog C. Pedagog C är också yngre än 

pedagogerna A och B. Pedagog D är den som skiljer sig mest utav dessa fyra intervjupersoner. 

Pedagog D och E har en annan utbildning än de övriga. D har betydligt kortare erfarenhet än 

de andra samt en längre utbildning. Pedagog E har en längre och högre utbildning än övriga. 

Hon var även väl insatt i forskningen om ämnet, vilket märktes tydligt under intervjun. 

Pedagogerna A, B och C är pedagoger som vi har träffat tidigare, medan pedagog D och E var 

helt obekanta. 

 

Då pedagog C och D arbetar i en kommun där en stor del av befolkningen är tvåspråkiga, ser 

deras barngrupper väldigt lika ut varje år när det gäller flerspråkighet. Pedagog A och B 

arbetar i en kommun som har många olika invandrarspråk. Detta kan leda till att det varierar 

kraftigt mellan barngrupperna angående flerspråkighet. 

 

6.2 Varför är det viktigt att barn får vara flerspråkiga? 

Alla de fem personerna som vi har intervjuat, är överens om att det är viktigt för barn att få 

vara flerspråkiga. Pedagog B och C anser att barn lär sig svenska språket lättare då de kan sitt 

modersmål. Pedagogerna A, B, C och D har på sitt eget sätt sagt hur bra det är att kunna fler 

språk, dock har de olika anledningar till detta. De anser att det är en stolthet och stor tillgång, 

dessutom är det glädjefyllt men även bra, då det är lätt att få kontakt med personer som har 

annat modersmål. Pedagog E pratade mycket om ett längre perspektiv. Hon pratade om att 

lära sig vara en del av samhället och vikten att kunna modersmålet för att det är barnets tanke- 

och känslospråk. Pedagog A och B påpekade hur viktigt språket var för barnens identitet och 

kultur, de tycker att detta bör lyftas i det vardagliga arbetet. 

 

Pedagogerna A, B, C och D anser vi har kunna motivera sitt svar till varför det är positivt för 

barn att få vara flerspråkiga medan pedagog D hade ett kort svar, med dålig motivation. 

Pedagog E hade en annan insikt i ämnet. Hon kunde grunda sina åsikter i forskning och 

pratade mer om framtid, vilket tyder på att hon är väldigt insatt i ämnet. 

 

6.3 Nackdelar med flerspråkighet 

Pedagog A är den enda av alla de fem intervjupersonerna som kan se några nackdelar. Hon är 

noga med att påpeka att det inte finns nackdelar i barnens utveckling. Nackdelarna är 

föräldrakontakten. Hon framhäver vikten av en god föräldrakontakt och att det inte alltid är 



25 

 

möjligt med föräldrar som inte delar samma språk eftersom kommunikation är viktig i den 

delen. 

 

Pedagog B, C, D och E anser inte att det finns någon nackdel, den enda som kunde motivera 

detta var E. Pedagog E förankrade sitt svar i forskning. 

 

6.4 Modersmålsstöd 

Pedagog D hade inte mycket att bidra till denna fråga, då hon inte hade nog med information 

om detta Pedagogerna A, B och C har alla liknade tillvägagångssätt, då de presenterar 

modersmålsstöd alternativt modersmålsundervisning för föräldrarna. De presenterade att det 

finns möjlighet att söka. De berättade även att det inte är alla språk som finns, vilket de tyckte 

var tråkigt. Pedagog A och B tycker att det är en stor del som ansöker om modersmålsstöd 

alternativt modersmålsundervisning, men tycker fler borde göra det då det inte är alla som 

söker. 

 

Pedagog B och C kom med egna förslag hur modersmålsstöd skulle kunna utvecklas, då de 

brinner för ämnet. Pedagog E är insatt i ämnet och anser att modersmålslärare bör vara 

utbildade för att kunna genomföra en pedagogisk planering. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer vi att diskutera vår metod och vårt resultat. Under 

rubriken metoddiskussion kommer vi att diskutera tillvägagångssättet. I resultatdiskussionen 

utgår vi ifrån samma punkter som vi utgick ifrån under resultat och analys. Det kommer vi att 

göra eftersom de hör till de frågeställningar vi angav i början av arbetet. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde tidigt att vi skulle använda oss av kvalitativa intervjuer. Dels för att vi har använt oss 

av det tidigare, men även för att vi ansåg att det var det bästa sättet att få ett gott resultat. 

Genom kvalitativa intervjuer upptäcks och identifieras informantens uppfattningar angående 

ett ämne enligt Patel och Davidson (2003). Vi anser att de kvalitativa intervjuerna har gett oss 

ett tillfredsställande resultatet som besvarat våra frågeställningar. I efterhand tycker vi att vårt 

hårda arbete med intervjufrågorna var mödan värd. Vi har ändrat i frågorna ett flertal gånger, 

vilket vi anser har gett oss god grund till att få ett bra resultat. Vi valde dessa frågor eftersom 

de är starkt sammankopplat till våra frågeställningar. 

Vi har börjat fundera på om vi borde ha skickat ut intervjufrågorna i förhand till 

intervjupersonerna. Om vi hade gjort det, hade de haft tid på sig att förbereda sig samt ge oss 

mer utförliga svar. Dock hade det kunna bidra till att de istället gav oss svar som vi ville ha 

och inte ge ärliga svar. Vi anser att våra intervjuer har varit ärliga, men vi hade önskat att alla 

intervjuer hade gett oss lika mycket kunskap. Vi ställer oss därför frågan om vi bör ha 

intervjuat fler pedagoger. 

 

Vi tycker att beslutet att använda oss av en diktafon var mycket bra val, då vi enkelt har 

kunnat gå tillbaka och lyssna på vad som sagts i intervjuerna samt vad vi har gjort bra och 

dåligt. Genom diktafonen har vi även under intervjuns gång kunna ha full fokus på samtalet 

och att lyssna. Vi har inte behövt lägga mycket fokus på att anteckna, vilket även Trost (2010) 

har listat upp som fördelar med ljudupptagning. Vi har funderat på om vi borde ha gjort alla 

intervjuer tillsammans så en av oss alltid hade kunnat observera kroppsspråket och mimiken 

på informanten. Trost (2010) påpekar att vid ljudinspelning försvinner gester och mimik. 

Författaren påpekar dock att vid videoinspelning tillkommer gester och mimik, dock kan 

samtalet verka onaturligt. 

 

Anledningen till att vi valde att göra intervjuerna var för sig är att Trost (2010) skriver att med 

två intervjuare kan den intervjuande känna sig i underläge. Vi ville ha ett tryggt och trevligt 

samtal med dem som vi intervjuat. Vi anser i efterhand att våra intervjupersoner nog inte hade 

känt sig i underläge, eftersom vi var bekanta med dem sedan tidigare men även att vi skulle 

kunna motivera och förklara anledningen till att vi är flera. Enskilda intervjuer bidrar till olika 

stämning och även olika följdfrågor, vilket kan leda till olika typer av samtal. Vi tycker att 

våra intervjuer i slut endan gett ett bra resultat. 
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Vårt val av intervjupersoner är vi till stor del nöjda med. Vi anser att det har varit positivt att 

vara bekant med dem sen tidigare så samtalet känns tryggt och avslappnat. Det är viktigt att 

informanten inte känner sig osäker, därför bör intervjuaren kunna samtala enligt Patel och 

Davidson (2003). De flesta av intervjupersonerna har lång erfarenhet av arbete med 

flerspråkighet. Informanterna arbetar med flerspråkighet i dagsläget också, vilket har varit en 

förutsättning för intervjun. Vi gav ett löfte till informanterna om att deras identitet skulle vara 

skyddad det vill säga, att de skulle få vara anonyma. På grund av detta har vi gett dem fiktiva 

namn, vilket har gjort att vi har kunnat skilja på dem. Vi har även beskrivit ålder och 

erfarenhet i årsintervall, även kommunerna har förblivit anonyma. 

 

För oss har det varit viktigt att genom hela processen återkoppla till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi har jämfört intervjufrågorna med syfte och frågeställningar, även resultatet 

från intervjuerna har vi valt att kolla vad som är relevant och inte, gentemot syfte och 

frågeställningar. Det resultat som vi har fått fram är från de pedagoger och den rektor vi 

intervjuat. Därmed avser vi inte hela kommuner eller hela landet, vilket är viktigt att 

poängtera. 

 

Genom transkriberingen har vi lättare kunnat få en överblick av vårt resultat. Detta har gjort 

det enklare för oss att sammanställa, analysera och diskutera vårt resultat. 

Vi anser att våra intervjuer har uppnått hög reliabilitet och validitet då vi utgått från samma 

frågor och svaren har känts ärliga. Vi anser att svaren är tillförlitliga och det känns inte som 

att informanternas svar är tagna ur luften. Vi har även kunnat se det som pedagogerna 

refererat till angående verksamheten då vi har besökt deras miljö och lokalerna innan och 

efter intervjun. 

 

Vi tycker att vår validitet är hög, då vi hade goda förkunskaper, eftersom vi arbetat med vår 

bakgrund innan vi begav oss ut på intervjuer. Vi båda har även tidigare erfarenhet av 

kvalitativa intervjuer, vilket höjer vår reliabilitet enligt Patel och Davidson (2003) 

Vår reliabilitet är god trots att vi inte använt oss av samma intervjuare vid varje intervju. Vi 

har använt oss av lugna platser på informantens arbete, som personen själv har fått välja, 

vilket får upp reliabiliteten då de känner sig trygga. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att undersöka vikten av att få vara flerspråkig som barn samt om det finns några 

nackdelar med flerspråkighet. Vi ville även undersöka huruvida modersmålsstöd är vanligt 

förekommande. 

 

7.2.1 Informaternas bakgrund 
Det som alla informanter har gemensamt är att de är kvinnor. Alla informanter är 35 år och 
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uppåt. Det är en stor variation i ålder, men det är en ännu större skillnad i erfarenhet och 

utbildning. Vi ställer oss frågande till om vi borde ha valt informanter av olika kön för att se 

om synen på flerspråkighet skiljer sig mellan män och kvinnor. Tre av intervjupersonerna, A, 

B och C, har samma utbildning och ungefär lika lång erfarenhet inom förskoleverksamheten. 

De två andra, D och E, har kortare erfarenhet inom deras nuvarande områden. Pedagog D har 

däremot erfarenhet från fritidsverksamhet. Den största skillnaden är att E är en pedagogisk 

ledare och har erfarenhet inom läraryrket, hon har även en utbildning inom mångfald samt 

stor kunskap om modersmål. D har en lägre utbildning än övriga informanter. Vi tror att vi 

hade fått ett bättre resultat om vi hade haft ett bredare intervall på erfarenheten, då vi anser att 

A, B och C ligger nära varandra i intervallen. Hade vi haft längre tid på oss att utföra vår 

forskning skulle vi haft möjlighet att intervjua fler pedagoger och rektorer. Då hade vi kunnat 

jämföra rektorer gentemot pedagoger och därmed få ett bättre resultat, samt hade vi ökat 

validiteten i forskningen. Det hade även varit intressant att jämföra olika kommuner angående 

flerspråkighet. 

 

Vi vill påpeka att ingen av pedagogerna vi har intervjuat arbetar på samma arbetsplats, enbart 

samma kommun. Pedagog C och D arbetar i en kommun där det talas både ett 

majoritetsspråk, svenska, och ett minoritetsspråk bland majoriteten av befolkningen. Därmed 

är många barn simultant tvåspråkiga. Detta bidrar till att C och Ds barngrupper ofta består av 

en majoritet av barn som är flerspråkiga Pedagog A, B och E arbetar i en kommun där det 

finns många olika invandrarspråk. Detta leder till att det kan variera kraftigt angående 

flerspråkighet mellan barngrupperna. Pedagog A, B och E har större erfarenhet att bemöta 

många olika kulturer och föra dessa samman. Medan Pedagog C och D kan anpassa 

verksamheten efter barnen och behöver inte ha lika många kulturer i åtanke. Vi tycker att det 

är viktigt att påvisa att det är positivt med olika kulturer utan att bara visa skillnaderna. Vi 

anser att det är viktigt som pedagog, att kunna arbeta med olika kulturer på ett bra sätt. Detta 

för att ingen ska känna sig kränkt. Pedagogerna A, B och C har lång erfarenhet av att arbeta 

med flerspråkighet. Pedagog D har under hela sin lärarkarriär arbetat med flerspråkiga barn, 

dock är karriären inte så lång. Pedagog E är mest påläst inom ämnet. Hon har stor erfarenhet 

av flerspråkighet dock inte att arbeta med barn och flerspråkighet. Som det har nämnts 

tidigare, har hon erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. Hon vill att hennes pedagoger arbetar 

utifrån två förhållningssätt. Det första är att pedagogerna ska förstå att de inte förstår. Med det 

menar hon att de inte förstår var barnen kommer ifrån, deras kultur och erfarenhetsvärld. 

Pedagogerna måste hela tiden förstå att barnen har olika erfarenheter, även om de kommer 

från samma land så kan de ha väldigt olika förutsättningar. Vilket även Smidt (2010) betonar 

då hon skriver att det är viktigt för pedagoger att ara medvetna om att vissa barn måste lära 

sig att leva i en ny kultur. Det är pedagogens uppgift att guida barnet in i den nya kulturen.  

Detta tycker vi är väldigt intressant och för att kunna ha ett sådant förhållningssätt, krävs det 

att pedagogerna är nyfikna och intresserade. Enligt oss innebär det som pedagog att vilja lära 

om olika kulturer hela tiden. Det andra förhållningssättet hon tar upp är att pedagogerna måste 

arbeta med att benämna hela tiden. De ska benämna med rätt namn, färg och storlek. Detta är 

någonting som vi tycker att pedagoger bör arbeta med dagligen, benämna på både svenska 
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men även ta hjälp av de flerspråkiga barnen för att skapa ett intresse kring språk. Vi har sett 

att benämningar används mycket i verksamheten, vilket även alla informanter nämnt under 

intervjuerna. 

 

7.2.2 Varför är det viktigt att barn får vara flerspråkiga? 

Alla intervjupersoner är ense om att det är viktigt för barn att få vara flerspråkiga. De har 

däremot olika anledningar till sina åsikter. De tycker att barn har en stor tillgång när de är 

flerspråkiga eftersom man stöter på många olika språk i olika situationer. Pedagog A anser att 

det är viktigt att barnen får känna att de tillhör en kultur, samt få känna stolthet över sin 

identitet. Pedagogerna A, B, C och D påpekar att det är viktigt att lyfta fram de flerspråkiga 

barnen. Detta kan ske genom att ställa frågor och be barnen säga vad olika föremål heter på 

sitt språk. Pedagogen bör benämna med färg, storlek och det korrekta namnet. Pedagog B 

tycker att det är en viktig del i barns identitet, att de vet sitt ursprung. Beijer (2006) stödjer 

detta då hon menar att språk och identitet hör ihop. Vi vet inte om pedagog B, C och D förstår 

hur viktigt det är att få vara flerspråkig. De bara verkar se glädje och nytta av språk men inte 

hur språket binds samman med identiteten. Detta kan bero på att vi inte varit tydliga nog i 

intervjufrågorna, eller att de inte reflekterat över språk och identitet tidigare. Pedagog E anser 

att språk och identitet hör ihop.  

 

Pedagog B och C anser att barn som kan fler språk, lär sig nya språk lättare. De tycker att det 

är viktigt att barnen kan landets majoritets språk. B och C menar att, om barn har ett rikt 

modersmål, lär sig barnen majoritetsspråket fortare. Både Ladberg (2003) och Westerlund 

(2009) styrker detta, de menar att barn lär sig ett nytt språk lättare ju fler språk de kan. I och 

med detta har vi insett vikten av flerspråkighet och vill utveckla arbetet med detta. Pedagog E 

har motiverat varför det är viktigt för barn att kunna majoritetsspråket, dock påpekar hon hur 

viktigt det är att barnen fortsätter att lära sig sitt modersmål. Hon menar att modersmålet är 

det språk som barnen tänker, känner och kommunicerar på. Pedagog E som är väldigt insatt i 

ämnet. Hon är väldigt tydlig med att allting hon säger är taget från forskning. Någonting vi 

tycker är väldigt intressant som hon säger är, att barnen inte bara lär sig ett nytt språk när de 

kommer till ett nytt land. Enligt henne går det fort att lära sig kommunicera med människor på 

det nya språket. Språket används även för att lära sig förstå det nya samhället och läsa av 

koder i sociala sammanhang. Ladberg och Nyberg (1996) framhäver att det inte räcker med 

uttal och språk, barn måste lära sig hur de ska prata i olika situationer. Det gäller även att 

anpassa sig till en ny kultur med nya värderingar exempelvis upplyser Smidt (2010) Vi tycker 

att detta är viktigt att ha i åtanke, då barn har olika förutsättningar och erfarenheter. En 

pedagog bör därför vara förstående och inte dömande, om barn gör saker som är tabu i 

Sverige. Vi tycker att pedagoger då ska tillrättavisa barnen på ett pedagogiskt sätt för att steg 

för steg förändra deras beteende och lära dem att leva efter den svenska värdegrunden. Vi tror 

att pedagoger bör ha ett interkulturellt samt ett sociokulturellt förhållningssätt då barn ska 

möta nya kulturer. Vi vill än en gång betona vikten av att visa barn att det finns olika kulturer 

och att den ena inte är bättre än den andra. Vi tycker att pedagoger ska ta hjälp av barnen har 

att erbjuda och låta barnen lära av varandra om varandras kulturer.. Pedagog B, C och E anser 
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att det är viktigt för barn att fortsätta lära sig modersmålet. Pedagog E utvecklar detta svar och 

säger att språket är människan tankeverktyg. Då det tar 5-8 år innan människor lär sig 

använda andraspråket som tankeverktyg, är det viktigt att de fortsätter lära sig modersmålet. 

För att inte förlora kunskap. Fredriksson och Taube (2010) påpekar att språket är människans 

sätt att reflektera över sina tankar. Då vi lever i ett samhälle med många olika kulturer och 

språk tycker vi att kommunen måste hitta ett sätt att locka flerspråkiga personer till att bli 

modersmålslärare. Det skulle det kunna leda till att fler barn får modersmålsstöd. Om barnen 

inte får modersmålsstöd, betyder det att barnen inte kan ta till sig allt lärande i skolan de 

första åren. Skolinspektionen (2010) styrker detta påstående. 

Pedagog B anser att det är viktigt att få alla barn intresserade av barns flerspråkighet, för att 

kunna förstärka barnens modersmål. Dysthe (2003) hävdar att lärandet inte bara sker i 

individens huvud utan även i omgivningen. Vilket även stödjs av Vygotskijs sociokulturella 

teori. Vygotskij menade att samspel är inte bara stödjer lärande, utan samspel är lärande, 

beskriver Strandberg (2006)   

 

7.2.3 Nackdelar med flerspråkighet 

Som vi själva upptäckt när vi har läst tidigare forskning, verkar det inte finnas mycket 

negativt kring barnets utveckling angående flerspråkighet. Det är dock väldigt intressant, det 

som pedagog A tar upp om föräldrakontakten. Vi anser att det blir en stor utmaning att arbeta 

med föräldrar som inte förstår en, hur skall kommunikationen fungera? Vi tror att kroppsspråk 

och mimik är ett bra konversationsmedel.  Det är dock ett problem då allvarligare händelser 

behövs diskuteras i vardagen. Förhoppningsvis finns det möjlighet till tolk vid dessa samtal. 

 

Vi vet inte varför pedagog B, C och D inte har sett några negativa aspekter, kanske är de 

alldeles för positivt inställda till flerspråkighet, eller så har de helt enkelt inte stött på något 

negativt. Vi tror att de kan vara för positivt inställda till flerspråkighet, då pedagogerna inte 

tog sig tid till att fundera om det finns några nackdelar med flerspråkighet och motiverade inte 

sina åsikter. Vi undrar om pedagogerna B, C och D inte anser att föräldrakontakten är ett 

problem, om de inte har stött på detta eller om de helt enkelt inte tänkte på det. Vi tror att vi 

har formulerat frågan fel, vi borde ha ställt fler och annorlunda följdfrågor med tanke på att 

deras svar var kortfattade. Vi inser själva att vi kan ha gått in i intervjun med goda 

förkunskaper, vilket kan ha lett oss in i förutfattad mening, i denna fråga. Detta kan ha 

bidragit till att vi nöjde oss med det korta svaret vi fick hos dessa tre pedagoger. Vi 

intervjuade pedagog E sist, vilket bidrog till att vi gav henne mer tid att fundera. Samtidigt 

nöjde vi oss inte med ett nej, utan ställde fler följdfrågor kring ämnet. Pedagog E funderade 

och grundade sin åsikt i forskning. 
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7.2.4 Modersmålsstöd 

Pedagog A och B tycker att en stor del av föräldrarna söker modersmålsstöd till sina barn, 

men är lite förvånade över att det inte är fler som söker. Pedagog E svarade snabbt och tydligt, 

både med kroppsspråk och med siffror att det är många som söker. Vi tycker det är 

fascinerande att A och B är förvånade att det inte är fler som söker medan pedagog E menar 

att många söker. Vi tänker att detta kan bero på att A och B endast ser till de barn som får 

modersmålsstöd, då kommunen inte erbjuder alla språk. Pedagog C har en bra motivering till 

varför de inte erbjuder modersmålsstöd i förskoleklassen, vilket vi kan förstå då majoriteten i 

kommunen pratar ett annat språk. De vill därför att barnen ska få en bra grund i 

majoritetsspråket innan skolan. 

 

Vi tycker att det är väldigt intressant att pedagog B och C kom med egna förslag om hur 

kommuner skulle kunna få in fler språk i modersmålsstödet. Vi tycker själv att båda förslagen 

låter intressanta och tror att de kan fungera, vilket skulle leda till att barnen får höra sitt 

modersmål oftare. Forskning som finns att läsa om i bakgrunden, visar att det är positivt att 

barn får höra sitt modersmål. Pedagog E, som är mer insatt i ämnet, berättade för oss att 

undervisning via internet redan pågår och fungerar. Så pedagog C kom med ett bra förslag, 

dock visste hon inte att det redan var igång. Pedagog E var dock inte inne på samma linje som 

pedagog B, då E anser att modersmålslärare bör ha en pedagogisk planering och hon tror att 

det är svårt för en person utan utbildning att göra en pedagogisk planering. Ladberg och 

Nyberg (1996) påpekar att pedagoger bör samarbeta med modersmålslärare om möjligheten 

finns. Samtidigt menar Ladberg (2003) att för att få bra resultat, ska modersmålsläraren vara 

tilltalande. Vad är viktigast, att ha en pedagogisk planering eller att vara tilltalande?  Vi undrar 

om det inte kan finnas ett samarbete med resten av Sverige och på så vis få in ännu fler språk. 

Vi har i bakgrunden skrivit om att de är många kommuner, som har tagit bort modersmålsstöd 

i förskolan, för att spara pengar. Trots fördelarna med flerspråkighet. 
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8. Slutdiskussion 

Vi valde att utgå ifrån sociokulturella teorier och ett interkulturellt förhållningssätt. Vi anser 

att detta har varit bra och relevanta utgångspunkter för att uppnå ett trovärdigt resultat. Under 

våra intervjuer har det framkommit vikten av att involvera barn och låta dem lära sig av 

varandra. Det har även lyfts fram glädjen och all kunskap som framkommer genom att arbeta 

med olika kulturer. 

Vi vet inte om pedagog D:s korta svar på alla frågor beror på om det är brist på intresse, 

kunskap eller erfarenhet. Vi tror inte att det beror på att hon inte var bekant med intervjuaren, 

eller kände otrygghet, dock kan vi ha fel. Vi tycker inte att det beror på oss eller våra frågor då 

vi fått bra svar från övriga pedagoger. Vi har en tanke om att det hade kunnat vara bra att 

intervjua två rektorer för modersmålsstöd, istället för en. Då hade vi kunnat jämföra deras 

svar mot varandra samt pedagogers svar mot varandras för att sedan jämföra rektorerna mot 

pedagogerna. 

  

I stora drag anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar genom de metoder vi har 

använt. Därmed har vi även uppnått vårt syfte med denna studie. Vi känner att detta arbete 

ökat vår kunskap inom området avsevärt. Arbetet har bidragit till att vi vill arbeta med att 

främja flerspråkighet. Studien har givit oss en bra inblick i den verksamhet, som vi i framtiden 

kommer arbeta i. Vi har förstått vikten av att arbeta med att främja barns flerspråkighet. Vi har 

även fått förståelse för hur viktigt vårt förhållningssätt är. Detta arbete har även bidragit till 

förbättrade våra kunskaper inom det svenska språket. 

 

En slutsats vi kan dra, är att vi endast kan se fördelar med flerspråkighet. Kunskaperna, detta 

arbete givit oss, är definitivt något vi kommer att ha nytta av i vårt kommande yrke. 
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9. Förslag till åtgärder och fortsatt forskning 

Vi anser att detta är ett stort och väldigt intressant område. Vi önskar att vi hade kunnat gå 

bredare och djupare in i detta. I framtiden skulle det vara fascinerande att utöka studien 

genom att prata med barn, ungdomar och vuxna som är flerspråkiga, för att höra deras åsikter 

om flerspråkighet och lärdomar. Vi tycker att det hade varit spännande att få följa en grupp 

flerspråkiga barn och följa deras kunskapsutveckling. 

 

Vi skulle även vilja ta reda på hur pedagoger i förskolan samt förskoleklass arbetar med 

flerspråkighet i vardagen, genom intervjuer och observationer. Det skulle även vara intressant 

att ta reda på om förskolor/skolor har ett samarbete med modersmålsläraren. Vi skulle vilja gå 

djupare in på modersmålslärarens roll och utbildning samt intervjua dem angående deras 

åsikter och kunskaper kring flerspråkighet 

 

Roligast av allt hade varit att ta reda på olika kommuners teorier om flerspråkighet, samt ta 

reda på varför det inte erbjuds fler språk i modersmålsstödet. Även höra om och vad de gör 

för att kunna erbjuda fler språk. Skolan och samhällets kultur förändras hela tiden därför hade 

det varit spännande att följa upp studien om några år. Förhoppningsvis hade vi då fått se vilka 

framsteg som gjorts inom ämnet, men också ta reda på om pedagogernas kunskap har ökat 

inom området. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

 

Tycker du att det är viktigt för barn att få vara flerspråkiga? Varför? 

 

Upplever du att det finns några nackdelar med flerspråkighet i förskolan? Varför? 

 

Hur kan man som pedagog underlätta andraspråksinlärningen för barn? 

 

Hur presenterar man för föräldrarna deras rättigheter till modersmålsstöd? 

 

Är det vanligt att man ansöker om modersmålsundervisning i förskolan? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 2 

 

Vad heter du?  

Hur gammal är du? 

Vad har du för yrkesroll? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat med flerspråkiga barn? 

 

Tycker du att det är viktigt för barn att få vara flerspråkiga? Varför? 

 

Upplever du att det finns några nackdelar med flerspråkighet? Varför? 

 

Har du några ideer om hur man som pedagog kan underlätta andraspråksinlärningen för barn?  

 

Hur presenterar man för föräldrarna deras rättigheter till modersmålsstöd? 

 

Är det vanligt att man ansöker om modersmålsundervisning i förskolan och förskoleklass? 


