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Abstract 

The purpose of the study is to investigate into professional knowledge of the bilingual 

teachers, compared to monolingual, and what benefits they give to pre-school. Qualitative 

method was used to get an understanding of informant´s perspective on bilingual teachers. 

The informants believe that bilingual teachers are able to understand all the children.              

A bilingual teacher can make the children feel secure. If one has a positive attitude toward 

bilingualism, the bilingual children also show a positive attitude that in turn contributes to 

learning and development of the language. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning  
 

Många förskolor i Sverige har barn med olika etniciteter vilket innebär att barn har olika språk 

och kulturer. Det svenska samhället börjar bli mer och mer mångkulturellt. Många barn med 

olika kulturella bakgrunder har blivit mer synliga i förskolor, inte minst eftersom många 

forskare har uppmärksammat hur viktigt det är med två och flerspråkighet. För dessa 

flerspråkiga barns skull anser jag att det är viktigt det också finns tvåspråkiga pedagoger på 

alla förskolor. Självklart finns det både för och nackdelar med att vara tvåspråkig men det 

betyder inte att både vuxna och barn därför hindras i sin språkutveckling. Jag anser också att 

de som har erfarenheter av flera språk inte tänker att tvåspråkighet är ett problem utan ser det 

snarare ses som en resurs. Språket ger tillgång till kontakter över hela världen som bidrar till 

att människor socialiseras och förstår varandra bättre.  

 

I den här undersökningen kommer det att diskuteras vilka för- och nackdelar det finns med 

tvåspråkiga pedagoger i förskolan. Många barn spenderar mycket tid i förskola och då är det 

viktigt att de blir trygga i det språk de behärskar och då behövs det någon som kan deras 

språk. Genom språket vet både vuxna och barn vilken identitet och kultur man tillhör.   

 

Tack vare kurser på den interkulturella lärarutbildningen har jag lärt mig en hel del som berör 

tvåspråkiga och har fått en större uppskattning för min egen och andras flerspråkighet. I den 

här uppsatsen ville jag undersöka hur yrkesverksamma pedagoger ser på fenomenet, vad det 

innebär att vara tvåspråkig pedagog i förskolan. 

 

1.2 Bakgrund 

 

I skolverkets publicerade bok Flerspråkighet i förskola står det att om man utgår från det 

globala perspektivet är det vanligt att en stor del av världens befolkning är flerspråkig. 

Flerspråkighet är en värdefull resurs och en tillgång till i vår globaliserande värld, poängterar 

författarna till rapporten (Skolverket 2008, s.7). Därför är det viktigt att lyfta fram barns fler 

språk i framtiden. Många människor reser i dag mellan olika länder och då är det 

Viktigt att kunna flera språk.  
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Enligt Gunilla Ladberg kan tvåspråkighet vara ett problem t.ex. genom att vissa barn blandar 

språken och svarar sina föräldrar på ett annat språk än vad föräldrarna frågar på (Ladberg 

2003, s.11).    

 

Enligt läroplanen för förskolan skall förskolan stödja barns språkutveckling genom att de som 

har en utländsk bakgrund får stöd både i svenska språket och i modersmålet.  Förklaringen 

som ges är följande: 

    

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling (Lpfö 98, s.29).  

 

Vidare poängteras det att när barn ges tillfälle att bli medvetna om sin kultur och sitt språk, 

kan de förstå andras språk och kulturer bättre:  

 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andra kultur skall bidra 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar (Lpfö 98, s.28). 

 

  

Skolverket presenterar i sin bok olika sätt att arbeta med flerspråkighet i den svenska 

förskolan.  

Enligt Skolverket sker språk och identitetsutveckling när modersmålet gynnas i förskolan. 

Skolverket menar att om pedagoger har kunskap om flerspråkighet kan det bidra till att de 

förstår barnens situation. De flerspråkiga barnens språkutveckling beror mycket på 

motivation, hur man stimulerar språket och vad omgivningen visar för attityder mot deras 

språk. Därför har pedagoger och föräldrar en viktig roll att påvisa hur bra det är att kunna 

flera språk. Deras positiva attityder kan få barnen att se positivt på sitt modersmål samtidigt 

som de utvecklar svenskan (Skolverket 2008, s.9) 
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I ett av kapitlen i boken presenteras hur flerspråkiga pedagoger kan arbeta med flerspråkiga 

barn.  Där har det getts några exempel på hur man kan stimulera barns språkutveckling, t.ex. i 

musik, dans och ramsor; eller sätta ord på allt man gör; t.ex. vid påklädning. Barn kan bli mer 

intresserade av att lära sig om det sker i lekens form, poängterar författarna.  Pedagogen kan 

låta barnen läsa eller måla det de är intresserad av och detta kan sedan leda till att 

modersmålspedagogen översätter de ord som barnen ska lära sig på svenska. Därigenom 

utökas barns ordförråd även på svenska inom de områden som det har ett naturligt intresse för 

(Skolverket 2008, s.27-28).  

 

När det inte finns någon modersmålspedagog eller flerspråkig pedagog på förskolan bör man 

vara uppmärksam och visa intresse och uppmuntra barns modersmål.                                        

Det är viktigt att vara motiverad för att samarbeta med föräldrar för att stimulera barns 

modersmål och att hitta översättningar av nya begrepp så att barnen förstår vad de svenska 

begreppen innebär. För att barnen ska bli trygga, bör man hitta andra barn eller vuxna som 

kan deras språk som kan hjälpa till med översättning, så att de blir trygga i både sitt eget språk 

och i svenskan. T.ex. deras namn kan stå på både svenska och modersmålet (Skolverket 2008, 

s.44).  

 

Skolverket betonar att om barn får höra sagor på sitt modersmål så kan det vara avgörande för 

deras utveckling i det andra språket. Flerspråkiga pedagoger kan först läsa en saga på barnets 

språk så barnet får en bild av vad sagan handlar om, sen kan man återberätta den på svenska 

så att sagan blir lärt på båda språken (Skolverket 2008, s.165). 

 

Gunilla Ladberg har arbetat på olika skolor och på sin senaste skola har hon arbetat som 

språkpedagog. Hon har skrivit flera böcker i ämnet, bl.a. en som heter Barn med flera språk. I 

den skriver hon att språket är det som gör att människor kan gå i interaktion med varandra och 

förstå varandra. Hon betonar att språket är oerhört viktigt för en människans personlighet och 

identitet. Tvåspråkiga behöver en bra utveckling i båda språken för att kunna använda dem 

där de behövs sammanfattar Ladberg (2003, s.7). 

 

Numera finns det många två eller flerspråkiga förskolpedagoger som arbetar i förskolan. Detta 

är viktigt för barn med ett andra språk (Skolverket 2008, s.25). 

 Skolverket betonar att flerspråkiga pedagoger är en viktig källa för flerspråkiga barn, det ges 

också flera konkreta exempel där den flerspråkiga pedagogen har en språköverbryggande roll 
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i förskolan, för ett barn som har samma modersmål som pedagogen.                                        

På en avdelning i en förskola har de ett tema hus. Pedagogerna har samlat en ordlista med ord 

och begrepp som berör ämnet, för att öka sin egen medvetenhet om hur de kan utveckla 

språket från vardagligt till mer avancerat språk.                                                                      

Det finns en spansktalande pedagog som förtydligar de olika begreppen på spanska till ett 

spansktalande barn. Sedan talar den spansktalande pedagogen om för de andra barn vad de har 

talat om. Det finns ett bosniskttalande barn som tänker fråga sina föräldrar vad begreppen 

heter på deras språk, eftersom hon inte förstod det på svenska. Skolverket menar att man kan 

se hur modersmålet integreras, när det finns en pedagog som kan barnens språk, och hur barns 

medvetenhet för språket förstärks (Skolverket 2008, s.37). 

Barn har rätt att lära sig svenska, betonar Skolverket (2008, s.21).  Det kan dock förekomma 

att pedagogerna är flerspråkiga. I sådana här fall rekommenderar Skolverket att man 

stimulerar det svenska språket ”genom att låta barnen lyssna på svenska från andra källor. 

Musik, sagokassetter, TV, videoband, radio eller vänskapsförskolor". Detta skall dock bara 

ses som ett komplement eftersom man inte kan ersätta den mänskliga kontakten.  

Gunilla Ladberg sammanfattar tidigare forskning om flerspråkiga barn. Enligt henne är 

förebilder en av de viktigaste källorna till social inlärning. När barn iakttar vuxna, lär de sig 

mycket av deras vanor och värderingar.                                                                                                

Några exempel som Ladberg tar upp är att om vuxna män inte gråter så lär sig pojkar att inte 

gråta och flickor lär sig att män och pojkar inte gråter. Ett annat exempel är, om barns 

modersmål inte talas i omgivningen, så lär sig barnet att inte tala det. Om vuxna och barn talar 

flera språk, så känner barn att det är naturligt (Ladberg 2003, s.67). 

Enligt Ladberg är atmosfären väsentlig för barns språkutveckling. Om språket värderas 

kommer barnen att påverkas av hur vuxna bemöter varandra. De blir förebilder för barn. När 

vuxna pratar fritt med varandra på sina språk på förskolan, så blir det också självklart för 

barnen.                                                                                                                                       

Det finns sällan någon tid för vuxna att prata mycket med barnen, utan barn lär sig mycket 

genom att prata med varandra, men det är ändå viktigt för pedagogen att berätta sagor för 

barnen, för att stimulera språkutvecklingen. Ladberg påpekar att detta gäller användningen av 

båda språken, dels barnets modersmål och det andra språket som barn håller på att lära sig 

(Ladberg 2003, s.146).  
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1.3 Syftet  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en- respektive tvåspråkiga pedagoger ser på 

flerspråkiga pedagogers roll för två eller flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Frågeställningar  

 

 Hur ser tvåspråkiga pedagoger på sin roll att stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

  Hur ser en- respektive tvåspråkiga pedagoger på för - nackdelar med flerspråkiga 

pedagoger med avseende på flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

 Har man i personalgruppen tydligt definierade roller beroende på om svenska är 

pedagogernas första respektive andraspråk? 

 

 

Disposition  

 

Uppsatsen innehåller sex delar: Inledning, teoretiska referensramar, metod, resultat och 

analys, diskussion, och sammanfattning. Den första är inledning med syfte och 

frågeställningar. Den andra är delen är teoretiska referensramar, i den beskrivs vad forskning 

säger om tvåspråkigheten samt nackdelar och fördelar. I den tredje delen skrivs om vilka 

metoder jag har använt i undersökningen. I den fjärde delen redovisas resultat och i den femte 

analysen. I den sjätte delen diskuteras resultat, litteratur och mina åsikter och den sista delen 

sammanfattas arbetet. 
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2 Teoretiska referensramar   

 

2.1 Centrala begrepp 

 

Mångkulturell 

 

I min analys lutar jag mig mot Skolverkets beskrivning av den mångkulturella förskolan som 

en förskola med en stor andel barn från olika kulturer (Skolverket 2008, s.68). Bredänge 

beskriver fenomenet mångkulturalitet på ett liknande sätt att personer med olika kulturella 

bakgrunder befinner sig på samma plats. Uttrycket mångfald används synonymt med 

mångkulturalitet och hon kopplar den till de som har utländsk bakgrund (Bredänge 2003, 

s.101).  

 

Tvåspråkighet och flerspråkighet  

 

Forskaren Lenare Arnberg skriver att tvåspråkiga barn kan lära sig två språk på olika sätt. Det 

ena är simultan tvåspråkighet, och innebär att de lär sig båda språken samtidigt och det andra 

är successiv tvåspråkighet, som innebär att de först lär sig det ena språket och sedan det andra 

(Arnberg 1994, s.88). Som exempel på flerspråkiga barn tar Arnberg barnen som bodde i 

England där de lärde sig engelska i lekskolan medan mamman lärde barnen tyska och av 

pappan lärde de sig spanska. I deras vardag hade de tre språk (Arnberg 1994, s.51). På liknade 

sätt har Ladberg tagit exempel där en flicka talar franska, svenska och lingula, hon använde 

dessa språk i olika situationer där den behövdes (Ladberg 2003, s.24). 

 Håkansson tar upp olika kriterier om tvåspråkighet. Det första är ursprungskriteriet.            

Enligt detta lär man sig först modersmålet. Har man lärt sig två språk från början är man 

tvåspråkig, då har man två språk som både är modersmål. Det andra kriteriet är 

kompetenskriteriet. I detta kriterium behärskar man bäst modersmålet och man kan båda 

språken lika bra. Den tredje är funktionskriteriet. Enligt detta användas modersmål mest och 

man kan variera båda språken i olika situationer. Det kallas för tvåspråkighet. Det sista 

kriteriet är attitydkriteriet det att personen själv identifierar sig som tvåspråkig eller att andra i 

omgivningen identifierar honom/ henne som tvåspråkig (Håkansson 2003, s.13-15) 
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 Själv utgår jag i min definition från kompetenskriteriet. Enligt det är tvåspråkighet att man 

kan mer än ett språk. Flerspråkighet är att man kan mer än två språk. Jag håller även med om 

attitydkriteriet, för att personen måste själv välja att identifiera sig som tvåspråkig. 

2.2 Vuxna som förebilder 

Enligt Arnberg framgår det att om pedagoger har samma modersmål som förskolebarn, kan 

pedagogerna stimulera barnens flerspråkighet. I hemmet är det föräldrarnas ansvar att 

utveckla barns språk medan i förskolan har pedagogerna stort ansvar att stödja barns 

flerspråkighet. 

Enligt Arnberg lär sig barn genom härmning när de iakttar och hör på information, när de 

kommer i kontakt med goda förebilder. Utan förebilder kan barn inte skaffa sig ordförråd och 

grammatisk förmåga. Barn imiterar spontant, istället för att avbryta barn kan man upprepa 

barns uttryck på korrekt sätt, föreslår Arnberg (Arnberg 1994, s.72).  

 

Forskaren Gunlög Bredänge har skrivit en avhandling om tvåspråkiga pedagoger, vilka 

konsekvenser och möjligheter de får möta i svensk skola.                                                                    

Bredänge talar i sin avhandling om att barn behöver olika slags vuxna för att utveckla sin 

egen identitet. Om barn får se olika språk och kulturer, kan detta ge trygghet till barn att förstå 

andra och sitt eget språk och kultur. Barn blir också trygga när en pedagog kan deras språk 

och kultur (Bredänge 2003, s.81). 

 

Arnberg tar i sin bok upp att det finns olika individuella faktorer om ur barn utvecklar sitt 

språk, vissa kan vara intresserade och kunniga för att lära sig och andra inte.                                                   

Barnens vårdare bör bli uppmärksamma på hur just deras barn lär sig språk, för att förstå sin 

egen roll i denna utveckling. När barn ger ifrån sig riktiga ljud, fraser, eller meningar är det 

viktigt att föräldrar och andra vårdare t.ex. förskolepedagoger förstärker detta (Arnberg 1994, 

s.65-67). 

 

Arnberg anser att tvåspråkiga barn är mer kunniga än enspråkiga för att de bär på fler 

erfarenheter. Om tvåspråkiga barn träffar barn med samma bakgrund, kommer barn att 

identifiera sig med varandra, vilket bidrar till motivation hos tvåspråkiga barn att vilja lära sig 

mer. (Arnberg 1994, s.59). 
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Tvåspråkiga barn behöver vuxna omkring sig som vet på vilken nivå dessa barn ligger i sin 

språkutveckling, för att ge lämplig stimulans i språket.  

Om det inte finns tillgång kunniga pedagoger kommer barnen att påverkas negativt, därför att 

de vuxna inte förstår barnets språk (Arnberg 1994, s.107). 

Baker Colin anser att om man ger positiv uppmuntran till tvåspråkigheten kommer 

tvåspråkigheten att utvecklas i positiv riktning (Baker 1996, s.38).  

 

Bredänge uttrycker att både Högskolverket och skolan kräver det svenska språket som 

utgångspunkt för utländska pedagoger. Dessa pedagoger bör ha kunskaper i svenska språket 

eftersom svenska språket är undervisningsspråk i den svenska skolan. För en utländsk 

pedagog är det viktigt att kunna klara av dels undervisningsspråket, dels vardagsspråket som 

är knutet till barn (Bredänge 2003, s.65-66).  

 

 

2.3 Fördelar med tvåspråkighet  

Tidigare forskning på området har kommit fram till att flerspråkiga pedagoger är viktiga i 

förskolor för att de bär på viktiga kunskaper som etniskt svenska pedagoger inte har.                     

De har till exempel förståelse för andra normer och värderingar samt kunskaper från andra 

kulturer. De har även erfarenheter av att lära sig andra språk och leva med andra språk.  

Enligt Bredänge har utländska pedagoger dubbel kompetens när de möter tvåspråkiga och 

deras föräldrar. Alla barn får tillgång till det goda lärandet när den utländske pedagogen får 

möjligheter till att variera undervisningen.                                                                                

En utländsk pedagog kan bättre förstå hur mål och värdegrund ska presenteras för barn och 

föräldrar utifrån den förförståelse av skolan som hon har. Bredänge nämner också att 

utländska pedagoger skulle kunna lägga flera synpunkter på värdegrunder än vad hennes 

svenska kollegor skulle kunna göra (Bredänge 2003, s.84-85).  

Enligt Arnberg är det en fördel att vara tvåspråkig för att förstå personer med olika 

nationaliteter. Det öppnar fler möjligheter för personen, än vad enspråkighet skulle göra 

(Arnberg 1994, s.20-23). 

 

Arnberg nämner att pedagogers attityder har varit positiva till tvåspråkiga barn när de har 

undervisat barn i andraspråket (Arnberg 1994, s.37).  

Arnberg nämner också att, om tvåspråkiga använder sitt minoritetsspråk aktivt, så kommer 

barnet lättare kunna ta in svenska flytande och utan att känna sig främmande i svenska språket 
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(Arnberg 1994, s.127). Enligt Ladberg, kan en pedagog som talar barnets modermål vara ett 

stort stöd genom att förklara och hjälpa barnet med förståelsen av det svenska stoffet. Då kan 

barnet arbeta på ett djupare sätt genom att förstå först på sitt eget språk och sedan överföra det 

till svenska språket (Ladberg 2003, s.177).    

 

 

2.4 Nackdelar med tvåspråkigheten 

 

Vad säger litteraturen om nackdelar med tvåspråkighet? En del föräldrar till tvåspråkiga barn 

är oroliga för att barn inte kommer att lära sig svenska om de lär sig sitt modersmål. Enligt 

Ladberg är det inte så, utan om barn inte lär sig sitt modersmål så hindras barns möjligheter 

att utveckla trygghet, det kan också skapa olust och dåligt samvete omkring 

språkanvändningen. Låga förväntningarna från enspråkiga personer begränsar tvåspråkigas 

möjligheter till utvecklingen och lärande (Ladberg 2003, s.11-12). 

Ladberg påpekar att det finns olika faktorer, för att vissa barn inte kan andraspråket så bra, 

men beror inte det på att de är tvåspråkig eller flerspråkiga.  En faktor kan vara att de har 

bemötts på ett sätt som hindrar god utveckling av modersmålet och därför kan även 

andraspråket ha försämrats (Ladberg 2003, s.32).  

 

När barn hamnar i en sådan miljö att de inte förstår vad andra säger eller att andra inte förstår 

vad barnen säger, så blir barnen förtvivlade och börjar dra sig för att kommunicera. Detta kan 

bidra till problem i språkutvecklingen, men med rätt inställning från de vuxnas sida kan 

problemen överbryggas (Ladberg 2003, s.88). Baker skriver att många föräldrar till barn med 

två eller flera språk blir oroliga för sina barns utveckling när barnet inte når målen i skolan 

eller har problem med t.ex. mobbning och därför visas negativa attityder mot sitt modersmål.      

Enligt Baker bör man tänka på att det kan vara problem med barnets motivation eller 

undervisningen i skolan, och betonar att man inte bör lägga skulden på att barn är tvåspråkiga 

(Baker 1996, s.78-79).  

 

Håkansson nämner också i sin bok om simultan och successiv tvåspråkighet. Hon säger att 

många successivt tvåspråkiga barn inte når fram till samma språkliga nivåer som simultant 

tvåspråkigt barn gör. Den mest förekommande svårigheten är uttalet vid stigande ålder. Enligt 

Håkansson, har både vuxna och barn som är andraspråkinlärare ett språk och genom det har 
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de nått en viss kognitiv mognadsnivå. Andraspråkinlärare måste gå igenom samma språk 

utveckling som man gör i sitt förstaspråk (Håkansson 2003,s.165-166). 

 

 

Bredänge uttrycker att utländska pedagoger ofta har blivit kontrollerade av överordnade i sina 

hemländers skolor och anser att de blir överraskade över den fria tonen mellan svenska 

kollegor och mellan pedagoger och skolledning. Men utländska pedagoger anser att svenska 

pedagoger sällan är vänner i det privata, utan känner varandra endast yrkesmässigt. Det enda 

de samarbetar kring är när de ska planera och när tiden är ute så kan mötet avsluten utan att 

man är klar. De flesta känner sig ändå väl mottagna i personalrummen och miljön är vänlig 

(Bredänge 2003, s.13-14) 

 

Enligt Bredänge känner utländska pedagoger frustration över att inte ha tillgång till det 

fungerande språket i klassrummet. Det de vill informera via språket kommer inte fram som 

det skulle göra på det egna språket. De ger en självbild av att de inte duger i den svenska 

skolan. De oroas också för hur barn, föräldrar och kollegor ska reagera (Bredänge 2003, s.15).  
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3 Metod  

 

Jag har valt kvalitativ metod i min undersökning, eftersom den passade bra med mitt syfte: att 

beskriva ett fenomen ur enskilda personers synvinkel. Här nedan följer en presentation av hur 

jag har gått till väga för att fullgöra min undersökning.  

 

3.1 Intervjuer  

 

Enligt Kvalde är den kvalitativa intervjun ett sätt att förstå världen från dem undersökta 

personernas perspektiv (Kvalde 2009, s.17). Enligt Larsen är kvalitativ data något man säger 

om undersökningspersoners egenskaper (Larsen 2009, s.22). Det finns många fördelar med 

kvalitativa metoder. En fördel är att forskaren möter informanterna ansikte mot ansikte. Man 

kan gå på djupet genom att ställa följdfrågor i intervjuerna.  

Om det finns några missförstånd kan det redas ut och forskaren får mer förståelse för det 

resultat man har fått. Informanten kan prata friare och forskaren kan be om förklaringar 

(Larsen 2009 s.26f).  Kvalde anser också att intervjun är en levande social interaktion. Under 

intervjun kan man samtala och möta personen ansikte mot ansikte (Kvalde 2009 s.194). 

 

 

Jag valde en intervjuguide som används vid ostrukturerade intervjuer. Enligt Larsen är 

intervjuguiden ett hjälpmedel som ska matcha frågeställningen. Informanten ska prata fritt 

utan att intervjuaren styr. Intervjuaren ska ställa följdfrågor till informanten för att ge 

vägledning till det som det ska pratas om (Larsen 2009, s.84). 

Jag vägledde informanten till det som ämnet handlade om genom att ställa de frågor som var 

kopplade till min frågeställning. Informanten pratade fritt, fast följdfrågor kom in i samtalet 

för att utveckla samtalet. Enligt Larsen är följdfrågor något som ställs för att informanten ska 

utveckla, klargöra sina iakttagelser och kunna gå vidare utan att känna sig som mindre 

vetande (Larsen 2009 s.87). 
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3.2 Urval 

 

Jag valde slumpmässigt två förskolor i ett mångkulturellt område, där det finns pedagoger 

som har svenska som modersmål och många lärare som har svenska som andra språk. Bland 

enheterna på de respektive förskolorna gjorde jag likaledes ett godtyckligt urval. Larsen 

beskriver detta förfarande som att forskaren själv väljer enheter enligt sin egen bedömning 

och vilka kriterier som ska finnas, t.ex. kön, ålder, utbildning (Larsen 2009 s. 77).  

 

Jag planerade att intervjua två lärare som har svenska som andraspråk och två som har 

svenska som sitt första språk. Syftet med intervjuerna var att visa vilken syn dessa lärare har 

på tvåspråkiga pedagoger. Jag valde ett begränsat antal personer dels pga. tidsmässiga 

begränsningar med arbetet men även pga. som Kvalde påpekar, ”om man vill förstå världen 

som den upplevs av en särskild person så räcker det med en person ”(Kvalde 2009 s.129). 

Det är bra att spela in som Kvalde nämner eftersom intervjuaren då får frihet att koncentrera 

sig på ämnet under samtalet och sedan kan lyssna på informantens svar gång på gång. (Kvalde 

2009, s.194f). 

 

 

3.3 Genomförande  

 

Det första jag gjorde var att jag tog kontakt med pedagogerna i förskolorna och bestämde en 

tid för intervjuer. Då berättade jag samtidigt vilken sekretess vi har och om jag kunde få spela 

in intervjun. Tre nekade och en samtyckte till inspelningen. Jag frågade också varför de inte 

ville bli inspelade men fick inget direkt svar. De ville inte.  

Alla informanterna intervjuades separat, för att de inte skulle påverkas eller påverka varandra. 

Jag valde att anteckna samtalen och använde minnet för att överföra informanternas svar från 

de tre intervjuerna som inte kunde spelas in medan den fjärde intervjun spelades in på 

mobiltelefon. 

Jag har utåtgått från tre böcker och kopplat dessa till analysen. Jag har valt dessa tre därför att 

de är relevanta för min studie. Jag bläddrade igenom ytterligare några böcker men valde bort 

dem eftersom de hade inget betydelse för undersökningen.  
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Bearbetning av data 

 För att få fram data utifrån intervjuerna, så transkriberades först materialet. Enligt Larsen är 

innehållsanalys det mest användbara som forskare tillämpar. Larsen påpekar några punkter 

som är viktiga under innehållsanalysen. Ett av dem är "Data samlas in och görs om till texter" 

(Larsen 2007, s.101). Jag skrev rent först all anteckningarna och från ljudinspelningen.  Jag 

har läst igenom dessa anteckningar och gjort teman och analyserat anteckningarna utifrån 

mina teorier. För att få svar på mina frågeställningar har jag fått hjälp av de kvalitativa 

intervjuerna och teorierna som sammanställts i analysen. Under arbetsgången har vissa 

uppgifter från informaterna tagits bort eftersom de låg utanför frågeställningarna. Larsen 

menar också att man kan göra datareduktion, med detta menas att man förenklar eller tar bort 

en del data som inte bidrar till att belysa frågeställningar (Larsen, 2007, s.98).   

 

3.4 Etiska riktlinjer  

 

Det är viktigt att utgå från etiska principer när man undersöker människors erfarenheter, 

beteende och tankar för att de ska känna sig trygga och våga delta i undersökningar. 

Undersökningen har utgått från fyra riktlinjer som Stukat har skrivit i sin bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap. Det är Humanistisk -samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet som har gett ut dessa principer.  

 

Det första är informationskravet som betyder att man informerar informanterna vilket syftet 

undersökningen har och att informanterna förstår vad materialet ska användas till.  

Den andra är samtyckekravet som betyder att informanten när som helst kan avbryta sin 

delaktighet och att man inte ställer krav på varför de avbryter sin delaktighet i 

undersökningen. 

Den tredje är konfidentialitetskravet som innebär att man ska anonymisera informanternas 

identitet och förvara materialet i säkerhet.  

Det fjärde kravet är nyttjandekravet, som innebär att man informerar om att man kommer att 

använda materialet bara i denna undersökning (Stukat 2005, s.131-132).  

 

I mitt arbete har jag i största möjliga mån tagit hänsyn till dessa etiska riktlinjer och 

informerat mina informanter om alla dessa principer. 
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4 Resultat   

 

I denna del beskrivs först skolor och pedagoger, sedan kommer redovisning av resultat.  

Innan vi ska gå vidare vill jag påpeka att undersökningen inte berör hela Sverige utan det är 

en liten del av samhället, där två förskolor och fyra pedagoger deltar i undersökningen. 

Tanken med att intervjua enspråkiga pedagoger är att även ta in ett annat perspektiv på 

tvåspråkighet. 

 

4.1 Beskrivning av skolor och pedagoger  

 

På båda förskolorna har jag valt att intervjua en tvåspråkig pedagog samt en enspråkig 

pedagog.  Pedagog 1 och 2 arbetar på förskola A och pedagog 3 och 4 arbetar på förskola B.   

Pedagog 1 och 3 är tvåspråkiga med svenska som andraspråk medan pedagog 2 och 4 

beskriver sig själva som enspråkiga med svenska som modersmål.  

 

 Förskola A ligger i ett mångkulturellt område där barn med olika nationaliteter bor. 

Förskolan utgår från Lpfö 98 som grundstyrdokument men har en egen lokal arbetsplan på 

förskolan.   

 

Pedagog 1 

 

Pedagogen är från Bosnien och har varit i Sverige i 20 år. Hon har arbetat på förskolan i 8 år. 

Hon säger att hon kan serbiska, svenska, engelska och att hon även förstår polska. Pedagogens 

starkaste språk är serbiska, på vilket hon säger sig kunna uttrycka sig bra.  

 

 

Pedagog 2 

 

Pedagogen är etnisk svensk och har arbetat som pedagog i 27 år på förskola. Hon har tidigare 

bara arbetat med etniskt svenska barn. För tre år sedan började hon arbeta på en mångkulturell 

förskola med barn med utländsk bakgrund.  
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Förskolan B ligger även den i en mångkulturell förort med barn av olika ursprung. Under 

intervjun berättar pedagogerna att de på förskolan har enats om att barn har rätt till en 

pedagog som är glad, språkutvecklande, reflekterande.  

 

 

Pedagog 3 

 

Pedagogen är från Kina men uppvuxen i Malaysia. Hon behärskar kinesiska, svenska och 

engelska. Hon har arbetat i en mångkulturell förskola i många år. Hon säger sig använda sina 

olika språk i förskola och när det behövs, vilket jag tolkar som att hon inte har något emot 

kodväxling. 

 

 

Pedagog 4 

 

Pedagogen är etniskt svensk och har arbetat på förskolan i 13 år. Hon tycker om att arbeta i en 

mångkulturell förskola, där det finns barn med olika etniciteter. Det är spännande att se alla 

olikheter, hävdar hon. 

 

 

4.2 Fördel med Tvåspråkighet 

 

De tvåspråkiga pedagogerna anser att om man har två eller flera språk så är det en tillgång för 

både de själva och för barn. De tvåspråkiga pedagogerna ser sig ha en viktig roll att främja 

tvåspråkiga barns språkutvecklig. Så här uttrycker sig pedagog 1: 

 

”Det är en stor tillgång för barn och föräldrarna, när man ska översätta från och till det 

svenska språket. Man behöver ingen tolk utan när man har en pedagog som kan barnets språk 

på förskolorna.”  Ett exempel som pedagogen tog upp var att när ett spansktalande barn inte 

kunde förstå vad de sa på svenska så hade hon en kollega som var spansktalande. Han 

förklarade för barnet på spanska vad det handlade om. Pedagogen sa på svenska och kollegan 

sa på spanska. ”Där kan barnet bli tryggt i att en pedagog kan barnets språk.” poängterade 

hon. Pedagogen sa att hon ser sig som en viktig resurs för tvåspråkiga barn, genom att stötta 
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dessa barn i positiv riktning.  Att ett barn blir tryggt i att någon kan deras språk och kultur. 

Om ett barn kan känna igen sig hos en vuxen, kan detta bidra till positiv förtroende. 

 

Pedagog 3 som också är tvåspråkig uttrycker sig så här: ”Om man kan barns språk blir barn 

intresserade och då lyser de upp. Om ett barn inte förstår svenska och pedagogen kan barnets 

språk, kan pedagogen förklara för barnet på hennes eller hans språk. Då kan barnet känna sig 

trygg i språket.” Pedagogen uttryckte sig att hon har en viktig roll som tvåspråkig pedagog, 

gentemot de tvåspråkiga barnen i förskolan. Hon kan ge förståelse av det svenska språket 

genom att förklara på barnets språk.  

 

Även de två enspråkiga pedagogerna anser att det är en tillgång att vara tvåspråkig, eftersom 

många barn är två eller flerspråkiga i förskolor. De säger att de tvåspråkiga pedagogerna är en 

viktig tillgång för barn och stärker barns identitet och språk. 

 

 

Pedagog 2 säger t.ex.:” Det kan vara bra att ha tvåspråkiga pedagoger, där barn har samma 

språk som pedagogen eftersom de blir en tillgång för barn och de kan förklara saker och ting. 

Barn kan känna sig trygga och säkra på det de vill uttrycka. ”  

 

 

Pedagog 4 uttrycker sin uppskattning för sina tvåspråkiga kollegor på följande sätt: ”Fördelen 

med tvåspråkiga pedagoger är det de kan, som inte jag kan. Tvåspråkiga pedagoger kan ett 

annat språk som inte jag kan. Tvåspråkiga pedagoger kan hjälpa barn att begripa, förstärka 

och förstå sammanhang.” Vidare sa hon att hon kan gå till en tvåspråkig pedagog och säga att 

nu behöver hon hjälp med att översätta till det språk som barnet kan. Detta kan bidra till att 

barn lär sig svenska. Det är en viktig resurs att kunna använda två eller flera språk, betonade 

hon. 
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4.3 Nackdelar med tvåspråkighet  

 

De tvåspråkiga pedagogerna kan inte se någon nackdel med tvåspråkighet. 

 

”Jag ser ingen nackdel med att vara tvåspråkig.” sa pedagog 1. Samtidigt betonade hon att 

man bör kunna svenska för att det är ett officiellt språk i Sverige. Den är nödvändig för att 

delta i svenska samhället och utbildningen.  

 

Inte heller pedagog3 kunde se någon nackdel med att vara tvåspråkig.  

 

De enspråkiga pedagogerna var även de övervägande positiva men påpekade att det enda 

nackdel de ser hos tvåspråkiga pedagoger är eventuella brister i det svenska språket.  

 

 

”Språket är en process som man inte kan säga att nu kan man det perfekt. Vissa som är 

tvåspråkiga har samma dialekt på sitt modersmål som i svenska t.ex. när modersmålet har 

samma ord som svenskan men uttalas på ett annat sätt. När man lär ut ord som uttalas med 

t.ex. spansk brytning kan det bli fel på svenska.” säger pedagog 3.  

  

Pedagog 4 uttrycker sig på följande sätt: ”Det är bra att använda orden i det sammanhang som 

situationen kräver, t.ex. att man inte säger "lägg i vagnen" utan istället "på vagnen". 

 Samtidigt är hon snabb att balansera upp påståendet med att lyfta fram fördelarna med 

tvåspråkiga: ”Det finns människor som är uppvuxna här kan bra svenska och sitt modersmål, 

det är en viktig tillgång.” 

 

Enspråkiga pedagogen 3 tog ett exempel som hon har varit med om när en kollega sa fel på 

svenska till barn. Hon vågade inte säga att du säger fel för inte nedvärdera kollegan. 

Enspråkig tanke var att om kollegan hade sagt att när hon/han säger fel kan hon rätta språket. 

Detta är inte negativt utan positivt eftersom både hon lär sig och hennes kollega språket.  
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4.4 Samarbete med kollegor  

 

Både två- och enspråkiga pedagoger uttryckte att de inte såg någon skillnad på vem som 

gjorde vad utan alla två- och enspråkiga arbetade tillsammans. Alla en- och tvåspråkiga 

pedagoger hade samma tankar om att man hjälper varandra när det behövs. 

Pedagog1 berättade att om hon har varit på ett möte så informerar hon sina kollegor om vad 

som har sagts på mötet. Om någon har varit sjuk, när han/ hon kommer tillbaka så informerar 

de honom/henne om vad som har hänt när hon/ han inte varit där. Ingen har lite eller stort 

ansvar utan alla arbetar lika. Pedagogen lade dessutom till att om hon själv inte kan barnets 

språk men en annan tvåspråkig kollega kan det så kan hon be om hjälp av denne, vilket ju 

också är en form av samarbete . 

 

Pedagog 3  upplevde att samarbetet mellan kollegerna inte var prestigeladdat utan fungerade 

smidigt. Om någon behöver hennes hjälp med t.ex. översättning i språket så ställer hon upp 

utan att känna att hon har stort ansvar. Eller om hon behöver hjälp med något så ställer hennes 

kollegor upp.  

 

 

 Pedagog 4 sa att hon inte ser sig bättre trots att hon har ansvaret och högre utbildning än 

hennes kollegor. Hon sa att hon styr och stöttar men alla pedagoger har olika roller, tex 

utomhusdidaktik eller en annan har fokus i språket.  Alla har olika uppdrag att följa. 

Pedagogen sa att de samarbetar genom att hjälpa och stödja varandra. Hon betonade att de 

inte skulle klara sig utan varandra.  

 

 

Pedagogernas tankar om svenska 

Tvåspråkiga informanter i förskolor A och B uttrycker att det första språket som man har kan 

man inte jämföra med sitt andra språk eftersom man har redan sina känslor i sitt första språk. 

Eftersom de har varit i Sverige i många år behärskar det svenska språket bra. 
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Pedagogen 3 uttrycker att eftersom hon har varit i Sverige i många år och har utbildning både 

i svenska och från sitt hemland, har hon kunskap om hur språken fungerar. Hon kodväxlar 

båda språken men kan särskilja dem åt. Hon är bra på svenska men den kinesiska brytningen 

kan komma in ibland. 

 

Pedagogen 1 uttrycker att personen är bättre på sitt första språk än i det andra språket. 

Pedagogen säger att hon har bott i Sverige länge och arbetat på förskolor, så hon är bra i 

svenska. 

 Pedagogernas tankar om modersmålets betydelse 

 Under intervjuerna framkom det också att informanterna är medvetna om sin tvåspråkighet. 

Där alla informanterna anser att de påminner, tom barnens föräldrar om att de bör prata med 

sina barn på modersmålet, för att informanterna anser att om modersmålet är stark kommer 

det andra språket också vara stark. Man behöver en grund för att stå på.  

 Pedagogen 4 sa att modersmålet är jätteviktigt för all utveckling. Hon uppmanar alltid 

föräldrar att prata modersmål med sina barn. Anledning är att man har där sina känslor och att 

vissa föräldrar har dålig svenska och de lär sina barn fel svenska.  

 Pedagogen 3 säger till föräldrar att de bör prata med sina barn på deras modersmål, för då 

kommer barnet bli tryggt att lära sig sitt andra språk. Pedagogen själv pratar med de föräldrar 

som kan deras språk för att visa barnet, vad bra att kunna modersmålet.  

Pedagogen 2 säger att det är upp till föräldrar hur de vill uppfostra sina barn i språkmiljön. 

Men varje gång hon ser föräldrar prata med sina barn på svenska, uppmanar hon att det inte är 

fel att prata svenska men kanske det är bättre att prata modersmålet med barnet, så att barnet 

känner sig tryggt och förstår. 

Pedagogen 1 anser att om man har en stark grund i sitt modersmål, så kommer andra språket 

byggas upp. Om barnet ska kunna uttrycka sina känslor är det bra att kunna använda sitt 

modersmål.  
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 Alla informanterna säger att de inte skulle göra någon skillnad mellan barnen om de var 

svenska eller tvåspråkiga. Men enspråkiga pedagoger sa att de möjligen skulle tala tydligare 

med tvåspråkiga barn och kräva mer förståelse av enspråkiga. 

 

 

5 Analys   

 

5.1  Hur ser tvåspråkiga pedagoger på sin roll att stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

Tvåspråkiga pedagoger anser att de har en viktig roll att stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling genom att de är goda förebilder för tvåspråkiga barn. De är en tillgång som 

kan stimulera tvåspråkiga barn i språkutvecklingen eftersom pedagoger bär på erfarenheter av 

tvåspråkighet. Detta kan relateras till vad Arnberg betonar om att barnens vårdare bör bli 

uppmärksamma på hur just deras barn lär sig språk, för att förstå sin egen roll i denna 

utveckling. När barn ger ifrån sig riktiga ljud, fraser, eller meningar är det viktigt att föräldrar 

och andra vårdare förstärker detta (Arnberg 1994, s.65-67). Bredänge nämner att om barnen 

får se olika språk och kulturer, kan detta hjälpa barnen att förstå andra och sitt eget språk och 

kultur. Barnen blir trygga när en lärare kan deras språk och kultur (Bredänge 2003, s.81).     

De tvåspråkiga pedagogerna anser att de är viktiga resurser för barnen genom att de ger 

barnen trygghet i det första språket som bidrar till motivation hos barnen att lära sig ett andra 

språk. Bredänge håller inte med de tvåspråkiga pedagogernas positiva bild av att vara två eller 

flerspråkig pedagog. Bredänge nämner att de utländska pedagogerna känner besvikelse över 

att deras svenska språk inte räcker till i klassrummet. Utländska pedagoger känner att den 

information de förmedlar på svenska till barnen inte kommer fram tydligt nog.                           

De anser att de borde kunna uttrycka sig obehindrat på sitt förstaspråk. Dessutom oroas de 

över vad barnen, föräldrarna och deras kollegor har för syn på dem (Bredänge 2003, s.15).                    

De tvåspråkiga pedagogerna ser sin roll i förskolan som en viktig del i verksamheten. De 

bidrar till att förklara både barnets språk och kultur och den svenska kulturen och språken. 

Detta kan kopplas till vad Ladberg säger om en pedagog som kan tala elevens modersmål. 

Hon/han kan vara ett viktigt stöd för barnen genom att förklara och hjälpa barnen med 

förståelse av det svenska stoffet. Barn kan själv lära sig först på sitt språk och sedan kan hon 
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överföra det till svenska språket (Ladberg 2003, s.177). Både enspråkiga och tvåspråkiga 

pedagoger hade medvetenhet om att modersmålet är en viktig grund för att kunna ett annat 

språk. De framgår också att modersmålet är det språk där man kan uttrycka sina känslor. 

Därför ser de tvåspråkiga pedagogerna på sin roll som något positivt, i förhållande till de 

tvåspråkiga barnen.  

 

5. Hur ser en- respektive tvåspråkiga pedagoger på för - nackdelar med flerspråkiga 

pedagoger med avseende på flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Informanterna är eniga om att det finns mer fördelar än nackdelar i att vara tvåspråkig 

pedagog. Tvåspråkiga pedagoger på en förskola med barn med flera språk bidrar till lust hos 

barn att vara trygga i sitt eget språk. Detta kan relateras till vad Bredänge betonar om att 

utländska pedagoger har dubbel kompetens när de ska bemöta tvåspråkiga barn eller föräldrar.  

En utländsk pedagog har förförståelse hur hon ska presentera mål och värdegrund för elever 

och föräldrar eftersom de har förståelse för normer och värderingar samt kunskaper från andra 

kulturer (Bredänge 2003, s.84-85). Informanterna uttrycker att det är en fördel med att vara 

tvåspråkig pedagog, för att det är bra för tvåspråkiga barn. Tvåspråkiga barn kan känna sig 

trygga i att någon kan deras språk. Tvåspråkiga pedagoger är en tillgång för barnen och 

stärker deras identitet och språk. Detta kan kopplas till vad Arnberg säger att om tvåspråkiga 

använder sitt modersmål aktivt, så kommer barnen lättare att ta in svenska flytande, utan att 

de känner sig främmande i det svenska språket (Arnberg 1994, s.127). Informanterna anser att 

tvåspråkiga pedagoger kan hjälpa tvåspråkiga barn att förklara det barn inte förstår på svenska 

och bidra till att barn blir säkra och trygga i vad de vill uttrycka sig. Om pedagoger visar 

positiva attityder till tvåspråkigheten, kommer barnen också visa positiva attityder till sitt eget 

modersmål enligt Arnberg. Hon påpekar också att detta att vara tvåspråkig är en fördel därför 

att det öppnar flera möjligheter att förstå personer från olika nationer (Arnberg 1994, s.20-23). 

Informanterna är eniga om att tvåspråkighet är en viktig aspekt hos individen. Därför är det 

viktigt att vara tvåspråkig pedagog på förskolan med barn från andra bakgrunder för att 

tvåspråkiga barn kommer känna igen sig hos dem. Om pedagogerna har samma modersmål 

som förskolebarn, kan pedagogerna stimulera barns flerspråkighet enligt Arnberg. I hemmet 

är föräldrarnas ansvar att stödja och i förskolan är det pedagogernas ansvar att stödja barn i 

språkutveckling. Arnberg betonar också att barn lär sig via härmning när de iakttar och hör på 

informationen. Arnberg nämner också att istället för att avbryta barnet kan man upprepa barns 

uttryck på korrekt sätt (Arnberg 1994, s.72). Arnberg tar upp att om tvåspråkiga barn träffar 
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barn med samma bakgrund, kommer barn att identifiera sig med varandra, vilket bidrar till 

motivation hos tvåspråkiga barn att vilja lära sig mer (Arnberg 1994,s.59). Detta kan kopplas 

till vad informanterna sa om att det är en fördel med att vara tvåspråkig pedagog på förskolan. 

Då kan barnen identifiera sig med pedagogen som bidrar till trygghet. Enligt Baker, om man 

ger positiv uppmuntran till tvåspråkigheten, kommer den att utvecklas i positiv riktning(Baker 

1996, s.38).  

 Informanterna sa att de inte såg nackdelar med att vara tvåspråkig pedagog men enspråkiga 

pedagoger påstod att vissa tvåspråkiga pedagoger har brister i det svenska språket. Ett 

exempel är att vissas modersmåls intonation kommer in i svenska språket och förmedlas 

felaktigt till barn. Detta kan kopplas till vad Bredänge nämner om att både högskoleverket och 

skolan kräver att pedagoger bör ha kunskaper i svenska språket eftersom svenska språket är 

undervisningsspråk i den svenska skolan.                                                                                    

Dessa utländska pedagoger bör klara dels undervisningsspråket och dels vardagsspråket som 

är knutet till barn (Bredänge 2003, s.65-66). De tvåspråkiga pedagogerna såg ingen nackdel 

med att vara tvåspråkig pedagog. De tvåspråkiga pedagogerna betonade att de är bra på 

svenska, men samtidigt sa de att deras första språk är det där de kan uttrycka sina känslor bäst. 

Det kan man inte jämföra med sitt andra språk. 

Detta kan relateras till vad Håkansson säger om att många successivt tvåspråkiga barn och 

vuxna inte når dit som ett simultant tvåspråkig barn och vuxna gör. Eftersom vuxna och barn 

redan har gått genom sin första språkutveckling, kommer de göra samma process i det andra 

språket (Håkansson 2003,s.165-166). 

 Det framkom från informanterna att de inte kommer göra skillnad mellan svenska respektive 

tvåspråkiga barn men enspråkig pedagoger sa att de förväntar sig att enspråkiga barn har mer 

förståelse i svenska och att man talar tydligare till tvåspråkiga barn. Detta är likt vad Ladberg 

nämner att låga förväntningar från enspråkiga personer begränsar tvåspråkigas möjligheter till 

utveckling och lärande. Ladberg anser också att om barn inte lär sig sitt modermål, så hindras 

barns möjligheter till utveckling, trygghet, och kan skapa olust, dåligt samvete omkring 

språkanvändningen. Därför bör tvåspråkiga föräldrar inte vara oroliga över att deras barn inte 

kommer lära sig svenska om de lär sig modermålet först (Ladberg 2003, s.11-12). Baker 

betonar att många föräldrar lägger skulden på barnens tvåspråkighet, när barnen inte når 

målen i skolan eller har problem, t.ex. mobbning (Baker 1996, s.78-79). Detta kan relateras 

till vad Arnberg säger om att det är bra att ha vuxna omkring tvåspråkiga barn som vet på 

vilken nivå dessa barn ligger i språkutvecklingen, för att ge lämplig stimulans i språket. 

Barnen påverkas negativt om vuxna inte förstår vad barnen säger (Arnberg 1994, s.107). 
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Ladberg tar upp också att när barn hamnar i en sådan miljö att de inte förstår vad andra säger 

eller att andra inte förstår vad barnen säger, så blir barnen förtvivlade och börjar dra sig för att 

kommunicera. Detta kan bidra till problem i språkutvecklingen, men med rätt inställning från 

de vuxnas sida kan problemen överbryggas (Ladberg 2003, s.88). 

 Ladberg anser också att det finns olika faktorer till att tvåspråkiga har brister i det andra 

språket. Men det beror inte på att de är tvåspråkiga eller flerspråkiga.                            

Ladberg tar upp att en faktor kan vara att de har de har bemötts på ett sätt som hindrar god 

utveckling av modersmålet. Därför kan även andraspråket ha försämrats (Ladberg 2003, 

s.32).  

 

5.3 Har man i personalgruppen tydligt definierade roller beroende på om svenska är 

pedagogernas första respektive andraspråk? 

 

Alla informanterna sa att de samarbetar med varandra. Ingen är överordnad eller underordnad, 

utan man samspelar med varandra kring barn. Om det finns en tvåspråkig pedagog och som 

kan barnets språk, kan hon ställa upp och hjälpa till med översättning av svenska språket, utan 

att känna att allting hänger på henne/honom.  Eller om den tvåspråkiga pedagogen behöver 

hjälp av den svenske kollegan med något, så ställer hon upp. Om någon har varit sjuk eller 

inte varit på ett möte, så informerar de varandra. Alla pedagoger har olika roller i förskolan 

betonar pedagogen 4. Detta kan innebära att en pedagog har mer fokus på språket och en 

annan pedagog har utomhusdidaktik. 

Detta kan kopplas till vad Bredänge nämner i sin bok att utländska pedagoger anser att den 

svenska atmosfären mellan personalen är fri och att de blir mottagna med vänlighet. Det enda 

som Bredänge tar upp i sin bok som går emot informanterna är att informanterna anser att de 

samarbetar och diskuterar väldigt bra med varandra men Bredänge betonar att det enda 

samarbete som sker mellan svenska och utländska pedagoger är, när de ska göra en planering 

för barn. De utländska pedagogerna säger att de svenska pedagogerna håller sin vänskap 

enbart yrkesmässigt (Bredänge 2003, s.13-14) 
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6 Diskussion 

 

Här kommer mina reflektioner kring på vad informanterna säger och teorierna. Sedan 

presenteras reliabilitet, validitet och hur man kan vidare utveckla detta.  

 

Både en och tvåspråkiga informanterna är eniga om att tvåspråkiga pedagoger är positivt för 

förskolor. För tvåspråkiga barn är tvåspråkiga pedagoger viktiga resurser och tillgångar för 

deras språkutveckling i både modersmålet och i det svenska språket.                                            

Jag anser också att tvåspråkiga pedagoger är viktiga för tvåspråkiga barn för både språket men 

också för tryggheten. Detta betyder inte att enspråkiga pedagoger inte kan ge trygghet men 

om en tvåspråkig pedagog kan ett barns språk i förskolan, kan de tvåspråkiga barnen känna 

igen sig hos sin pedagog. Som Bredänge säger behöver barn behöver olika slags vuxna för att 

utveckla sin egen identitet. Barn blir trygga när en pedagog kan deras språk och kultur 

(Bredänge 2003, s.81). Vidare säger informanterna att tvåspråkiga pedagoger är viktiga för 

barn genom att de kan förklara, det barn inte begriper på svenska.                                            

På sammansätt tar Ladberg upp att om en pedagog kan tala elevens modersmål, kan detta vara 

ett stort stöd för barnet genom att förklara och hjälpa barnet med förståelse av det svenska 

stoffet (Ladberg 2003, s.177). Jag håller med Ladberg att om en pedagog kan barns språk, kan 

hon förklara och hjälpa till med förståelse av svenskan.                                                                                      

Jag anser att tvåspråkiga pedagoger har en annan erfarenhet och kompetens som är värdefull 

för att hjälpa och stötta tvåspråkiga barn i språkutvecklingen. De tvåspråkiga pedagogerna vet 

hur ett barn förstår och talar på sitt modersmål, och kan därför jämföra med hur detta barn 

ligger till i svenska språket för att stimulera barnet i det andra språket.  Detta är viktigt för att 

inte ge felaktiga orsaker till att barnet har svårigheter i svenska språket. En annan sak som jag 

anser är viktig hos tvåspråkiga pedagoger är som Arnberg säger att barnen behöver vuxna 

omkring sig som vet på vilken nivå dessa barn ligger i språkutveckling. Barnen påverkas av 

att vuxna inte förstår vad barnen säger (Arnberg 1994, s.107).                                                                      

De tvåspråkiga pedagoger är inte bara en fördel för att stimulera språket och ge motivation till 

lärandet, utan de är en fördel också att kunna förstå vad barn säger, för att barnet kan påverkas 

negativt om det de vill uttrycka sig och förstår inte vuxna vad pedagoger säger.Därför bör 

tvåspråkiga barn använda sitt eget språk, för då kommer barn lättare att ta in svenska, utan att 

barnen känner sig främmande i svenska språket (Arnberg 1994, s.127). De tvåspråkiga 

pedagogerna anser att de har bra svenska, men anser också att man inte kan ha den förmåga 

som man har i sitt första språk. 
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Däremot har Bredänge tagit upp i sin bok att utländska pedagogerna känner besvikelse över 

det svenska språket, för att de känner att det de vill informera barnet om inte kommer fram 

(Bredänge 2003, s.15). Jag anser att i varje sak finns det för och nackdelar men om man bara 

lyfter fram sina nackdelar, hur ska man då få syn på sina fördelar.  

 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Larsen är reliabilitet något tillförlitligt, att flera forskare kan undersöka samma 

undersökning och få samma resultat (Larsen 2007, s.81). I denna uppsats anses reliabilitet 

vara låg eftersom det finns ett begränsat material och bara fyra informanterna. Man kan inte 

dra slutsatsen att om någon annan gör samma studie så kommer han/ hon få samma resultat. 

Larsen tar upp i sin bok om validitet, som handlar om giltighet, att kunna samla in data som är 

relevanta för de frågeställningar man har valt. Under processen får man ändra om man 

upptäcker att det finns andra relevanta saker som är viktiga för frågeställningar (Larsen 2007, 

s.80-81). Validiteten skulle kunna höjas på uppsatsen om det var fler antal personer som 

ingick i undersökningen. Jag fick under uppsatsen gång ändra frågeställningar och samla in 

data som är just relevant för min uppsats. Man kan vidare skulle kunna utveckla detta genom 

att jämföra enspråkiga och tvåspråkiga arbetsätt, eller göra samma studie i en enspråkig miljö. 

Hur upplever de tvåspråkiga pedagogerna att undervisa de enspråkiga barnen?.   
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7 Sammanfattning 

 

Undersökningens syfte var att undersöka vad två och enspråkiga pedagoger har för syn på 

tvåspråkiga pedagogers roll i en mångkulturell förskola. Samtliga informanter var 

övervägande positiva till tvåspråkiga pedagoger oavsett om de själva var en- eller tvåspråkiga. 

Alla ansåg att tvåspråkiga har en viktig roll i förskolan med att språkligt och identitetsmässigt 

stödja barn med utländsk bakgrund.  De tvåspråkiga pedagoger ses som en resurs i förskolan, i 

synnerhet för de tvåspråkiga barn i och med att tvåspråkiga pedagoger har mer förståelse för 

dessa barn eftersom de själva bär på samma erfarenheter som tvåspråkiga barn.Vidare ser 

informanterna de tvåspråkiga pedagogerna också som viktiga förebilder för barn för att de ska 

kunna känna sig både trygga och säkra i sin identitet som tvåspråkiga. De behöver inte känna 

sig utanför eller ensamma eller skämmas för sitt språk och för sin kultur. Istället kan de känna 

att det är naturligt med flerspråkighet och att bara en del av vardagen. 

Även i teorierna har det konstaterats att tvåspråkiga är en resurs som bär på flera erfarenheter 

och en annan förståelse för tvåspråkighet. De stödjer också att tvåspråkiga pedagoger är en 

tillgång för tvåspråkiga barn, och att barn kan få positiva attityder om vuxna har positiva 

attityder till tvåspråkighet.  
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor till svenska pedagoger   

 

·         Hur länge har du arbetat med två eller flerspråkiga barn? 

·         Hur länge har du arbetat med två eller flerspråkiga kollegor? 

·         Hur upplever du det är att jobba med två eller flerspråkiga pedagoger? 

·         Vilka för och nackdelar upplever ni att era två eller flerspråkig kollegor har, när det gäller 

barnspråkutveckling? 

·         På vilket sätt är det bra att arbeta med tvåspråkiga pedagoger i förskolan? 

·         Har du och din kollega tydliga roller eller finns det konkurrens mellan er? 

·         Ändras din roll, när du bemöter två eller flerspråkiga barn, respektive etniska svenska? 

·         Är det något mer ni vill tillägga? 
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Intervjufrågor till två eller flerspråkiga pedagoger 

·         Vilket land kommer du från? 

·         Vilken eller vilka språk kan du ? 

·         I vilket sammanhang använder du dessa språk? 

·         Vilket språk är du bäst på? 

·         När använder du det mest? 

·         Vad är för och nackdelar med att vara tvåspråkig pedagog? 

·         På vilket sätt är det bra att kunna fler språk? 

·         Hur ser ni på barns språkutveckling, när ni pedagoger inte har svenska som sitt första språk? 

·         Har du och din kollega tydliga roller eller finns det konkurrens mellan er? 

·         Ändras din roll, när du bemöter två eller flerspråkiga barn, respektive etniska svenska? 

·         Är det något mer ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


