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Abstract 

 

Title: How parents to multilingual children think about multilingualism at home and in pre-

school and how these thoughts and experiences are being captured in pre-school. 

Period: November 2014  

Authors: Julia Gonzalez Hernandez and Paola Vidal Yevenes 

Supervisor: Meeri Hellstén 

 

The purpose of our study is to interpret and understand the experiences that parents to 

multilingual children have towards multilingualism in pre-school. We are also interested in 

finding out what these parents think about their children’s development in multilingualism 

both in pre-school and at home. 

 

Our study is based on qualitative interviews. We interviewed nine families that have 

multilingual children in pre-school.  The data we collected from our interviews has been 

analyzed using socio-cultural and inter-cultural theories along with previous research. 

 

The result of our study showed that parents to multilingual children have both positive and 

negative opinions about the multilingual concept. Most of our informants had positive 

opinions about multilingualism in general. At the same time they all had concerns about what 

multilingualism can do for the linguistic development of their children. Because of the 

negative opinion our parents have towards multilingualism in pre-school, everyone but one 

parent said that they would decline the possibility for their child to participate in mother 

tongue or first language activities in pre-school. We reach a conclusion that one important 

thing that needs to improve in order for these parent not to worry about their children’s 

linguistic development is the collaboration between pre-school and the parents. 
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1. Bakgrund 

Sverige är ett mångkulturellt land. Flerspråkighet bland barn i förskolan är därmed idag 

vanligt förekommande. Enligt Skolverkets stödmaterial, Flera språk i förskolan (2013:4), 

använder nästan vart femte barn i förskolan idag fler än ett språk dagligen. Begrepp såsom 

mångkulturalitet, flerspråkighet och interkulturalitet är begrepp som blivit vardagliga inom 

förskolans värld (Skolverket 2013) och som vi anser vara viktiga i arbetet med barn. I valet av 

inriktning till denna studie valde vi att fokusera oss på föräldrarnas berättelser kring deras 

upplevelser och tankar om flerspråkighet.  

 

Vi har utgått ifrån en förförståelse som vi båda har erfarenhet av, nämligen att det finns 

föräldrar till flerspråkiga barn som är negativt inställda till flerspråkighet i förskolan. 

Kommentarer såsom ”Jag vill inte att ni pratar andra språk med mitt barn på förskolan” och 

”Förskolan ska bara tala svenska med mitt barn” är kommentarer som vi båda stött på när vi 

arbetat i förskolan som barnskötare.  

 

Varför flerspråkighet? 

Som vi skrivit tidigare är flerspråkighet ett viktigt begrepp som vi anser ska belysas i 

förskolans verksamhet. Att arbeta med begrepp såsom flerspråkighet och interkulturalitet är 

ett uppdrag som förskolan ska arbeta med och som beskrivs i förskolans läroplan. I dagens 

samhälle, där främlingsfientligheten blivit allt mer vanligt och som t.o.m. fått en stor plats i 

Sveriges riksdag, är begrepp såsom interkulturalitet viktiga att förhålla sig till.  

 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 

leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle”- ur Lpfö 98/10.6. 

 

Vidare skulle vi vilja påstå att alla i förskolan bör arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv 

för att främja samarbetet med både föräldrar och barn och för att det samarbetet ska vara så 

respektfullt och öppet som möjligt. 
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”Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att förskolan ser alla språk och kulturella 

perspektiv som viktiga”, ur Skolverkets referens- och metodmaterial, Flerspråkighet i 

förskolan, (2009:67). 

 

Anledningen till att vi valt att förhålla oss till det interkulturella perspektivet är p.g.a. vår 

utbildning som är profilerad i det interkulturella perspektivet. Trots att vi är lite kritiska till 

vår utbildning då vi anser att den berört det interkulturella begreppet alldeles för lite, har vi 

ändå valt att förhålla vår studie till det interkulturella perspektivet. Detta ger oss en chans att 

gå mer på djupet av interkulturaliteten vilket vi anser att vår utbildning borde ha gett oss. 

 

Vår förförståelse 

Det vi vill göra i denna studie är att undersöka vad föräldrar till flerspråkiga barn har för 

erfarenheter kring flerspråkighet i förskolan och hur dessa erfarenheter tas tillvara i förskolan. 

Vi började med att undersöka i litteraturen vad som finns kring ämnet flerspråkighet. 

Vi har bl.a. hittat en bok skriven av Gunilla Ladberg (2003) där hon beskriver att det finns en 

negativ bild av flerspråkighet och hur den uttrycks av olika människor. 

Ladberg (2003:8-9) menar att de negativa åsikterna kring flerspråkighet kommer från den 

enspråkiga människan och dess enspråkiga värld. Det finns fördomar om flerspråkighet där 

man t.ex. tror att ett språk konkurrerar ut ett annat språk, alltså att människan bara skulle 

kunna vara kapabel till att behärska ett språk ordentligt och inte fler. 

 

 

Vad vi i förskolan kan göra 

Skolverket (2009:84–85) har presenterat ett dokument som är användbart i förskolan i arbetet 

med flerspråkighet. Dokumentet kallas för språkdomäner och går ut på att fylla i, tillsammans 

med barnets föräldrar under t.ex. inskolningen, i vilka situationer barnet talar ett visst språk. 

Man är bl.a. intresserad av att veta vilket eller vilka språk barnet talar med andra personer i 

sin omgivning, på vilket språk visas barnprogram på tv:n, om barnet reser till föräldrarnas 

hemland o.s.v. Detta dokument är tänkt att det ska hållas levande under hela barnets 

förskoleperiod samt att den uppdateras under utvecklingssamtal för att se om det skett någon 

ändring. Att fylla i ett sådant dokument tillsammans med föräldrarna ser vi som ett sätt att 

visa vårt intresse kring deras bakgrund och de erfarenheter föräldrarna har och på så sätt visa 

föräldrarna att deras kultur och erfarenheter har en betydelse. Vi tror även att denna typ av 

samarbete mellan hem och förskola kan leda till en god språkutveckling för flerspråkiga barn.  
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Återigen kopplar vi flerspråkigheten i förskolan med det interkulturella perspektivet. 

Utbildningsdepartementet gav ut, i och med revideringen av förskolans läroplan, ett 

informationsmaterial som beskriver bakgrunden till de ändringar som gjorts i läroplanen 

(2010). I det materialet framgår det att p.g.a. flerspråkigheten bland barnen och de olika 

kulturer som möts i förskolan är det viktigt att man arbetar med ett interkulturellt 

förhållningssätt (2010:7). Sammanfattningsvis tror vi att det interkulturella perspektivet är det 

bästa sättet att utgå ifrån i arbetet med flerspråkiga barn. 

 

 

1.1 Begreppsförklaring 

 

Vi ska nu förklara de begrepp vi har valt att använda oss av i vår studie. 

 

Flerspråkighet – Detta begrepp använder vi när vi talar om människor som har fler än ett 

språk. Vi har valt detta begrepp då vi anser att det idag blivit mer och mer vanligt att vara 

flerspråkig än tvåspråkig eller enspråkig. Vi anser även att en tvåspråkig person även kan 

kallas för flerspråkig vilket gjort att vi, för att underlätta för läsaren, benämner alla personer i 

vår studie som har fler än ett språk för flerspråkig. 

 

Interkulturalitet – Interkulturaliteten är idag ett viktigt begrepp som vi anser att alla 

människor, speciellt inom förskolans värld, bör förhålla sig till. Att ha ett interkulturellt 

förhållningssätt innebär att respektera och acceptera alla människor oberoende av kultur, 

religion, kön, klass och etnicitet.  

 

Majoritetsspråk – Det språk som talas av majoriteten i ett land. Till exempel svenskan i 

Sverige. 

 

Minoritetsspråk – Ett minoritetsspråk i ett land är det språk som inte talas av majoriteten. I 

Sverige har vi fem erkända minoritetsspråk: finska, romani, jiddisch, tornedalsfinska och 

samiska. I denna studie kallar vi alla språk som inte är svenska för minoritetsspråk.  
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Förstaspråk och modersmål – Förstaspråk och modersmål är enligt Håkansson (2003:150) 

och Skutnabb-Kangas (1981:27) samma sak. Vi kommer att använda oss utav båda 

benämningar då det annars blir svårt att förhålla sig till den forskning vi valt att koppla till. 

Håkansson (2003) använder i sin bok främst benämningen förstaspråk medan Skutnabb-

Kangas (1981) använder sig av benämningen modersmål. Vi vill dock påpeka att vi kan sen 

en viss problematik kring benämningen modersmål. Vi tänker oss att benämningen 

modersmål tar oss till ett gammalt tänk, nämligen att ett barns första språk kommer från 

modern. Idag vet vi att ett förstaspråk inte alltid kommer från mamman.  

 

Rinkebysvenska - en kulturell konstruktion som började under 1900-talet. I studien kallar vi 

rinkebysvenskan för språkideologi som är ett slags slangspråk som främst används av 

ungdomar i olika mångkulturella områden. 
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2. Inledning 

De åsikter kring flerspråkighet vi stött på när vi arbetat i förskolan som barnskötare har varit 

av både positiv och negativ karaktär bland både föräldrar och pedagoger i förskolan. De 

negativa åsikterna om flerspråkighet har olika orsaker och ser även olika ut från person till 

person. En av de orsaker som vi tror vara vanlig, är en orsak som Gunilla Ladberg (2003:8) 

pratar om i sin bok, nämligen att de negativa åsikterna kommer från den enspråkiga världen 

och dess fördomar. Fördomarna kan peka på att det ska vara svårt att lära sig fler språk, det är 

förvirrande och en vanlig oro är att fler språk hindrar barnens språkutveckling, alltså att man 

blir svag i antingen det ena eller i bägge språken.  

 

I denna studie är vi intresserade av att förstå hur föräldrar tänker som de gör och varför. Finns 

det något förskolan kan göra för att en negativ bild av flerspråkighet (om det nu finns en 

negativ bild) ändras. Vi anser att denna studie kan vara till hjälp för pedagoger i sitt arbete 

med flerspråkighet då den syftar till att föräldrars tankar och upplevelser ska tas tillvara i 

arbetet med flerspråkighet 

 

2.1 Syfte och frågeställning 

Vi kommer nu att presentera studiens syfte och vilka frågeställningar vi formulerat. 

 

2.1.1 Syfte 

Vi tänker oss att en kunskap kring föräldrars föreställningar om flerspråkighet i förskolan kan 

vara till stor hjälp för pedagoger i förskolan. Utifrån föräldrarnas åsikter kan man som 

pedagog forma en verksamhet i förskolan på ett sätt som inkluderar både föräldrar och barn i 

arbetet med flerspråkighet. 

 

Syftet med vår studie är således att tolka och försöka förstå föräldrar till flerspråkiga barns 

upplevelser kring flerspråkigheten på förskolan. Vi är även intresserade över att förstå hur 

föräldrar tänker kring deras barns flerspråkighetsutveckling både i hemmet och i förskolan. 
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2.1.2 Frågeställningar 

Eftersom syftet i vår studie är att förstå hur föräldrar till flerspråkiga barn upplever 

flerspråkigheten både allmänt och i förskolan har vi formulerat dessa tre frågeställningar: 

 

 Hur beskriver föräldrar till flerspråkiga barn sina upplevelser kring flerspråkighet? 

 

 Hur beskriver föräldrar till flerspråkiga barn sina upplevelser kring flerspråkighet i 

förskolan? 

 

 Hur gör föräldrar för att deras barn ska bli flerspråkiga? På vilket sätt? Varför?  
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3. Teorianknytning 

I detta kapitel redogör vi för de perspektiv vi har valt att använda oss av samt redogöra för 

begreppen kring dessa teorier och motivera varför vi valt att använda oss av dessa teorier och 

begrepp i vår studie. De perspektiv vi har tänkt utgå ifrån och som även är genomgående 

under hela vår studie är det sociokulturella perspektivet och det interkulturella perspektivet.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

Språket, inom det sociokulturella perspektivet, benämns som ett verktyg eller ett redskap. 

Säljö (2000:20) menar att människan, för att förstå sin omvärld och samtidigt vara verksam i 

den, behöver ha tillgång till redskap såsom språket. 

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att språk är socialt och kulturellt betingat. Lev S. 

Vygotskij (2001), som man kan säga är det sociokulturella perspektivets grundare, menade att 

vi människor utvecklas i samspel med andra individer. Människans mentala aktiviteter ses 

som en följd utav möten mellan människor utifrån ett socialt samspel i en sociokulturell 

kontext. Med andra ord är det i samspel med omgivningen där människan både lär och 

utvecklas (Hyltenstam & Lindberg 2004:491).  

 

Ett viktigt utvecklingsteoretiskt begrepp som Vygotskij myntade är den proximala 

utvecklingszonen. Den innebär att ett barn lär sig i samspel med en mer kompetent kamrat 

eller vuxen. Vygotskij (2001:333) menar att språkinlärning i hög grad bygger på imitation. 

Strandberg (2006:150) beskriver det som att ett barn ”lånar” en kunskap som innehas av den 

vuxne för att sedan besitta den kunskapen själv. Vi förstår detta som att när ett barn ska lära 

sig ett språk, behövs en vuxen med rätt språkkunskaper för att barnet ska lära sig, d.v.s. att ett 

barn behöver infinna sig i den proximala utvecklingszonen för att kunna lära sig ett språk. 

Vygotskij (2001:333) påstår att det viktigaste momentet för barns inlärning och utveckling är 

den proximala utvecklingszonen. 

 

Vygotskij och hans teorier är för oss högst aktuella då vår studie behandlar språket utifrån ett 

socialt sammanhang, alltså att språket blir till i samspel med andra människor men även i 

samspel med omgivningen. Strandberg (2006:11–12) anger aktivitet som ett av Vygotskijs 

nyckelord där lärande och utveckling sker. Han menar att aktivitet sker på fyra olika sätt: det 

sociala, medierade, situerade och kreativa. Utöver den sociala aktiviteten anser vi att den 
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situerade aktiviteten är av stor betydelse för vår studie då vi menar att barn lär sig och 

utvecklar sitt språk i rätt miljö som t.ex. en av våra informanter som har valt att endast prata 

modersmål i hemmet vilket då skapar en miljö där barnet har möjlighet att lära sig sitt 

modersmål. Vi kopplar det till Strandbergs (2006:12) exempel där han menar att det är lättare 

att lära sig tyska i Tyskland än i Ryssland. 

 

3.2 Det interkulturella perspektivet 

”En skola för alla” är en vision som först kom ut 1980 i och med införande av skolans 

läroplan. Jahanmahan (i Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012:117–118) är 

intresserad av att veta om det går att uppnå målet ”en skola för alla” genom det interkulturella 

perspektivet. Under kapitlets gång beskriver han att det interkulturella perspektivet inte bara 

handlar om att möta olika kulturer utan bemötandet av de olika kulturerna är det som är det 

viktiga. Den mångfald som idag blivit alltmer vanligare i Sverige anser Jahanmahan (i 

Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012:118) att man bör se som en resurs. Det är 

detta vi på ett sätt försöker få fram i vår studie, att flerspråkigheten ska ses som en resurs och 

inte som ett hinder. 

 

Dalgren (i Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 2012:155) beskriver hur det 

interkulturella perspektivet blir svårt att förhålla sig till om man håller fast vid sin egna 

kulturella referensram och ser den som det normala. Hon kallar detta för ett monokulturellt 

förhållningssätt och menar samtidigt på att detta förhållningssätt kan forma den didaktik 

pedagoger i förskolan arbetar med. Dalgren (i Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette, 

2012:155) påstår vidare att det monokulturella förhållningssätt pedagoger kan förhålla sig till, 

blivit undersökt och beskrivits av ett flertal forskare. Lahdenperä (1999, i Goldstein-Kyaga, 

Borgström & Hübinette, 2012:155) menar att, för att kunna skapa ändringar i pedagogers 

inställning och interaktion till att bli interkulturella krävs tydliggörandet av de etnocentriska 

och monokulturella förhållningssätt pedagoger utgår ifrån i sitt arbete i förskolan. 

 

Det vi förstår utifrån det vi nu skrivit om är att, pedagogers interkulturella förhållningssätt är 

det som avgör om det flerspråkiga arbetet i förskolan i samarbete med föräldrar blir 

framgångsrikt eller inte.  
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4. Tidigare forskning 

Vi kommer att börja detta kapitel med en teoretisk genomgång av flerspråksinlärning och 

koppla vår studie till tidigare forskning där forskare som bl.a. Francois Grosjean och Kenneth 

Hyltenstam har ägnat sig åt att undersöka flerspråkighet. 

 

4.1 Vägen till flerspråkighet 

I denna rubrik kommer vi att gå igenom fyra olika begrepp som Gisela Håkansson (2003) 

använder sig av i hennes bok och i hennes föreläsning som hölls på Lunds Universitet den 9:e 

december 2011. 

 

Det första begreppet handlar om barns förstaspråk. Håkansson (2003:145-150) skriver att 

förstaspråksinlärningen sker innan barnet når treårsåldern och att den kan ske med ett eller 

flera språk. En människa kan alltså ha flera förstaspråk. 

 

Det andra begreppet handlar om barns andraspråk och andraspråksinlärningen. Håkansson 

(2003:166) menar att andraspråksinlärningen sker efter treårsålder och att även fler språk kan 

vara inblandade.  

Den skillnad som finns mellan förstaspråks- och andraspråksinlärningen är, enligt Håkansson 

(2003:166) den kognitiva utvecklingen. Hos förstaspråksinlärarna sker språkutvecklingen 

samtidigt som den kognitiva utvecklingen medan den kognitiva utvecklingen hos 

andraspråksinlärarna redan nått en viss mognad. Under Håkanssons föreläsning (2011-12-09) 

berättar hon att andraspråksinläraren redan har ett språkligt system som berör uttalet, orden 

och grammatiken. En förstaspråksinlärare har alltså inte detta system.  

Håkansson (2003:165) nämner även att barnet kan få svårt med uttalet efter en viss ålder och 

att det finns risk för att barnen utvecklar en form utav brytning i det nya språket då 

utvecklingen utav språket inte sker naturligt eller per automatik. 

 

Vidare brukar man även dela in flerspråkigheten i två olika delar, den simultana och den 

successiva.  

Barns två- eller flerspråkiga utveckling brukar förklaras som antingen simultan eller 

successiv. Simultan tvåspråkighet innebär att barnet lär sig två språk samtidigt, istället för ett 

åt gången. Håkansson (2003:145) använder sig utav en modell som visar olika typer av 
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språkinlärning. Barn som har flera förstaspråk utvecklar dessa simultant, alltså att språken lärs 

in samtidigt. 

 

I slutet av Håkanssons föreläsning (2011-12-09) berättar hon att det ger en kognitiv fördel att 

kunna flera språk. 

 

4.2 Språkinlärningsstrategier och faktorer 

I boken Life with two languages som är skriven av Francois Grosjean (1982) får vi ta del av 

flerspråkiga barns språkutveckling samt hur och varför de blev flerspråkiga. 

Språkpsykologen Grosjean har forskat mycket kring språkämnet och fokuserat mycket kring 

flerspråkighet.  

 

Grosjean (1982:173) beskriver hur föräldrar till flerspråkiga barn använder sig av olika 

strategier för att lära sina barn modersmålen och majoritetsspråket. Den första strategin han 

nämner är den han kallar för ”En person, ett språk”. Denna strategi går ut på att mamman 

ansvarar över barnets inlärning av hennes modersmål och att pappan ansvarar över 

inlärningen av hans språk. Grosjean nämner ett par exempel från familjer som använt sig av 

denna strategi och där den varit framgångsrik men även de negativa delarna av denna strategi. 

Grosjean (1982:175) menar att en person- ett språk- strategin, trots framgångarna, tenderar att 

stöta på problem. Problemet kan uppstå när en av föräldrarnas modersmål är densamma som 

majoritetsspråket vilket kan leda till att just det språket blir mer dominant än den andra 

förälderns modersmål som då är ett minoritetsspråk. Majoritetsspråket blir mer dominant när 

barnet börjar förskolan eller skolan och när barnet kommer i kontakt med samhället. 

 

Den andra strategin som Grosjean (1982:174) beskriver går ut på att föräldrarna som talar ett 

minoritetsspråk bestämmer sig för att endast tala modersmålet hemma och i sin omgivning. 

Majoritetsspråket får talas utanför hemmet såsom i skolan och i samhället. Grosjean 

(1982:175) påpekar dock att för att denna strategi ska bli framgångsrik, krävs det att 

modersmålet talas av vänner och bekanta, syskon och andra familjemedlemmar samt att 

språket hörs i olika sammanhang såsom i radio och tv.  

 



16 

 

Den tredje strategin Grosjean (1982:174) beskriver går ut på att lära barnet ett språk först och 

sedan efter ca 3-5 år introducera det andra språket. Grosjean ger ett exempel från en familj 

som talade både tyska och spanska och som bodde i Peru. Föräldrarna bestämde sig för endast 

tala tyska med barnet från det att barnet föddes tills de kände att barnets tyska var stark nog. 

För att denna strategi skulle vara så framgångsrik som möjligt valde föräldrarna att endast tala 

tyska med varandra och med barnet, de hittade tysktalande lekkamrater som barnet kunde 

umgås med och de gick så långt att de t.o.m. bad barnets peruanska farmor att inte tala 

spanska med barnet. När barnet var två år och tio månader ansåg föräldrarna att det nu var 

dags att introducera spanskan och det var nu tillåtet att leka med spansktalande barn. Barnet 

lärde sig spanskan efter ungefär fyra månader. 

 

Den fjärde och sista strategin Grosjean (1982:174) nämner går ut på att använda språken 

utifrån olika faktorer såsom ämne, situation, person och plats. Vissa familjer har, utifrån 

denna strategi, valt att använda ett språk under morgonen och det andra språket under kvällen, 

eller ett språk vardagar och det andra språket helger. Grosjean beskriver hur denna strategi 

kan brista då den bygger på ungefärliga faktorer. Dock påpekar Grosjean att växlandet mellan 

språk är den mest naturliga metoden. 

 

Grosjean (1982:174) kommer fram till att det finns två faktorer som är avgörande i ett barns 

väg till flerspråkighet. Det ena är språkets naturlighet. Han menar att i de flesta fall där de 

strategier föräldrar använder för att göra sina barn flerspråkiga brister och inte fullföljs är de 

fall där det inte kommer eller känns naturligt.  

 

Den andra faktoren Grosjean (1982:175) talar om är behovet att kunna två eller fler språk i 

vardagliga sammanhang. Han ger ett exempel från en fransktalande familj boendes i USA. 

Familjen hade valt att använda sig utav den andra strategin, alltså att föräldrarna endast skulle 

tala franska i hemmet och engelskan skulle barnet få i förskolan och i skolan. Barnet började 

umgås med engelsktalande barn, titta på tv där det talades engelska och hans föräldrar 

umgicks och bjöd hem engelsktalande vänner. Barnet började märka att hans föräldrar talade 

väldigt bra engelska vilket ledde till att barnet, lite i taget, började tala engelska hemma tills 

han till slut inte längre var aktiv flerspråkig. Barnet hade alltså inte något behov av att kunna 

tala franska då hans föräldrar talade bra engelska och eftersom barnet inte heller umgicks med 

andra fransktalande barn eller hade fransktalande far- och morföräldrar.  
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De strategier vi nu tagit upp är väldigt användbara i vår studie då vi anser att de är kopplade 

till det sociokulturella perspektivet vilket vi har valt att ha som teoretisk utgångspunkt. Alla 

de strategier som Grosjean tar upp, går alla ut på att, på ett eller annat sätt, lära sig flera språk 

i samspel med andra människor. 

 

 

4.3 Andraspråksinlärning 

 

Två av de svenska professorer som forskat kring andraspråksinlärningen är Kenneth 

Hyltenstam och Niclas Abrahamsson. Bägge är idag verksamma professorer på Stockholms 

universitets Centrum för tvåspråkighet.   

  

Bl.a. beskriver Abrahamsson och Hyltenstam (i Hyltenstam & Lindberg 2004:221) att barnets 

andraspråksinlärning utvecklas utifrån hjärnan och dess funktion. De menar på att hjärnans 

utveckling och mognad har en stor betydelse för språkutvecklingen och att språkutvecklingen 

börjar utvecklas tillsammans med hjärnan och utifrån hjärnans mognad. Abrahamsson och 

Hyltenstam (i Hyltenstam & Lindberg 2004:221) menar på att det är den biologiska och 

neurologiska mognaden i hjärnan som är anledningen till varför barn har lättare att lära sig 

språk än vad vuxna har. Med andra ord menar de att barnets hjärna har en speciell kapacitet 

för språkinlärning. Denna speciella kapacitet har blivit vetenskapligt undersökt av neurologen 

Wilder Penfield och hans medförfattare Lamar Roberts. Penfield och Roberts (1959, i 

Hyltenstam & Lindberg, 2004:221) som kommit fram till att den speciella kapacitet barn har, 

är en kapacitet som upphör vid nio års ålder. Det är denna period som kallas för den kritiska 

perioden. 

 

Utöver den biologiska och neurologiska anledningen till varför barn tar till sig ett språk, 

hävdar Abrahamsson och Hyltenstam (i Hyltenstam & Lindberg 2004:161–162) att det även 

finns psykosociala anledningar. Utifrån forskning som gjorts på människor som tar till sig 

språk, har man kommit fram till att ju yngre man är, desto lättare har man för att ta till sig 

språk och det finns även större chanser till att uppnå samma nivå i ett andraspråk som i ett 

förstaspråk. Dock tror Hyltenstam och Abrahamsson (i Hyltenstam & Lindberg 2004:161–

162) att det troligen finns äldre språkinlärare som lyckas uppnå samma nivå som en 

förstaspråksinlärare, men som ännu inte blivit beskrivna i en vetenskaplig text.  
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I en artikel skriven av Hyltenstam och Abrahamsson (2000:152) berättar de om fem 

påståenden om barn och språk som de uppfattat utifrån en text skriven av Eric Lenneberg 

(1967, i Hyltenstam & Abrahamsson, 2000:152). De fem påståenden om barn och språk lyder: 

 

1. Barn lär sig ett andraspråk bättre än vuxna. 

2. Utifrån ett språkligt resultat, är barns språkliga prestation bättre än vuxnas. 

3. Barn har förmågan att lära sig ett andraspråk enbart genom att bli exponerad till det 

andraspråket medan vuxna måste, på ett medvetet sätt och genom hårt arbete, försöka 

lära sig det andra språket. 

4. Barn kan tillägna sig ett andraspråk och uppnå samma nivå som en 

förstaspråksinlärare. Vuxna kan inte det. 

5. Den språkliga skillnaden mellan barn och vuxna sker någon gång under puberteten. 

 

Hyltenstam och Abrahamsson (2000:160) kommer även fram till att barn i 6-7 års ålder eller 

efter puberteten, som lär sig ett andraspråk, kommer troligtvis inte att uppnå samma nivå som 

en förstaspråksinlärare gör.  

 

Vidare beskrivs det att orsaken till att barn i 6-7 års ålder eller efter puberteten inte lär sig ett 

andraspråk genom direkt inlärning, är på grund av att barnet blivit mer reflekterande och 

tänkande efter denna ålder. Språkets flöde kommer alltså inte naturligt då.  

 

Lenneberg (1967, som också nämns i Hyltenstam & Lindberg 2004:221) berör den så kallade 

kritiska perioden som uppstår inom språkinlärningen, denna kritiska period uppstår redan när 

barnet är i tvåårsålder och håller sig kvar fram till puberteten. Lenneberg (1967, nämner även 

i Hyltenstam & Lindberg 2004:223) att vem som helst kan lära sig ett nytt språk så länge den 

vill det, men att den utländska brytningen är svår att bli av med efter att individen nått 

puberteten.  

 

Inom forskning kring andraspråk har begreppet kritisk period varit ett omdiskuterat ämne 

ända sedan slutet på 1960-talet. Även fast den kritiska perioden är ett begrepp forskare 

diskuterar kring är det samtidigt väldigt få forskare som inte tror på att om en individ tidigt i 

livet börjat inlärningen utav ett språk kommer att ha större fördelar kring språkinlärning än 
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den som sent börjat med inlärningen utav ett nytt språk. Alltså att desto tidigare individen 

börjar med språkinlärningen desto större chanser har den att lära sig språket och även 

behärska den till fullo (Abrahamsson & Hyltenstam i Hyltenstam & Lindberg 2004:222). 

 

Vi ska nu beskriva hur dessa teorier om barns andraspråksinlärning och den kritiska perioden 

kan kopplas till det sociokulturella perspektivet genom att berätta om ett exempel som 

Abrahamsson och Hyltenstam (i Hyltenstam och Lindberg 2004:224) tagit upp. 

Exemplet som Abrahamsson och Hyltenstam (i Hyltenstam och Lindberg 2004:224) nämner 

handlar om sångfåglar och deras sångutveckling. Där poängteras det hur viktigt det är för 

fågelungen att så tidigt som möjligt komma i kontakt med de vuxna fåglars sång för att så 

tidigt som möjligt få uppleva deras ljud. Det viktigaste är att fågelungen får uppleva sin egen 

arts sång och ljud, om detta inte sker utifrån det nämnda kommer fågeln att sjunga oavsett 

men inte som fåglarna från sin egna art. Orsaken till detta är att fågeln förmodligen inte fått 

den stimulansen den behöver under rätt period av sitt liv för att kunna behärska sin arts sång 

och ljud. På samma sätt sker detta med barnens språkutveckling då de så tidigt som möjligt 

bör få in språket för att den ska utvecklas på ett så naturligt sätt som möjligt. Med andra ord är 

det i samspel med andra fåglar av samma art som en fågelunge lär sig sin arts sång och ljud, 

precis som ett barn endast lär sig i samspel med andra vuxna (eller en mer kompetent kamrat). 

 

4.4 Övrig litteratur 

 

I senare kapitel, Analys och resultatredovisning, har vi bl.a. använt oss av förskolans läroplan 

för att stödja vår text då vi anser att läroplanen är ett av de viktigaste verktygen vi har i 

förskolan som ska genomsyra förskolans verksamhet. Förskolans läroplan skrevs år 1998 men 

den reviderades år 2010 då det gjordes ändringar för att förtydliga och komplettera mål och 

riktlinjer men även förtydliganden av förskolechefens och förskollärarens ansvar etc.  

Eftersom förskolans läroplan är ett verktyg vi i förskolan ska använda oss av kände vi att det 

var väldigt relevant att använda vissa av förskolans läroplansmål som koppling till vår studie.  

 

I tema två och tre har vi använt oss väldigt mycket av Tove Skutnabb-Kangas (1981) 

forskning kring tvåspråkighet. Tove Skutnabb-Kangas är en språkvetare som har haft enormt 

inflytande på uppskattningen av flerspråkighet i Sverige och har engagerat sig med ett stort 

intresse för bl.a. flerspråkighet och språkpolitik bl.a. bland Sveriges minoriteter och 
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invandrare. Skutnabb-Kangas (1981) har bl.a. skrivit boken, Tvåspråkighet, som handlar just 

om tvåspråkighet med fokus utifrån invandrares och infödda minoriteters perspektiv. I boken 

beskrivs vilka som definieras som tvåspråkiga samt hur man blir tvåspråkig men även om 

modersmålet och definitionerna kring begreppet. 

 

Skutnabb-Kangas (1981:22–26) använder fyra olika kriterier för att kunna definiera 

modersmålet. Det första kallar hon ursprung. Modersmålet, i detta kriterium, är det första 

språket man lärt sig. Med andra ord kan man alltså säga att modersmål är detsamma som 

förstaspråk. Precis som Håkansson (2003:150) beskrivit det förstaspråket beskriver även 

Skutnabb-Kangas (1981:27) att ett barn kan ha två eller flera modersmål/förstaspråk. 

 

Det andra kriteriet Skutnabb-Kangas (1981:22–26) beskriver är kompetenskriteriet. Här utgår 

man ifrån det språk som behärskas bäst. Utifrån detta kriterium blir frågan om två modersmål 

ganska komplex. Går det att behärska två språk lika bra? Skutnabb-Kangas (1981:34–36) har 

försökt att reda ut detta genom att dela in språkfärdigheterna i fyra olika områden; läsa, 

skriva, förstå och tala. Vi skulle säga, utifrån detta kriterium, att det är väldigt svårt att ha två 

modersmål, nästintill omöjligt. 

 

Det tredje kriteriet kallas funktion. Skutnabb-Kangas (1981:23–26) beskriver detta kriterium 

som det språk man använder mest. Skutnabb-Kangas (1981:38) menar att, utifrån detta 

kriterium, är det möjligt att ha två modersmål men endast om man bor i ett tvåspråkigt 

samhälle utan funktionell differentiering. Att hitta ett sådant samhälle är rätt svårt, därav 

menar Skutnabb-Kangas (1981:38–39) att, utifrån det funktionella kriteriet, är det väldigt 

ovanligt att ha två modersmål. 

 

Det sista kriteriet kallar Skutnabb-Kangas (1981:23) för attitydskriteriet. Detta kriterium 

handlar om det språk man identifierar sig med och som starkt hänger ihop med den kulturella 

traditionen. Skutnabb-Kangas (1981:39–40) delar upp detta kriterium när hon talar om det är 

möjligt att ha två modersmål. Det första är utifrån hur andra ser på ens språkbehärskning och 

det andra är hur man själv ser på sin språkbehärskning. Skutnabb-Kangas (1981:39–40) 

menar att det är möjligt utifrån båda synsätt, att ha två modersmål då hon menar på att man 

inte behöver behärska språket på samma sätt som en infödd talare för att kunna identifiera sig 

med ett språk. 
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Vad är då summan av dessa kriterier som vi nu tagit upp? Enligt Skutnabb-Kangas (1981:26) 

är modersmålet föränderlig och ska alltså inte betraktas som stabilt. Att se på modersmålet på 

detta sätt tror vi är viktigt när vi arbetar med flerspråkiga barn då det lätt kan bli att man sätter 

barnen i olika fack. 

 

Utöver Skutnabb-Kangas bok har vi även använt en av hennes vetenskapliga artiklar kring 

modersmålet. Artikeln, Mother Tounge Maintenance: The Debate. Lingustic Human Rights 

and Minority Education (1994), lägger fokus på de mänskliga språkliga rättigheterna där hon 

menar att alla människor har rätt att identifiera sig med sitt modersmål och att den 

identifikationen blir, av andra, accepterad och respekterad, oavsett om modersmålet är ett 

minoritetsspråk eller ett majoritetsspråk. Människan har rätt att lära sig sitt modersmål, både 

skriftligt och muntligt, få en grundläggande utbildning i modersmålet samt att kunna använda 

modersmålet i allmänna kontexter. 

 

I tema två har vi även använt oss av Gunilla Ladbergs (2003) bok, Barn med flera språk, när 

vi talar om språk i form av behov. Gunilla Ladberg är filosofie doktor i pedagogik och har 

författat ett flertal böcker kring ämnet flerspråkighet. Tyvärr är Ladbergs litteratur inte 

vetenskaplig vilket har lett till att vi endast har använt hennes tankar i vår bakgrund samt i 

analys och resultatkapitlet i samkoppling till Grosjean. 

 

Utöver Grosjean, Skutnabb-Kangas och Ladberg har vi, i tema 2, använt oss av en rapport 

skriven av Eija Natchev och Ulla Sirén och en artikel skriven av Heike Wiese. Natchev och 

Sirén (1988) beskriver i deras rapport om den språkmiljö barn växer upp i som har föräldrar 

med olika minoritetsspråk. Genom intervjuer och enkäter har författarna beskrivit hur olika 

familjekonstellationer kan se ut och hur detta kan påverka den språkmiljö som finns i 

hemmet.  

 

Wieses (2009) artikel beskriver hur olika språkideologier som t.ex. rinkebysvenskan, används 

av ungdomar främst i mångkulturella områden. Dessa språkideologier, som även finns i andra 

europeiska länder, är alla uppbyggda på samma sätt. Wiese (2009:785) berättar om två 

centrala begrepp som de olika sociolekterna har gemensamt. Det första är att sociolekterna 

”lånar” ord från olika minoritetsspråk och det andra är den syntaktiska och morfologiska 

reduktion som sker. 
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Till sist har vi använt oss av Skolverkets referens- och metodmaterial, Flerspråkighet i 

förskolan (2009) som är en bok främst riktad till personal och skolledare i förskolan. Genom 

att läsa denna bok ska du som läsare få en ökad kunskap om förskolans arbete med 

flerspråkiga barn utifrån ett interkulturellt perspektiv. 
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5. Metod och material 

 

I detta kapitel beskrivs vilken metod och material vi har valt att använda oss av i vår studie 

samt vilken vetenskapsteori metoden präglats av. Vi kommer även att beskriva hur vi kommit 

fram till urvalet av informanter samt beskriva vilka forskningsetiska principer vi har utgått 

ifrån. 

 

Under rubriken, Val av metod, förklarar vi vilken metod vi valt att använda oss utav. Därefter 

beskrivs, under rubriken Förberedande av intervju, hur vi förberett intervjuerna med hjälp av 

en intervjuguide. Hur vi genomfört intervjuerna förklaras under rubriken, Genomförande. Hur 

vi tagit kontakt med våra informanter och vart och hur vi intervjuat dem tar vi upp under 

rubriken urval. 

 

5.1 Val av metod 

 

Syftet med vår studie är att, förstå föräldrar till flerspråkiga barns berättelser och upplevelser 

kring flerspråkigheten. Vi har därför valt att göra kvalitativa intervjuer utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv som enligt Kvale och Brinkmann (2014:74) innebär att studera 

tolkningar av texter. Genom kvalitativa intervjuer tror vi att denna studie kan få ut rätt typ av 

berättelser som vi kan använda oss av i vårt resultat och analyskapitel. Genom det 

hermeneutiska perspektivet ska vi tolka vår insamlade empiri utifrån historien och traditionen. 

 

5.2 Förberedande  

 

Vi har utgått från våra frågeställningar och genom dessa skrivit ihop en intervjuguide som vi 

använt oss av under våra intervjuer. Vår intervjuguide, som finns tillgänglig som bilaga, är till 

stor del strukturerad, dock har vi börjat intervjuguiden med direkta frågor för att få en bild av 

vilka våra informanter är och vilka erfarenheter de bär med sig. Vi är t.ex. intresserade av att 

veta hur många språk som talas i hemmet, hur många barn som finns i hemmet och deras 

ålder etc.  Därefter har vi använt oss av strukturerade frågor då vi vill hålla oss till det ämnet 

vi är intresserade av och som senare ska utgöra vår empiri. Där har vi ställt frågor som t.ex. 

Hur upplever du flerspråkigheten i förskolan och i hemmet? 

 



24 

 

5.3 Genomförande 

I genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har vi intervjuat föräldrar till flerspråkiga barn 

med hjälp av vår intervjuguide. Vår tanke var från början att vi skulle spela in våra intervjuer 

med hjälp av våra mobiler, men p.g.a. en av våra informanters osäkerhet kring hennes 

brytning och grammatik, valde hon att inte bli inspelad. Vi valde då att inte spela in några 

utav våra intervjuer då vi anser att alla intervjuer ska genomföras på samma sätt. 

Våra intervjuer har vi genomfört genom att anteckna våra informanters svar och renskrivit 

dem direkt efter varje intervju. Intervjuerna var planerade att genomföras under max två 

timmar för att inte störa alltför mycket i våra informanters vardagliga liv. 

 

5.4 Urval 

Urvalet har, för vår studie, varit ett viktigt begrepp att ta hänsyn till då det är våra informanter 

och deras berättelser om flerspråkighet som varit det centrala. 

P.g.a. den tidspress vi haft för att utföra vår studie har vi valt att intervjua personer vi är 

bekanta med. Vi har på så sätt kunna bestämma när och vart intervjuerna skulle äga rum med 

kortare varsel än om vi bestämt att intervjua personer vi inte känner. Hade vi valt att intervjua 

personer vi inte känner hade vi behövt välja en förskola där vi först hade behövt få ett 

samtycke av förskolechefen och sedan välja ut föräldrar som hade varit villiga att medverka i 

vår intervju. Med detta som vetskap, ansåg vi att våra intervjuer skulle kunna utföras på ett 

bättre sätt med personer vi känner. 

 

När vi valt ut de informanter vi ville intervjua tog vi den första kontakten med de via telefon 

för att ge en övergripande information kring vår studie och hur vi ville att de skulle medverka 

i den. Vi gav våra informanter tid att tänka på om de ville medverka eller inte men då 

samtliga informanter tackade ja efter första kontakten, bestämde vi tillsammans tid och rum 

för intervjun.  

 

De kriterier vi hade i valet av våra informanter var att de skulle ha barn i förskolan som har 

tillgång till fler än ett språk i hemmet då det är dessa föräldrars tankar vi ville ta del av. 

Vi valde ut tio familjer att intervjua då Ahrne och Svensson (2011:44) nämner att antalet 

mellan sex till åtta personer i en kvalitativ intervju ökar trovärdigheten i studien. P.g.a. 

bortfall intervjuades nio familjer istället för tio, vilket vi hade sett som en risk och är 

anledningen till att vi kontaktade tio familjer.  
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Det som blev smidigast för samtliga informanter var att intervjuerna skulle hållas i deras hem. 

 

Ahrne och Svensson (2011:45) rekommenderar att inte intervjua informanterna i deras hem då 

det kan uppstå yttre störningar i form av andra familjemedlemmar. Vi valde ändå att intervjua 

våra informanter i deras hem då vår förhoppning var att få intervjua båda föräldrarna 

tillsammans. I fyra utav våra intervjuer fick vi chansen att intervjua bägge föräldrar vilket vi 

kanske inte hade kunnat göra om vi inte hade intervjuat dem i deras hem.  

 

Nedan följer en tabell med information kring våra informanter. Tabellen är tänkt att fungera 

som ett hjälpmedel till redovisningen av våra resultat. Av etiska skäl har vi valt att använda 

oss av fingerade namn vilket vi även kommer att gå igenom i nästa rubrik. 

 

Familjen 

Röd 

Familjen  

Blå 

Familjen 

Svart 

Familjen 

Grön 

Familjen 

Rosa 

Familjen 

Brun 

Familjen 

Lila 

Familjen 

Gul 

Familjen 

Vit 

Antal språk i 

hemmet 

3 2 2 3 2 3 2 2 2 

Barnets/barnens 

ålder 

4 1.5 3 1.7 4, 2.4, 

1.4 

4 3 4.8, 0.6? 3 

Medverkade i 

intervjun 

Mamman Mamman Mamman Mamman 

och 

pappan 

Mamman 

och 

pappan 

Mamman Mamman Mamman 

och 

pappan 

Mamman 

och 

pappan 

Mammans 

namn 

Anna Lisa Malin Jessica Karin Elsa Helen Sara Gabriella 

Pappans namn Adam Fredrik Nils Oskar Hugo Stefan Rickard Albin Johan 

Vilka språk i 

hemmet 

Svenska 

Bosniska 

Kurdiska 

Svenska 

Spanska 

Svenska 

Italienska 

Svenska 

Finska 

Albanska 

Svenska 

Hindu 

Svenska 

Spanska 

Kurdiska 

Svenska 

Spanska 

Svenska 

Turkiska 

Svenska 

Spanska 
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5.5 Bearbetning av empiri 

Svaren från informanternas intervjuer har analyserats, jämförts och blivit sammanställda i 

olika teman. Rennstam och Wästerfors (i Ahrne & Svensson, 2011:194–210) beskriver att 

arbetet med materialet aktivt ska sorteras, ordnas och kategoriseras för att man som 

intervjuare eller forskare ska ha möjlighet att hitta svar utifrån de frågor informanterna fått 

under intervjuerna. Detta har vi gjort genom att göra en innehållsanalys av vår insamlade 

empiri. Kvale och Brinkmann (2014:241) beskriver innehållsanalysen som en form av 

kodning. Bl.a. går den ut på att, utifrån en text som i vårt fall är vår insamlade empiri, koppla 

ett eller flera nyckelord för att kunna tolka de uttalanden våra informanter gjort. Genom att 

analysera och tolka vårt material genom innehållsanalysen har vi slutligen valt ut fem teman 

som vi funnit vara intressanta utifrån vår studies syfte. 

 

5.6 Etiska överväganden 

När en undersökning eller studie genomförs ska man ha ett etiskt förhållningssätt, vilket 

innebär att det finns saker som bör tas hänsyn till (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014:32–

43). Detta har vi gjort i vår studie genom att informera våra informanter om vad vår 

undersökning går ut på och varför vi valt henne/honom som informant. Vi har även 

informerat informanterna om att deras medverkan i vår undersökning är frivillig och att de får 

avbryta sin medverkan närsomhelst om de inte längre vill vara med. Steinar och Brinkmann 

(2014:107) kallar detta för informanternas samtycke.  

 

Vi har tagit hänsyn till att anonymisera våra informanter under vår studie och förvarat våra 

intervjuer på ett säkert ställe och även förstört dem när vi väl har vart färdiga med dem. 

Löfdahl (2014 i Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014:34) nämner att, även fast vår studie 

inte definieras på samma sätt som en forskning gjord utav en professor, så bör även vi följa 

samma regler och principer när vi utför våra intervjuer och studie. Vi har därför använt oss av 

fingerade namn i analys och resultatkapitlet samt i vår tabell ovan.  

 

Kvale och Brinkmann (2014:107) nämner också att informanterna bör få information om 

konfidentialitet som är en överenskommelse som informanterna är med om när det handlar 

om det material som uppkommer i studien och om vem som ska få tillgång till materialet eller 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014:109) tillägger även att om en studie skulle visa sig 

publicera information om en informant där informanten kan kännas igen utav andra ska 
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informanten godkänna att informationen lämnas ut. Det handlar om att ha informanternas 

bästa intressen i bakhuvudet. Informanterna ska även få information om att vi som intervjuare 

har rätt till att publicera delar utav intervjun om inte hela och de ska även bli informerade om 

att de har möjlighet till att få tillgång till utskrifter utav deras intervjuer eller liknande.  

 

I vårt fall har vi som vi nämnt tidigare informerat alla våra informanter om alla de etiska 

principer vi tagit hänsyn till. Vi anser inte att vår studie skulle kunna frambringa några 

negativa konsekvenser får våra informanter. Vi tror snarare att vår studie kan frambringa 

möjligheter för dem genom att använda denna studie som ett hjälpmedel för sina barns 

språkutveckling i förskolan. 

 

5.7 Hermeneutik 

 

Vi har valt att analysera vår studie utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

Hermeneutiken går ut på att tolka olika typer av texter. Stensmo (2002:111) menar att dessa 

texter även kan vara människors berättelser utifrån deras erfarenheter. Vidare beskriver 

Stensmo (2002:111) att den analys man gör på en viss text, görs i flera olika steg. Man börjar 

med texten som helhet för att försöka bilda en uppfattning kring vad texten berättar. Sedan 

försöker man hitta mönster i texten som ger mening till texten eller som Stensmo (2002:112) 

kallar för teman. När man hittat teman ska man enligt Stensmo (2002:113) koppla dessa 

teman till andra jämförbara teman för att hitta det viktiga i texten. Slutligen går man tillbaka 

till texten som helhet för att, med en mer fördjupad förståelse, få en bättre förståelse av texten. 

Detta återges i form av den hermeneutiska spiralen som Stensmo (2002:115) menar är en 

process man kan gå igenom flera gånger.  

 

Den hermeneutiska spiralen brukar även kallas för den hermeneutiska cirkeln.  

Brinkkjaer & Høyen (2013:75) beskriver den hermeneutiska cirkeln där man behöver se och 

förstå de små enheterna för att kunna få en helhetsbild. Det är detta vi gjort med våra 

intervjuer. Vi har analyserat våra intervjuer genom att försöka se mönster på våra 

informanters utsagor som sedan blivit våra fem teman som vi analyserat och kopplat till teori 

och tidigare forskning. Dessa fem teman har hjälpt oss att förstå våra informanter och deras 

berättelser vilket är syftet med vår studie.  
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6. Analys och resultatredovisning 

 

Under denna rubrik presenteras och diskuteras vårt undersökningsmaterial, d.v.s. föräldrarnas 

svar från våra intervjuer, detta kommer vi att göra genom att koppla till våra teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning för att den röda tråden i texten ska blir väl synlig.   

 

Vi har valt ut fem teman som vi, under analysen av våra intervjuer, fått fram genom 

informanternas svar. Dessa fem teman kommer vi att analysera samt koppla till olika teorier 

som vi även kommer diskutera kring.  

 

6.1 Tema 1 Föräldrars positiva tankar kring flerspråkighet  

 

Samtliga informanter har, under intervjuerna, uttryckt att flerspråkighet är något positivt och 

detta har uttalats på flera olika sätt. Bl.a. håller samtliga informanter med om att de, på ett 

eller annat sätt vill att deras barn ska bli flerspråkiga. Under intervjuerna var vi även 

intresserade över vilka tankar kring flerspråkighet våra informanter hade under deras 

graviditeter. Även här har vi fått ett gemensamt tycke kring flerspråkigheten. Samtliga 

informanter hade en vilja om att deras barn skulle bli flerspråkiga, vissa hade även en plan på 

hur detta skulle gå till. 

 

Malin berättar under intervjun: 

”Jag hade velat att barnet skulle lära sig italienska från första början” 

 

 Helen berättar vad hon hade för tankar kring flerspråkighet under hennes graviditet: 

”Jag visste redan då att hon skulle lära sig spanska. Det är ett måste för mig, en 

självklarhet.” 

 

Utifrån svar som dessa har vi tolkat det som att våra informanter vill att deras barn ska bli 

flerspråkiga och att detta ska ske så fort som möjligt, alltså från födseln. Vi tänker oss att 

detta kan bero på en allmän kunskap människor har kring barn och språk, d.v.s. att barn har 

lättare för att lära sig språk. 
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Utöver den generella åsikten kring flerspråkighet som våra informanter uttalat sig om, har det 

även kommit upp andra positiva åsikter i form av uttalanden som dessa: 

 

Karin – ”Jag tror att det är bra för utvecklingen”,  

Malin – ”Jag tycker bara att det är positivt, en tillgång till framtiden både inom familjen och 

i arbetslivet” 

 

Åsikter som dessa ger oss hopp om att flerspråkigheten går åt rätt håll men ger oss även 

riktlinjer för hur vi i förskolan ska förhålla oss till föräldrars åsikter. Att dessa positiva åsikter 

håller hela vägen genom att visa föräldrarna vad språket gör och hur språket påverkar barnen. 

 

6.2 Tema 2 Oro kring flerspråkighet 

 

I detta tema ska vi nu ta upp våra informanters orostankar kring flerspråkighet. 

Fem av nio informanter har under intervjuerna uttryckt att det finns en oro när det handlar om 

deras flerspråksutveckling. 

Jessica berättar om hennes oro: 

”Jag vill inte att mitt barn börjar bryta på finska” 

 

Samtliga studier om brytningar som vi läst, beskriver att barn efter puberteten och vuxna som 

lär sig ett andraspråk är de som får en brytning. Bl.a. skriver Grosjean (1982:193) att 

tonåringar har svårare att uppnå en infödd talares uttal i det andraspråket.  

Jessicas oro kommer från en personlig erfarenhet där en person som hon känner, är född och 

uppväxt i Sverige men med finsktalande föräldrar och som i vuxen ålder utvecklat en finsk 

brytning. Vidare berättar Jessica att hon inte vill att hennes dotter ska framstå som nyanländ i 

Sverige och menar därför att det är av stor betydelse, att hennes dotter har en så bra svenska 

som möjligt utan någon brytning.  

 

En annan av våra informanter, Sara, berättar att hon är orolig över att hennes barn ska börja 

tala ”rinkebysvenska”, vilket hon inte tycker låter bra och skulle kunna vara något hon skulle 

skämmas över. 

”Jag är lite orolig över att mina barn börjar prata rinkebysvenska” 
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Dessa känslor som Sara uttrycker är inte så konstiga då rinkebysvenskan är ett begrepp som 

alltid varit negativt framställt. Stroud (2004:323, i Hyltenstam & Lindberg) menar att 

rinkebysvenskans språkljud beskrivs som att det låter utländskt och har i allmänhet blivit ett 

stigmatiserat begrepp, ett begrepp full av fördomar.  

 

Wiese (2009:782) skriver i sin artikel hur personer som talar rinkebysvenska ”lånar” ord 

främst från turkiskan och arabiskan samt hur grammatiken reduceras vilket gör att den som 

talar rinkebysvenska framstår som en person med en dålig språkbehärskning. 

 

Vi tror att ungdomar som använder sig av rinkebysvenskan gör det som ett sätt att tillhöra en 

grupp och för att skapa sin identitet mer än att de inte behärskar det svenska språket utifrån ett 

grammatiskt perspektiv. Dock har vi full förståelse för föräldrar som, av någon anledning, inte 

vill att deras barn ska bryta och/eller använda slang då det, i dagens samhälle, gör att man kan 

framstå som ointelligent. 

 

En tredje informant, Lisa, berättar om en oro hon tidigare haft kring flerspråkigheten. 

”Innan var jag orolig över att mitt barns språkutveckling kan bli försenad då han är 

tvåspråkig” 

 

I Skolverkets referens- och metodmaterial, Flerspråkighet i förskolan (2009:121), beskrivs att 

sen språkutveckling som orsakas av någon typ av språkstörning, inte har med flerspråkighet i 

sig att göra. Om ett barn börjat utveckla sitt förstaspråk men inte sitt andraspråk, är det 

troligen p.g.a. en långsam andraspråksutveckling som fortfarande är under utveckling. Detta 

kan bero på att barnet inte fått höra det andra språket tillräckligt mycket.  

Om den sena språkutvecklingen leder till oro för någon slags språkstörning ska man kolla på 

alla språk som barnet har med sig då en språkstörning alltid drabbar alla barnets språk. 

 

Det som oroar resterande informanter kring flerspråkigheten är något som hade varit aktuellt 

om deras barn haft fler än två språk. Bl.a. berättar Elsa: 

”Däremot kan jag känna att ett tredje språk kanske hade blivit för mycket. Alltså att mitt barn 

kanske hade blivit lite förvirrad” 
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Två av de fem informanter som säger sig ha någon slags oro kring flerspråkigheten, säger att 

om deras barn hade haft tre eller fler språk, hade de varit tvungna att välja bort ett eller flera 

språk för att inte förvirra sina barn. 

Detta hade inte behövts då många studier visar på att barn är kapabla till att lära sig många 

språk så länge man som förälder är aktiv i inlärandet av språken. 

 

 

6.3 Tema 3 Mammans modersmål och pappans modersmål 

 

Tre av nio informanter ingår i familjekonstellationer där mamman och pappan har olika 

minoritetsspråk. I dessa tre fall framgår det att moderns minoritetsspråk är mer aktivt och 

starkare än pappans minoritetsspråk. I ett av dessa tre fall menar pappan att han inte talar sitt 

modersmål med barnet då han anser sig inte vara tillräckligt bra på det språket. Oskar berättar: 

”Jag kan inte albanska, i alla fall inte så att det kommer naturligt” 

 

Skulle pappan ändå försöka tala sitt modersmål med barnet menar han då på att det inte skulle 

falla honom naturligt vilket i sin tur leder till att det inte skulle vara gångbart. 

 

Grosjean (1982:174) påpekar i sin forskning om tvåspråkighet att, när föräldrar inte klarar av 

att lära ut och underhålla sitt modersmål handlar det till stor del om att det inte kommer 

naturligt för föräldrarna. Skutnabb-Kangas (1981:27) beskriver att föräldrar ibland anser att 

det inte är naturligt att tala olika språk, speciellt om föräldrarna talat majoritetsspråket som 

det gemensamma kommunikationsmedlet innan de fått barn. I dessa fall har man då gett rådet 

att föräldrarna ska tala minoritetsspråket istället för majoritetsspråket. 

 

Oskar berättar vidare att han inte ser någon mening med att lära ut sitt modersmål till sitt barn 

då han tycker att svenskan räcker gott och väl. Han menar att det inte finns något behov för 

barnet att kunna pappans modersmål då alla medlemmar i pappans familj kan tala svenska. 

Även detta fall styrks av både Grosjean (1982:175) och Ladberg (2003:9–10,50) som menar 

att språk är en fråga om behov. Om ett barn inte har ett behov av att lära sig ett visst språk, 

kommer den förmodligen inte heller att göra det.  

 



32 

 

En annan orsak som tas upp av Elsa är att Stefan förstår hennes modersmål mer och är även 

mer intresserad av att lära sig Elsas modersmål än tvärtom. Elsa menar då på att spanskan 

blivit mer naturlig att tala i hemmet än kurdiskan. 

 

Återigen kommer vi tillbaka till språkets naturlighet och hur pass viktig den faktoren är för att 

ett språk ska kunna användas i hemmet.  

 

En sista anledning som samtliga informanter berättar om är att mammans modersmål blivit 

mer naturlig då barnet spenderat mer tid med mamman då det är hon som varit hemma under 

föräldraledigheten.  

 

I början av detta tema redogörs att mammans modersmål, hos de tre informanter vi intervjuat, 

varit det starkare och mer aktivare språket i hemmet till skillnad från pappans modersmål. 

Utöver de anledningar som informanterna själva berättat om är vi väldigt nyfikna på om detta 

resultat kan röra sig om fler familjer och vilka anledningarna är. 

 

Vi hittade en rapport som genomfördes 1987 i Stockholm och som berör just de frågor som vi 

sökt efter. Rapporten berör familjer där föräldrarna sinsemellan har olika minoritetsspråk och 

där syftet går ut på att beskriva barnens språkmiljö i hemmet. Natchev & Sirén (1988:33–35) 

får fram, genom enkätundersökningar, att mammans modersmål talas mer än pappans 

modersmål. Natchev & Sirén tar upp orsaker till att föräldrar valt att inte tala sitt modersmål 

med barnen. En av de orsaker som tas upp är det som även Grosjean (1982:174) tydligt 

påpekar, nämligen hur pass naturligt ett språk är. Utöver den orsaken tar rapporten även upp 

att ett språkbortfall även kan bero på att svenskan är föräldrarnas gemensamma språk och för 

att man inte förstår varandras modersmål. 

 

6.4 Tema 4 Modersmålsstöd 

 

Detta tema tyckte vi var ett av de mest intressanta utifrån de svar vi fått av informanterna men 

även den mest komplexa. Som ni läst i tema 1, var samtliga informanter överlag positivt 

inställda till flerspråkigheten. En av intervjufrågorna löd: ”Skulle du vilja att ditt barn fick 

modersmålsstöd på förskolan?”. Svaren vi fick var ganska oväntade då det visade sig att sju 
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av nio informanter inte hade velat att deras barn fick modersmålsstöd i förskolan, trots att de i 

tidigare fråga påtalat att de är positivt inställda till flerspråkighet.  

 

En av de anledningar till de negativa åsikterna kring modersmålsstöd som Jessica berättar om 

är att hon inte anser att det är nödvändigt då barnet får modersmålet i hemmet och påpekar att 

förskolan endast bör fokusera sig på det svenska språket.  

 

Ytterligare en av våra informanter, Karin, säger att hon skulle tacka nej till modersmålsstöd i 

förskolan då hon har negativa erfarenheter av modersmålundervisning i skolan. 

”Jag skulle tacka nej till modersmålsstöd till mina barn i förskolan” 

 

Karin berättar att hennes pappa valt att låta henne gå i grekisk modersmålundervisning 

eftersom han själv inte var så aktiv i att lära henne grekiska. Problemet för henne blev att, 

eftersom hon hade en väldigt svag grekiska, kände hon sig utanför då hon inte förstod lika 

mycket som hennes klasskamrater med en betydligt starkare grekiska gjorde. Hon jämför sina 

språkkunskaper i grekiskan med hennes barns språkkunskaper på hindu och drar slutsatsen att 

hennes barn också kommer att känna sig utanför. 

 

En annan informant, Anna, tycker att modersmålsstöd är bra men att det är viktigt att det är 

rätt språk och dialekt som stöds för att inte förvirra barnet.  

”Det är också viktigt att det är rätt språk som talas med mitt barn, t.ex. språket 

serbokroatiska och bosniska är väldigt lika, men det är inte samma sak”  

 

Slutligen tycker Gabriella att förskolan inte ska behöva lägga ner tid på barnens 

modersmålstöd då man redan har så mycket annat arbete som är viktigare. 

 

Vi vill börja med att påpeka än en gång om modersmålets komplexitet. Vi förstår att detta 

begrepp är väldigt svårt att reda ut vilket vi tror kan vara en anledning till att föräldrar väljer 

bort modersmålsstödet i förskolan. Att modersmål är viktigt är ett påstående som faktiskt 

stämmer. I Skolverkets referens- och metod material, Flerspråkighet i förskola (2009:25), 

menar man att modersmålet har en avgörande roll i barnets kunskaps-, identitets- och 

språkutveckling.  
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Vad är det då som gör att de flesta av våra informanter känner som de gör kring 

modersmålsstöd? Skutnabb-Kangas (1981:240) berättar att undersökningar som gjorts visat 

att flerspråkiga barn har en lägre skolframgång än enspråkiga barn.  

 

Vidare beskriver Skutnabb-Kangas (1981:246) hur bl.a. föräldrar och lärare ser en massa 

problem som upplevs vara dominerande i flerspråkiga barns skolgång. Frågan är om den 

dåliga skolframgången flerspråkiga barn har endast med flerspråkighet att göra. Vi skulle vilja 

tro att det finns en mängd andra faktorer som är av betydande roll när det gäller flerspråkiga 

barns skolframgång. Skutnabb-Kangas (1981:247–249) menar att det finns andra faktorer som 

kan vara direkta orsaker till flerspråkiga barns dåliga skolframgång. Hon talar bl.a. om barns 

sociala grupptillhörighet, ekonomiska orsaker samt psykologiska och pedagogiska orsaker. Vi 

tror, precis som Skutnabb-Kangas (1981:249), att den dåliga skolframgången flerspråkiga 

barn tycks genomgå har i stort sett främst med de socioekonomiska orsakerna att göra med. 

Dessa orsaker tror vi går att ändra på om man väljer att förhålla sig interkulturellt. Om alla 

barn, oavsett social tillhörighet, får samma möjligheter och respektfullt bemötande i förskolan 

och i skolan, kan den dåliga skolframgången flerspråkiga barn tycks genomgå, minska och 

helst av allt upphöra helt. 

 

Vi kan tänka oss att de negativa åsikterna kring modersmålsstöd som våra informanter 

uttryckt, har mycket med en felaktig bild av flerspråkigheten i sig (även fast våra informanter 

uttryckt positiva tankar kring flerspråkighet) som råder i samhället överlag. Även fast 

Skutnabb-Kangas resonemang är över 20 år gamla, tror vi att mycket går att använda sig av 

även idag.  

 

I Skolverkets rapport, Flera språk-flera möjligheter (2002:47), beskrivs modersmålet som ett 

begrepp som inte blivit allmänt accepterad. Detta visas genom de kommunala skol- och 

övriga planer genom dess låga status och den orättvisa behandling den fått. Vidare beskrivs 

att en vanlig uppfattning kring modersmålsstödet är att den inte har någon större nytta och att 

man bör fokusera sig på att lära sig det svenska språket. 
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6.5 Tema 5 Samarbetet mellan hemmet och förskolan 

 

Vi ställde denna fråga till våra informanter under intervjuerna: 

- Hur arbetar man med flerspråkighet i ditt barns förskola? 

 

Fem av våra informanter kunde inte svara på denna fråga då de inte hade någon aning om hur 

arbetet med flerspråkighet ser ut på deras barns förskola. Det är inte heller säkert att 

förskolan, som informanternas barn går i, arbetar med flerspråkighet.  

Kan det bero på att föräldrarna inte visat ett större intresse över sina barns 

flerspråkighetsutveckling i förskolan eller kan det vara så att förskolan inte uppmärksammat 

föräldrarna om förskolans arbete med flerspråkighet. Som sagt, vi har inte svaret på detta och 

vi kan bara tänka oss vilka anledningar som lett till dessa svar. 

 

Dock skulle vi vilja säga att, oavsett vad dessa svar kan bero på, skulle vi vilja se ett närmre 

samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi tänker oss att det kan se ganska illa ut att så 

många av våra informanter inte har någon aning om arbetet med flerspråkighet i sina barns 

förskolor. Vi vill dock poängtera att vi inte är ute efter att skylla på varken föräldrarna eller 

förskolan men ändå påpeka att, utifrån de svar vi fått, ser det ut att finnas behov av samarbete 

mellan hem och förskola. 

 

Ett bra samarbete mellan hem och förskola är av stor betydelse för alla parter, speciellt för 

barnet. I förskolans läroplan (98/10) finns ett eget kapitel som beskriver hur samarbetet 

mellan hem och förskola ska se ut. Bl.a. beskrivs samarbetet på detta sätt: 

 

- ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med 

barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.”, ur Lpfö 

98/10:13. 

 

Vi tror att, om alla förskolor noga går efter vad som står i läroplanen, bör det inte uppstå 

oförstånd i förskolans arbete. Med andra ord skulle våra informanter kunnat svara på frågan 

om hur man arbetar med flerspråkighet i förskolan. 
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Vi ställde en följdfråga till våra informanter som löd:  

- Hur skulle du vilja att ditt barns förskola arbeta med flerspråkighet? 

 

Sara tyckte att förskolan kunde använda sig av böcker och läsning på både svenska och 

modersmålet för att stödja barnets flerspråkighetsutveckling. 

”Läsandet skulle kunna bli bättre. Och låna in böcker på turkiska. Böcker är viktigt” 

 

Böcker och läsning är väldigt viktigt för barns språkutveckling vilket styrks av en massa 

studier. I Skolverkets referens- och metodmaterial, Flerspråkighet i förskolan (2009:149), 

beskrivs sagoläsningen som ett språkutvecklande arbete som främjar barnets ordförråd, 

stimulerar fantasin och själva lässtunden skapar en gemenskap och trygghet. Vi skulle vilja 

påstå att detta blir ännu viktigare för barn med flera språk. 

 

Jessica hade starka åsikter om hur pass mycket modersmålet skulle ta plats i förskolan. Hon 

tyckte att en aktivitet i veckan på modersmålet räckte gott och väl. Som vi nämnt i tidigare 

kapitel, finns det åsikter bland informanterna som menar att förskolan ska främst fokusera på 

barnens svenska språkutveckling. De andra språken ska inte ta lika mycket tid eller plats i 

förskolans verksamhet. Svar som sådana tror vi hade kunnat vara annorlunda om våra 

informanter hade haft en bredare kunskap om flerspråkighet och vi menar på att det är här 

förskolan bör komma in för att lyfta flerspråkigheten. 

 

Anna tyckte att hennes barns förskola skulle kunna arbeta mer med den svenska grammatiken 

då hon anser att hennes barn böjer vissa ord fel. Dock påpekar informanten att det kan vara 

för tidigt att börja med det grammatiska arbetet. 

”Jag tycker att man skulle kunna träna lite mer på grammatiken” 

 

Att barn böjer vissa ord fel är en vanlig del av barnets språkutveckling oavsett om de har ett 

eller flera språk. Återigen vill vi koppla förskolans roll i detta. Eva-Kristina Salameh (i 

Håkansson, 2003:175) har skrivit en avhandling som undersökte hur utvecklingen hos 

tvåspråkiga arabisk-svenska barn såg ut utifrån ett grammatiskt perspektiv. De resultat som 

Salameh (i Håkansson, 2003:176–177) kommer fram till är att, de barn som vistats en längre 

tid i svensk förskola uppnådde en högre nivå av den svenska grammatiken. Detta visar oss att 

förskolan är viktig, speciellt för flerspråkiga barn som inte får det svenska språket i hemmet, 

för barnens språkutveckling. 
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7. Slutdiskussion 

 

Vi ville i denna studie tolka och förstå hur föräldrar till flerspråkiga barn tänker kring 

flerspråkighet i förskolan. Denna tanke föddes ur en förförståelse som vi haft sedan innan där 

flerspråkigheten i förskolan i många fall setts som något negativt. Vi valde att använda oss av 

kvalitativa intervjuer för att se om vår förförståelse stämde och i sådant fall hur det uttrycks 

av föräldrarna samt varför föräldrar har denna inställning. 

 

När intervjuerna hade genomförts började vi med vår analys som resulterade i fem olika 

teman. Dessa teman bestämdes utifrån mönster som vi kunde se utifrån svaren vi fått från 

intervjuerna.  

 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att: 

1. Vår förförståelse om de negativa åsikterna kring flerspråkighet i förskolan till viss del 

stämmer. 

Samtliga av våra informanter har, på ett eller annat sätt, uttryckt negativa åsikter om 

flerspråkighet i förskolan. Vissa har uttryckt de negativa åsikterna genom att berätta om 

att de upplever en viss oro i anslutning till flerspråkigheten. Andra upplever att förskolan 

inte ska behöva arbeta med flerspråkighet p.g.a. olika anledningar.  

 

2. Trots de negativa åsiktera är samtliga föräldrar överens om att flerspråkighet i 

allmänhet är positivt och som är bra för många olika saker, bl.a. för barnets utveckling 

och för deras framtida yrkesliv.  

 

3. Modersmålstödet i förskolan är något som åtta av nio informanter inte skulle vilja att 

deras barn var delaktiga i. Här har vissa svarat att de hellre vill vänta tills barnet börjar 

skolan och att barnet då ska få gå på modersmålsundervisning medan andra har 

negativa personliga erfarenheter av modersmål i skolan och därför väljer att inte låta 

sina barn delta i modersmålsstödet i förskolan. 

 

 

Ett intressant spår vi kom in i är informanternas svar på vilket de anser vara deras barns svaga 

språk respektive starka språk. Här kom vi fram till att, bland de tre familjer där både mamman 
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och pappan har sinsemellan olika minoritetsspråk, är det mammans modersmål som är 

starkare än pappans modersmål. Detta gjorde att vi började leta efter olika studier som kunde 

styrka påståendet att mammans modersmål oftast är starkare än pappans modersmål. Som vi 

nämnt tidigare, fann vi en studie som gjorts under 80-talet i Stockholm. Studiens forskare, 

Ulla Sirén och Eija Natchev (1988:33–35), kommer fram till i sin rapport att mammans 

modersmål i högre grad är det starkare språket än pappans modersmål. Vi valde att inte 

fördjupa oss mer i detta ämne då vi inte anser att det ger vår studie det vi är ute efter. Det hade 

dock varit intressant att göra en större undersökning kring detta för att se om det idag 

fortfarande ser ut som det gör och vilka anledningarna är. 

 

Slutligen vill vi koppla vår studie till samarbetet mellan hemmet och förskolan, som även är 

ett av våra teman i analys och resultatkapitlet. 

Sammanfattningsvis tror vi att denna studie kan vara till stor hjälp i arbetet med flerspråkighet 

i förskolan. Vi tänker att det är viktigt att utgå ifrån vad föräldrar tycker och tänker kring 

flerspråkighet och på så sätt få ett så bra samarbete mellan hemmet och förskolan som 

möjligt. 

Vi drar slutsatsen att, anledningen till den negativa bilden av flerspråkighet i förskolan har 

med samhället och dess rådande normer att göra. Dock har vi i förskolan en stor möjlighet att 

kunna få till en bättre bild av flerspråkigheten, en bild som vi tror att de flesta föräldrar har 

men som av olika anledningar väljer att bortse ifrån. Vår uppgift blir att lyssna på vad 

föräldrarna har att säga och förstå deras oro och tankar för att sedan kunna visa föräldrarna att 

flerspråkighet i förskolan är en tillgång som gynnar barnens språkutveckling men även stärker 

deras identitet samt bidrar till att bevara barnets kulturarv.  

 

Den negativa synen på flerspråkighet i förskolan tror vi är något som vi i förskolan aktivt 

måste arbeta med så att dessa fördomar försvinner och på så sätt blir det flerspråkiga arbetet i 

förskolan en bra och viktig tillgång för barnets språkutveckling. 

 

En brist i vår studie är att reliabiliteten i vår studie hade vart mer förstärkt om våra intervjuer 

hade spelats in och transkriberats. Utöver reliabilitetsaspekten anser vi att det hade varit bättre 

att spela in och transkribera våra intervjuer då det hade gjort att vi fått med vartenda ord och 

ljud som informanterna sagt under varje intervju. Genom att spela in våra intervjuer hade vi 

kunnat få med informanternas känslor och reaktioner och det hade varit enklare i efterhand att 

kunna genomföra innehållsanalysen.  
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En annan tänkbar brist i vår studie är att vi valde att intervjua bekanta till oss som vi sedan 

innan hade vetskap om att de hade flerspråkiga barn. Detta gjorde att vi hade en kännedom 

om vilka dessa individer var när vi väl startade varje intervju. Vi tänker att våra informanters 

svar kanske hade vart annorlunda om vi sedan innan intervjuerna inte hade haft någon 

bekantskap och vetat vilka de var. Det kan även vara så att deras svar inte har blivit påverkade 

utav att vi hade en bekantskap, men det kan vi inte veta nu i efterhand.  
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8. Vidare forskning 

 

Under vår studies gång har vi lagt vårt intresse på fem teman där en utav teman var 

modersmålstöd. Det vi fick fram ifrån våra informanters, föräldrarnas svar var att de var 

positivt inställda kring flerspråkigheten. Flerspråkigheten sågs som en självklarhet att barnen 

skulle lära sig och som något som skulle gynna barnens framtid på olika sätt.   

 

Trots att föräldrarna var så positivt inställda kring flerspråkigheten så var det inte många utav 

dem som ville att deras barn skulle ha modersmålsstöd på förskolan. Detta var något vi 

fastnade för och kände med det samma att vi hade velat lägga mer tid på att undersöka varför 

det var så många som inte ville att deras barn skulle ha modersmålsstöd på förskolan. Vad 

berodde det på? Hur kom det sig att de tänkte som de tänkte?  

 

Vi känner att vi endast fick chansen att snudda vid ämnet och inte gå så djupt i det. Vi anser 

därför att en studie kring detta vore något intressant att forska och undersöka vidare kring och 

även något spännande att läsa om.  
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Bilaga. Intervjuguide 

Namn:  

Ålder:  

Modersmål:  

Andra språk:  

Född i Sverige?  

Född utomlands – ankomstår?  

Utbildning:  

Pappa ursprungligen från:  

Mamma ursprungligen från:  

Barnets ålder:  

 

Intervjufrågor 

 Hur upplever du flerspråkighet? I förskolan? I hemmet? 

 

 Under graviditeter vad hade ni för tankar kring ert barns språkinlärning?  

 

 

 Vad har du för erfarenhet kring flerspråkighet?  

 

 Har du någon oro vad gäller ditt barns språk? Det är en ganska stor debatt kring 

frågan om flerspråkighet, alltså om flerspråkighet är något som gynnar eller 

missgynnar barnet. Hur tänker du kring detta?  

 

 Hur arbetar man med flerspråkighet på ditt barns förskola?  

 

 Hur skulle du vilja att förskola och skola arbetade med ditt barns 

språkutveckling? 

 

 Skulle du vilja att ditt barn fick modersmålsstöd på förskolan?  Om inte, varför? 
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 Har du något annat du funderar på när det gäller ditt barns 

flerspråkighetspråkutveckling? 

 

 

 


