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Sammanfattning 
I denna uppsats studeras verksamheten vid en tvåspråkig kommunal förskoleavdelning. Vi har 
valt att undersöka på vilket sätt den studerade avdelningens arbetssätt möjliggör för barnen att 
utveckla två språk och dubbel kulturtillhörighet. Verksamheten utgår ifrån Lpfö98 och utfor-
mas kontinuerligt i samarbete med föräldrar. 

Vi har bland annat funnit att pedagogers inställning är av avgörande betydelse för att barn ska 
kunna utveckla två språk och dubbel kulturtillhörighet. Vår studie visar att denna inställning 
består i intresse, kunskap och medvetenhet kring barns modersmål samt allmän språk- och 
tvåspråkighetsutveckling. Föräldrarna betraktas av den studerade avdelningen som viktiga för 
barnens hela utveckling varför de ställer sig positiv till ett reellt föräldrainflytande. Ytterligare 
en faktor som vi har sett påverkar barnens utvecklande av två språk och dubbel kulturidentitet 
är på det sätt miljön speglar verksamhetens syfte.  

Vår studie bygger på deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier. 
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1. Bakgrund 
Vårt intresse för ämnet i denna c-uppsats kommer av att vi under våra VFU-perioder till 
största delen har befunnit oss i skolklasser där eleverna har haft ett samlat modersmålskapi-
tal på 5-12 språk. Mot denna bakgrund har vi funderat över hur verksamheten fungerar i en 
miljö som är renodlat tvåspråkig. Vi har sett svårigheterna men också utmaningarna med 
att undervisa i klasser där många skilda språk och kulturer samsas. Vi har också noterat 
stora brister i elevernas svenska språkutveckling och tydligt kunnat se hur ett bristfälligt 
modersmål negativt påverkar utvecklingen av det svenska språket och lärandet i allmänhet. 

Tvåspråkiga verksamheter är inget nytt i sig. I Kanada startades så kallade språkbadspro-
gram 1965. I enlighet med dessa program kunde barn som talade majoritetsspråket gå i en 
förskola där ett annat språk var vardagsspråk. Resultat av tvåspråkiga verksamheter har 
dels varit barnens goda kunskaper i andraspråket, dels att attityderna till såväl den egna 
som till andra grupper har varit mer positiv (Skutnabb-Kangas, 1981).  

Omkring tio procent av befolkningen i den aktuella stadsdelen har sitt ursprung i Somalia 
och utgör den största i stadsdelen (X i korthet, 2006). Uppgifter visar att familjer med den-
na bakgrund under senare år har valt former av förskole- och grundskoleverksamhet som 
inte har kunnat erbjudas av stadsdelen (X stadsdelsnämnd, 2006). Stadsdelen har enligt 
bland andra en projektledare (070314-070522) arbetat för att få dessa familjer att välja den 
egna kommunala verksamheten. Som ett led i detta arbete startades i augusti 2006 en soma-
lisk-svensk avdelning som en av tre avdelningar på en förskola.  

Enligt Lpfö98 ska förskolan bidra till att ge barn med annat modersmål än svenska möjlig-
het att utveckla såväl det svenska språket som modersmålet. Utöver detta ska förskolan ge 
barn stöd i att utveckla dubbel kulturtillhörighet. 

Den studerade avdelningens verksamhet är tvåspråkig och strävar efter att barnen ska ut-
veckla dubbel kulturtillhörighet. I den stadsdel där vi har verkat finns sedan tidigare flera 
tvåspråkiga förskolor. Äldre tvåspråkiga förskolor omfattar till största delen barn som är 
andra eller tredje generationens invandrare. För dessa barn innebär den tvåspråkiga försko-
leverksamheten en möjlighet att bibehålla familjens modersmål (projektledare, 070314-
070522). I handlingsplan för förskolan A (2006-2007) beskrivs den språkutvecklande mil-
jön på följande sätt:  

”Att varje barn utifrån sina förutsättningar utvecklar en god grund i modersmålet såväl som i det 

svenska språket” (s.3). 

Avdelningens projektledare och pedagoger har en vilja att utforma verksamheten i samar-
bete med föräldrarna. Som en följd av detta blev avdelningen den första kommunala för-
skolan i stadsdelen att servera halalslaktat kött till dem som så önskar. För arbetssättet finns 
stöd i Lpfö98: 

”Arbetslaget skall beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten” (s.12). 
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En tvåspråkig förskola innefattar flera kulturer. Margret Obondo (071114) menar att man 
inte kan tala om språk utan att inkludera kultur. I denna uppsats kommer vi att utgå från att 
språk och kultur är intimt förenade begrepp, vilket innebär att när vi i fortsättningen använ-
der begreppet språk avser vi även kultur och tvärtom. 

För att textens läsbarhet ska öka använder vi begreppet personal då avdelningens pedago-
ger och barnskötare nämns tillsammans.  

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur flerspråkiga barn genom den kommunala för-
skolan kan utveckla och bibehålla sin tvåspråkighet.  

3. Frågeställningar 
 Vilka arbetssätt har avdelningen? 

 Hur arbetar avdelningen för att barnen ska bli tvåspråkiga? 

 Vilket inflytande har föräldrarna över avdelningens verksamhet? 

4. Litteraturgenomgång 
I vår litteraturgenomgång har vi valt att ta teoretiskt avstamp i den kanadensiske tvåsprå-
kighetsforskaren Jim Cummins idéer. Vi har även valt att studera en rad flerspråkighetsbe-
grepp som används i såväl teori som praktik. Anledningen är att vi på ett tydligt sätt ska 
kunna göra kopplingar mellan den studerade avdelningens verksamhet och forskning på 
områden som har med språk att göra. Många av begreppen är föremål för diskussion. Defi-
nitionen av dem skiljer sig åt bland annat till följd av politiska och samhälleliga strömning-
ar. I vår uppsats väljer vi att presentera begreppen utifrån flera definitioner. 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 
Jim Cummins forskning fokuserar på de utmaningar som pedagoger ställs inför då de an-
passar sig till en situation där kulturell mångfald och tvåspråkighet är norm (Cummins, 
2001). Forskaren menar att barns utveckling av andraspråket bör startas tidigt för att även 
det språket ska fungera som ett instrument för tänkande och lärande i framtiden (Cummins, 
1996). Vi har valt att utgå från modellen att utveckla en god studiemässig förmåga (se 
fig1). I denna modell har vi valt att i huvudsak fokusera på interaktionen som sker i den 
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inre cirkeln. Cummins (1996, 2001) har en positiv syn på pedagogernas roll. Han anser att 
de har möjlighet att bidra till en gynnsam utveckling för tvåspråkigas språkinlärning samt 
kunskaps- och identitetsutveckling. 

 

 
 

I ovanstående modell av Cummins beskrivs hur det i interaktionen mellan pedagog och 
barn behöver ges tillfälle till såväl starkt kognitivt engagemang som bejakande av elevens 
personliga identitet. Denna interaktion bidrar till den studiemässiga framgången. När sam-
spelet uppmärksammas leder det till att barn ges möjlighet att: 

 Hantera språk och begrepp som meningsfulla och viktiga. 

 Fördjupa medvetenheten om hur det egna språket fungerar. 

 Använda sina språk på effektiva sätt för att få kontakt med andra människor och på-
verka sin verklighet. 

Barn som inte får bidra med sina språk i förskolan eller skolan har en reducerad kognitiv 
utveckling. Således är det av vikt att tvåspråkigheten inte ses som ett problem. Barns kog-
nitiva engagemang måste vara maximalt för att leda till studiemässig framgång. Det enga-
gemanget finns när pedagogen bejakar barnens kulturella, språkliga och personliga identite-
ter och leder till att barnen själva vill satsa på sitt eget lärande. För att barn ska kunna bidra 
med sin identitet i inlärningen måste de således känna stöd och trygghet av pedagogerna 
(Cummins, 2001). 
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Pedagogen är den viktigaste personen för att vägleda barnen in i den nya kulturen. Grund-
läggande i alla relationer är respekt och bekräftelse, för andraspråkselever är detta avgöran-
de för att utveckla lärandet. Pedagogen måste skapa sammanhang där barn blir aktiva del-
tagare i lärandet. Det är också centralt att pedagogen inser att han/hon måste lära sig av 
barn, dvs. lära sig om barns kultur, bakgrund och kunskap (Cummins, 2001). 

Cummins har identifierat två olika sätt att se på makt. Det ena kallar han Coercive relations 
vilket innebär att mängden makt är begränsad. Ju mer makt en grupp har desto mindre har 
en annan. Maktrelationerna skapas genom språkanvändning samt en process där en grupp 
definierar en annan som underlägsen. Detta kan ske på två nivåer, mikronivå (barn-
pedagog) och makronivå (i samhället). Identitetsförhandling som sker i interaktionen mel-
lan barn och pedagog är en spegling av maktfördelningen i samhället. Det andra identifie-
rade synsättet kallar Cummins för Collaborative relations. Här utgår han ifrån antagandet 
att mängden makt kan genereras i relationer mellan människor och grupper. Detta ger em-
powerment vilket således är makt som skapats i relationer och delats mellan deltagare. När 
man förhandlar om identiteter skapas empowerment. För att förbättra lärande i mångkultu-
rella miljöer måste ett paradigmskifte mellan Coercive och Collaborative relations äga rum 
(Cummins, 1996, 2001). 

4.2 Språk 
I inledningen av Ann-Katrin Svenssons Barnet språket och miljön (1998) behandlas vikten 
av språk. Svensson menar att människan genom språket får kontakt med andra och att språ-
ket därför är viktigt för människans hela utveckling. Svensson fortsätter:  

”Språket har i huvudsak en social funktion. Dessutom är det en mycket viktig faktor för den kogniti-

va förmågan eftersom det påverkar hela vårt tänkande” (Barnet, språket och miljön, 1998, s.12). 

 Myndigheten för skolutveckling beskriver vikten av språk på följande sätt:  

”Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. Språk bär kun-

skaper och är grunden i mötet med andra människor” (Växelvis på modersmål och svenska, 2006, 

s.3). 

Enligt Svensk Uppslagsbok från 1942-1955 definieras modersmål som ett skolämne (Hå-
kansson, 2003). 50 år senare definierar Nationalencyklopedin samma begrepp som det 
språk barnet först lär sig (www.ne.se, 2007). I Tvåspråkighet (1981) beskriver Tove Skut-
nabb-Kangas fyra kriterier för att definiera modersmål. Ursprungskriteriet bygger på att 
modersmålet är det språk som individen lär sig först. Kompetenskriteriet säger att moders-
målet är det språk man behärskar bäst. I funktionskriteriet stipuleras att modersmålet är det 
språk individen använder mest. I attitydkriteriet utgår man från att modersmålet är det 
språk som individen identifierar sig med, men även andras uppfattning av individens mo-
dersmål påverkar. 

I Lpfö98 anges förskolans mål. Ett av dessa är att förskolan ska sträva efter att varje barn 
med annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet och förmågan att 
kommunicera på såväl svenska som sitt modersmål. Svensson (1998) menar att individens 
definition av modersmål kan variera under olika perioder i livet: 
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”Om vi byter språklig miljö kan det leda till att vi blir avsevärt bättre på och identifierar oss med ett 

senare inlärt språk och tappar en del av det språk som talades först” (Barnet, språket och miljön, 

1998, s.179).  

Enligt Myndigheten för skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004) är 
tvåspråkighet en värdefull resurs såväl för individen som för samhället. Tvåspråkiga barn 
från invandrade familjer har lättare att ta till sig föräldrarnas kulturarv samt att förstå värdet 
av kulturell mångfald. För att utveckla en hög nivå av tvåspråkighet krävs att hemmet, för-
skolan och skolan aktivt samverkar. Enligt Lpfö98 är det förskolans uppgift att komplettera 
hemmet genom att skapa goda förutsättningar för alla barn att utvecklas.  

Myndigheten för skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004) framhåller 
vikten av att vuxna uppmuntrar användningen av minoritetsspråket i barnets samtliga situa-
tioner. Dessutom tar man upp förskolans och skolans möjligheter att påverka barn och ung-
domars identitets- och kunskapsutveckling genom det sätt på vilket pedagogerna tillvaratar 
elevernas flerspråkighet.  

I 1955 års Svensk Uppslagsbok saknas en definition av begreppet tvåspråkighet (Håkans-
son, 2003). I Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2007) definieras tvåspråkighet som an-
vändning eller behärskning av två språk. Inom tvåspråkighetsforskningen ansågs det förr 
nödvändigt för en individ att behärska språket som en infödd för att kallas tvåspråkig. I 
Håkansson (2003) kallas denna kompetens för full behärskning, en definition som utveck-
lades bland andra av Leonard Bloomfield. Forskningen avvisar idag den definitionen med 
motiveringen att endast fem procent av individer med två språk anses behärska de båda 
språken som en infödd. Vidare poängterar Håkansson (2003) att tvåspråkighet innebär en 
särskild kompetens och hänvisar till Grosjean som menar att man inte kan jämföra tvåsprå-
kig kompetens med enspråkig. Georges Lüdi anser att tvåspråkighet innebär att individen 
använder två språk i sitt dagliga liv samt kan växla mellan dessa vid behov (Håkansson, 
2003). Enligt Svensson (1998) innebär tvåspråkighet förmågan att kunna använda två språk 
dagligen eller att kunna två språk men att inte använda dem dagligen.  

Bente Eriksen Hagtvet (2004) skriver om tvåspråkig utveckling. Hon menar att denna ut-
veckling hör samman med vilken status gruppen som barnet tillhör har, vilket också inne-
bär att tvåspråkig utveckling är en fråga om kulturell identitet. Tvåspråkighetsforskningen 
är idag enig om att det är bra att kunna flera språk, inte minst för den kognitiva utveckling-
en. Den tvåspråkiga individen är flexibel och kan ha lättare att finna olika lösningar på pro-
blem (Stockholms stad, 2006).  

”Vi behöver språk för att kunna tänka, drömma, formulera frågor och lösa problem. Flera språk ger 

fler möjligheter!” (Myndigheten för skolutveckling, 2006, s.3) 

Tove Skutnabb-Kangas (1981) beskriver fyra kriterier för att definiera tvåspråkighet. I ur-
sprungskriteriet innebär tvåspråkighet att man lärt sig två språk från början. Kompetenskri-
teriet säger att den som behärskar två språk lika bra är tvåspråkig. I funktionskriteriet defi-
nieras tvåspråkighet som individens förmåga att använda två språk i de flesta situationer 
utifrån egna önskemål och samhälleliga krav. Enligt attitydkriteriet är den tvåspråkig som 
identifierar sig som tvåspråkig eller som av andra uppfattas som det. Svensson (1998) tar 
även upp begreppen simultan respektive successiv tvåspråkighet. Den simultana tvåsprå-
kigheten innebär att individen före tre års ålder lär sig två språk parallellt, medan den suc-
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cessiva tvåspråkigheten går ut på att individen lär sig ett eller flera språk efter det att mo-
dersmålet grundlagts.  

Kodväxling är förmågan att förflytta sig mellan två språk. Enligt Myndigheten för skolut-
veckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004) innebär kodväxling att äldre barn 
och vuxna kan växla mellan två eller flera språk utifrån sammanhang och behov. Syftet är 
att kunna utrycka sig mer nyanserat eller att skapa gemenskap och samhörighet. Förmågan 
att kodväxla är ett tecken på att hög språklig kompetens (Håkansson, 2003; Myndigheten 
för skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, 2004). Ju bättre en individ be-
härskar ett språk desto mer kodväxlar han eller hon mellan dem (Håkansson, 2003). 

Enligt Sally Boyd är begreppet modersmål inte användbart när man bedriver forskning om 
flerspråkighet på 2000-talet. Boyd menar att det är svårt att avgöra vilket språk barnet först 
kom i kontakt med och därför svårt att veta vilket som är barnets modersmål. Enligt Boyd 
är den modell som lingvister använt sig av när det gäller språkinlärning före och efter tre 
års ålder inte tillämplig. Den speglar inte det sätt på vilka människor idag kommer i kontakt 
med språk (Sveriges Radio P1, Språket, 070109). 

4.3 Språkmiljö  
Omgivningens attityder till barnens modersmål påverkar utvecklingen av tvåspråkigheten. 
Om barnet i förskolan ges möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål parallellt med 
svenskan kommer språken att berika och komplettera varandra. En miljö där barnets båda 
språk och kulturer tillåts och utvecklas kallas för en additiv språkmiljö (Myndigheten för 
skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004). Enligt Obondo (071114) 
måste en tvåspråkig avdelning ha utbildade pedagoger från båda språkgrupperna för att 
vara en optimalt tvåspråkig verksamhet. 

Myndigheten för skolutveckling menar att en förskola som har barn och föräldrar från olika 
kulturer måste låta detta synas i verksamheten. Som exempel nämns en läshörna med orien-
taliska kuddar samt konsthantverk och andra föremål från olika länder. Vidare menar man 
att det på förskolan bör finnas olika alfabet och ordlistor synliga. Kartor, flaggor, jordglob 
samt musik och sagor från hela världen tas av Myndigheten för skolutveckling (2006) upp 
som goda utgångspunkter för spännande samtal om våra olika ursprung. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) måste pedagogerna i förskolan utveckla ett 
interkulturellt förhållningssätt för att stödja barnen att utveckla dubbel kulturtillhörighet. 
Ett interkulturellt förhållningssätt innebär en medvetenhet kring det kulturella filter som 
kan uppstå då den egna kultur- och utbildningsbakgrunden möter människor med annan 
bakgrund. Det innebär även en öppenhet för pedagogerna att lära sig av barn och deras för-
äldrar (Lahdenperä, 2003). Margret Obondo (071114) menar att servering av halalkost är 
exempel på inkludering och visad respekt för familjens bakgrund. Pedagogerna behöver 
därutöver inse att barn bär med sig erfarenheter och kunskaper som är ett resultat av det 
sociala och kulturella sammanhang som de vuxit upp i (Obondo, 071114). Kulturtillhörig-
het definieras av Myndigheten för skolutveckling (2006) som att fungera i den kultur man 
befinner sig i. Att kunna två språk innebär att kunna fungera i två kulturer. Lpfö98 anger att 
barnen ska bli medvetna om det egna kulturarvet och ta del av andras kultur. Förskolan ses 
också som viktig beträffande barns möjlighet att utveckla dubbel kulturtillhörighet. Försko-
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leåldern är optimal för att påbörja processen för barns andraspråksinlärning, men enlig 
Obondo (2005) finns det en utmaning i att samtidigt utveckla arbetssätt som uppmuntrar till 
att bevara barns modersmål och värderingar. 

4.4 Språksocialisation 
En av de metoder som anses främja barns språkutveckling är Emergent literacy. Inom den-
na metod poängteras vikten av att synliggöra skriftspråket på barns egna villkor (Eriksen 
Hagtvet, 2004). Emergent literacy-metoden har visat att barn kan tillägna sig skriftspråket 
när miljön är anpassad för det. Tecken på att barn börjar tillägna sig skriftspråket är att de 
visar nyfikenhet för bokstäver, ord och meningar. Barn som låtsasläser och låtsasskriver är 
på god väg att tillägna sig skriftspråket. Skriftspråket konstrueras i samspelet mellan barn 
och barn eller barn och vuxen (Hagtvet Eriksen, 2004). Emergent literacy-metoden anses 
vara en möjlig väg in i den västerländska skolans arbetssätt (Obondo, 071114). 

När barn lär sig ett språk från födseln lär det sig hur språket används i olika kontexter, dvs. 
dess normer, värderingar och seder (Obondo, 1999). Eriksson Hagtvet (2004) uttrycker 
detsamma när hon beskriver att barn lär sig språk i sociala sammanhang och samtidigt so-
cialiseras in i en kultur genom språket. 

Lev Vygotskij anser att barn lär sig genom att vara aktiva och att lärandet sker genom sam-
spel med andra. Vygotskij menar också att lärandet sker hela tiden. Den vuxnes uppgift är 
att vägleda barnet med minsta möjliga stöd genom att ställa frågor, ge ledtrådar samt att i 
dialog diskutera gemensamma funderingar. Genom detta konstruerar barnet ny kunskap 
tillsammans med en vuxen eller med duktiga kamrater. Vygotskij menar att det barnet gör 
tillsammans med en vuxen kan de längre fram göra själva (Vygotskij, 1999; Säljö, 2000). 

Margret Obondo (1999) menar att man måste ta hänsyn till barnens ursprung och kultur för 
att förstå hur olika kulturer socialiserar sina barn. Kulturer skiljer sig även mycket åt när 
det gäller socialiseringen och interaktionen kring skriftspråket. I den svenska kulturen finns 
det generellt ett barncentrerat förhållningssätt där barnet får rollen som samtalspartner. 
Föräldrarna förenklar ofta språket när de tilltalar barnet, de ställer frågor och pratar om 
bilderna när de läser en bok. Föräldrarna ser sig själva som de som utvecklar barnets språk. 
De talar med sitt barn snarare än till sitt barn. Ovanstående strategier förkommer även i det 
västerländska klassrummet, dvs. föräldrar och lärare ställer frågor som de redan vet svaret 
på men gör det för att träna barnet. Denna skolkultur kan skapa problem för barn som inte 
är uppvuxna med att vara en samtalspartner och med didaktiska frågor (Obondo, 1999). I 
den somaliska kulturen bör barnet anpassa sig till situationen och anses lära sig språket 
genom att lyssna till vuxnas komplexa samtal. De frågor som föräldrarna ställer är av verk-
lig karaktär, dvs. vuxna frågar för att de själva söker svar. De förenklingar som vuxna gör 
sker genom repetition för barnen (Obondo, 070510). 

Det somaliska skriftspråk fastställdes så sent som 1972 vilket gör att språket har en välut-
vecklad muntlig tradition (Rodell Olgac, 1999). 

Margret Obondo (070510) menar att förskolan ska uppmuntra parallelläsning för tvåsprå-
kiga barn för att bygga broar mellan socialisationsmönster. Hon menar att detta kan leda till 
att barnen blir medvetna om sin tvåspråkighet. Författaren (070510) anser även att paral-



   

   8 
 

lellböcker utgör en möjlighet för pedagogerna att uppmärksamma barnen på att böckerna är 
som dem, dvs. tvåspråkiga. 

Obondo (1999) beskriver hur flerspråkiga elever i många sammanhang har en välutvecklad 
förmåga att översätta mellan modersmålet och andraspråket, men att denna förmåga riske-
rar att hindras genom skolans sätt att arbeta med isolerade ord och fraser. Detta kontextre-
ducerade arbetssätt kan leda till ett ökat främlingskap mot skolans arbetssätt och i förläng-
ning till det svenska samhället. 

4.5 Föräldrainflytande 
Laid Boukaz (2007) pekar i sin avhandling, Parental involvement in school: what hinders 
and what promotes parental involvement in an urban school, på att det i Sverige finns en 
historia kring samverkan mellan hem och skola/förskola. Enligt Boukaz handlar denna 
samverkan inte enbart om relationen hem och skola/förskola, utan i ett vidare perspektiv 
även om att skapa förutsättningar för föräldrars integration i det nya samhället. Boukaz 
menar att det är förknippat med svårigheter att involvera föräldrar med utländsk bakgrund í 
den svenska förskolan. Föräldrarnas begränsade svenskkunskaper samt bristande kännedom 
om hur det svenska skolsystemet fungerar anges av Boukaz som två vanligt förekommande 
hinder. Ytterligare hinder är brist på skriftlig och muntlig information kring skolsystemet 
på föräldrarnas modersmål. Därutöver anser Boukaz att pedagoger inte lägger ner den tid 
och möda som behövs för att finna strategier att involvera föräldrar. Kulturella och sociala 
hinder skapar svårigheter. Skillnader mellan föräldrars och pedagogers värderingar, nor-
mer, religion och tradition kan resultera i konflikter som hindrar dem att göra vad som 
krävs för att etablera en sund arbetsrelation byggd på samarbete och ömsesidig förståelse. 
Ju mer västeuropeisk en person är, desto lättare blir det för vederbörande att få tillgång till 
skolan samt att bli lyssnad till (Fritt översatt, Boukaz, 2007). 

Den amerikanska professorn Joyce Epstein har definierat sex olika sätt för pedagoger att 
strukturera arbetet med att involvera föräldrar: 

1. Fostran: Tillhandahålla program och service för att stödja familjers ansträngningar.  

2. Kommunikation: Skapa förutsättningar som leder till effektiva kommunikationsvä-
gar mellan hem och förskola/skola. 

3. Frivillighet: Rekrytera och organisera frivilliga aktiviteter som stödjer barnens 
lärande. 

4. Lära i hemmet: Hjälpa föräldrar att stödja barnen när de får läxor eller hemuppgifter 
samt stödja föräldrarna i sina försök att hjälpa barnen med deras studier och sociala 
situation. 

5. Beslutsfattning: Försöka öka föräldrarnas deltagande i skolstyrelser och skolproces-
ser. 

6. Samarbeta med samhället: Identifiera och integrera samhällsresurser som kan stärka 
skolprogram och stödja föräldrar i deras ansträningar att hjälpa barnen att lära sig på 
ett effektivt sätt. 

(Fritt översatt, www.michigan.gov) 
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Pirjo Lahdenperä (2003) anser att föräldrars språksvårigheter kan bidra till svårigheter i 
kontakten med förskolan. Hon menar att samarbetet mellan förskola och föräldrar är cent-
ralt för barns lärande då lojalitetskonflikten mellan förskola och föräldrar reduceras vilket i 
sin tur leder till integration och samverkan. Ett lyckat föräldrasamarbete påverkas av peda-
gogers inställning, kompetens och medvetenhet. Författaren vill även att föräldrar oftare 
ska bjudas in till olika typer av samverkanssätt. 

Enligt Lpfö98 skall föräldrar ha möjlighet att påverka verksamheten. För att kunna säker-
ställa detta bör förskolan arbeta nära och förtroendefullt med hemmen: 

”Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och väx-

ande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möj-

lighet att utvecklas efter sina förutsättningar”. 

”[Arbetslaget i förskolan skall] samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med för-

äldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan”. 

Enligt Lpfö98 är det förskolans uppgift att komplettera hemmet genom att skapa goda för-
utsättningar för alla barn att utvecklas. Det framgår även att förskolans arbete ska ske i nära 
samarbete med föräldrarna som också ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Dock 
måste denna påverkan ske inom ramen för Lpfö98. 

I handlingsplan för B-vägens förskola (2007) anges att föräldrar ska känna sig välkomna 
till förskolan. Man poängterar vikten av att skapa en förtroendefull föräldrarelation genom 
ömsesidig respekt. Syftet är att ett gott samarbete för barnens bästa ska komma till stånd. 
Personalens mål är att föräldrarna ska förstå verksamheten samt att de ska ha möjlighet att 
påverka den. Den aktuella förskolans mål är att vara en mötesplats för olika kulturer och 
tankar. Handlingsplanen för B-vägens förskola (2007) anger vidare att personalen ska vara 
öppen för och nyfikna på föräldrars synpunkter, önskemål, oro och funderingar. Gemen-
samma lösningar är det förhållningssätt som ska råda. Förskolan ska under olika former 
möta föräldrarna, exempelvis vid fester, föräldramöten, utvecklingssamtal, sammankomster 
ordnade av föräldrarna samt i den dagliga kontakten. Syftet är att inbjuda och visa möjlig-
heterna till föräldrainflytande. 

5. Metod 
I vår uppsats använder vi oss av två metoder, kvalitativ intervju och deltagande observa-
tion. Metodvalet bygger på att vi ville få tillgång till verksamhetens arbete kring språk. 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att få så uttömmande svar som möjligt från informan-
ten. I en kvalitativ intervju är endast frågeområdena bestämda medan frågorna kan variera 
från intervju till intervju beroende på hur informanten svarar. Deltagande observation inne-
bär att man deltar i den aktivitet som observeras. Anteckningar görs under eller efter obser-
vationen (Johansson & Svedner, 2006). 
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5.1 Urval 
Vi valde att studera en tvåspråkig avdelning på en förskola i norra Stockholm. Vi har under 
en tidigare del av utbildningen varit i kontakt med avdelningen och ville gärna fördjupa oss 
i deras verksamhet. I vår uppsats har vi genomfört tre kvalitativa intervjuer med en projekt-
ledare, två pedagoger samt två barnskötare. För att få föräldrarnas perspektiv har vi genom-
fört fyra kvalitativa intervjuer med frivilliga föräldrar vars barn finns på avdelningen. Vi 
har därutöver genomfört fyra observationer på avdelningen. Vi valde att använda oss av 
såväl intervjuer som observationer för att få en så bred bild av verksamheten som möjligt. 

5.2 Etiska aspekter 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets rekommendationer (2006) kring etiska aspekter. Vi har 
under arbetets inledning och därefter fortlöpande muntligt och skriftligt informerat projekt-
ledare, pedagoger, barnskötare och föräldrar om uppsatsens syfte samt om att alla som del-
tar i undersökningen kommer att vara anonyma. Vi har ansträngt oss för att finna och dölja 
faktorer som kunnat avslöja förälderns identitet: antal barn, tidigare bostadsort samt kön.  
Avdelningen har även delgivits information om var uppsatsen kommer att publiceras. 

5.3 Tillförlitlighet 
Till föräldraintervjuerna hade vi frågat om det fanns behov av tolk. Samtliga föräldrar av-
böjde. Under en intervju var dock kommunikationen besvärlig. Trots att vi alla försökte tror 
vi att det fanns åsikter som inte riktigt kunde formuleras. För undersökningens tillförlitlig-
het är detta en brist. Ytterligare en brist är vår oförmåga att tala och förstå somaliska. Att 
befinna sig i en tvåspråkig miljö utan att själv behärska de båda språken gör att vi går miste 
om nyanser i det som sker. En tredje brist är ett möjligt problem för föräldrarna att vara 
öppna mot oss med eventuellt missnöje mot verksamheten. Detta är naturligtvis svårt att för 
oss att bedöma och komma ifrån. 

5.4 Genomförande 
Onsdagen den 14 mars 2007 inleddes vårt arbete genom att vi besökte stadsdelens medbor-
garkontor för att höra avdelningens projektledare informera om verksamheten. Hon berät-
tade om bakgrunden till verksamhetens framväxt, dess syfte och mål. Därefter samtalade vi 
med projektledaren i omkring tio minuter för att berätta om vårt intresse för avdelningen 
samt utbyta kontaktvägar. 

5.4.1 Intervjuer 

Tisdagen den 17 april 2007 besökte vi den aktuella avdelningen för att genomföra två in-
tervjuer, dels med projektledare, dels med pedagoger och barnskötare. Inför besöket hade 
vi diskuterat igenom de områden som vi ville samtala om, bland annat arbetssätt, mål med 
verksamheten och syftet med avdelningen (se bilaga 1). Besöket startade med att vi fick 
hälsa på personalen och barnen. Därefter fick vi en rundvandring i avdelningens lokaler 
och informerades om hur den var utformad samt vilka tankar som låg bakom. Sedan 
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genomförde vi en intervju med projektledaren under en och en halv timme. Därefter träffa-
de vi tillsammans med projektledaren personalgruppen. Den senare intervjun varade i un-
gefär två timmar. Under båda intervjuerna antecknade vi fortlöpande. I detta skede var vi 
inte medvetna om att dessa båda intervjuer skulle ligga till grund för en c-uppsats. Av den-
na anledning såg vi inget skäl till att spela in intervjuerna.   

Under två dagar genomförde vi fyra föräldraintervjuer, den första intervjun genomfördes 
den 20 november 2007 och de övriga tre den 28 november 2007. Inför dessa intervjuer re-
sonerade vi tillsammans med personalen om hur vi bäst kunde komma i kontakt med för-
äldrar. De föreslog att vi skulle komma dit med ett brev som de sedan kunde visa för för-
äldrarna samtidigt som de muntligt informerade om brevets innehåll. I brevet berättade vi 
om intervjuns omfattning och innehåll (se bilaga 2). Tanken var att brevet skulle ha över-
satts till somaliska, men tidsbrist gjorde detta omöjligt. Genom detta brev fick vi genast 
kontakt med en förälder medan de övriga tre anmälde sitt intresse till intervjuer under ett 
föräldramöte (071127) som vi deltog i. Vi hade inför intervjuerna förberett områden som vi 
ville diskutera där fokus var föräldrainflytande i verksamheten samt föräldrarnas syn på 
avdelningen och dess personal (se bilaga 3). Vi inledda alla fyra intervjuer med att få be-
kräftat att föräldern kände till syftet med intervjun, att varken de eller deras barn skulle 
kunna kännas igen i uppsatsen samt med en fråga om vi fick spela in samtalet. Vid två in-
tervjuer fick samtalet spelas (se bilaga 4-5) in medan de övriga två inte fick det (se bilaga 
6-7). Vid samtliga tillfällen antecknade vi det som sades. Vid de två nekande svaren upp-
gavs skälet vara att de uppfattade sig själva som dåliga svensktalare. De två intervjuer som 
spelades in har transkriberats. I dessa valde vi att bortse från att markera pauser samt läten 
av typen ”hmm” eller ”aaa”. Samtliga intervjuer genomfördes i ett arbetsrum som fanns 
tillgängligt på förskolan.  

5.4.2 Observationer 

Vi utförde totalt fyra observationer, tre av dem var under den vardagliga verksamheten, den 
fjärde observationen utfördes under ett föräldramöte. Under observationerna på avdelning-
en hade vi bestämt oss för att studera tre olika aktiviteter under dagen: morgonsamlingen, 
sagostund och lunch. Vi var även öppna för att observera andra intressanta delar av verk-
samheten. Vi använde oss av anteckningar för att dokumentera observationen. De tre ob-
servationerna av verksamheten utfördes den 24 april 2007, 13 november 2007 och 21 no-
vember 2007. Den 27 november 2007 medverkade vi vid ett föräldramöte på förskolan. 
Vårt primära syfte med att delta under föräldramötet var att se på vilket sätt föräldrar kunde 
påverka och framföra sina synpunkter. Sekundära syften var att ge föräldrarna tillfälle att 
träffa oss, att åter berätta om vår studie samt ställa oss till förfogande för frågor. 

6. Resultat 
Nedanstående resultat bygger på observationer av verksamheten, intervjuer med projektle-
dare, pedagoger, barnskötare samt föräldrar.  
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6.1 Språk 
Personalsammansättningen på avdelningen har varierat. Under våren fanns en somalisk och 
en svensk förskolepedagog samt en somalisk barnskötare. Under hösten fanns en svensk 
förskolepedagog samt två somaliska barnskötare. Under intervjun med projektledaren 
framkom att grundförutsättningen för verksamheten är att det finns personal med kunskaper 
i båda språken. Avdelningens utgångspunkt är att föräldrarna och barnen har somaliska 
som modersmål samt att det svenska språket har en lika viktig betydelse. Språken används 
parallellt under hela dagen på avdelningen. I den somaliska personalens uppdrag ingår att 
de enbart ska tala sitt modersmål med barnen. Den svenska pedagogen talar svenska men 
visar hela tiden intresse för somaliska och frågar ofta om ordens betydelse. Om barnen inte 
hittar orden på svenska ber den svenska pedagogen dem att vända sig till de somalisktalan-
de som arbetar på avdelningen. Då barnen frågar står den svenska pedagogen bredvid för 
att också hon ska få veta vad barnet undrade samt visa barnet intresse för somaliska. Ibland 
talade även den somaliska personalen svenska med barnen. Språket personalen emellan var 
svenska. 

Genom samtal och observationer fick vi klart för oss att barnens lekspråk varierar. När två 
eller flera barn leker en bit ifrån personalen är lekspråket oftast somaliska. Då den svensk-
talande pedagogen närmar sig övergår barnen till svenska som lekspråk. När barnen sitter 
vid datorn är lekspråket alltid svenska eftersom dataprogrammen är på svenska. Personal-
gruppen och projektledaren uttrycker det hela på följande sätt: 

”Lekspråket är kopplat till person och aktivitet” (070417). 

Personalen gör barnen medvetna om att de är tvåspråkiga och visar dem att de hela tiden 
har tillgång till båda språken. Under morgonsamlingen, då barnen får tillfälle att berätta 
något, får de själva välja språk. De har också möjlighet att byta språk om de inte hittar det 
sökta ordet i det valda språket. Personalen avhåller sig från att fylla i. Projektledaren berät-
tar att de resonerat kring kodväxling och beslutat sig för att ingen situation ska ha ett givet 
språk. De menar att barnen själva måste hitta lösningar. Genom detta tror man att barnen 
lär sig att kodväxla och bli medvetna om att de kan två språk.  

Hela morgonsamlingen är tvåspråkig. När den svenska pedagogen berättar något översätts 
det genast till somaliska. Den somaliska pedagogen och barnskötarna arbetar med att över-
sätta svenska sånger och texter till somaliska. Under morgonsamlingen sjungs sånger på 
båda språken och personalen sjunger med i alla sånger. I intervjuer uttrycker föräldrarna att 
de märker en positiv språkutveckling hos barnen, såväl på svenska som på deras moders-
mål. 

Den svenska pedagogens språk är välnyanserat och precist. Under lunchen ser vi tecken på 
detta när pedagogen i stället för begreppet sallad använder sig av orden majs, gurka och 
tomat. Detta är genomgående för den svenska som talas i verksamheten. Även barnen 
uppmuntras till att använda ett mer nyanserat språk. Istället för att säga ”vatten” vid lun-
chen uppmanas de att säga ”kan du ge mig vattnet”.  

Inom verksamheten använder man sig av mindre projektarbeten på såväl svenska som so-
maliska. Dessa projekt återberättas alltid för en pedagog eller barnskötare vars modersmål 
inte är detsamma som det aktuella projektspråket. Vi fick tillfälle att medverka under ett 
planteringsprojekt. Inledningsvis lade pedagogen ut ett antal bilder och berättade att det var 
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från gången innan. Därefter fick barnen tid att fundera och prata fritt om bilderna. Barnen 
uppmuntrades hela tiden att vidareutveckla sina tankar med stöd från pedagogen. I nedan-
stående exempel uppmuntras en pojke att berätta om vad som hänt gången innan då han var 
det enda barnet som varit med vid det tillfället: 

 

Pedagog:   Hur gjorde vi förra gången när vi planterade, kommer du ihåg? 

Barn:  Vi la sån (pekade på jordpåsen).  

Pedagog:   Just det, vi la jord i en kruka. Vad gjorde vi sen? 

Barn:   Vi tog (pekade på fröna). 

Pedagog:   Ja, vi planterade frön i jorden. 

 

Detta samtal pågick tills barn och pedagog tillsammans hade repeterat föregående tillfälle 
och de begrepp som användes. Därefter fick alla barn varsin kruka att hälla jord i. Pedago-
gen visade vilka blomfrön de skulle använda och benämnde varje frö vid namn. För att 
känna igen sina krukor fick alla som ville skriva namn på en lapp som sedan tejpades fast 
på krukan. Pedagogen hjälpte de som ville genom att hon först skrev namnet på ett annat 
papper varefter barnen fick skriva av. Pedagogen uppmärksammade allas namnlappar och 
lade vikt vid att de hade skrivit något och inte vad de hade skrivit. 

6.2 Språkmiljö 
När vi kommer till avdelningen märker vi genast att det är en flerkulturell förskola. Musi-
ken som möter oss denna morgon är inte typiskt svensk. Personalen berättar för oss att de 
spelar musik från olika delar av världen. Rummen är inredda med föremål av bland annat 
somaliskt ursprung. Istället för gunghästar har avdelningen gunglejon. Dockarna är både 
ljus- och mörkhyade. Som leksaker finns bland annat bönemattor och sjalar men också bi-
lar, små spisar, Lego och pussel. Leksakernas material är medvetet blandade för att barnen 
ska lära känna material från hela världen. Personalen berättar för oss att de valt att inreda 
avdelningen som man har gjort för att barnen ska få möjlighet att känna dubbel kulturtillhö-
righet. Även föräldrarna har varit aktiva genom att de har tagit med sig föremål från sitt 
hemland. 

På väggarna är barnens teckningar och bilder uppsatta. I kapprummet finns ”föräldrarnas 
tavla” som kan användas om föräldrar behöver utbyta information med varandra. Dessutom 
finns bilder av alla barns mammor och pappor eller annan viktig vuxen. Man använder 
mycket text på väggarna, exempelvis ”böcker på svenska”, ”vi leker utomhus”, och ”vem 
ska duka idag”. Dessa texter är på såväl svenska som somaliska. All information till föräld-
rar finns till förfogande såväl på svenska som på deras modersmål. Även båda språkens 
alfabet finns uppsatta. 

Under våren 2007 deltog vi vid två sagostunder, en med yngre barn och en med äldre barn. 
Sagostunden för de yngre barnen ägde rum i ett ombonat utrymme under en trappa. Inred-
ningen bestod av bilder av vilda djur och leopardmönstrade filtar och kuddar. Förutom en 
lampa fanns även en ljusslinga. Den svenska pedagogen tog fram en back med böcker som 
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barnen genast började plocka i. Någon öppnade en bok medan en annan lekte med boken. 
Pedagogen frågade om hon skulle läsa en bok. Någon svarade ja. Pedagogen tittade på bil-
derna tillsammans med något eller några barn, medan andra lekte med bilar. Inget barn fick 
tillsägelse om att sluta leka med boken, det var också tillåtet leka med bilar under sago-
stunden. De äldre barnen hade sagostund med en av de somaliska barnskötarna i avdel-
ningens bibliotek. Detta rum påminde om de yngre barnens sagoplats. Barnen fick tillsam-
mans välja en bok på sitt modersmål utifrån tre böcker. De valde en Alfons Åberg-bok. 
Barnskötaren läste sida för sida samtidigt som hon talade om alla bilder. Vid ett tillfälle 
fanns en bild av en ficklampa. Barnskötaren frågade om barnen visste vad det var. En flicka 
svarade att hennes mormor hade en sådan hemma och sa att det hette ”ficklampa”. Barn-
skötaren frågade hur man sa det på somaliska. När det visade sig att ingen visste berättades 
svaret. 

Under hösten 2007 har avdelningen arbetet med ett bokprojekt som inneburit att barnen har 
varit indelade i tre grupper utifrån ålder samt bearbetat samma bok på sina båda språk. Den 
dagen vi deltog skulle de mellanstora barnen för första gången bearbeta sin bok på svenska. 
Pedagogen berättade boken med hjälp av bilderna och gav barnen tillfälle att kommentera 
och berätta vidare om bilderna. Utifrån boken har man valt ”tema kläder” och arbetar aktivt 
med begrepp som byxor, jacka, tröja, mössa med mera. 

6.3 Språksocialisation  
Under hela dagen fanns en ständig interaktion mellan personal och barn. Under exempelvis 
uteleken samtalade personalen med något eller några barn hela tiden. De deltog även i stor 
utsträckning i leken. Vid konflikter uppmanades barnen först att försöka lösa det själva 
med personalen närvarande. Om det inte fungerade samtalade personalen med alla inblan-
dade för att de tillsammans skulle kunna lösa konflikten. 

Personalen berättar att de har uppmärksammat två olika strategier för svenskinlärningen. 
Det ena sättet är att barnen härmar allt som personalen säger: 

Pedagog:  Ska vi gå ut? 

Barn:  Ska vi går ut. 

Pedagog:  Kom så går vi ut. 

Barn:  Kom så går vi ut. 

 

Det andra sättet bygger på kroppsspråk. Barnet uttrycker många av sina känslor med krop-
pen men när han eller hon får tillgång till svenska ord avtar det kroppsliga uttrycket. Perso-
nalen har även sett hur nyanlända barn berikar de andra barnens modersmål. De tror att 
detta har sin grund i att nyanlända barn har sett mer av Somalia och därför har tillgång till 
andra begrepp än de svenskfödda barnen. Som exempel nämner personalen hur en flicka 
under en vattenlek genast började tvätta kläder och vid ett annat tillfälle lekte att hon kär-
nade smör. 

Avdelningen delar utelekplats, kock, personalrum och frukostmatsal med två andra avdel-
ningar. Den studerade avdelningen samt en avdelning för yngre barn håller till på gatupla-
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net medan de äldre barnen har sina lokaler en trappa upp. Förskolan har på olika sätt verkat 
för att barn från olika avdelningar ska interagera. Under våren 2007 fick de äldsta barnen 
på den studerade avdelningen bilda en läsgrupp med de andra äldre på förskolan. Under 
hösten 2007 har förskolan utvecklat detta genom att varje onsdag öppna dörrarna mellan 
avdelningarna. Personalen stationeras i varsitt rum varefter barnen själva får bestämma var 
de vill vara, vem de vill leka med och vilka språk de vill tala. Vi noterade att samtliga i 
personalgruppen interagerade med barnen samt att några barn valde att leka med barn från 
en annan avdelning. Syftet med arbetssättet är att stärka gemenskapen mellan barn av olika 
bakgrund. Detta har även bidragit till ett ökat språkintresse hos barnen. Personalen berättar 
för oss att detta har lett till att barn intresserar sig för varandras modersmål. 

På avdelningen firar man såväl svenska som somaliska traditioner och högtider. Inför lucia 
beslutades ifjol gemensamt med de andra avledningarna att fira vuxenlucia, dvs. barnen 
tittade på personalen som gick luciatåg. Dagen efter fanns möjlighet även för barnen att 
delta. Detta hade innan diskuterats med föräldrarna. En förälder undrade om lucia var en 
tradition eller om det hade med religion att göra. Personalen framförde sin personliga syn 
om att det var en tradition. Mot bakgrund av det ansåg föräldrarna att det var okej för bar-
nen att vara med i tåget.  

Under det föräldramöte vi observerade togs diskussionen om födelsedagsfirande upp. Per-
sonalen berättade hur man på förskolan kan uppmärksamma ett barn som fyller år, hur man 
tänder ett ljus som barnet kan få blåsa ut och att det är ett sätt för barnet att få känna sig 
speciell. Personalen undrade om föräldrarnas inställning till födelsedagsfirande. Flera be-
rättade att man i deras familjer inte firade födelsedagar men att man inte såg några hinder 
för avdelningens sätt att uppmärksamma barnen.  

6.4 Föräldrainflytande 
Under intervjun med den studerade avdelningens projektledare framkom att verksamheten 
är skapad ur ett samarbete med föräldrar från den aktuella målgruppen. För att stadsdelen 
skulle kunna få veta vilka prioriteringar och behov som familjerna hade lät man dem besva-
ra en enkät, man kallade dessutom till gruppsamtal och hade samtal med somaliska peda-
goger. 

Under våra intervjuer framkom att två föräldrar via släkt och vänner hade fått kännedom 
om avdelningen. En förälder var tillsammans med ett antal andra drivande i avdelningens 
tillkomst. Den sista hade ingen kännedom om avdelningen innan hon flyttade till området. 
Tre av fyra föräldrar hade aktivt sökt sig till den avdelningen mot bakgrund av dess soma-
lisk-svenska inriktning. Den fjärde föräldern bodde i närheten och fick via stadsdelen er-
bjudande om förskoleplats på avdelningen. Det centrala i avdelningens verksamhet angavs 
vara det tvåspråkiga arbetssättet. Samtliga föräldrar poängterar vikten av att barnen lär sig 
somaliska och svenska. Samtliga föräldrar besökte avdelningen innan barnen började där. 
Föräldrarna ger alla uttryck för att de får vara med och påverka i stor utsträckning: 

”Vi har ofta träffar här, det är jätteviktigt. Då får man ta upp det man har på hjärtat. Det är bra.” 

(Förälder, 071128) 

”Vi kan påverka verksamheten till 100% men litar på personalen och är därför inte så engagerade” 

(Förälder, 071128) 
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Genomgående för föräldrarna är att de alla upplever att avdelningen visar respekt och öp-
penhet för familjernas religion, språk och tradition. Som exempel på detta nämns att för-
skolan serverar halalkost och att föräldrarna alltid informeras om vad barnen har varit med 
om under dagen. På frågan om vad föräldrarna var missnöjda med framkom att två föräld-
rar tidigare hade varit oroliga för att barnen inte skulle träffa barn från andra kulturer. Båda 
märkte dock snabbt att så inte var fallet. En tredje förälder utrycker sig på följande sätt när 
denne ombeds berätta om eventuellt missnöje: 

”Att förskolan är bunden till stadsdelen, dvs. att beslut fattas utifrån. Vi får information om vad som 

ska göras och att läroplanen säger så och den måste uppfyllas. Det saknas flexibilitet”. (Förälder, 

071128) 

För avdelningens personal betraktas föräldrar som en tillgång och bärare av den somaliska 
kulturen. Projektledarens och personalens inställning är att de inte vet hur avdelningen 
kommer att utvecklas förrän föräldrar tar upp frågor som för dem är viktiga. Dock hänvisar 
projektledaren och personalen till Lpfö98 och menar att man alltid måste följa läroplanen. 
Avdelningen föredrar muntliga utbyten framför skrivna texter när de kommunicerar med 
hemmet. Välbesökta föräldramöten på svenska hålls en gång i månaden. De som önskar 
kan få sammanfattningar på somaliska under mötets gång. Den svenska pedagogen poäng-
terar att hon inte vill stå i vägen för föräldrar som vill uttrycka sig på sitt modersmål. På 
avdelningen undviks alltför styrda möten med målet att föräldrarna ska få ventilera allt som 
känns nödvändigt. Föräldrarna ges även utrymme att vara aktiva i utformningen av såväl 
möten som allt som rör verksamheten. Under observation av ett föräldramöte kunde vi upp-
fatta att pedagogen ställde öppna frågor samt tog upp områden som hon önskade att föräld-
rarna ville vara med att diskutera omkring. Vi observerade att några föräldrar använde ett 
större talutrymme än andra. 

Under våren pågick samtal mellan personal och föräldrar beträffande hanteringen av de 
äldre barnens behov. Utifrån ålder skulle några barn byta avdelning efter sommaren. Den 
nya avdelningen var inte tvåspråkig. Personal och föräldrar funderade över vad som var 
bäst för barnen. Skulle de vara kvar och fortsätta sin tvåspråkiga utveckling eller var det 
viktigare med stimulans från jämnåriga. Varken föräldrar eller personal nådde en slutsats 
kring detta då man såg för- och nackdelar med båda alternativen. Under hösten visade det 
sig att de äldre barnen stannat kvar på den somalisk-svenska avdelningen. Vid möjlighet är 
tanken att de ska flyttas upp till sina jämnåriga kamrater. Detta är ett exempel på den konti-
nuerliga personal- och föräldradialog som förs på avdelningen. 

7. Analys 
I detta stycke avser vi analysera våra observationer och intervjuer kopplat till den forskning 
som tas upp i litteraturgenomgången. 

Vi har inte kunna finna forskning som avvisar vikten av tvåspråkig utveckling. Tvärtom har 
genomgången litteratur visat att tvåspråkighet är av godo, inte minst för den kognitiva ut-
vecklingen (Svensson, 1998; Eriksen Hagtvet, 2004; Håkansson, 2003). Den studerade 
avdelningens arbete med att ge barnen möjlighet att bli tvåspråkiga pågår hela tiden. Perso-
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nalsammansättningen gör att barnen hela tiden kan använda sig av båda språken. I den so-
maliska pedagogens och barnskötarnas uppdrag ingår att de enbart ska tala sitt modersmål 
med barnen. Det framkom under intervjuer att detta kunde vara svårt att efterleva då de 
själva talar bra svenska. Enligt Cummins (2000) tidigare beskrivna modell är det optimalt 
att barn hela tiden kan interagera med pedagoger på valfritt språk. Med övervägande soma-
lisk personal har barnen möjlighet att när de vill använda sig av sitt modersmål. Detta blir 
särskilt tydligt när vi observerar hur barnens lekspråk varierar. Förutom att barnen själva 
väljer vilket språk de vill använda mellan sig får de också möjlighet att tala med vuxna på 
somaliska eller svenska, att höra somaliska och svenska runt omkring sig samt att lyssna till 
berättelser och sjunga sånger på båda språken. Enligt Myndigheten för skolutveckling och 
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004) är detta ett exempel på en additiv språkmiljö, 
dvs. barnens båda språk och kulturer tillåts att utvecklas. Enligt Obondo (071114) måste en 
tvåspråkig avdelning ha pedagoger från båda språkgrupper för att vara en optimalt tvåsprå-
kig verksamhet. Den studerade avdelningen brister i detta avseende då de under hösten 
2007 endast har en utbildad förskolepedagog. Ytterligare en brist är den språkliga obalan-
sen bland personalen, dvs. att somaliska och svenska inte har samma vuxna utövare.  

På avdelningen använder man sig dels av parallellböcker, dels av sagoläsning på båda 
språken. Enligt Obondo (1999) kan ett sådant arbetssätt leda till att barn blir medvetna om 
sin tvåspråkighet. 

På avdelningen har ingen situation ett givet språk. Personalen menar att språket är kopplat 
till person och situation och att barnen själva ska hitta lösningen. Genom arbetssättet finns 
goda förutsättningar att barnen med hjälp av personalen kan upptäcka hur och när de behö-
ver kodväxla. Sättet att arbeta stöds av bland andra Håkansson (2003), Myndigheten för 
skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004), Säljö (2000) samt Vygots-
kij (1999). Ur ett språkperspektiv anser forskningen att förmågan att kodväxla är ett tecken 
på hög språklig kompetens och att dess syfte är att kunna utrycka sig nyanserat eller att 
skapa gemenskap och samhörighet. Ur ett inlärningsperspektiv får detta arbetssätt stöd av 
bland andra Säljö (2000) och Vygotskij (1999) då barnen med stöd av pedagogerna får 
möjlighet att utvecklas. 

Myndigheten för skolutveckling (2006) framhåller pedagogernas attityd till barnens fler-
språkighet som avgörande för deras identitets- och kunskapsutveckling. Jim Cummins 
(1996, 2001) lyfter fram pedagogernas avgörande roll för en gynnsam utveckling av två-
språkigas språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. Personalen på den studerade avdel-
ningen visar i verksamheten att somaliska och svenska är två lika viktiga språk. Cummins 
(1996) anser att andraspråket bör utvecklas så tidigt som möjligt för att det ska kunna fun-
gera som ett instrument för lärande och tänkande i framtiden. Personalen visar inför barnen 
intresse för båda språken. Detta blir särskilt tydligt när barnen inte hittar ord på svenska. 
Den svenska pedagogen ber dem att fråga en somalisk pedagog eller barnskötare medan 
hon själv står bredvid för att visa nyfikenhet. På så vis markerar hon att det barnet har att 
säga är viktigt oavsett språk. 

På avdelningen finns inredning och influenser från både den somaliska och svenska kultu-
ren. I verksamheten möts föräldrarna med respekt för sin kultur. Att inta detta interkulturel-
la förhållningssätt i förskolan är enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) viktigt för 
att stödja barnen i deras utveckling av dubbel kulturtillhörighet. Den studerande avdelning-
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en balanserar mellan det svenska och det somaliska. I fråga om socialisationsprocess väljer 
personalen ett barncentrerat perspektiv oavsett vilket språk man använder sig av. Barnen 
ses som en samtalspartner och deras tankar och idéer möts med respekt. Enligt Obondo 
(070510) måste barn socialiseras in i det västerländska skolsystemet för att kunna nå skol-
framgång. I det västerländska skolsystemet ingår ett barncentrerat perspektiv och didaktis-
ka frågor. 

Personalen uppmuntrar barnen genom lek att använda sig av skriftspråket, till exempel att 
skriva sitt namn på teckningar. I hela verksamheten är texten synlig och lättillgänglig. Då 
barnen får leka med text utan några krav ges goda förutsättningar för kommande läs- och 
skrivinlärning. Under sagostunden får de yngre barnen själva välja hur de vill förhålla sig 
till boken. Detta är tecken på att förskolan använder sig av Emergent literacy-traditionen 
(Eriksen Hagtvet, 2004). 

När vi betraktar verksamheten utifrån Jim Cummins (1996, 2001) maktbegrepp ser vi en 
klar övervikt för Collaborative relations. Vi kan inte se någon maktkamp mellan de språk 
som används vilket vi tror bidrar till att ingen språkgrupp behöver definiera den andra som 
underlägsen. I denna förhandling skapas empowerment, vilket stärker barns identitet och 
ökar deras inlärningsförmåga. 

Laid Boukaz (2007) nämner två hinder för föräldrainflytande inom förskolan: föräldrars 
begränsade svenskkunskaper samt bristande kännedom om hur det svenska skolsystemet 
fungerar. Boukaz menar även att pedagoger behöver ägna tid åt att finna strategier för att 
involvera föräldrar i verksamheten. Vid den studerade avdelningen har föräldrar möjlighet 
att använda sig av såväl svenska som somaliska. I förskolans handlingsplan (2007) åter-
finns dessa tankar då man anser det centralt att föräldrar ska förstå verksamheten. Persona-
len på avdelningen ägnar sig att komma på lösningar som gör föräldrar mer delaktiga. De 
översätter all skriftlig information till somaliska. För att säkerställa att föräldrar har tagit 
del av information använder de sig frekvent av muntlig kommunikation. Därutöver anord-
nar avdelningen olika former av sammankomster för föräldrarna, exempel på detta är för-
äldramöten med pedagogiska diskussioner samt firande av olika högtider.  

Enligt Lpfö98 ska föräldrar ha möjlighet att påverka verksamheten. Joyce Epstein 
(www.michigan.gov) definierar sex punkter för pedagoger att tänka på då de vill skapa en 
struktur för att involvera föräldrar. På fyra av dessa punkter överensstämmer Epsteins 
struktur med de idéer som återfinns på avdelningen: 

1. Fostran: Avdelningens lekmaterial (däribland sjalar och bönemattor), firande av 
muslimska högtider samt servering av halalkost stödjer och respekterar familjernas 
val av fostran. 

2. Kommunikation: Föräldrar kan själva välja mellan somaliska och svenska som 
kommunikationsspråk. Den ömsesidiga respekten mellan föräldrar och personal le-
der till något som föräldrarna uppfattar som ärlig kommunikation.  

3. Frivillighet: Denna punkt kan vi inte uttala oss om. 

4. Lära i hemmet: Föräldrar har möjlighet att låna hem barnböcker på somaliska från 
avdelningen. På avdelningen finns även ett antal broschyrer om tvåspråkighet som 
föräldrar kan ta del av på somaliska och svenska.  
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5. Beslutsfattning: Avdelningens mål är att föräldrar ska vilja vara med och utveckla 
avdelningen. 

6. Samarbeta med samhället: Denna punkt kan vi inte uttala oss om. 

Pirjo Lahdenperä (2003) menar att barns lojalitetskonflikt mellan förskola och föräldrar 
reduceras av ett samarbete dem emellan. Även B-vägens handlingsplan (2007) poängterar 
det förtroendefulla samarbetet med hemmet för barnens bästa. Enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2004) krävs ett samarbete mellan hem och förskola för att utveckla en hög 
nivå av tvåspråkighet. Under föräldraintervjuer uttryckte samtliga föräldrar att de kände 
förtroende och tillit till avdelningens personal. Som exempel angavs att de alltid fick veta 
om barnen gjort sig illa under dagen samt det faktum att förskolan serverade halalkost. 

8. Diskussion 
Denna uppsats har väckt många nya tankar hos oss. Vi hade en önskan om att studera en 
tvåspråkig verksamhet för att fördjupa vår kunskap kring flerspråkighet. Vi såg möjlighe-
terna att i en förskola koncentrera sig på två språk som båda kunde bli starka. Men vi anade 
även en risk i att barnen skulle kunna bli isolerade från andra barn och inte ha möjlighet att 
ta del av en mångkulturell miljö. Vi har under denna studie blivit medvetna om det konti-
nuerliga, konsekventa och kreativa arbete som ligger bakom en lyckad utveckling av två-
språkighet. Vi har även kunnat konstatera att isoleringsrisken för barnen på avdelningen är 
i det närmaste obefintlig då samarbete med andra avdelningar inom förskolan har utveck-
lats. 

Vad är det som gör att den studerade avdelningen lyckas med att intressera barnen för två 
språk? Vi har noterat att pedagogernas och barnskötarnas intresse, kunskap och medveten-
het kring barnets hela värld är avgörande. Pedagogerna har utbredda kunskaper kring bar-
nens modersmål samt allmän språk- och tvåspråkighetsutveckling. Föräldrarna betraktas 
som avgörande för barnens utveckling, varför personalen vill möjliggöra för dem att ha ett 
reellt inflytande över verksamhetens utveckling. Det är även tydligt att personalen ser för-
äldrarna som samarbetspartners. Ett exempel på den pågående dialogen mellan föräldrar 
och personalen var diskussionen kring de äldre barnens eventuella avdelningsbyte, ett annat 
är synpunkter på födelsedagsfirande. 

Vi har funderat kring huruvida verksamheten skulle ha sett annorlunda ut om det fanns en 
språklig balans i personalgruppen. Syftet vore kanske främst för att barnen skulle få till-
gång till mer svenska. Vidare har vi funnit det anmärkningsvärt att avdelningen enbart har 
en förskolepedagog. Vi tror att avdelningens arbetssätt skulle vara tydligare med även en 
somalisk pedagog. I ett utvecklingsperspektiv vore det önskvärt med en avdelning där två 
somaliska pedagoger arbetade tillsammans med två svenska pedagoger. Sannolikt skulle 
detta dessutom på ett bättre sätt visa att verksamheten är tvåspråkig. 

Hur avgörande för intresset kring avdelningen har det varit att den valt att servera halals-
laktat kött? Inför uppsatsens tillkomst trodde vi att just denna fråga var central. Nu vet vi 
att detta är en helt avgörande anledning till att föräldrar väljer den aktuella avdelningen. 
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Inte enbart mot bakgrund av att man går människor till mötes med respekt för deras tro, 
utan också för att det visar en sådan avgörande förståelse och öppenhet från den kommuna-
la förskolans sida. Sannolikt innebär denna handling att föräldrar känner att de möts med 
respekt från förskolan. Det blir kanske mer intressant att engagera sig som förälder om man 
möts åtminstone halvvägs. Vår åsikt är att även grundskolor bör fundera över vad det är 
som hindrar dem från att servera halalslaktat kött som ett av flera alternativ. I förlängning-
en kan just detta bli avgörande för vilken skolform och stadsdel man väljer till sina barn.   

Detta leder oss vidare till andra frågor som väckts under arbetets gång. Kommer barn från 
avdelningen att språkligt sätt ligga före de kamrater som gått i ”vanliga” förskolor? Vi för-
modar det. Barnen får en genomtänkt och massiv stimulans på de två språk som för dem är 
viktigast – familjespråket och samhällsspråket. Under förutsättning att grundskolan tillvara-
tar det arbete som har påbörjats kommer det för barnen sannolikt alltid vara naturligt att 
använda sig av båda språken. Barnen kommer att vara väl medvetna om att de har tillgång 
till båda språken. Vi skulle därför önska ett nära samarbete mellan förskola och grundskola 
som gärna får börja tidigare än i dag. Mot bakgrund av att föräldrarna har haft ett reellt 
inflytande över avdelningens utveckling är det rimligt att fråga sig om de kommer att se det 
som självklart att vara lika aktiva under barnens skolgång. Vår tidigare VFU-skola har haft 
svårt att mobilisera föräldrar till olika möten på skolan. Kan avdelningens föräldrar vara de 
förebilder som behövs för att få föräldrar till skolan? Kan skolan hantera aktiva föräldrar? 
Föräldrainflytande är inte lika självklart inom grundskolan som förskolan. 

Vi var nyfikna på att försöka få syn på det reella föräldrainflytandet i verksamheten. Under 
intervjuer med projektledare och pedagoger framkom en solig bild av ett fungerande sam-
arbete mellan avdelningen och föräldrarna. Vi förbehåll oss skeptiska till detta, men tving-
ades nyansera vår bild då det faktiskt förekom en hög grad av reellt föräldrainflytande.  

Slutligen har vi resonerat kring huruvida den studerade avdelningens verksamhet kan över-
föras till grundskolan så till vida att man kunde föra samman barn med samma modersmål i 
en klass. Vi ser både för- och nackdelar med en sådan indelning. Fördelen är att ämnesun-
dervisningen skulle kunna ske på båda språken vilket skulle medföra en fortsatt tvåspråkig 
utveckling. Nackdelen är risken för att skolorna inte planerar och utformar verksamheten 
på ett sätt som motverkar isolering. 

Vilken inspiration till vidare forskning kan denna uppsats stimulera till? Vi skulle tycka att 
det vore intressant att få ta del av en uppföljning om hur barnen på avdelningen klarar sig i 
grundskolan. Är de bättre förberedda än sina jämnåriga kamrater? Har deras tvåspråkighet 
givit dem fördelar i fråga om inlärning och kognitiv utveckling? Har det barncentrerade 
arbetssättet som används av avdelningen givit barnen bättre förutsättningar att nå skolfram-
gång? 



   

   21 
 

Referenser 
Tryckta källor 

Boukaz, Laid (2007). Parental involvement in school: what hinders and what promotes 
parental involvement in an urban school. Malmö Högskola, Lärarutbildningen (LUT), 
Malmö. 

Eriksen Hagtvet, Bente. (2004). Språkstimulering del 1: tal och skrift i förskoleåldern. 
Stockholm: Natur & Kultur 

Cummins, Jim. (2001). Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire. 
Clevedon: Cambrian Printers Ltd. 

Cummins, Jim. (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveck-
ling av skolans språkpolicy. I: Naclér, Kerstin (red). Symposium 2000 – Ett andraspråks-
perspektiv på lärande. Stockholm, Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk: 
Sigma Förlag. 

Cummins, Jim. (1996). Negotiating identities: education for empowerment in a diverse 
society. Ontario: California association for bilingual education. 

Handlingsplan för B-vägens förskola 2007. 

Handlingsplan för förskolan A 2006-2007. 

Hartman, Sven. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: 
Natur och kultur. 

Håkansson, Gisella. (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Bo & Svedner, Olov Per. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen - under-
sökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget 

Lahdenperä, Pirjo. (2003). Goda interkulturella miljöer för elevers språk- och kunskapsut-
veckling. I: Olofsson, Mikael (red). Symposium 2003 Arena andraspråk. Stockholm: HLS 
Förlag 

Myndigheten för skolutveckling. (2006). Växelvis på modersmål och svenska – Språk- och 
kunskapsutveckling för flerspråkiga barn och ungdomar.  

Myndigheten för skolutveckling. (2006). Komma till tals, flerspråkiga barn i förskolan.  

Myndigheten för skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. (2004). Två språk 
eller flera. Råd till flerspråkiga familjer. 

Obondo, Margret (2005). Broar mellan kulturer – somaliska barns språksocialisation i hem 
och förskola i Sverige. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. 

Obondo, Margret. (1999). Olika kulturer, olika språksocialisation – konsekvenser för ut-
bildning och social integrering av invandrarbarn. I: Axelsson, Monica (red). Tvåspråkiga 



   

   22 
 

barn och skolframgång – mångfalden som resurs. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i 
Rinkeby. 

X stadsdelsnämnd. (2006). Kartläggning av behovet av förskola för somaliska barn i X. 
Slutrapport. Projektnr: 633-194. Diarienr: 321-4591/04 

X stadsdelsnämnd. (2006). X i korthet, 2006. 

Rodell Olgac, Christina. (2001). Interkulturella arbetssätt i en förberedelseklass – att lära av 
sina romska och somaliska elever. I: Axelsson, Monica (red). Tvåspråkiga barn och skol-
framgång – mångfalden som resurs. Stockholm: Språkförskningsinstitutet i by. 

Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan Lpfö 98. 

Skutnabb-Kangas, Tove (1981). Tvåspråkighet. Lund: Liber 

Stockholm Stad. (2006). Policy och utvecklingsplan för arbetet med barnens modersmål i 
X:s kommunala förskolor 2007-2009. 

Svensson, Ann-Katrin. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, Roger. (2000). Lärandet i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Pris-
ma. 

Vetenskapsrådet. (2006). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 

Vygotskij, Lev. (1999). Tänkande och språk. Uddevalla: Daidalos AB 

 

Internet 

http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_adva
nced_search=false&t_word=modersm%E5l 

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false
&t_word=tv%E5spr%E5kighet 

http://www.michigan.gov/documents/Final_Parent_Involvement_Fact_Sheet_14732_7.pdf 

 

Otryckta källor 

Föreläsning av Margret Obondo, 070510. Bortom tvåspråkighet – Språksocialisation och 
flerspråkiga barn i diaspora. Rinkeby bokmässa 2007. 

Obondo, Margret. (071114). Personlig kommunikation. 

Projektledare (070314-070522). Personlig kommunikation. 

Sveriges Radio P1, Språket. 070109. 



   

   23 
 

Bilaga 1  
Intervju med projektledare och personal på avdelningen, 2007-04-17 

 

 Mot vilken bakgrund startades denna avdelning? 

 Vilka teorier stödjer ni er verksamhet på? 

 Hur arbetar ni för att nå ut till föräldrarna? 

 Vilka är målen och framtidsplanerna för verksamheten? 
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Bilaga 2 
Brev till föräldrar 

 

Stadsdel 2007-11-12 
Till föräldrar med barn på X 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Lärarhögskolan i Stockholm som snart är färdiga lärare. I utbildning-
ens slutskede har vi möjlighet att fördjupa oss inom ett ämne som intresserar oss och sedan 
presentera detta i en form av en C-uppsats.  
 
Eftersom vi har kunnat se flera fördelar hos barn som stimuleras på två språk samtidigt är vi 
mycket intresserade av X och den verksamhet som bedrivs där. Vi är också väldigt intressera-
de av vad ni föräldrar tycker. Varför valde ni X åt era barn? Är ni nöjda med verksamheten? 
Får ni vara med och påverka det som sker? 
 
Har du som förälder möjlighet att hjälpa oss i vår studie? Vi skulle behöva ungefär 30 minuter 
av din tid. Om du önskar somalisk tolk så ordnar vi det. Du kommer att vara anonym i uppsat-
sen, det betyder att varken du eller ditt barn kommer att namnges.  

 
Vi hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss. Fråga gärna personalen på X om du undrar över 
något. 
 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Khan & Sanna Rådström 
 
 
Ditt namn     Ditt telefon/mobilnummer 
 
___________________________________________  _____________________ 
 
___________________________________________  _____________________ 
 
___________________________________________  _____________________ 
 
___________________________________________  _____________________ 
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Bilaga 3 
Intervju med föräldrar, 2007-11-20 och 2007-11-28 

 

 Hur kommer det sig att ni valde X till ditt/dina barn? 

 Hur fick ni information om X? 

 Hur stort inflytande har ni över verksamheten? 

 Inom vilka områden skulle ni vilja påverka mer? 

 Positivt med X? 

 Negativt med X? 
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Bilaga 4 
Transkribering av föräldraintervju 

Avdelningen benämns nedan som X 

Projektledare och pedagoger benämns nedan som A-D 

Intervjuad förälder benämns som F 

Intervjuare benämns nedan som So och Sa 

 

So: Vet du varför vi vill prata med dig? Vi skriver om den här förskolan. 

F: Inte så mycket. 

So: Okej, vi skriver om den här förskolan, vi var här i våras och tittade på verksamheten, pra-
tade mycket med A, B, C och D. Och då blev vi intresserade, dom var väldigt duktiga. Att 
barnen lär sig svenska och somaliska, också båda kulturerna. Och nu ska vi skriva ett större 
arbete och då undrar vi mycket om vad föräldrarna tycker.  

Först tänkte vi fråga hur många barn du har? 

F: Jag har .. barn. Tre är födda i Sverige.  

So: Du har ett barn här på X? 

F: Ja, ett barn. 

So: Hur kom det sig att du valde att ditt barn skulle gå här? 

F: Först gick hon på blandat dagis. Vi var på semester i Afrika ett år och sen när vi kom hem 
blev hon placerad på den här avdelningen. Jag är glad och nöjd. Hon hade glömt mycket 
svenska efter semestern så jag är glad nu, att det båda är somaliska och svenska.  

So: Visste du någonting om den här avdelningen? 

F: Nej. 

So: Tycker du att hennes svenska har blivit bättre? 

F: Ja, nu försöker hon prata svenska hemma. Och så pratar hon somaliska jättebra. 

So: I förskolan i Sverige får föräldrarna vara med och bestämma och påverka. Tycker du att 
du får vara med och bestämma? 

F: Ja, det tycker jag. 

So: Hur då? 

Sa: Om du skulle säga någonting som var bra med förskolan, vad är det bästa med förskolan? 

F: Den ligger nära oss, mina barn känner dom andra.  

So: Om du måste säga någonting dåligt? 
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Forts. Bilaga 4 
F: Ne, jag tycker det är bra. 

So: Är det viktigt med halal? 

F: Jag kan vara med och bestämma att mina barn inte får äta gris. Det är viktigt att det finns 
halal, jag är glad över det. 
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Bilaga 5 
Transkibering av föräldraintervju 

Avdelningen benämns nedan som X 

Projektledare och pedagoger benämns nedan som A-C 

Intervjuad förälder benämns som F 

Intervjuare benämns nedan som So och Sa 

 

So: Du vet ju varför vi vill prata med dig. 

F: Ja 

So: Vi har några frågor. Den första handlar om varför du har valt att placera dina barn här?  

F: Det är för att dom lär sig både somaliska och svenska samtidigt. Att hemspråket kommer i 
första hand, dom förstärker det, grunden. Då är det lättare att lära sig svenska, när dom för-
stärker sitt eget språk. Det är viktigt.  

Sa: Pratar ni somaliska hemma? 

F: Ja, vi försöker. Men barnen pratar nästan alltid svenska, eller blandat. Både somaliska och 
svenska.  

So: Hur många barn har du?  

F: .. söner har jag.  

So: Har alla gått här? 

F: Ne, vi har bott i [svensk stad]. Så dom har gått på dagis där. Dom yngsta har börjat på dagis 
här.  

So: Har dom gått på någon liknande förskola i [svensk stad]? 

F: Ne, det var en svenska dagis.  

So: Märker du någon skillnad på dina barn?  

F: Jo, det gör jag. Språket, dom har lärt sig fortare än dom äldsta gjorde. Man lär sig rätt. 
Båda språken, det är det som är bra.  

Sa: Hur fick ni information om att den här förskolan fanns? 

F: Först bodde jag på andra sidan centrum i [stadsdelen], sen flyttade vi hit. Då var det en 
granne som sa att det finns en dagis här, som har både svenska och somaliska. Jag kom och 
besökte och tittade lite, träffade lärarna, A, B och C. Då bestämde jag att dom skulle börja 
här. 

So: Vad var det som du gjorde att du valde, var det språket mest?  
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Forts. Bilaga 5 
F: Mest språket.  

So: Var det något annat som du kände? 

F: Miljön. Sättet som fröknarna har.  

So: Var det viktigt för er att dom serverar halal? 

F: Ja, det var viktigt. Den viktigaste delen av det.  

So: Är det viktigare än språket, eller ungefär lika viktigt? 

F: Det är viktigare än språket. Man är inte orolig vad dom får i sig.  

So: vad betyder det för dig att en förskola serverar halal? 

F: Dom visar respekt genom det.  

So: Om dom inte har halal i skolan, hur tänker du kring det? 

F: Då är det svårt. Då äter dom vegetariskt. Och när det är fisk så kan dom äta det.  

Sa: Om vi tänker på er föräldrar, hur mycket känner du att ni får vara med och påverka i verk-
samheten? Får ni vara med och bestämma? 

F: Jo, vi har ofta träffar här. Det är jätteviktigt. Då får man ta upp det man har på hjärtat. Det 
är bra.  

So: Finns det något område där du skulle vilja påverka mer? 

F: Ne, inte just nu. 

So: Om du skulle påverka mer, vet du hur du skulle göra då? 

F: Jag skulle vända mig till A. 

So: Om du måste säga någonting positivt och någonting negativt om den här förskolan. 

F: Något negativt har jag inte. Det är bra, jag är nöjd, och barnen trivs. 

Sa: Kände du någon oro när du valde den här förskolan att dian barn inte skulle träffa barn 
från andra kulturer? 

F: Ja, i början. Men dom träffar alla barn i hela enheten, så dom träffas ofta. Så det är inte 
bara somaliska barn dom umgås med.   
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Bilaga 6 
Sammanfattning av föräldraintervju 

Avdelningen benämns nedan med X. 

Pedagogerna benämns nedan med A och B 

 

Föräldern har .. barn, varav ett barn på X. De övriga barnen har gått på mångkulturella försko-
lor och går nu i skolan.  

Valde själv X, detta för att det arbetas med båda språken, poängterades ofta! Förälderns andra 
barn har gått på förskola där A och B har arbetat, när pedagogerna flyttade bytte föräldern 
också till X. 

Föräldern anser att alla föräldrar har stort inflytande över förskolan, att det finns en stor ärlig-
het och öppenhet bland personalen. Om föräldrarna vill att det ska ske en förändring så lyss-
nar pedagogerna och försöker tillgodose dem. Även om det inte kan ske en förändring på en 
gång så ska det ske i framtiden.  

Det positiva med X är personalen, tillit, öppenhet, ärlighet, acceptans. Förskolan bidrar även 
med det kulturella, barnen känner att det inte bara är i deras familj som man gör på ett vis. 

I början var föräldern rädd för isolering men märkte snabbt att detta inte skulle ske.  

Föräldern vänder sig helst till A när det gäller förälderns barn, känner stor tillit.   

Halalkött är en viktig del. Föräldern tror att om andra förskolor/skolor skulle servera halal 
skulle detta bidra mer att fler föräldrar skulle välja kommunala förskolor/skolor. Föräldern har 
bekanta vars barn går i privata skolor, dessa bekanta är inte riktigt nöjda men i och med att de 
privata skolorna serverar halal väljer man det ändå. 

Somaliska barn som är födda i Sverige kan inte somaliska, därför är det bra med en förskola 
som X.  
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Bilaga 7 
Sammanfattning av föräldraintervju 

Avdelning benämns nedan som X. 

 

Föräldern har tre barn, varav två på X. Förälderns menar att somalier har tre saker i minnet 
när de väljer förskola för sina barn. 

Barnen ska bli duktiga i studier, dvs från förskola till universitet. Barnen ska bli yrkesperso-
ner. ”Detta är något bra vi har fått ifrån Sverige, jämfört med våra länder”. 

Barnen ska få en riktig somalisk identitet, de ska behålla sin somaliska identitet genom livet 

Barnen ska bli muslimer, de ska identifiera sig med sin religion. 

X uppfyller minst två av dessa saker, de två första.  

- Du säger att förskolan inte uppfyller tankar om religionen, men är den ett hinder för religio-
nen? 

”Nej, inte alls. Religionen kan man ta senare eller så kan den vara privat. Med religion menar 
jag inte Sharia och så, jag menar normer, respekt, positivt tänkande och ömsesidigt beroende.  
Halal är ett verktyg som visar att förskolan är positiv till religionen. Även om vi inte kan vara 
säkra på att maten är halal så litar vi på förskolan till 100%”. Dom har sagt att det är halal.” 

Information om X? Föräldern med familj har tillsamman med ca 50 föräldrar varit drivande i 
frågan om en somalisk-svensk förskola. De har kämpat för att stadsdelen skulle öppna en för-
skola där somaliska barn kunde få ovanstående tre tankar uppfyllda. Föräldern var med och 
svarade på enkäter om önskemål, tex halal, plats för bön, somalisk och svensk pedagog. 

Förut har somaliska barn gått i en privat förskola men där fattades den viktigaste delen - lä-
randet. Barnen fick inte svenskan. ”Vi är 50% nöjda med X, det är det bästa alternativet”.  

”Vi vill att våra barn ska gå i skola utanför Rinkeby så att de lär sig svenska traditioner”. 

- Är det en av anledningarna till att det är viktigt att tidigt identifiera sig som somalier och 
muslim? 

”Ja, det är därför. Dom måste vara trygga så att dom kan möta svenskar”. 

”Vi kan påverka verksamheten till 100% men litar på personalen och är därför inte så engage-
rade”. 

Positivt: ”Har inte tänkt så mycket men jag kan göra det nu”. Att verksamheten är tvåspråkig. 
Att det finns en blandad kompetens, dvs somalisk och svensk. Att förskolan ligger nära hem-
met. 
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Forts. Bilaga 7 
Negativt: ”Att förskolan är bunden till stadsdelen, dvs att beslut fattas utifrån. Vi får informa-
tion om vad som ska göras och att läroplanen säger så och den måste uppfyllas. Det saknas 
flexibilitet”.  

Föräldrarna har begärt att de få ta ansvar och ha förskolan öppen på lördagar och söndagar, 
men de har fått nej från rektor/stadsdelen. Föräldern menar att man skulle kunna samla mam-
mor och pappor tillsammans med barnen för att ha föräldrautbildning (Komet nämns) eller för 
byta råd med varandra. Föräldern säger att många somalier är fast i ett gammalt sätt att tänka 
kring barnuppfostran och att de behöver nya tankar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


