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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate how pedagogues in preschool can support children with 

Finnish as mother tongue in their language development in Finnish. Previous studies in the field of 

language development stresses the importance of the child's capability to understand and to make 

itself understood. Through the perspective of translanguaging, code switching is a natural part of a 

bilingual person's language, although the language is constantly adapted to the linguistic situation. In 

qualitative interviews, pedagogues in a Finnish preschool in Sweden described their perception of 

how code switching affect the language development, how the language development is affected 

when code switching is not selectable, and how contextual attitudes affect the tendency for code 

switching. The result showed that code switching increases the possibilities to express oneself, that a 

well-developed bilingualism has importance for the identity, and that social norms implies 

consequences to the individual's language practice.  
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 Inledning 

Kan någon, som lärt sig finska som vuxen, stötta barn med finska som modersmål i 

deras språkutveckling i finska? Detta började jag fundera över efter att jag hade läst en 

bok om en tvåspråkig pedagogik som hade utvecklats av en pedagog på en förskola i 

Finland. Som utgångspunkt hade pedagogen kodväxling, vilket är när en tvåspråkig 

person blandar olika språk under ett och samma samtal (Hyltenstam & Stroud 1991, 

54). Jag är själv förskollärare och började därför fundera på om något liknande skulle 

kunna vara möjligt i förskolan här i Sverige. Skulle det till exempel vara till nytta om 

jag ibland talade finska med barnen?  

 

Historiskt sett har den finska minoriteten i Sverige kränkts och det finska språket trängts 

undan (Lainio 1999, 138). Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet strider dock 

numera mot svensk lag (SFS 2008:567) och finskan är ett av Sveriges minoritetsspråk, 

med särskilda lagstadgade rättigheter (SFS 2009:724). Ändå rapporterade Sveriges 

Radio så sent som hösten 2017 att lärare på en skola i Göteborg ska ha förbjudit 

lågstadieelever att tala finska med varandra, såväl under lektionstid som under raster 

(Hoppu 2017). Motståndet som minoritetsspråk som finskan möter är dessvärre även 

strukturellt. I Sverige härskar en enspråkig hegemoni, där medborgare förväntas tala 

flytande svenska, utan att blanda in andra språk (Kolu 2017, 54; Lainio 1999, 147). Att 

tala minoritetsspråk, eller att som tvåspråkig blanda språk, går därmed mot den 

språkliga normen, vilket utestänger dessa från majoritetssamhället (Lainio 1999, 147).  

 

En negativ inställning till tvåspråkighet har länge funnits även inom forskningen. Under 

stora delar av 1900-talet ansågs tidig tvåspråkighet bland annat försena 

språkutvecklingen (Berglund 2008, 17) samt leda till ”halvspråkighet” och att 

tvåspråkiga individer inte skulle lära sig någotdera språket ordentligt (Kolu 2017, 16). 

Senare tids forskning har dock kunnat förkasta denna negativa bild av tvåspråkighet 

(Kolu 2017, 17) och forskningen kring tvåspråkighet och kodväxling kan sedan början 

av 2000-talet sägas ha gått in i ett nytt paradigm där tvåspråkighet ses som en tillgång 

(Kolu 2017, 15). Mina förkunskaper om tvåspråkighet och kodväxling begränsade sig 

innan jag började skriva denna uppsats i grova drag till att jag läst att kodväxling skulle 

vara positivt för språkutvecklingen hos personer som är flerspråkiga (Skolverket 2013, 

31). Forskningen är givetvis mer omfattande än så, vilket kommer visas i denna uppsats.  

 

Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 57) menar att en förskoleverksamhet med 

målsättningen att stödja ett minoritetsspråk, såsom finska i Sverige, bör bedriva 

verksamheten till så stor del som möjligt på minoritetsspråket, om majoritetsspråket är 

dominerande i barnens närmiljö. Majoritetsspråket, som svenskan i Sverige, riskerar 

annars att tränga undan minoritetsspråket. Möjligheterna med tvåspråkighet, men också 

utmaningarna med konkurrensen mellan språk, får mig att fundera över hur pedagoger i 

förskolan här i Sverige tänker kring tvåspråkiga barns språkutveckling i finska.  
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 Syfte och frågeställningar 

I detta examensarbete undersöks pedagogers uppfattningar om kodväxling på en 

finskspråkig förskola i Sverige, i syfte att belysa hur förskolebarn med finska som 

modersmål kan stödjas i sin språkutveckling i finska.  

 

Tre frågeställningar har valts för att uppfylla syftet:  

• På vilka sätt påverkar kodväxling språkutvecklingen hos finskspråkiga barn?  

• Vad innebär det för språkutvecklingen när kodväxling inte finns som alternativ?  

• Hur påverkar omgivning och attityder benägenheten till kodväxling?  
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 Bakgrund 

Inledningsvis definieras i detta kapitel centrala begrepp i studien. Vidare presenteras 

teorin om translanguaging, som möjliggör en djupare förståelse för tvåspråkigas 

språkanvändning och som kommer att refereras till genom studien. Därefter presenteras 

en forskningsbakgrund inom området för tvåspråkighet och kodväxling, som bas för 

denna undersökning.  

 Definition av centrala begrepp i studien  

Här förklaras viktiga begrepp som är centrala i studien.  

 

Tvåspråkighet  

Att vara tvåspråkig innebär att använda två språk till vardags (Skolverket 2013, 8).  

 

Flerspråkighet  

Flerspråkighet innebär att använda fler än två språk i sin vardag (Skolverket 2013, 8).  

 

Kodväxling  

En person kodväxlar när denne använder två eller fler språk i ett och samma samtal 

(Hyltenstam & Stroud 1991, 54; Kolu 2016, 300), som till exempel ”Kiitos. Lite 

blåbär?” (Palojärvi, Palviainen, Mård-Miettinen & Helldén-Paavola 2016, 26).  

 

Modersmål  

Modersmål är det språk som barnet lär sig först (Skolverket 2013, 8). Modersmålet 

beror även på vilket språk individen identifierar sig med, kompetensen i språket, samt 

språkets användning.  

 

Majoritetsspråk  

Det språk som den dominerande befolkningsgruppen i ett samhälle använder kallas för 

majoritetsspråk, vilket också är det språk som ska kunna användas i samtliga formella 

och informella språkliga situationer i samhället (Hyltenstam 1999, 31). Till exempel 

används Sveriges majoritetsspråk svenskan i bland annat den offentliga förvaltningen, i 

politiken, inom rättsväsendet och i utbildningssammanhang.  

 

Minoritetsspråk  

De språk i ett samhälle som talas av mindre delar av befolkningen, det vill säga 

minoriteter, kallas för minoritetsspråk (Hyltenstam 1999, 25). Minoritetsspråk har ofta 

mindre inflytande i samhället än majoritetsspråket och går inte att använda i alla 

formella sammanhang. Användningsområden är istället ofta informella, som exempelvis 

inom familjen. I Sverige syftar begreppet specifikt på de fem nationella 

minoritetsspråken finska, jiddisch, romani, samiska och meänkieli, samt i viss mån på 

det svenska teckenspråket (Institutet för språk och folkminnen 2018).  
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 Teori 

Translanguaging är ett paraplybegrepp som beskriver hur tvåspråkiga individer 

använder sina språkresurser (Kolu 2017, 15). Begreppet omfattar kodväxling, men även 

en hel del annat och kan istället beskrivas som ett tvåspråkigt meningsskapande (Kolu 

2017, 18). Otheguy, García och Reid (2015, 281) definierar translanguaging på följande 

vis:  

 

Translanguaging is the deployment of a speaker’s full linguistic repertoire without 

regard for watchful adherence to the socially and politically defined boundaries of 

named (and usually national and state) languages.  

 

Begreppet beskriver alltså ett sammanhang då en tvåspråkig individs fulla lingvistiska 

repertoar kan komma till uttryck, utan att begränsas av socialt och politiskt definierade 

gränser i namngivna språk. Strukturer i språkets uppbyggnad fokuseras alltså inte, utan 

snarare interaktionen mellan samtalande individer och hur språket där formas. Kolu 

(2017, 19) menar att språkresurserna, tillsammans med hur dessa praktiseras, anpassas 

och förändras på nytt i varje social interaktion.  

 

Studier har visat att tvåspråkiga har alla sina språk aktiva samtidigt, och att det snarare 

handlar om att tillfälligt koppla bort en språklig resurs än att koppla på en annan (Kolu 

2017, 18). Alla språkliga resurser finns alltså tillgängliga simultant, och beroende på 

funktion i interaktionen varieras användningen. Otheguy et al. (2015, 297) skriver att 

tvåspråkiga visserligen har större språkliga resurser än enspråkiga, men att de tvingas 

begränsa användningen av dessa i samtal med enspråkiga.  

 

Traditionell kodväxling har betraktat språken som autonoma och separata, men inom 

translanguaging ses språken som integrerade och simultana (Kolu 2017, 18). 

Translanguaging handlar om att skapa en meningsfull interaktion med sin omgivning, 

med hjälp av individens samtliga språkliga resurser (Kolu 2017, 88). Då 

translanguaging är möjligt kan talaren uttrycka sina känslor och åsikter på ett flexibelt 

sätt.  

 Forskningsbakgrund 

I följande fyra avsnitt presenteras en genomgång av forskning på området kring 

kodväxling och tvåspråkighet. Möjligheter och utmaningar med kodväxling och 

tvåspråkighet fokuseras, liksom orsaker till kodväxling samt metoder för att gynna en 

tvåspråkig språkutveckling.  

 Möjligheter med kodväxling 

Kodväxling som begrepp har länge getts negativa konnotationer, då det bland annat 

setts som en nödlösning för personer med bristande kunskaper i språket (Park 2013, 
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283). Först på 1970-talet började bilden förändras och forskningen beskrev kodväxling 

som ett medvetet kommunikativt beteende (Hyltenstam & Stroud 1991, 54; Park 2013, 

283). Kodväxlingen ansågs praktiseras systematiskt med grammatiska regler, 

universella för alla språkpar som kodväxling sker mellan. Senare tids forskning har 

dock visat på svårigheter med att bestämma dessa universella grammatiska regler (Kolu 

2016, 300–301; Park 2013, 303). Kolu (2016, 310) hävdar att kodväxlingen bland 

högstadieungdomarna i hennes studie följer vissa mönster, men att ungdomarna 

samtidigt kan bryta mot ”reglerna” om det skulle vara så att dessa stod i vägen för det 

de vill uttrycka. Anledningarna till kodväxling kan vara många, men ofta beror det på 

den aktuella situationen, samtalspartnern eller den effekt som eftersträvas (Berglund 

2008, 291; Rontu 2005, 270).  

 

Som det nämndes i inledningen (se 1) var uppfattningen tidigare att tvåspråkighet ledde 

till halvspråkighet och att tvåspråkiga individer inte skulle lära sig något språk 

ordentligt (Kolu 2017, 16). Såväl svenska som internationella forskare har dock på 

senare tid kunnat visa att tvåspråkighet ger god utveckling i båda språken (Lainio 1999, 

184). Det har vidare visats att undervisning med en inledningsvis proportionellt större 

del på modersmålet möjliggör en effektiv utveckling även på skolans 

undervisningsspråk, även om denna språkutveckling till en början går långsammare än 

för enspråkiga personer. Skolverket (2013, 23) menar dock att denna långsammare 

utveckling gott och väl ligger inom den naturliga variation som även enspråkiga barn 

uppvisar. Förmågan att lära sig språk är individuell och beror på bland annat 

personlighet, språkbegåvning, social utveckling, mängd och kvalitet av interaktionen 

med föräldrar och andra barn, samt omgivningens attityder (Berglund 2008, 82). 

Språkförhållandena i familjen och andra betydelsefulla sammanhang är bland de 

viktigaste faktorerna för barns språkutveckling (Berglund 2008, 82; Rontu 2005, 288; 

Skolverket 2013, 23).  

 

Både det tryggaste och effektivaste sättet att integrera barn från olika minoritetsgrupper 

har visats vara genom att stödja fortlevnaden av minoritetens kultur och språk i 

samhället (Lainio 1999, 184). Lainio (1999, 186) hävdar att sociala problem har setts 

minska i samband med tvåspråkig undervisning, eftersom modersmålet hänger ihop 

med individens identitet. Att inte få lära sig sitt modersmål blir ett meddelande till 

individen att denne inte är viktig. En annan problematik är att djupare kommunikation 

mellan barn och föräldrar försvåras om barnet inte behärskar föräldrarnas språk, vilket 

gör det svårare för föräldrarna att dela barnens livssituation och diskutera viktiga frågor.  

 

En förutsättning för att barn ska lära sig språk är att de behöver använda dessa, i social 

interaktion med personer som är viktiga för dem (Rontu 2005, 15), samt att 

inställningen till tvåspråkighet är positiv (Berglund 2008, 82). Om barnet inte har behov 

av att kunna tala ett språk kommer det heller inte att göra det (Rontu 2005, 284). Det 

kan till exempel handla om att föräldern godtar en kommunikation där barnet talar ett 
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språk och föräldern ett annat (Rontu 2005, 272), eller det Hyltenstam (1999, 211) kallar 

förlust av funktionsdomäner, där endast majoritetsspråket används i vissa sammanhang 

och att minoritetsspråket därmed förlorar sin funktion där. Huss (2016, 70) menar dock 

att det ändå är fördelaktigt med en grund i ett språk, även om den sedan kanske inte 

används så frekvent, eftersom det ändå underlättar utvecklingen av detta språk senare i 

uppväxten och i vuxen ålder. Hon menar vidare att en tvåspråkig pedagogik skulle 

kunna vara tillämpbar även i Sverige bland annat för att ge barn i minoritetsgrupper en 

chans att lära sig minoritetsspråket, även om föräldrarna själva inte kan detta.  

 

Individer som är tvåspråkiga har enligt Otheguy et al. (2015, 297) större språkliga 

resurser än enspråkiga, vilket i sig öppnar upp möjligheter. De kan dock inte använda 

hela denna resurs i samtal med enspråkiga, eftersom deras språkliga repertoar inte 

överensstämmer. Den tvåspråkiga individen måste därför begränsa sina språkliga 

resurser och övervaka vilka ord som är gångbara i sammanhanget, vilket kräver extra 

hjärnarbete och därmed mer energi. Enligt Kolu (2017, 19) utvecklas dock detta till en 

fokuseringsförmåga som tvåspråkiga kan ha användning av även i andra sammanhang.  

 

I den tvåspråkiga pedagogik som Palojärvi, Palviainen, Mård-Miettinen och Helldén-

Paavola (2016, 28) beskriver i boken På finska och svenska – Tvåspråkig pedagogik i 

daghem och förskola får barnen just denna chans att bekanta sig med ett främmande 

språk. Pedagogiken använder modersmålet och det främmande språket omväxlande, 

vilket ger barnen förståelse för sammanhanget samtidigt som de stimuleras att lära sig 

ett nytt språk. Huss (2016, 69) menar att den vuxne blir en förebild för barnen som är 

tvåspråkig, och inte enspråkig som majoritetssamhället, vilket möjliggör ett språkbruk 

bortom en enspråkig norm. Förutom att barnen lär sig ett nytt språk, vilket ökar 

toleransen för detta, blir resultatet även att barnen skapar sig en positiv inställning till att 

lära sig, förstå och använda andra språk (Palojärvi, Palviainen & Mård-Miettinen 2016, 

52). Intresset för språk ökar och den språkliga medvetenheten utvecklas. Sjöberg, Mård-

Miettinen, Peltoniemi och Skinnari (2018, 46) menar även att tvåspråkighet river 

språkbarriärer mellan människor och områden, vilket medför att barn som kan båda 

språken får tillgång till fler aktiviteter och vänner.  

 Utmaningar med att blanda språk 

Som redan nämnts har aktuell forskning kunnat avfärda många uppfattningar om 

negativa konsekvenser av kodväxling (Kolu 2017, 17). En del negativa konsekvenser 

hör dock inte ihop med språkutveckling, utan med samhälleliga normer (Kolu 2017, 54; 

Lainio 1999, 147). Till exempel krävs en perfekt enspråkig svenska för att bli 

accepterad i det svenska samhället, vilket tvåspråkiga definitionsmässigt inte har. 

Tvåspråkiga talar andra språk förutom svenskan och kan dessutom kodväxla i samtal, 

vilket gör att de inte passar in i den språkliga normen och därför hålls utanför 

majoritetssamhället.  
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Hyltenstam (1999, 210) menar att minoritetsspråk förändras när det hamnar i situationer 

där det inte kan användas. Med tiden förlorar minoritetsspråket vokabulär och uttryck 

för de sammanhang där det är obrukbart, vilket Hyltenstam kallar för förlust av 

funktionsdomäner. Lån från majoritetsspråket påverkar också minoritetsspråket, vilket 

innefattar kodväxling i konversation mellan tvåspråkiga. Hyltenstam och Stroud (1991, 

67) påpekar att svenskan har högre status än andra språk i Sverige, vilket medför en risk 

för att talare av minoritetsspråk ger upp detta och istället anammar majoritetssamhällets 

språk och vanor. Enligt Hyltenstam (1999, 210) behöver dock kodväxling inte innebära 

att språkbyte är på väg att ske, utan detta kan också praktiseras mellan språk som båda 

är relativt stabila.  

 

Tvåspråkiga barn kan ibland omedvetet blanda språk, även i samtal med enspråkiga 

(Berglund 2008, 101). Berglund skriver att barnet då inte är medvetet om att det använt 

två olika språk, men att det ofta handlar om en övergående obalans mellan språken. 

Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 57) menar dock att det finns en risk att 

minoritetsspråk i en miljö som domineras av majoritetsspråket trängs undan om det inte 

ges tillräcklig stimulans. I varje verksamhet med mål att främja minoritetsspråk är det 

därför viktigt att överväga varför en tvåspråkig pedagogik ska bedrivas. I familjer, eller 

i andra viktiga sammanhang för barn, där både majoritetsspråket och ett minoritetsspråk 

talas menar Rontu (2005, 271) att minoritetsspråket utan risk kan tillåtas ta plats, 

eftersom majoritetsspråket ändå har så stark ställning.  

 Orsaker till kodväxling 

Hur kodväxlingen sker och vilka roller de inblandade språken spelar i den tvåspråkiga 

meningsbyggnaden tycks bero på flera olika faktorer, vilket gör det svårt att dra 

generella slutsatser (Kolu 2016, 299). En sedan länge erkänd orsak till kodväxling, är att 

individen har en lucka i sin vokabulär som denne fyller med ett motsvarande ord från ett 

annat språk (Berglund 2008, 209). Det kan också vara så att ord från ett annat språk än 

det som samtalet huvudsakligen förs på ligger närmare till hands och därför används. 

Kodväxling förekommer dock även för att uttrycka sig så precist som möjligt. 

Anledningar till kodväxling kan vara att de ord som ger de rätta associationerna inte har 

någon motsvarighet på samtalets språk (Kolu 2017, 88), eller att vissa specifika ord 

lämpar sig bättre för att förtydliga sammanhanget (Berglund 2008, 209).  

 

Dominansförhållanden mellan språk utanför den sfär där minoritetsspråket dominerar 

kan enligt Kolu (2017, 66) speglas i samtal förda på minoritetsspråket. Dessa samtal 

brukar färgas av kodväxling med inbäddade ord på samhällets majoritetsspråk. Språkens 

status i samhället påverkar hur kodväxlingen sker och det är vanligare att 

minoritetsspråk, med svagare position i samhället, tar intryck av majoritetsspråket än 

det motsatta (Kolu 2016, 299). Kodväxling kan enligt Kolu (2017, 65) också användas 

för att referera till ett specifikt sammanhang där detta språk används. Det kan 

exempelvis vara så att talaren har lärt sig ett begrepp eller upplevt en aktivitet på ett 
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språk, vilket därför används för att referera till det upplevda (Berglund 2008, 209). På 

samma sätt används ofta originalspråket då citat ska återges (Berglund 2008, 209; Kolu 

2017, 66).  

 

Kodväxlingen kan också ha en vad Kolu (2017, 88) kallar för expressiv och metaforisk 

funktion, genom att fungera som identitetsmarkör. Slangord kan användas för att visa 

grupptillhörighet och framhäva identitet (Kolu 2017, 66; Berglund 2008, 209). Rent 

kommunikativt kan kodväxlingen användas för att bland annat roa och reta (Berglund 

2008, 209), eller för att lägga särskild tonvikt vid något (Rontu 2005, 280). Det är också 

vanligt att val av språk och användande av kodväxling anpassas till samtalspartnern 

(Berglund 2008, 209; Kolu 2017, 87), samt till hur denne reagerar på detta (Rontu 2005, 

282). Olika personer kan alltså förknippas med olika språk, vilket ofta utvecklas till en 

vana som leder till att detta språk även fortsättningsvis används i denna relation, även 

om andra språk är mer dominanta i andra sammanhang (Rontu 2005, 273). Tvåspråkiga 

barn är ytterst medvetna om språkanvändningen och de blandar inte oavsiktligt språk i 

samtal med enspråkiga (Berglund 2008, 291), om nu inte avsikten är att utesluta någon 

ur samtalet (Berglund 2008, 209).  

 Metoder för att gynna tvåspråkighet 

Skolverket (2013, 30) hävdar att barn redan före tre års ålder kan skilja språk åt och att 

det därför inte finns någon anledning till oro för att de ska blanda ihop språken. 

Tvärtom har forskning visat att kodväxling tyder på god färdighet inom de inblandade 

språken (Hyltenstam & Stroud 1991, 54; Skolverket 2013, 29), samt att barn väljer 

språk och kodväxlar beroende på den aktuella kontexten (Rontu 2005, 270). Berglund 

(2008, 75) hävdar att tvåspråkighet på samma vis som enspråkighet tillägnas genom en 

undermedveten process i informella sammanhang med tonvikten på kommunikation, 

interaktion och betydelseförhandling. Barnet lär sig de språk som personer viktiga för 

dem talar med dem. Tillägnande av tvåspråkighet skiljer sig dock från tillägnande av 

enspråkighet i det avseendet att kompetensen i de två språken kan variera från individ 

till individ. Kompetensen i de två språken kan till följd av olika omständigheter skilja 

sig åt mellan tvåspråkiga individer, i kontrast till enspråkiga individer som i regel till 

fullo lär sig behärska sitt språk. Hos tvåspråkiga personer har det dock visats att 

minoritetsspråk i samhället ofta blir svagare och kommer efter i utvecklingen, även om 

detta i vissa fall har kommit ikapp senare (Berglund 2008, 75).  

 

Tvåspråkiga familjer rekommenderas enligt Berglund (2008, 52) att ha en genomtänkt 

språkstrategi för att klargöra vilka språk som ska användas för kommunikation inom 

familjen. En klassisk strategi som baseras på studier från början av 1900-talet kallas för 

en person-ett språk-principen, där grundtanken är att varje person som interagerar med 

barnet väljer ett språk att göra detta på, och sedan håller sig till detta. Föräldrarna, och 

andra viktiga personer för barnet, fungerar då som språkliga förebilder, vilket ska hjälpa 

barnet att differentiera de olika språken. Denna princip är enligt Palojärvi, Palviainen 
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och Mård-Miettinen (2016, 11) även central i koncepten språkbad och språkdusch, vilka 

är metoder för tvåspråkigt tillägnande med lång historia i det finska skolsystemet. 

Språkbad är ett mångårigt program och innebär att en stor del av undervisningen sker på 

främmande språk, medan andelen för språkdusch är mindre (Sjöberg, Mård-Miettinen, 

Peltoniemi & Skinnari 2018, 15–16). Andelen varierar dock över skolgången och i 

språkbad i den finska småbarnspedagogiken, som motsvarar den svenska förskolan, sker 

ofta all verksamhet på språkbadsspråket.  

 

Att hålla isär språk under barns uppväxt och i undervisning har länge dominerat, i syfte 

att ge dem en rik och fullständig språklig stimulans, samt för att undvika förvirring 

(Palviainen och Mård-Miettinen 2016, 55). Nousiainen (2016, 21) menar likadant att 

uppfattningen har varit att vuxna ska hålla sig till ett språk i pedagogiska sammanhang 

med barn och att språken inte ska blandas. Hon hävdar dock att detta har förändrats 

radikalt på senare tid. Bland annat framhåller Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 55) 

att kodväxling är en naturlig del i språket hos tvåspråkiga och att språken beroende på 

användningsområde används omväxlande. Berglund (2008, 52) framhåller även att 

senare tids forskning har visat att språksituationen i tvåspråkiga samhällen är alltför 

komplicerad för att språken ska kunna hållas isär. I sådana samhällen blir det mer 

naturligt att i viss mån blanda språk och anpassa språket efter situationen. Om 

föräldrarna är tvåspråkiga rekommenderas de dock att inom familjen tala det språk som 

i samhället är minoritetsspråk, eller som är det svagare i barnets språksituation. 

Berglund (2008, 52) menar att det naturliga, konsekventa och beprövade, samt det som 

inte kräver ändringar i familjens interna kommunikation, borde fungera bäst.  

 

Sjöberg, Mård-Miettinen, Peltoniemi och Skinnari (2018, 60) skriver att antalet 

verksamheter i Finland som har språkbad för svenska har minskat, men också att detta 

till viss del beror på att den språkverksamhet som bedrivs har annat innehåll och fokus 

som inte uppfyller kriterierna för språkbad. Verksamheten kan till exempel i vissa 

kommuner kallas för ”annan omfattande eller mindre omfattande småbarnspedagogik på 

två språk”. Palojärvi et al. (2016, 27–28) beskriver i boken På finska och svenska – 

Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola en tvåspråkig pedagogik som utgår från 

kodväxling mellan två språk. I denna tvåspråkiga pedagogik ska pedagogerna använda 

båda språken, både i vardagliga situationer och i vuxenledda aktiviteter, där bytena 

mellan språken sker enligt användningsändamål. Svenskan, som i bokens exempel är 

det främmande språket, är närvarande under hela dagen och inte bara under särskilda 

aktiviteter, vilket innebär att språken inte hålls isär. Författarna skriver att barnens 

känsla av trygghet är viktig för att nå framgång med den tvåspråkiga pedagogiken och 

att barnens modersmål därför också användes omväxlande. I den beskrivna pedagogiken 

stöds förståelsen av det främmande språket med hjälp av enkelt språk och förtydligande 

gester. Direktöversättning undviks dock, utan istället används språken omväxlande 

alltid kopplat till en konkret aktivitet eller rutinsituation. På så sätt ska barnen kunna 

känna att de förstår och blir förstådda, så att en positiv inställning till språk skapas.  
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 Metod och material 

I detta kapitel beskrivs den metod som användes för att genomföra studien och vad det 

insamlade materialet bidrog med. Tillvägagångssättet för hur informanterna valdes ut 

presenteras, varpå även en kort presentation av dessa följer. Vidare redogörs för hur 

intervjuerna genomfördes och hur intervjumaterialet bearbetades, samt hur etiska 

aspekter beaktades.  

 Undersökningsmetod 

För att besvara studiens syfte, att belysa hur finskspråkiga förskolebarn kan stödjas i sin 

språkutveckling i finska, kontaktades pedagoger på en finsk förskola i Sverige. Dessa 

ombads delta i kvalitativa intervjuer, vilket enligt Kihlström (2007, 49) är en metod för 

insamling av data som utmärks av öppna frågor med utrymme för individuellt 

anpassade följdfrågor. Metoden motsvarar den halvstrukturerade intervju som Stukát 

(2011, 37) beskriver, då den bygger på en större frihet än vad en helt strukturerad 

intervju gör och därmed tillåter följdfrågor eller särskilda val av frågor för att tränga 

djupare in i temat. Syftet är att få så riklig information som möjligt om temat, utan att 

strikt behöva hålla sig till en förutbestämd frågeordning. Stukát (2011, 36) nämner att 

generaliseringar av kvalitativa intervjuer vanligtvis inte är möjliga, men detta är inte 

heller studiens syfte. Istället syftar studien till att undersöka pedagogernas tankesätt, 

förhållningssätt och värderingar, vilket Johansson och Svedner (2010, 32) skriver att 

denna metod lämpar sig väl för.  

 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) kretsade kring de frågeställningar som inledningsvis 

ställts upp för studien (se 1.1), med fokus på hur kodväxling påverkar förskolebarns 

språkutveckling i finska. Frågorna handlade om hur förskolan arbetar kring kodväxling, 

vilket språk verksamheten bedrivs på, om språken blandas, samt hur det ses bland 

personalen om förskolebarnen kodväxlar.  

 Material 

Informanternas svar på intervjufrågorna utgör det nya material som studien har bidragit 

med. I de givna svaren tar informanterna ställning till barnens språkbruk och därmed 

indirekt även till begreppet translanguaging. Pedagogernas inställning till barnens 

språkbruk påverkar deras attityd i bemötandet av barnen och bör alltså säga något om 

pedagogernas arbete i verksamheten.  

 Urval av informanter 

Kontaktuppgifter till den finskspråkiga förskolan som ingår i studien hämtades från 

kommunens hemsida på internet. Förskolan hade två finskspråkiga avdelningar; en helt 

och en delvis finskspråkig. För att få en bred studie med ett så rikt material som möjligt 

kontaktades båda avdelningarna och tider för intervjuer bokades in. Med tanke på 
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studiens omfattning begränsades antalet intervjuer till två, med en pedagog från vardera 

avdelningen. Trost (2005, 122) menar att tidsaspekten är avgörande när antalet 

kvalitativa intervjuer för en studie ska avgöras. Vidare hävdar han att antalet kvalitativa 

intervjuer spelar mindre roll, medan kvaliteten av dessa har desto större betydelse. 

Informanterna tilldelades fiktiva namn för att göra deras svar anonyma samtidigt som 

framställningen av resultatet skulle bli lätt att läsa. Nedan följer en presentation av dem.  

 

Tabell 1. Informanternas fiktiva namn och bakgrundsinformation.  

Fiktivt namn Avdelning Arbetat sedan Antal barn Barnens ålder 

Helmi Helfinsk 2000 18 st 2–5 år 

Delia Delvis finsk 1999 15 st 1–3 år 

 

Helmi har jobbat på förskolans helfinska avdelning sedan år 2000. Avdelningen är en så 

kallad syskonavdelning med 18 barn mellan två och fem år. Samtliga pedagoger på 

avdelningen är finskspråkiga och verksamheten genomförs konsekvent på finska, 

förutom då svenskspråkiga vikarier närvarar. Hon utbildade sig i Finland till 

barnskötare, vilket där är en eftergymnasial utbildning, och har senare deltagit i 

kommunens utbildningssatsning förskolelyftet här i Sverige. Flerspråkighet och barns 

språkutveckling var ett av ämnena under denna utbildning. Helmi har sedan tidigare 

hört talas om begreppet kodväxling.  

 

Delia har jobbat på förskolan sedan år 1999 och jobbar nu på den delvis finska 

avdelningen. Det finns femton barn på avdelningen mellan ett och tre år gamla. Tio av 

barnen är finskspråkiga och de resterande fem har alla olika modersmål, varav ett har 

svenska. Verksamheten på avdelningen bedrivs på finska och svenska av de fyra 

pedagogerna som jobbar där, två finskspråkiga och två svenskspråkiga. Delia är 

utbildad förskollärare i Sverige och har ingen särskild utbildning i pedagogik kring 

barns språkutveckling, men har fortbildat sig som verksam förskollärare genom kurser 

om flerspråkighet. Hon är inte bekant med begreppet kodväxling sedan tidigare.  

 Genomförande av intervjuerna 

Ett informationsbrev (se bilaga 2) författades för att kunna skickas ut till de pedagoger 

som uttryckte samtycke till att delta i intervjustudien. I brevet presenterades uppsatsens 

ämne, intervjuaren och intervjuns uppskattade tidsåtgång. Intervjuns dokumentations-

metod redogjordes för, samt att intervjumaterialet skulle anonymiseras. Särskilt 

framhölls att det var frivilligt att delta i studien och att de skulle skicka ett skriftligt 

samtycke till deltagande med e-post. När brevet var färdigt ringdes de utvalda 

avdelningarna upp och pedagogerna tillfrågades att delta i intervju. Liksom Trost (2005, 

61) förespråkar presenterades studien kort, på samma sätt som i informationsbrevet, och 

kopplingen till förskolan klargjordes. De som samtyckte till deltagande fick 

informationsbrevet skickat till sig per e-post.  
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Inför intervjuerna skrevs intervjufrågorna ut med tillhörande intervjuguide på papper, 

vilket enligt Stukát (2011, 44) kan vara behjälpligt för att hålla reda på de frågeområden 

som ska behandlas under intervjun. Intervjuerna genomfördes på platser som 

informanterna själva fått välja, både av praktiska skäl och för att de skulle känna sig 

trygga i miljön, vilket Stukát (2011, 45) skriver är viktigt. Båda intervjuerna 

genomfördes inte på samma dag, dels eftersom informanterna inte hade möjlighet till 

detta, dels för att det då som intervjuare skulle kunna vara svårt att ha samma skärpa 

under båda intervjuerna. Innan intervjuerna påbörjades påmindes informanterna återigen 

om att deltagande var högst frivilligt och att de när som helst fick välja att avsluta 

intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Informanterna gavs gott 

om tid att tänka efter och formulera sig, vilket enligt Johansson och Svedner (2010, 32) 

är en bra metod för att hjälpa informanter att fullfölja sina tankebanor.  

 Bearbetning av intervjumaterialet 

Efter att de inspelade intervjuerna hade transkriberats till text på dator raderades dessa 

från diktafonen. Alla utfyllnadsord och småljud som ”typ”, ”ehm” eller ”alltså” togs 

inte med i transkriberingen, för att dessa inte bedömdes ha avgörande betydelse och för 

att göra transkriberingen mer lättbearbetad. Kvale och Brinkmann (2009, 194) skriver 

att transkribering av muntligt tal i sig innebär en transformering av innehållet, eftersom 

kroppsspråk, gester och röstens intonation går förlorade. De ovan nämnda orden och 

småljuden utgjorde ännu en dimension av mening som gick förlorade i bearbetningen av 

denna studies intervjumaterial, dock till fördel för läsningen och analysen av detta.  

 

De transkriberade intervjuerna anonymiserades genom att alla uppgifter och namn på 

personer, platser och företeelser antingen förändrades eller ströks helt. Informanterna 

tilldelades fiktiva namn för att texten skulle bli personligare och mer lättläst. 

Informanten som jobbade på den helfinska avdelningen fick heta Helmi och 

informanten på den delvis finska avdelningen fick heta Delia. Transkriberingarna skrevs 

sedan ut på papper och lästes igenom för att ringa in teman i materialet. Eftersom 

intervjufrågorna var strukturerade efter denna studies frågeställningar lästes materialet 

igenom frågeställning för frågeställning. De teman som identifierades utgjordes av 

möjligheter, risker, orsaker och metoder kring kodväxling, vilket märktes upp i texten 

med färgpennor. De två transkriberingarna hölls separerade och märktes upp med 

informanternas fiktiva namn innan de olika temana klipptes ut, sorterades och klistrades 

upp på papper. Innehållet i dessa teman omformulerades därefter i likhet med den 

databearbetningsmetod som Kvale och Brinkmann (2009, 221) kallar menings-

koncentrering. Denna metod går ut på att sammanfatta det väsentliga i informanternas 

utsagor i kortare meningar. I resultatet jämfördes sedan informanternas svar i löpande 

text, där både likheter och skillnader lyftes fram.  



 

13 

 Validitet 

Validitet handlar om att undersöka det som var avsett att undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2009, 264). I kvalitativ forskning handlar det om riktigheten i ett påstående, 

att samla information som gör det möjligt att göra en hållbar och välgrundad tolkning. 

Ett djupt och rikt material ger alltså validitet till en kvalitativ studie. Noggrannhet med 

utfrågningen under intervjun är viktig, samt att hela tiden kontrollera att svaren 

uppfattas på rätt sätt (Kvale & Brinkmann 2009, 267). Då det uppstod oklarheter under 

intervjuerna frågades detta alltid med följdfrågor för att reda ut meningen i utsagan. 

Detta förbättrar intervjuns validitet. Kvale och Brinkmann (2009, 267) skriver även att 

en omsorgsfull transkribering och en logisk analys är kritiskt för validiteten. 

Sammanhang och en logisk koppling till teori och tidigare forskning är också det 

viktigt. Detta har tagits i beaktande under arbetet.  

 

Reliabilitet handlar traditionellt om att studien ska kunna reproduceras och få samma 

resultat (Kvale & Brinkmann 2009, 263). Reliabiliteten i kvalitativa studier är nära 

sammankopplad med validiteten i och med att det är viktigt att erhålla ett hållbart 

resultat som är möjligt att reproducera. Eftersom att kvalitativa intervjuer användes som 

metod för studien blir studien svår att reproducera exakt. Till intervjuerna konstruerades 

en intervjuguide med frågeområden och möjliga följdfrågor (se bilaga 1), vilka endast 

fungerade som utgångspunkt för intervjun. Informanternas svar och associationer till 

dessa skulle därför knappast bli samma om intervjuerna upprepades, eftersom 

tankebanorna bland annat beror på erfarenheter, dagsform och den specifika situationen. 

För reliabiliteten var det alltså viktigt att få ett kontrollerat, djupt och rikt 

intervjumaterial i de frågeområden som studien syftade till att undersöka.  

 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) redogör i skriften God forskningssed för hur etisk forskning bör 

gå till. Björkdahl Ordell (2007, 26–27) presenterar detta förhållningssätt i fyra konkreta 

krav: informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  

Informationskravet ska uppfyllas genom att skicka ut missivbrev (se bilaga 2) till 

tilltänkta informanter, med information om det frivilliga i att delta och möjligheten att 

när som helst dra sig ur. Nyttjandekravet kräver att insamlade uppgifter endast används 

i den aktuella forskningen. Samtyckeskravet tas hänsyn till genom att be informanterna 

om deras medgivande till deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna 

och personliga uppgifter som kan kopplas till dem inte på något sätt får förekomma i 

studien. Detta innebär att dessa uppgifter måste anonymiseras.  
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 Resultat 

I detta kapitel presenteras de tankar kring språkutveckling och kodväxling som 

informanterna delade med sig av i de två intervjuerna. Inledningsvis sammanfattas 

pedagogernas bakgrund som komplettering till de givna svaren. Vidare presenteras de 

möjligheter informanterna ser förknippade med kodväxling, för att sedan gå in på 

eventuella utmaningar med att blanda språk. Därefter presenteras informanternas 

förklaringar till varför barnen kodväxlar, för att avslutningsvis redogöra för 

informanternas tankar kring hur barnens tvåspråkighet kan gynnas.  

 Möjligheter med kodväxling 

Ingen av informanterna säger att de upplever något negativt med kodväxling, snarare 

tvärtom. Helmi säger uttryckligen att hon ser kodväxling som något positivt och menar, 

liksom Delia, att kodväxlingen ger barnen möjlighet att använda samtliga sina språkliga 

resurser.  

 

Tycker att det är kreativt faktiskt. Att de kan fylla i med, nåt ord de inte kan på finska, 

att de tar det från svenskan. (Helmi)  

 

Även om barnet ännu saknar vissa ord på det ena språket kan dessa finnas tillgängliga 

på ett annat språk. Detta ger barnen en trygghet i att kunna göra sig förstådda, under 

förutsättning att även samtalspartnern kan dessa språk. I och med att båda avdelningarna 

har personal som förstår både finska och svenska kan barnen känna sig trygga med att 

de kommer bli förstådda när de uttrycker sina tankar och känslor, vilket enligt 

informanterna är viktigt för barnens utveckling. Delia upplever att barnen snabbt lär sig 

vilka språk som olika barn och vuxna talar, samt att de konsekvent använder rätt språk i 

interaktion med dessa. Helmi berättar att det händer att finskspråkiga barn börjar prata 

med en svenskspråkig pedagog på finska, och att de då får byta till svenska, men att 

barnen med tiden lär sig vilka språk som fungerar med olika personer.  

 

En av tvååringarna på Delias avdelning talar finska med henne och svenska med en 

svenskspråkig pedagog. En ettåring, som inte har varken finska eller svenska som 

modersmål, använder sig av finska ord i samspel med Delia, även om barnet tilltalats på 

svenska. Barnen lär sig även snabbt vilka språk förskolekompisarnas föräldrar talar och 

kommunicerar med dem utifrån detta. Delia berättar att många av de föräldrar som har 

haft barn på förskolan de senaste åren själva har varit födda och uppvuxna i Sverige, 

och därmed varit rätt så ensamma i sitt finsktalande. Valet att sätta barnen i den finska 

förskolan har varit ett sätt att behålla finskan och få en gemenskap i språket.  

 

Alltså språk, identitet, alltså kultur, allt hänger ihop. (Helmi)  
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Språk och kultur lyfts fram som en del av identiteten, vilket gör språket till en viktig 

aspekt för en trygg identitet. Enligt Delia finns det ingen nackdel med att kunna många 

språk, utan det utgör snarare en framgångsfaktor i den globaliserade värld vi idag lever 

i. Hon tror att statusen på finskan och flerspråkigheten har höjts på senare tid, i och med 

att kommunen blivit förvaltningsområde för minoritetsspråket finska, samt de fördelar 

flerspråkigheten ger. Även om barnen inte fortsätter utveckla sin finska efter vistelsen 

på den finska förskolan, så menar Delia att ”... nånstans så har de ändå kvar den här 

grunden, så att säga så. Även fast de, svenskan tar över så finns finskan kvar där 

nånstans.” Delia tror detta är en orsak till att föräldrarna väljer just den finska förskolan.  

 Utmaningar med att blanda språk 

Enligt Delia väntar flerspråkiga barn ofta lite längre med att börja prata. Till en början 

är de tystlåtna och ”sorterar” språken, för att sedan kunna prata ganska mycket när de 

väl börjar. Delia har lagt märke till att vissa barn blandar språk, men är snabb med att 

understryka att de mycket snabbt lär sig vara konsekventa i språket.  

 

Jag tycker de är väldigt, väldigt duktiga på att vara konsekventa i sitt språk. (Delia)  

 

Delia berättar att det är jobbigt att ständigt vara tvungen att byta mellan finska och 

svenska, vilket är nödvändigt på den delvis finska avdelningen eftersom hon är pedagog 

för både de finsktalande och svensktalande barnen. Det skulle enligt henne vara lättare 

att använda bara det ena av språken, samtidigt som hon tror att det skulle bli mindre 

rörigt om alla pratade samma språk. Delia funderar också över hur verksamheten ter sig 

ur de svenskspråkiga pedagogernas perspektiv och gissar att det kan vara svårt för dem 

att acceptera att inte vara del av den finskspråkiga samhörigheten på avdelningen. 

Samtidigt har svenskan vuxit sig starkare och Helmi har noterat att finskspråkiga barn 

som tidigare knappt kodväxlat alls på senare tid har börjat göra det allt mer, i takt med 

att deras svenska vuxit sig starkare. Hon tror att barnens kodväxlande påverkas av hur 

språksituationen i barnens hem ser ut, samt att ett finskspråkigt hem ger ett starkare 

finskt språk och därmed mindre kodväxling. Helmi påpekar dock att barnen också leker 

med enspråkigt svenska barn på förskolan och då anpassar sig och väljer att prata bara 

svenska. Delia berättar om föräldrar som har sagt att barnen på kort tid bytt bort 

finskan:  

 

… jag vet att många av de här som har haft sina barn här säger ju det att ”Det går så fort 

när svenskan tar över” och de vägrar prata finska hemma och så där. (Delia)  

 

Också Helmi är av meningen att svenskan håller på att ta över och uppfattar det 

samtidigt som att folk i allmänhet i Sverige inte är intresserade av flerspråkighet. På den 

delvis finska avdelningen finns det dock några barn som bara talar finska, vilket enligt 

Delia ibland kan bli problematiskt när de talar med de svenskspråkiga pedagogerna som 

jobbar där. Även de finskspråkiga barnen på den helfinska avdelningen träffar och 
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pratar enligt Helmi ibland med icke-finskspråkiga pedagoger på någon av förskolans 

andra avdelningar, på finska. Då händer det att pedagogen får säga: ”Nej men du vet, 

jag kan inte, jag kan inte finska”, och så får barnet upprepa det på svenska istället. 

Enligt Helmi är något av det viktigaste i arbetet med flerspråkiga barn att de får känna 

att de kan göra sig förstådda: ”Du kan ju tänka på det själv, du går till, ja, bor i nåt land 

och så försöker [du] prata med folk och ingen förstår vad du säger. Det är ju 

jättetråkigt.” Helmi tycker att flerspråkighet ska betraktas som en tillgång.  

 Orsaker till kodväxling 

Delia menar att en orsak till att barnen blandar språk, kodväxlar, är att det utgör en 

naturlig fas i deras språkutveckling. I början haltar språket, när det ännu inte är så starkt, 

och barnet använder andra språkresurser för att täcka upp luckor. Både hon och Helmi 

har uppfattningen att barnen skiljer språken åt och kodväxlar allt mindre, ju starkare och 

tryggare de blir i språken. Helmi konstaterar att de finsktalande barnen på förskolan nu 

är tredje generationens finsktalande i Sverige och att svenskan därför växer sig allt 

starkare i hemmen, vilket hon tror är en orsak till att många barn talar allt mer svenska i 

förskolan. I jämförelse med när hon började jobba på avdelningen år 2000 är skillnaden 

stor, med tanke på att barnen då bara talade finska.  

 

Vi har ju märkt det under alla dessa år att (…) barnen använder ju det språk de behöver. 

(Helmi)  

 

Barnen använder de språk de behöver och eftersom de finskspråkiga barnen på 

förskolan är tredje generationens finsktalande i det svenskspråkiga Sverige så tycker 

Helmi att det är helt naturligt att finskan blir svagare. Både Delia och Helmi berättar att 

barn, särskilt lite äldre, kan kodväxla för att vara solidariska. Om till exempel 

tvåspråkiga barn vet att någon kompis i gruppen inte kan finska så växlar de till 

svenska, så att alla kan förstå. Helmi menar att en annan anledning till kodväxling är att 

barnen fått erfara ordet eller begreppet på ett språk och inte vet vad motsvarigheten till 

det är på ett annat språk.  

 

Ja, de har fått liksom... erfara det på nåt sätt på svenska. Och så vill de förklara det, och 

så försöker jag bara liksom säga ”Ja just det, du har sett Huurteinen, filmen.” (Helmi)  

 

Hon tror att barnen då kan försöka direktöversätta, exempelvis från svenska till finska, 

men att detta märks de gånger det inte fungerar fullt ut. Det kan till exempel handla om 

att barnen talar på finska på ett sätt som följer svensk grammatik och att det således inte 

blir riktigt rätt på finska. Delia berättar att kodväxling är vanligt i situationer då barnen 

blir känslomässigt påverkade.  

 

Men på de äldre barnen så ser man just den här frustrationen, när man ska få ut och 

berätta och förklara nånting, att då är det lättare att man tar liksom de ord som man först 
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kommer på liksom. Istället för att tänka liksom ”Vad hette det?” Ja, det är ganska 

naturligt. (Delia)  

 

Hon förklarar kodväxlingen med att barnen vill uttrycka sina känslor omedelbart när de 

blir arga eller ledsna, utan att först behöva fundera över hur det sägs på ett annat språk. 

Hon nämner även att de på avdelningen har ett barn som hon tycker kodväxlar mer än 

de andra. Hen talar ett främmande språk med föräldrarna, talar svenska i förskolan, där 

hen samtidigt får höra finska, samt har kunskaper i engelska eftersom föräldrarna talar 

detta i umgängeskretsen. Delias upplevelse är att barnet blandar ihop språken och att 

hen skiftar mer i språket än de andra barnen på avdelningen. Samtidigt menar Delia att 

detta beteende kan ha med individuella skillnader att göra, att språkutvecklingen också 

skiljer sig från person till person.  

 Metoder för att gynna tvåspråkighet 

Både Helmi och Delia ser kodväxling som något som brukar växa bort. Att hela tiden 

växla mellan språk menar Delia kan vara en del av barns språkutveckling och är i så fall 

en övergående fas. Ett vanligt sätt för att bemöta kodväxlingen är att upprepa de 

svenska ord barnen använder, fast på finska istället. Därefter svarar Delia på barnets 

inspel i samtalet och fortsätter samtalet, alltigenom på finska. I likhet med Delia berättar 

Helmi att hon ibland kan upprepa det svenska ordet genom att säga hela meningen på 

finskt vis. De har också lagt märke till att barnen brukar börja använda det finska ordet 

efter ett tag när de börjar känna sig trygga med det, efter att pedagogerna har repeterat 

det flera gånger. En annan central metod för att hjälpa barnen att lära sig nya ord är 

enligt Delia att ständigt och jämt använda språket. Genom att hela tiden prata med 

barnen, i aktiviteter såväl som i rutinsituationer, sätts det ord på allt i deras omgivning. 

Detta bygger ut deras vokabulär och stärker deras språk, vilket hon menar gör 

förhållningssättet eftersträvansvärt i arbete med alla flerspråkiga barn. Svenskan verkar 

däremot enligt Helmi vara tillräckligt stark utan att förskolan behöver arbeta med att 

stärka den.  

 

Och vi ser nu att de, att svenskan liksom, att de pratar mer och mer svenska, (…) alltså 

det är ju ingenting vi behöver stärka. Den är stark nog som den är. (…) Så att det... hos 

oss är det nästan så att vi får liksom (…) uppmuntra barnen att försöka behålla det här 

finska språket. (Helmi)  

 

Tvärtom upplever Helmi snarare att de på förskolan behöver uppmuntra barnen att 

behålla finskan. För att göra detta understryker både Helmi och Delia att de 

finskspråkiga pedagogerna på deras avdelningar hela tiden pratar finska med barnen, 

också utanför deras egen avdelning. När de deltar i aktiviteter på någon av förskolans 

andra svenskspråkiga avdelningar genomförs de naturligtvis på svenska, men om 

finskspråkiga pedagoger deltar talar dessa ändå finska med ”sina” barn.  
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Jag pratar bara, i princip bara finska med de här tio barnen som har valt det på grund av 

finska. (Delia)  

 

Delia berättar dock också att hon på hennes avdelning har barn som vuxit upp i 

svenskspråkiga hem, men som enligt föräldrarnas önskemål ändå ska ta del av den 

finskspråkiga verksamheten på förskolan. Till en början hade Delia talat finska med 

dem, men bytte sedan till svenska eftersom hon upplevde att det blev svårt att skapa en 

relation med dem när de inte förstod varandra. Efter en tid, när barnen hade börjat känna 

sig trygga och lärt sig en del finska, började hon att prata nästan bara finska med dessa 

barn också. Ibland när hon ser att barnen ändå inte riktigt förstår kan hon dock säga det 

på svenska också.  

 

Helmi tror inte det påverkar nämnvärt att de svenska pedagogerna inte förstår när de 

finskspråkiga barnen pratar med dem på finska, så länge som pedagogerna är 

intresserade av vad barnen säger och försöker ta reda på det. Pedagogerna på den delvis 

finska avdelningen har dock tillsammans beslutat att ibland stanna inne med de 

finskspråkiga barnen när de andra går ut, för att kunna prata bara finska. Vid lunchen 

delar de likadant upp barnen, så att finskspråkiga barn sitter vid samma bord. På så sätt 

menar Delia att ”rena” språksituationer skapas, där endast finska talas och förstärks. 

Annars tror Helmi att det går att komma långt med att ta sig tid till att lyssna och till att 

uppmuntra barnen att prata, liksom en positiv attityd till flerspråkighet generellt.  

 

Det är ju viktigt att uppmuntra, uppmuntra barnen och verkligen ta tid att lyssna, och 

att... också viktigt att man ser flerspråkighet som nåt positivt. Som en tillgång, som att 

det är nåt positivt. (Helmi)  

 

På Delias delvist finskspråkiga avdelning finns flera barn med ytterligare andra 

modersmål, vilka pedagogerna försöker inkludera och göra till en tillgång. Barnens 

föräldrar har tillfrågats att bidra med ord för frukter, siffror och färger på modersmålet, 

vilka sedan har använts i verksamheten.  

 

Helmi berättar att innan finskan blev nationellt minoritetsspråk och kommunen blev 

förvaltningsområde hade den finska förskolan inte något stöd alls. De fick klara sig 

själva, göra studiebesök och förkovra sig i litteratur på egen hand. Med de rådande 

omständigheterna idag har dock förskolan fått statliga medel för att stötta det finska 

minoritetsspråket. Med finsk litteratur, musik och andra konstarter menar Helmi att 

förskolebarnens språkutveckling i finska kommer att gynnas. Även fast det har blivit 

mycket bättre tycker hon dock att stödet i samhället fortfarande är ganska svagt:  

 

Om vi till exempel tänker på biblioteket. Där finns ju liksom en hylla finska böcker, 

kanske två hyllor (skratt). Men alltså, man tänker hela biblioteket är ju full av svenska 

böcker, så finns det liksom två hyllor finska böcker. Att, vad är det för stöd liksom? 

(Helmi)  
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Delia tror att det skulle bli lättare att stimulera barnens språkutveckling om den finska 

kompetensen samlades på en helfinsk avdelning. Därför hoppas hon att de två 

finskspråkiga avdelningarna på förskolan som för nuvarande är belägna långt ifrån 

varandra i framtiden kommer att kunna vara närmare varandra, eller helst av allt kunna 

samlas på samma avdelning. Med äldre och yngre barn samlade tillsammans menar hon 

att mesta möjliga finska stimulans skulle kunna uppnås. Även Helmi berättar att hon 

skulle vilja jobba mer metodiskt med att stödja barnens språkutveckling i finska. 

Samtidigt lyfter hon ändå fram att det de gör faktiskt påverkar barnen och hjälper dem 

att behålla och utveckla sin finska.  
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 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet i ljuset av de teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning som redogjorts för i avsnitt 2.2 samt 2.3. Studiens resultat överensstämmer i 

många delar med tidigare forskning, samtidigt som nya perspektiv framkommer. 

Kapitlet struktureras efter studiens frågeställningar, för att tydliggöra vad som 

framkommit och för att underlätta diskussionen av analysen i nästa kapitel.  

 Hur kodväxling påverkar finskspråkiga barns språkutveckling 

Här beskrivs hur kodväxling ökar möjligheterna att uttrycka sig, hur en stabil 

tvåspråkighet ger en trygg identitet, samt andra positiva konsekvenser av tvåspråkighet. 

Avslutningsvis behandlas några utmaningar med tvåspråkighet i ett samhälle med 

enspråkighet som norm.  

 Kodväxling ger frihet att uttrycka sig 

Helmi tycker det är kreativt av barnen att kodväxla till svenska när det är något ord de 

saknar på finska. Att språkresurserna, samt hur dessa praktiseras, anpassas och 

förändras på nytt i varje social interaktion menar Kolu (2017, 19) är kännetecknande för 

translanguaging. Barnen omskapar oupphörligen sitt språk, i varje interaktion, vilket 

kräver viss kreativitet. Helmi lyfter också fram att barnen utgår från de språkresurser de 

har och talar utifrån det, vilket är vad translanguaging handlar om (Kolu 2017, 88). 

Eftersom barnen kan göra sig förstådda på både finska och svenska i interaktion med 

pedagogerna praktiserar de i hög utsträckning translanguaging, vilket enligt Kolu (2017, 

88) medför att de kan uttrycka känslor och åsikter på ett flexibelt sätt. Båda 

informanterna nämner barnens möjlighet att uttrycka sig som en viktig fördel med att 

kodväxla.  

 Trygghet i tvåspråkighet ger trygg identitet 

Delia berättar att många föräldrar väljer den finska förskolan för att deras barn ska få ett 

finskspråkigt sammanhang att utveckla sin finska och finskspråkiga identitet i. Enligt 

Lainio (1999, 186) har barnens utveckling i modersmålet stor betydelse på många plan. 

Om barnet inte kan föräldrarnas språk försvåras kommunikationen om barnets 

livssituation och djupa samtal, vilket kan leda till sociala problem. Såväl Helmi som 

Lainio (1999, 186) lyfter fram språket och kulturen som viktiga aspekter av en trygg 

identitet och Lainio (1999, 184) hävdar dessutom att minoritetsgruppers barn integreras 

både tryggast och effektivast genom att stödja minoritetens kultur och språk.  

 

Helmi berättar att den finska förskolan inte hade något stöd alls innan finskan blev 

nationellt minoritetsspråk och kommunen blev ett av dess förvaltningsområden, men att 

de numera får statliga medel för att köpa finsk litteratur, musik och andra konstarter. 

Lainio (1999, 184) hävdar att undervisning med en inledningsvis proportionellt större 

del på modersmålet är fördelaktigt även för språkutvecklingen på skolans 
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undervisningsspråk. Detta talar för att de statliga medlen dels kommer att gynna barnens 

språkutveckling i finska, som Helmi tror, men även deras språkutveckling i svenska. 

Vidare menar Lainio (1999, 186) att det outsagda meddelandet till personer som inte får 

möjlighet att lära sig sitt modersmål är att de inte är viktiga. I detta fall med det finska 

minoritetsspråket lär mottagarna av de statliga medlen istället uppfatta ett motsatt 

budskap, med betydelsen att de är värdefulla.  

 Positiva konsekvenser av tvåspråkighet 

Genom att kodväxla till svenska berättar Helmi att barnen på hennes avdelning kan lära 

sig ord på finska. Det kan vara så att barnen upplever ord på svenska och sedan inte vet 

vilket ord det motsvaras av på finska. Att kodväxla till ett annat språk för att fylla en 

lucka i sin vokabulär är enligt Berglund (2008, 209) en sedan länge erkänd orsak till 

kodväxling. Delia tror inte att det är någon nackdel att kunna många språk, med tanke 

på den globaliserade värld vi lever i. Även Palojärvi, Palviainen och Mård-Miettinen 

(2016, 52) lyfter att utveckling av ett språk kan föra med sig fler fördelar, såsom att den 

språkliga medvetenheten utvecklas och att intresset för att lära sig, förstå och använda 

andra språk generellt ökar. Även om barnens språkanvändande senare kommer att 

domineras av det svenska språket menar Delia att de ändå har kvar den finska grunden, 

vilket hon menar är en orsak till barnens föräldrars val av placering. Också Huss (2016, 

70) framhåller fördelen med att lägga en grund i ett språk, eftersom det alltid går att 

fortsätta utvecklingen av språket senare.  

 

Enligt Delia är det vanligt att barnen kodväxlar när de blir känslomässigt påverkade och 

att de då använder de ord som de först kommer på. Hon menar att barnen vill uttrycka 

sig omedelbart när de är arga eller ledsna, utan att behöva fundera över hur det sägs på 

ett annat språk. Även Berglund (2008, 209) menar att en orsak till kodväxling kan vara 

att ord från andra språk än samtalsspråket ligger närmare till hands. Kolu (2017, 88) 

påpekar att kodväxling också används eftersom vissa ord ger de rätta associationerna 

och kanske inte går att översätta till samtalsspråket. Palojärvi et al. (2016, 27–28) 

framhåller i boken På finska och svenska – Tvåspråkig pedagogik i daghem och 

förskola att barnens modersmål ska användas omväxlande med det främmande språket, 

liksom barnen på Delias avdelning får göra. Då barnen tillåts att växla känner de 

trygghet i att de kan göra sig förstådda, vilket är viktigt för språkutvecklingen.  

 Utmaningar med tvåspråkighet 

Delia upplever att tvåspråkiga barn ofta väntar lite längre med att börja prata, vilket 

även Lainio (1999, 184) och Skolverket (2013, 23) uppmärksammar. Skolverket 

påpekar dock att den långsammare språkutveckling som tvåspråkiga kan uppvisa ändå 

ligger inom den naturliga variation som även enspråkiga barn visar.  

 

Helmi upplever att barnens svenska är tillräckligt stark som den är och att de på 

förskolan snarare behöver arbeta med att uppmuntra barnen att behålla sin finska. Detta 
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förhållningssätt hävdar Rontu (2005, 271) är riskfritt, eftersom majoritetsspråket 

svenska ändå har så stark ställning i samhället. Tillåts inte minoritetsspråket, i det här 

fallet finska, ta plats i miljöer som domineras av majoritetsspråket, så riskerar det att 

trängas undan (Palviainen & Mård-Miettinen 2016, 57). Språk kan trängas undan 

genom att det gradvis förlorar användningsområden, även kallat funktionsdomäner 

(Hyltenstam 1999, 210). Ju färre funktionsdomäner, desto mindre används språket, 

vilket medför att språket förlorar vokabulär och uttryck för dessa sammanhang. De 

finskspråkiga pedagogerna på Delias avdelning har samlat alla finskspråkiga barn vid 

egna bord vid lunch och stannar ibland inne med dessa när de andra går ut, för att ge 

finskan plats och för att effektivare kunna förstärka de finskspråkiga barnen och deras 

finska.  

 

På både Delias och Helmis avdelning är barnen solidariska i sitt val av språk och pratar 

väljer att prata svenska om de märker att någon lekkompis inte kan finska. Enligt 

Berglund (2008, 209) är tvåspråkiga barn mycket medvetna om sin språkanvändning 

och anpassar ofta sitt språkval så att det ska passa dem de interagerar med. Delia tror 

därför att en samlad finsk kompetens på en helfinsk avdelning skulle vara positivt för 

barnens språkutveckling och hoppas att de två finskspråkiga avdelningarna på förskolan 

i framtiden kommer att kunna samlas på samma avdelning.  

 Vad det innebär för språkutvecklingen när kodväxling inte finns 

som alternativ 

Här avhandlas vilka följder det får att tvåspråkiga individer lär sig att välja språk utifrån 

samtalspartner, samt vilken betydelse kodväxling har för en trygg språklig situation.  

 Barnen lär sig att välja språk utifrån samtalspartner 

Helmi berättar att det händer att finskspråkiga barn börjar prata med svenskspråkiga 

pedagoger på finska, och att de då får byta till svenska, men att barnen med tiden lär sig 

vilka språk som fungerar med olika personer. Eftersom de enspråkigt svensktalande 

pedagogerna inte förstår de tvåspråkiga barnens finska uttryck blir barnen tvungna att 

begränsa användningen av sina språkliga resurser till de enspråkiga (Otheguy et al. 

2015, 297). Delia berättar likadant att ett- och tvååringarna på hennes avdelning 

anpassar sitt språkval till vem de pratar med. Detta innebär att barnen hela tiden 

anstränger sig för att övervaka vilka ord de använder så att de ska kunna interagera 

smidigt, vilket enligt Kolu (2017, 19) med tiden kan utvecklas till en användbar 

förmåga att kunna fokusera.  

 

En av ettåringarna på den delvis finska avdelningen använder finska i interaktion med 

Delia, oavsett vilket språk Delia väljer att tilltala denne med. Rontu (2005, 273) menar 

att personer ofta fortsätter att förknippas med det språk som relationen etablerades på, 

även om andra språk växer sig starkare i andra sammanhang. Detta händer lätt, eftersom 
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minoritetsspråk ofta kommer efter i utvecklingen jämfört med majoritetsspråket hos 

tvåspråkiga (Berglund 2008, 75). Berglund, liksom Rontu (2005, 284), menar att barn 

lär sig de språk som personer viktiga för dem talar. Om barnet inte känner behov av 

språket kommer utvecklingen i detta att stanna upp (Rontu 2005, 272).  

 Betydelsen av trygghet för språkutveckling 

På den delvis finska avdelningen finns ett barn som Delia tycker blandar ihop språken 

och skiftar mer i språket än de andra barnen på avdelningen. Barnet talar ett främmande 

språk med föräldrarna, talar svenska i förskolan, där hen samtidigt får höra finska, samt 

har kunskaper i engelska eftersom föräldrarna talar detta i umgängeskretsen. Berglund 

(2008, 101) hävdar att tvåspråkiga barn ibland kan blanda språk, utan att vara medvetna 

om att de har använt olika språk, men att detta ofta bara är en övergående obalans 

språken emellan. Delia menar att även själva kodväxlingen utgör en övergående fas i 

språkutvecklingen, vilket dock Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 55) hävdar 

motsatsen till. De menar att kodväxling förekommer naturligt hos tvåspråkiga och att 

val av språk beror på användningsområdet.  

 

Något av det viktigaste i arbetet med flerspråkiga barn är enligt Helmi att de känner att 

de kan göra sig förstådda. Hon uppmanar till eftertanke: ”Du kan ju tänka på det själv, 

du går till, ja, bor i nåt land och så försöker [du] prata med folk och ingen förstår vad du 

säger. Det är ju jättetråkigt.” Palojärvi et al. (2016, 27–28) skriver i boken På finska och 

svenska – Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola att känslan av trygghet i att 

förstå och bli förstådd är viktig för att skapa en positiv inställning till språk. De menar 

att barnens modersmål därför bör användas omväxlande med det främmande språket, 

precis som Delia gjorde med de svenskspråkiga barnen på hennes delvis finska 

avdelning, när de skulle lära sig finska.  

 Hur omgivning och attityder påverkar benägenheten till 

kodväxling 

Här beskrivs hur benägenheten till kodväxling påverkas beroende på om tvåspråkighet 

ses som en tillgång eller om kodväxling ses som ett icke-önskvärt beteende. Vidare 

behandlas hur det finska minoritetsspråket påverkas av det svenska majoritetsspråket. 

Avslutningsvis beskrivs hur kodväxling bemöts av informanterna, vilken betydelse det 

får, samt hur samhälleliga normer påverkar individens språkanvändning.  

 Tvåspråkighet som tillgång 

Helmi och Delia uppfattar inte kodväxling som något negativt, utan ser det snarare som 

en möjlighet för barnen att använda alla sina språkliga resurser. Detta förhållningssätt 

liknar forskningen kring translanguaging som beskrivs i avsnittet om teoretiska 

perspektiv (se 2.2). I avsnittet beskrivs tvåspråkigas användande av samtliga sina 

språkresurser som eftersträvansvärt, samtidigt som Otheguy et al. (2015, 297) 
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framhåller problematiken med att tvåspråkigas språkresurser begränsas i enspråkiga 

sammanhang. En viktig faktor för barns språkutveckling återfinns i de närmaste 

relationerna, såsom i familjen och förskoleverksamheten, vilka bör vara präglade av 

positiv attityd till språkanvändning (Berglund 2008, 82; Rontu 2005, 288; Skolverket 

2013, 23). Också Helmi betonar vikten av en positiv attityd till flerspråkighet, och tror 

att det går att komma långt genom att ta sig tid att lyssna och att uppmuntra barnen att 

prata. På den delvis finska avdelningen finns flera barn med annat modersmål än finska 

och svenska, vilket Delia och hennes kollegor har försökt tillvarata genom att fråga 

barnens föräldrar om vardagliga ord och sedan använda dessa i verksamheten.  

 Kodväxling som icke-önskvärt beteende 

Enligt Delia lär sig barnen snabbt vilka språk som barn och vuxna på förskolan talar och 

hon tycker de är mycket duktiga på att vara konsekventa i sitt språkanvändande, utan att 

blanda språken så mycket. Betoningen av det duktiga i att vara konsekvent i sitt 

språkbruk indikerar att hon inte tycker att det är önskvärt att blanda språk. Som Park 

(2013, 283) skriver har kodväxling och språkblandning länge getts negativa 

konnotationer och enligt Kolu (2017, 16) har det ansetts kunna leda till att tvåspråkiga 

individer inte lär sig något språk fullt ut. Forskning har dock kunnat visa att detta inte 

stämmer, samt att tvåspråkighet tvärtom är förenligt med god språkutveckling i båda 

språken (Lainio 1999, 184). Båda informanterna har uppfattningen att barnen skiljer 

språken åt och kodväxlar allt mindre, ju starkare och tryggare de blir i språken. Att 

barnen efterhand kodväxlar allt mindre kan bero på att de lärt sig skilja språken åt, 

vilket Skolverket (2013, 30) skriver att barn är förmögna till redan före tre års ålder. Det 

är dock även vanligt att barn anpassar sitt språk till samtalspartnern (Berglund 2008, 

209; Kolu 2017, 87) och hur denne reagerar på detta (Rontu 2005, 282).  

 Svenskans dominans tränger undan finskan 

Helmi är av uppfattningen att svenskan håller på att ta över, vilket även Delia ger 

uttryck för. Enligt Delia har föräldrar berättat att deras barn på kort tid har bytt från 

finska till svenska och sedan vägrat tala finska hemma. Detta menar Hyltenstam och 

Stroud (1991, 67) riskerar att hända eftersom svenskan i Sverige har högre status än 

andra språk och att talare av minoritetsspråk därför byter till majoritetsspråket, på 

bekostnad av minoritetsspråket. Även Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 57) hävdar 

att minoritetsspråk riskerar att trängas undan om det inte ges tillräcklig stimulans. Enligt 

Hyltenstam (1999, 210) behöver dock kodväxling inte vara ett tecken på att ett byte av 

språk är att vänta, utan kan även praktiseras mellan två stabila språk.  

 Hur kodväxling bemöts av pedagogerna 

När barnen kodväxlar till svenska brukar Helmi ibland förmedla den finska 

översättningen till ordet genom att upprepa hela meningen på finskt vis. Berglund 

(2008, 75) hävdar att tvåspråkighet, liksom enspråkighet, tillägnas på detta sätt, genom 

en undermedveten process i sammanhang med fokus på kommunikation, interaktion och 
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betydelseförhandling. Direktöversättning undviks därmed, vilket också Palojärvi et al. 

(2016, 27–28) rekommenderar att undvika i boken På finska och svenska – Tvåspråkig 

pedagogik i daghem och förskola. Istället förordar Palojärvi et al. att språken alltid 

används kopplade till aktiviteter eller rutinsituationer i förskolan, vilket Delia berättar är 

en viktig del av deras pedagogik på avdelningen. Hon menar att de ständigt pratar med 

barnen för att sätta ord på allt i omgivningen och för att stimulera barnens 

språkanvändande.  

 

Både Helmi och Delia uppfattar kodväxling som en övergående fas i tvåspråkiga barns 

språkutveckling som brukar växa bort, varför de inte heller fäster så stor vikt vid att 

barnen kodväxlar. I forskningen kring translanguaging anses däremot kodväxling vara 

en del av tvåspråkiga individers språkanvändning, men att deras lingvistiska repertoar 

begränsas av socialt och politiskt definierade ramar (Otheguy et al. 2015, 281). Även 

Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 55) framhåller kodväxling som en naturlig del av 

tvåspråkighet, där användningsområdet avgör språkvalet. Den tvåspråkiga individen 

väljer dock inte fritt, utan styrs av samhälleliga normer kring språkanvändning (Kolu 

2017, 54; Lainio 1999, 147). För att accepteras i det svenska samhället krävs en perfekt 

svenska utan inblandning av andra språk, vilket tvåspråkiga måste anpassa sig till för att 

inte hållas utanför majoritetssamhället.  
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 Slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras vilka slutsatser som kan dras utifrån studiens 

resultat i relation till frågeställningarna, samt om studiens syfte blivit uppfyllt. Vidare 

problematiseras perspektiv som framkommit på bemötandet av barns kodväxling, 

betydelsen för minoritetsspråk av samhälleligt stöd och hur samtalspartnern påverkar 

barns språkbruk. Vidare lyfts tankar om hur den enspråkiga normen i det svenska 

samhället ska kunna utmanas och vad en förskoleverksamhet kan göra för barns 

språkutveckling. Avslutningsvis diskuteras studiens metod och förslag ges på områden 

för fortsatt forskning.  

 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om kodväxling på 

en finskspråkig förskola i Sverige, för att få perspektiv på hur förskolebarn med finska 

som modersmål kan stödjas i sin språkutveckling i finska. De frågeställningar som har 

sökts svar till var:  

 

• På vilka sätt påverkar kodväxling språkutvecklingen hos finskspråkiga barn?  

• Vad innebär det för språkutvecklingen när kodväxling inte finns som alternativ?  

• Hur påverkar omgivning och attityder benägenheten till kodväxling?  

 

Resultatet och analysen av detta visar att kodväxling påverkar språkutvecklingen genom 

att möjligheterna till att uttrycka sig ökar, samt att en välutvecklad tvåspråkighet ger en 

trygg identitet och därmed bättre förutsättningar för utveckling generellt. Det 

framkommer att positiva konsekvenser för språkutvecklingen följer med tvåspråkighet, 

men även att vissa utmaningar uppstår till följd av att en enspråkig norm råder i det 

svenska samhället. Språkutvecklingen påverkas också av att tvåspråkiga individer lär 

sig att välja språk utifrån samtalspartner, samt av situationer då anpassning inte är 

möjlig och de inte kan göra sig förstådda. En avgörande faktor för benägenhet till 

kodväxling utgörs av andras inställning till tvåspråkighet och om det ses som en tillgång 

eller om kodväxling ses som ett icke-önskvärt beteende. Andra faktorer är vilken plats 

det finska minoritetsspråket får i förhållande till det svenska majoritetsspråket, vilket 

bemötande kodväxling får, samt samhälleliga normer kring språkanvändning.  

 

Studiens bidrag till den samlade forskningen utgörs av en inblick i två verksamheter på 

en finsk förskola i Sverige, vilka båda hade som målsättning att stimulera barns 

finskspråkighet. Resultatet i studien ger en bild av hur pedagogerna på förskolan arbetar 

för att stödja barnens språkutveckling i finska, vilket därför får anses uppfylla det för 

studien uppsatta syftet.  
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 Diskussion 

Delia hoppas att förskolan i framtiden ska kunna samla alla finskspråkiga barn på 

samma avdelning, så att stimulansen av det finska språket ska maximeras. Under tiden 

försöker hon och hennes kollegor på den delvis finska avdelningen skapa sammanhang 

där bara finska talas. Detta kan vara anledningen till att barnens förmåga att välja ett 

språk och sedan konsekvent hålla sig till detta i ett samtal värderas mycket högt av 

henne. Omvänt tyder dock hennes inställning på att hon inte tycker att kodväxling är 

önskvärt. Också synen på kodväxling som en del av en övergående fas som brukar växa 

bort indikerar en negativ inställning till att blanda språk. Ändå uppger Delia att hon inte 

uppfattar kodväxling som något negativt, utan snarare ser det som en möjlighet för 

barnen att använda alla sina språkliga resurser, helt i linje med teorierna kring 

translanguaging (Otheguy et al. 2015, 281). Här tycks det alltså finnas en dubbelhet, där 

den intervjuade pedagogen verkar hysa misstro till kodväxling, även fast hon arbetar på 

en finskspråkig förskola och själv säger sig ha en positiv attityd till att barnen blandar 

språk. Eftersom kodväxling under lång tid har getts negativa konnotationer (Park 2013, 

283) gissar jag att detta förhållningssätt under vanans makt kan dröja sig kvar i 

människors undermedvetna, och därmed utgöra en förklaring till det dubbla budskapet. 

En annan förklaring kan vara att Delia befarar att finskan är hotad och att den, som 

Palviainen och Mård-Miettinen (2016, 57) beskriver det, riskerar att trängas undan om 

den inte tillåts ta plats i miljöer som domineras av det svenska majoritetsspråket. 

Oavsett vilken orsak det har tror jag det är viktigt att varje pedagog som arbetar med 

tvåspråkiga barns språkutveckling får möjlighet att reflektera över hur de betraktar 

barnens språkanvändande.  

 

Många föräldrar till barnen på den finska förskolan har enligt Delia berättat att de valde 

att placera barnen där med tanken att deras barn skulle få ett finskspråkigt sammanhang 

för att utveckla sin finska. Både Helmi och Lainio (1999, 186) menar att utveckling i 

modersmålet har stor betydelse bland annat för identiteten. Innan finskan blev nationellt 

minoritetsspråk och kommunen blev ett av dess förvaltningsområden hade finsk 

verksamhet, som den finska förskolan, inget statligt stöd alls. Lainio (1999, 186) menar 

att det indirekta meddelandet till finskspråkiga, och talare av andra språk i samma 

situation, blir att de inte är viktiga. Helmi berättar dock att de numera får statliga medel 

att köpa bland annat litteratur för, vilket utgör ett helt annat meddelande till mottagarna. 

Kanske kommer även den förändrade inställningen i sig att bidra till ett bättre läge för 

finskan, då statliga medel innebär att området prioriteras. Detta bör också innebära att 

språkets status höjs, vilket i sig kan förbättra omständigheterna för finskspråkiga.  

 

I resultatet framkommer att barnen snabbt lär sig vara konsekventa i språket och alltså 

bara använda ett språk i taget. Detta kan bero på att de lärt sig skilja språken åt, men 

Skolverket (2013, 30) hävdar också att redan treåringar klarar av detta. En annan trolig 

förklaring till det separata språkanvändandet är att barn anpassar sitt språk till hur 

samtalspartnern reagerar på detta (Rontu 2005, 282). Om samtalspartnern är enspråkig 
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eller, som i pedagogernas fall, önskar föra konversationen uteslutande på ett språk, så 

kommer barnen med stor sannolikhet att försöka rätta sig efter detta (Berglund 2008, 

209; Kolu 2017, 87). Barnen anpassar sitt språkbruk efter de sociala reglerna, vilket 

betyder att barnens språkliga resurser begränsas till detta enda språk som 

överensstämmer med samtalspartnerns preferenser och att resten av barnens språkliga 

repertoar i detta fall blir obrukbar. Situationer som denna är exempel på när 

translanguaging (Otheguy et al. 2015, 281) inte är möjligt, vilket jag tror är vanligt i det 

enspråkigt präglade svenska samhället.  

 

Helmi tycker att biblioteket är en plats där det tydligt märks att det svenska samhället är 

enspråkigt. Även om situationen generellt har blivit bättre sedan finskan blev nationellt 

minoritetsspråk finns på biblioteket bara en eller två hyllor med finska böcker. Den 

enspråkiga normen i Sverige passar tvåspråkiga dåligt även på andra sätt, eftersom den 

förutsätter ett språkbruk utan inblandning av andra språk, vilket i sin tur utestänger 

tvåspråkiga från majoritetssamhället (Kolu 2017, 54; Lainio 1999, 147). Jag tycker 

därför att mycket verkar handla om att den enspråkiga normen behöver ersättas med en 

ny, mer tillåtande språknorm. Enligt det perspektiv translanguaging öppnar upp har alla 

människor, även enspråkiga, olika uppsättningar språkliga resurser och språkpraktiker, 

vilket den språkliga normen måste bli mer tillåtande för. I den tvåspråkiga pedagogiken 

med kodväxling som Palojärvi et al. (2016, 27–28) beskriver i boken På finska och 

svenska – Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola kan pedagogen enligt Huss 

(2016, 69) bli en tvåspråkig förebild för barnen, vilket utmanar den samhälleliga 

enspråkiga normen och ger ett generösare alternativ till språkbruk.  

 

I inledningen till denna uppsats frågar jag mig själv om en person som lärt sig finska 

som vuxen kan stötta barn med finska som modersmål i deras språkutveckling i detta, 

till exempel genom att ibland tala finska med barnen. Palviainen och Mård-Miettinen 

(2016, 57) skriver dock att en förskoleverksamhet med målsättningen att stödja ett 

minoritetsspråk i en annars majoritetsspråkig miljö bör bedriva sin verksamhet till så 

stor del som möjligt på minoritetsspråket, eftersom majoritetsspråket annars riskerar att 

tränga undan detta. I studiens resultat framkommer det att informanterna upplever att 

detta håller på att ske. Anledningen är enligt Hyltenstam och Stroud (1991, 67) att det 

svenska majoritetsspråket har högre status än andra språk i Sverige. Med detta som 

bakgrund kan jag tycka att min fundering i inledningen (se 1), att ibland tala finska med 

barnen, verkar otillräcklig.  

 

Sanningen kan dock vara helt annorlunda, med tanke på att Huss (2016, 70) menar att 

det alltid är en fördel att grundlägga ett språk, även om det efter ett tag används mindre 

frekvent. Med grunden lagd är det nämligen alltid lättare att återuppta språket. I 

resultatet framgår att Helmi önskar att de jobbade mer metodiskt med barnens 

språkutveckling, men att hon samtidigt lyfter fram att deras verksamhet faktiskt gör 

intryck på barnen som hjälper dem att utveckla sitt finska språk. I ljuset av detta får jag 
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uppfattningen att lite stimulans av språk ändå är bättre än ingen. Rontu (2005, 271) 

menar därtill att minoritetsspråk utan risk kan tillåtas ta plats, eftersom majoritets-

språket ändå står så starkt. Möjligheterna för den som lärt sig finska som vuxen att 

stimulera barns språkutveckling i finska tycks därför vad jag förstår att ligga öppna, så 

länge som fokus ligger på kommunikation och interaktion.  

 Metoddiskussion 

De halvstrukturerade intervjuer som användes i studien ställer stora krav på intervjuaren 

eftersom denne ska klara av att hålla intervjun till ämnet och samtidigt följa upp 

relevanta sidospår (Kihlström 2007, 47). Jag hade därför planerat in intervjuerna så att 

de inte skulle genomföras under samma dag, utan att jag skulle vara utvilad och alert 

inför båda. Innan intervjun med Delia hade jag dock arbetat halvdag och var därför inte 

så utvilad som planen var. Under intervjuns gång märkte jag ibland att jag tappade 

fokus, vilket kan ha påverkat hur intervjun förlöpte. Jag tror att det främst var min 

förmåga att hålla intervjun till ämnet som påverkades, men tyckte ändå efteråt att 

intervjun blev lyckad och att jag fick med mig en hel del material.  

 

Johansson och Svedner (2010, 35) menar att intervjuaren utan att veta om lätt kan 

påverka informanten genom de frågor som ställs. Sättet som frågorna ställs och hur de 

är formulerade kan signalera vilket svar intervjuaren önskar. Detta var jag medveten om 

och försökte aktivt utforma både frågeställningar och intervjufrågor så att de skulle ge 

ett neutralt och opartiskt intryck. Personligen hade jag en positiv inställning till 

kodväxling inför intervjuerna och försökte maskera detta för att kunna ha en neutral 

hållning, men jag fick ibland känslan av att den neutrala inställningen jag eftersträvade 

tenderade att påverka informanterna till en negativ attityd till kodväxling. Jag tror dock 

att detta i så fall har påverkat studiens resultat mycket liten utsträckning, eftersom 

intervjufrågorna i liten utsträckning handlade om värderingar kring kodväxling.  

 

Informanterna arbetade på olika avdelningar, men på samma förskola, vilket kan ha 

inneburit att de kan ha pratat med varandra om intervjun, eftersom intervjuerna 

genomfördes på olika dagar. Detta tror jag dock inte heller skulle ha någon större 

betydelse för resultatet, eftersom frågorna inte handlade om att svara rätt eller fel, utan 

om att dela med sig av sina egna personliga erfarenheter av tvåspråkighet och 

kodväxling.  

 

Studien har sina begränsningar eftersom kvalitativa intervjuer inte ger möjligheter till 

generaliseringar (Stukát 2011, 36). Det går alltså inte säga något om hur pedagoger i 

Sverige överlag tänker om kodväxling. Studiens styrka är istället att de djupet i de 

intervjuades svar som synliggör deras uppfattningar och värderingar. Dessa kan i sin tur 

utgöra ämnen för fortsatt forskning.  
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 Slutord 

Studien ger svar till de uppsatta frågeställningarna, men med detta uppkommer också 

nya frågor. Hur är det till exempel med finskan i Sverige? Är det som pedagogerna i 

studien upplever det att svenskan håller på att tränga undan den? Vilken effekt har de 

statliga medlen till det finska minoritetsspråket egentligen haft? Går det att märka 

skillnad på barnens språkbruk? Mest intressant av allt vore kanske att undersöka hur den 

enspråkiga normen skulle kunna förändras och vad det i så fall skulle innebära.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Ta med:  

Laddad inspelningsapparat  

Anteckningspapper och penna  

Intervjufrågor  

 

Förberedelser:  

Ställ mobilen på flightmode.  

Starta inspelningen.  

 

Syftet med intervjuerna:  

Fokus för intervjuerna ligger på hur finsk förskola i Sverige arbetar för att stödja 

språkutvecklingen hos förskolebarn med finska som modersmål. Frågorna kommer att 

kretsa kring hur du som pedagog tänker kring barnens språkutveckling och hur ni på er 

avdelning arbetar med detta.  

 

Intervjun beräknas ta:  

30 minuter.  

 

Frivillighet:  

Intervjun är helt frivillig, vilket innebär att du när som helst kan avbryta intervjun eller 

välja att inte svara på vissa frågor, om du så önskar.  

 

Dokumentation:  

Intervjun kommer dokumenteras med ljudinspelning och anteckningar.  

 

Intervjufrågor 

Fokus för den här intervjun är kodväxling, vilket handlar om det fenomen då en person 

under ett och samma samtal blandar olika språk. Hen växlar mellan olika koder. Det kan 

vara så att samtalet huvudsakligen förs på ett språk, men att en del ord eller uttryck 

framförs på ett annat språk.  

 

Bakgrundsfrågor 

  Hur länge har du jobbat på finsk förskola?  

  Vilken utbildning har du?  

  Har du någon särskild utbildning i pedagogik kring barns språkutveckling?  



 

 

  Hur stor är barngruppen på din avdelning?  

  Vilken ålder har barnen på din avdelning?  

  På vilket språk bedrivs verksamheten?  

  Känner du till begreppet kodväxling sen tidigare? Alltså att under ett och samma 

samtal växla mellan olika språk.  

  Har du lagt märke till kodväxling bland barnen på förskolan?  

 

Frågeställning 1. 

På vilka sätt påverkar kodväxling språkutvecklingen hos finskspråkiga barn? 

9. Vad tänker du kring situationer då tvåspråkiga barn växlar mellan språk när de 

pratar? 

10. Hur tror du kodväxling kan påverka barnens språkutveckling i finska?  

1. Ser du något positivt med det?  

2. Ser du några risker?  

11. Hur tror du barnens språkutveckling skulle påverkas om verksamheten skulle 

bedrivas på både finska och svenska?  

 

Frågeställning 2. 

Vad innebär det för språkutvecklingen när kodväxling inte finns som alternativ? 

 Finns det sammanhang på förskolan som är enbart finska? Hur påverkar 

enspråkigt finska sammanhang språkutvecklingen hos finskspråkiga barn?  

 Finns det sammanhang på förskolan där barnen inte kan göra sig förstådda på 

finska?  

1. Hur påverkar det deras språkutveckling i finska?  

 Är det tillåtet att blanda språk, att kodväxla, på förskolan?  

1. Varför/varför inte?  

 

Frågeställning 3. 

Hur påverkar omgivning och attityder benägenheten till kodväxling? 

15. I vilka situationer på förskolan förekommer kodväxling?  

1. Vilka platser?  

2. Vilka personer?  

16. Hur tänker du som personal på förskolan kring att kodväxling förekommer?  

 Hur arbetar ni på er avdelning kring kodväxling? 

 Hur påverkas barnens språkutveckling i finska av att de växer upp i ett samhälle 

där det dominerande språket är svenska och finska är ett minoritetsspråk?  

 

Är det något du känner att du skulle vilja tillägga?  

 

Tack för intervjun! 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej,  

 

Jag heter Johan Lingegård och studerar finska vid Umeå universitet. Denna termin 

skriver jag examensarbete för kandidatexamen i finska, om språkutvecklingen hos 

förskolebarn med finska som modersmål. Därför söker jag personer på finsk förskola 

som kan tänka sig att svara på några frågor inom detta område.  

 

Fokus för intervjuerna ligger på hur finsk förskola i Sverige arbetar för att stödja 

språkutvecklingen hos förskolebarn med finska som modersmål. Frågorna kommer att 

kretsa kring hur du som pedagog tänker kring barnens språkutveckling och hur ni på er 

avdelning arbetar med detta.  

 

Intervjun kommer att ta ungefär en halvtimme och dokumenteras med ljudupptagning. 

Så snart jag skrivit ner intervjumaterialet till text kommer jag att radera ljudfilen. Alla 

personuppgifter kommer jag att göra anonyma, så att ingen information kommer att 

kunna kopplas till någon person eller plats. Materialet från intervjun kommer endast att 

användas i detta arbete och förs därmed inte vidare.  

 

Deltagande i intervjun är helt frivilligt och det är även möjligt att avbryta intervjun eller 

välja att inte svara på vissa frågor.  

 

 

 

 

Om du kan tänka dig att delta i intervju vore jag mycket tacksam om du svarar på detta 

mejl så snart som möjligt.  

 

 

 

 

Hör av dig om det är något du funderar över!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Johan Lingegård  

0738 xx xx xx 

xxx@xxx.xxx 


