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Abstract: The aim of this master thesis is to investigate how parents’ in 

multilingual families perceive language learning and reading for 

young children, and how their practice of this can be understood 

in relation to their language situation and cultural background. 

This study focuses on the interaction between parents’ and 

young children in the light of the literacy practice. Important 

concepts such as early childhood literacy and family literacy 

have been used to study language, culture and literacy practice 

as phenomena that interact. The theoretical framework is a 

sociocultural perspective. Through qualitative interviews with 

seven parents’, it was found that multilingual families have a 

strong ambition for their children to learn all the languages 

spoken in the family. They also have a high ambition to read to 

their children. The ability to do so is not proportional the 

circumstances to give children a good start at an early age by 

consciously practicing language and reading to the child in the 

mother tongue. Lack of access to books in the mother tongue is 

one of the reasons. Some also prefer reading Swedish books in 

order to practice Swedish. Another reason is an ambivalent 

attitude to which order the languages in the family should be 

prioritized. Considering cultural aspects, the parents’ childhood 

memories of literacy practices from their background is linked 

to factors such as parents’ who are illiterate, lack of reading, but 

also rich oral storytelling traditions.  
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”Om det är sant att människan har sin tillvaros egentliga uppehållsort i språket, oavsett om hon vet 

detta eller inte, då kommer en erfarenhet som vi gör med språket att beröra oss i vårt väsens innersta 

fogning.”     

(Martin Heidegger ”Språkets väsen”, 1957-58)s.151.
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1. Inledning 
Sverige är idag ett mer mångkulturellt och flerspråkigt samhälle än det var för bara 

några decennier sedan. Människor som bor här bär med sig vanor och traditioner från 

olika kulturer och bakgrunder. Detta ställer krav på biblioteken att möta behoven hos 

nya målgrupper. När världen krymper måste biblioteken bli större, skriver Ingrid 

Atlestam och Randi Myre i inledningen till antologin Det mångspråkiga biblioteket- 

en nödvändig utopi.
1
 De skriver också att biblioteken behöver bli glokala, dvs. att de 

måste öppna sig för det globala men också vara en trygg plats i vardagen.
2
 Detta är ett 

inspirerande förslag för framtidens biblioteksutveckling. Det innebär att det behövs 

mer kunskap, både om omvärlden men också om det lokala sammanhanget där det 

globala numera finns. En viktig och växande målgrupp för biblioteken är de 

flerspråkiga familjerna vars barn kommer att växa upp här. Den här uppsatsen vill 

bidra till ny kunskap om flerspråkiga familjer med små barn.  

 

Folkbiblioteken har i uppdrag att arbeta läsfrämjande. Ett läsfrämjande projekt som 

funnits sedan slutet av 1970-talet är samarbetet med Barnhälsovården. En tradition i 

denna samverkan har varit att dela ut en gåvobok till nyfödda barn i samband med 

samtal kring språkutveckling på BVC.
3
 Tanken med gåvoboken är att den ska väcka 

ett intresse för språk- och lästräning med det lilla barnet och att familjerna ska 

introduceras till de resurser och aktiviteter som finns på biblioteket. Men 

undersökningar visar att det är svårt att nå ut med läsfrämjande verksamhet till de 

flerspråkiga familjerna. För familjer som inte varit så länge i Sverige kan BVC och 

gåvoboken ofta vara en länk till en första kontakt med biblioteket. I mitt arbete på 

mångspråkiga bibliotek möter jag dessa familjer och jag har känt ett behov av att få 

veta mer om vilka erfarenheter de har med sig kring läsning för små barn för att bättre 

kunna anpassa barnverksamheten till dem. Jag har också upplevt ett behov av mer 

kunskap om små barns språkinlärning i en flerspråkig kontext eftersom det på 

mångspråkiga bibliotek blir påtagligt att barnen där har en andra förutsättningar att 

                                                           
1
 Atlestam, Ingrid, Myhre, Randi, red. 2012, Det mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi. s. 7. 

2
 Ibid., s. 7. 

3
 Rydsjö, Kerstin 2012, Dags att höja ribban!?: en rapport om samverkan mellan barnhälsovård och 

bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling, s. 21. Se också resultat av enkät. Michnik, 

Katarina, Rydsjö, Kerstin 2012, Samarbete mellan bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige: 

kartläggning och nuläge.  http://www.regionhalland.se/sv/sidhuvud/bestall-ladda-

ner/regionbiblioteket/samarbete-mellan-bibliotek-och-bvcbarnhalsovard-i-sverige-kartlaggning-och-

nulage/ 

http://www.regionhalland.se/sv/sidhuvud/bestall-ladda-ner/regionbiblioteket/samarbete-mellan-bibliotek-och-bvcbarnhalsovard-i-sverige-kartlaggning-och-nulage/
http://www.regionhalland.se/sv/sidhuvud/bestall-ladda-ner/regionbiblioteket/samarbete-mellan-bibliotek-och-bvcbarnhalsovard-i-sverige-kartlaggning-och-nulage/
http://www.regionhalland.se/sv/sidhuvud/bestall-ladda-ner/regionbiblioteket/samarbete-mellan-bibliotek-och-bvcbarnhalsovard-i-sverige-kartlaggning-och-nulage/
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tillägna sig språk. 

 

I upptakten till den här undersökningen blev jag inspirerad av en aktuell rapport om 

samverkan mellan BVC och bibliotek av Kerstin Rydsjö, Dags att höja ribban!?: en 

rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- 

och litteracitetsutveckling. I samband med rapporten gjordes en enkätundersökning 

om bibliotekariernas syn på den här samverkan. En kommande undersökning ska 

handla om BVC-personalens perspektiv. Rapporten gjorde mig intresserad av det som 

lyftes fram om flerspråkighet. Jag blev också nyfiken på att titta närmare på de 

begrepp som användes i analyserna av läsvanor och språkutveckling, som early 

childhood literacy och family literacy.
4
 Jag fann att begreppen kunde vara användbara 

i min egen studie och att forskning som använder begreppen visar att de tidiga åren i 

ett barns språkutveckling kan vara avgörande för hur de senare i livet tillägnar sig 

kunskap. Jag såg också det finns behov av att ta fram mer specifik kunskap om de 

flerspråkiga familjerna med små barn som kan komma biblioteksutvecklingen till 

godo. Därför bestämde jag mig för att intervjua familjer ur den här målgruppen. 

Underlaget till intervjuerna bygger på frågor kring gåvoboken som delas ut i 

samarbete med BVC.   

 

1.1 Bakgrund och problemområde  

Litteraturförmedling är mindre problematisk där det finns en tydligt och homogen 

målgrupp. I Sverige har vi länge arbetat utifrån en sådan förutsättning. Vi har också 

en lång och unik tradition kring läsande för de allra minsta barnen. Här finns ett mer 

än hundraårigt utbud av barnlitteratur som utmärker sig med att ha just barnet i fokus. 

Det finns ett unikt utbud av böcker som är anpassade speciellt för de minsta barnen.
5
 

Detta är bra och något att värna om. Men för dem som i generationer har vuxit upp 

med detta har den kanske blivit så självklart att reflektioner över dess betydelse och 

hur det för den vidare uteblir. Sandra Smith, som är expert på små barns lärande 

skriver att ”när man lever i en viss kultur blir man i så hög grad en del av den att man 

ofta inte tänker på vad som gör oss till dem vi är inom denna kultur”.
6
 Det är inte 

förrän man av någon anledning flyttar ut ur sin kultur som man inser värdet av den. 

                                                           
4
 Rydsjö 2012, s. 14. 

5
 Dagens Nyheter, 2013-10-06, s. 2.   

6
 Smidt, Sandra 2010, Vygotskij och de små och yngre barns lärande, s. 67. 
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För mig som i mitt arbete möter människor med andra erfarenheter och traditioner 

kring barn, läsande och bibliotek kan detta också bli ett sorts uppvaknande. Min 

erfarenhet är att den traditionella litteraturförmedlingen fungerar dåligt i ett 

mångspråkigt sammanhang. I dagliga möten mellan olika kulturer uppstod frågor som 

berörde mina egna och bibliotekets barnbokstraditioner men också ett behov att få 

mer kunskap om andra traditioner kring detta. Jag behöver också för mitt arbete få 

kunskap om vad det innebär för läsandet i en flerspråkig familj.  

 

För att få tillgång till ett nytt land behöver man behärska språket. Att ta sig in en ny 

kultur sker i hög grad genom språket, samtidigt som det är viktigt att värna om den 

egna kulturen och det egna modersmålet. Många nyblivna föräldrar som kommit till 

Sverige möter det svenska språket och kulturen här kring läsande första gången på 

öppna förskolan. Här medverkar biblioteket med boktips och information om att läsa 

för små barn. Som nybliven förälder i ett nytt land kan detta säkert framstå som både 

spännande och främmande.  

 

Ur B&I- och biblioteksperspektiv är det här problemområdet intressant då det handlar 

om en viktig målgrupp för biblioteken. Många argument för detta finns att hämta i 

olika styrdokument. Ett viktigt sådant är FN:s barnkonvention. Enligt riksdagens 

beslut 2013 har de som arbetar med barn i kommuner och landsting en skyldighet att 

hjälpa barnen att utveckla sitt språk och att få kunskap om sina rättigheter.
 7

 Alla barn 

har enligt barnkonventionen rätt att få utveckla sina språk och på så sätt bli rustade för 

att delta i ett öppet och demokratiskt samhälle. Detta är speciellt viktigt ur 

flerspråkighetssynpunkt. Anna Gustafsson Chen, som arbetat flera år med 

barnbiblioteksarbete på Internationella biblioteket, säger att det finns en stor enighet 

idag inom flerspråkighetsforskningen om att det är viktigt att barn får en god 

möjlighet att utveckla det egna modersmålet eftersom det är en grundförutsättning för 

att lära sig och utveckla andra språk.
8
 Det är också kunskapsområden som ryms inom 

ramen för den nya bibliotekslagen, Ds 2012:13, där man specifikt understryker vikten 

av att främja barns språkutveckling och stimulera till läslust. Detta ligger i linje med 

det som sägs om flerspråkighet i samma lag: Biblioteken ska särskilt uppmärksamma 

                                                           
7
 Rydsjö 2012, s. 6.  

8
 Gustafsson Chen, Anna 2011, Utmaning och inspiration: mångspråkigt biblioteksarbete för barn och 

ungdomar, s. 12.  
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denna grupp och vara ”lyhörda inför personer med andra språk än svenska” och ”ta 

vara på gruppens egna synpunkter och önskemål”.
9
 Detta är en viktig del i arbetet att 

upprätthålla ett demokratiskt samhälle och som ligger till grund för bibliotekets 

ansvar. Samtidigt är lagen formulerad så att målgruppen ”barnen” och det 

”flerspråkiga” till synes kan vara olika ansvarsområden. Den här uppsatsen försöker 

sammanföra de båda uppdragen och visa att flerspråkighetsperspektivet behöver verka 

tydligare inom det område som arbetar med att stärka barnens språkutveckling. 

IFLA/UNESCOs mångkulturella biblioteksmanifest är också ett exempel som ger 

också tyngd åt argumenten och som specifikt lyfter fram bibliotekens roll som 

”främjare och bevarare av kulturell och språklig mångfald”.
10

 

 

Rydsjös rapport om samarbetet mellan bibliotek och barnhälsovård visar att det lilla 

barnets språkutveckling också har att göra med det som händer senare i skolåldern. 

Rapporten lyfter fram internationella undersökningar, PISA 2009 och PIRLS 2006, 

som visar att Sverige numera ligger långt ner på skalan av vad som omfattar en 

likvärdig skola.
11

 Den senaste PISA-undersökningen 2012 visar på än mer 

alarmerande resultat.
12

 En annan kartläggning som Rädda Barnen har gjort som visar 

att barn med utländsk bakgrund är speciellt utsatta. Rydsjö menar att det finns 

anledning att diskutera bibliotekets inkluderande uppdrag i sammanhanget.
13

  

 

Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen, SOU 2012:65, bör också 

nämnas i sammanhanget. Utredningen visar på liknande resultat som ovan, att 

läsfärdigheten hos unga har minskat påtagligt de sista tio åren och att det fortfarande 

finns stora skillnader i läsfärdighet mellan olika socioekonomiska grupper.
14

 Mot 

bakgrund av denna föreslår de initiativet Ett läslyft för Sverige med det övergripande 

målet att ”alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha god läsfärdighet 

och tillgång till litteratur”.
15

 För att nå dit krävs krafttag. Det behövs, som de nämner, 

mer konkreta förslag på hur folkbiblioteken kan arbeta läs- och litteraturfrämjande.
16

 I 

                                                           
9
 Ds 2013:13, s. 33. 

10
 IFLA [2006]. IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest  http://www.ifla.org/files/assets/library-

services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-sv.pdf 
11

 Rydsjö 2012, s. 32. 
12

 http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208 
13

 Ibid., s. 32. 
14

 SOU 2012:65, s. 12.    
15

 Ibid., s. 13. 
16

 Ibid., s. 118. 

http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-sv.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-sv.pdf
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ett remissvar i februari 2013 till utredningens slutbetänkande påpekar Internationella 

biblioteket att ”ett läslyft måste [alltså] bli ett mångspråkigt läslyft för våra 

flerspråkiga unga. Det måste bli en angelägenhet för både förskolan, skolan, 

folkbiblioteken och andra som är delaktiga i barns och ungas liv”.
17

  

 

Länsbibliotek Jönköping drev 2010-2013 projektet ”Från tanke till handling” där man 

i deltagargruppen bland annat reflekterade över barnbibliotekariens 

professionsutveckling. Det som framkom har utvärderats i samarbete med Högskolan 

för Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping.
18

 I en delrapport beskrivs det att 

barnbibliotekarien i sitt arbete med exempelvis bokprat på öppna förskolan förutsattes 

av pedagoger och föräldrar att ha ”en djup kunskap om barns språkutveckling, vilket 

barnbibliotekarierna själva inte kunde känna igen sig i”.
19

  I samma rapport under 

rubriken ”Flerspråkighet” beskriver man svårigheten med att arbeta med just 

flerspråkiga barnfamiljer och att det är svårt att få dem att låna böcker på sina 

modersmål. Man skriver också om att värdet i att biblioteken bör plocka upp den 

flerspråkiga ”trend”, som det kallas i rapporten, och att man ”prövar innovativa 

metoder med barn 0-7 år, då deras erövrande av språket inte tar hänsyn, på samma sätt 

som hos en vuxen, till språkliga och kulturella gränsdragningar”.
20

 Det jag gör i den 

här uppsatsen kan sägas vara ett steg i riktning mot en sådan innovativ metod, då jag 

vill tillföra ny kunskap om språkutveckling och om den flerspråkiga målgruppen. Med 

större kunskaper om flerspråkighetsutveckling och kulturell påverkan skulle man 

också kunna utveckla de läsfrämjande aktiviteterna på biblioteken. Det kan också 

öppna för nya möjligheter att nå ut till familjerna.  

 

Bookstart är ett viktigt internationellt projekt som överskridit kulturella och språkliga 

gränser. Detta omtalas i Rydsjös rapport. Här förespråkas efter erfarenhet mer dialog 

med de familjer som bor i det lokala området.
21

 Detta är också en viktig tanke med 

intervjuerna i uppsatsen. De som intervjuats här representerar många länder, kulturer 

och språk men också en lokal situation. Allt detta behöver finnas med för att ta det 

                                                           
17

 www.regeringen.se/content 1 c  20 43  0  b 4ebcf.pdf  
18

 Länsbibliotek Jönköping 2010, Projekt Från tanke till handling http://www.f.lanbib.se/ftth/ 
19

 Lindberg, Ylva 2012,  Reflekterande samtal: Delmoment i professionsutveckling för 

barnbibliotekarier inom ramen för projektet ”Från tanke till handling http://www.f.lanbib.se/ftth/wp-

content/uploads/2010/10/Rapport-från-Ylva-Lindberg-FTTH.pdf 
20

 Ibid., s. 7. 
21

 Rydsjö 2012, s. 26. 

http://www.f.lanbib.se/ftth/
http://www.f.lanbib.se/ftth/wp-content/uploads/2010/10/Rapport-från-Ylva-Lindberg-FTTH.pdf
http://www.f.lanbib.se/ftth/wp-content/uploads/2010/10/Rapport-från-Ylva-Lindberg-FTTH.pdf
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helhetsgrepp som behövs för att bygga upp kunskapen om en flerspråkig målgrupp. 

Ett sätt att börja på är att, som i den här uppsatsen, ta reda på vad familjer som bor i 

det mångspråkiga bibliotekets närområde har för kunskap att tillföra. Detta borde vara 

ett mer prioriterat forskningsområde inom B&I som enligt min mening behöver mer 

forskning om flerspråkighet och barns förutsättningar för en god språk- och 

läsinlärning i en flerspråkig kontext. Mer kunskap om detta kan bidra till att precisera 

bibliotekets uppdrag och att utveckla barnbibliotekarieprofessionen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att nå fördjupad kunskap om hur litteracitetspraktiken i flerspråkiga 

familjer ser ut och hur denna kan förstås i ljuset av språksituation, kulturell bakgrund 

och familjernas syn på språkträning och läsning med små barn. För att undersöka 

detta har jag ställt följande forskningsfrågor: 

 

- Hur beskriver föräldrar i flerspråkiga familjer sin syn på språkträning och 

läsande för små barn? 

- Vilka egna erfarenheter av detta har föräldrarna som kan relateras till kultur 

och bakgrund? 

- Hur påverkas litteracitetspraktiken i familjerna av kultur och språksituation? 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 diskuteras tidigare forskning inom problemområdet samt uppsatsens 

viktigaste litteraturunderlag. 

 

I kapitel 3 behandlas teorier och perspektiv på flerspråkighet, kultur, early childhood 

literacy och family literacy.  

 

I kapitel 4 presenteras metod, tillvägagångssätt för intervjuerna, forskningsetik och 

analysmodell.  

 

I kapitel 5 redovisas analysen av intervjuerna.   

 

I kapitel 6 diskuteras resultatet i relation till syfte och forskningsfrågor. Här finns 

också en reflexion över genomförandet och förslag till vidare forskning.  
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I kapitel 7 sammanfattas de centrala punkterna i undersökningen.  

 

Slutligen följer en litteraturförteckning samt två bilagor: Intervjumanus och formulär 

för intervjuförfrågan. 

 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I det här kapitlet lyfter jag fram tidigare forskning och synpunkter på denna som är 

relevant att nämna i relation till undersökningen. Här följer också en motivering till 

den valda litteraturen samt en presentation av den samma.  

 

De forskningsområden som uppsatsen tar stöd i omfattas av teorier om flerspråkighet, 

kultur och små barns språk- och läsutveckling. Övergripande handlar det om 

begreppsområden inom det sociokulturella perspektivet. Inom B&I-forskningen finns 

inga avhandlingar som kopplar samman de här områdena med ett 

biblioteksperspektiv. Däremot finns det arbeten som med stöd av bland annat 

Kulturrådet som ger en bra bild av lässtimulerande projekt, teorier och 

kunskapsöversikter som berör barnbibliotek i stort: Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf 

är redaktörer för Studier av barn- och ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt (2007)  

I denna berörs bland annat mångkulturell biblioteksverksamhet för små barn 0-6 år. 

De tar upp ett antal B&S- uppsatser som handlar om detta.
22

 Det korta utrymme som 

tillägnas detta tyder på att det finns ett stort behov av mer kunskap inom området. Vi 

har också Barnbibliotek och språkstimulans. Delaktighet, förhållningssätt och 

samarbete (2011), redaktör Amira Sofie Sandin. I denna fokusera man på 

lässtimulerande projekt. Här berörs begreppet litteracitet i sammanhanget. Bland 

annat citeras Elisabeth Björklund och Carina Fast, som nämns nedan.
23

 Detta kan 

tolkas som att litteracitetsperspektivet är ett förhållningsätt som sakta börjar etablera 

sig i arbetet med biblioteksutveckling. Dock finns inte heller här speciellt mycket om 

flerspråkighet förutom några exempel på lässtimulerande projekt.
24

 Det finns också en 

intressant översikt över barnbibliotekets utveckling och uppgifter: Barnet, platsen, 

tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010) med redaktörerna 

                                                           
22

 Rydsjö & Elf 2007, Studier av barn- och ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt, s. 113-115. 
23

 Sandin, Amira Sofie 2011, Barnbibliotek och språkstimulans. Delaktighet, förhållningssätt och 

samarbete, s. 139. 
24

 Ibid., s. 41. 
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Kerstin Rydsjö, Francens Hultgren och Louise Limberg är en antologi som belyser 

olika forskningfält inom området. En viktig fråga som ställs här är ”Vad behöver 

barnbibliotekarier veta mer om, vilka forskningsområden är relevanta, vilka ämnen 

och perspektiv kan bidra till kunskapsutveckling och till fördjupad förståelse av 

barnbibliotekets utmaningar?”
25

 De här frågorna ligger i linje med den här uppsatsens 

intentioner.  

 

Det pågår också andra projekt runt om i landet som handlar om biblioteksverksamhet 

för de minsta barnen, ofta med förankring hos Länsbiblioteken. Ett av dem berör 

samverkansarbete mellan BVC och bibliotek: En kartläggning över samarbetet mellan 

bibliotek och BVC/barnhälsovård i Sverige gjordes 2012 av Katarina Michnik och 

Kerstin Rydsjö. En enkät skickades ut till samtliga biblioteksansvariga i Sveriges 

kommuner. Undersökningen gjordes inom ramen för ett projekt inom Region Halland 

Samverkan BVC-bibliotek för barns språkutveckling - forskning och best practice. 

Projektet utvecklas i Dags att höja ribban!? - en rapport om samverkan mellan 

barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling (2012) 

som också nämnts i inledningen. Rapporten är en bra källa till kunskap som kan 

vidareutvecklas.
26

 Den belyser aktuell kunskap inom språk- och läsforskningen och 

om hur olika professioner kring barnen bättre skulle kunna samverka kring detta. 

Rydsjö poängterar att ”barns tidiga språk- och litteracitetsutveckling är en 

angelägenhet för många professionella grupper, sjuksköterskor och bibliotekarier, 

barnläkare, logopeder, pedagoger i förskolan och skola, att samverka kring”
27

 Hon 

skriver att språket är en mycket viktigt faktor för hur en människa utvecklas och 

klarar sig i livet, både socialt och ekonomiskt. Hon lyfter också fram forskning som 

visar att läsfrämjande arbete och folkhälsa har ett starkt samband.
28

  

 

Till tidigare forskning bör här också nämnas två B&I-uppsatser med närliggande 

ämnesområden: Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i samarbete kring 

flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling en undersökning bland 

flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i Borås (2001) av Sandra 

                                                           
25

 Rydsjö, Hultgren & Limberg 2010, Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets 

omvärld, s. 15. 
26

 Rydsjö 2012, s. 16 
27

 Rydsjö 2012, s. 15 
28

 Ibid., s. 16. 
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Rozajac. Den är intressant för min undersökning då Rozajac intervjuar 

flyktingföräldrar om hur de ser på projektet med biblioteket. Undersökningen har 

snarlika intervjufrågor som i den här uppsatsen men har andra forskningsfrågor och 

ett annat teoretiskt underlag. Rozajac använder sig av filosofen Julia Kristeva för att 

definiera informanterna. De beskrivs som flyktingar, främlingar, exil, invandringskris 

och invandrarbarn.
29

 Detta är termer som jag värjer mig för i min egen undersökning 

eftersom jag anser att de bidrar till att främmandegöra den målgrupp jag vill lära 

känna. Jag har valt att anlägga ett så neutral perspektiv som möjligt i mötet med mina 

informanter, i egenskap av att vara ”flerspråkiga personer från andra länder”.  

 

En annan uppsats som intresserar sig för flerspråkighet är Samarbete mellan bibliotek 

och förskola En studie om huruvida samarbete kan främja barns och särskilt 

invandrarbarns språkutveckling (2005) av Pernilla Bergqvist och Karin Karlsson. De 

undersöker hur bibliotekarier och pedagoger samarbetar för att ge stöd åt flerspråkiga 

barns språkutveckling. Undersökningen är intressant i det här sammanhanget då den 

tar upp bibliotekariens kompetens och profession i förhållande till en 

lärandesituation.
30

 

 

Det finns också ett antal uppsatser om flerspråkighet från andra institutioner. En av 

dem som är närliggande mitt eget forskningsområde är Flerspråkiga familjers syn på 

sina barns språkutveckling. En studie som ser på barns flerspråkighet ur ett 

föräldraperspektiv (2011) av Mariann Wågström vid Institutionen för språkdidaktik, 

Stockholms universitet. Wågström använder ett sociokulturellt perspektiv med fokus 

på föräldrarna syn på hur språkutvecklingen hos deras barn ter sig i relation till 

förskolan och pedagogerna.  

 

Det teoretiska ramverket i uppsatsen omfattas av ett sociokulturellt perspektiv. Därför 

handlar det inte så mycket om modeller eller specifika teorier, utan om perspektiv på 

hur man kan se på språk och kultur. Det primära litteraturunderlaget som jag har valt 

att använda i uppsatsen bygger på aktuell och vedertagen forskning inom 

                                                           
29

 Rozajac, Sandra 2001, Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i samarbete kring flyktingbarns 

språkliga och kulturella utveckling en undersökning bland flyktingföräldrar i stadsdelar Hässleholmen 

och Norrby i Borås, s. 17f.  
30

 Bergqvist, Pernilla & Karlsson, Karin 2005, Samarbete mellan bibliotek och förskola. En studie om 

huruvida samarbete kan främja barns och särskilt invandrarbarns språkutveckling, s. 36. 
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språkforskning och pedagogik. Det finns mycket forskningsmaterial att tillgå kring 

ämnen som språkutveckling och flerspråkighet och jag har valt att använda källor som 

på ett övergripande sätt hjälper till att förklara och bearbeta det empiriska materialet 

mitt forskningsområde.  Jag har haft för avsikt att arbeta utifrån en fördjupad 

förståelse för de begrepp som är specifika för uppsatsen och som finns inom det 

sociokulturella perspektivet. Detta är ett perspektiv som är vanligt att använda inom 

B&I- forskningen, tillsammans med litteracitetsbegreppet, speciellt inom 

informationsrelaterade områden som använder begreppet information literacy för att 

undersöka hur människor går till väga när de söker information. Här använder jag 

begreppen early childhood literacy och family literacy som är andra grenar av 

litteracitetsbegreppet. De har funktionen att förklara sociala faktorer som påverkar 

språkinlärning. De används numera flitigt inom forskning kring barn och 

språkutveckling men har ännu inte prövats i någon större uträckning inom forskning 

som rör folkbibliotek och läsfrämjande verksamhet.  

 

Några av de främsta auktoriteterna som arbetar med begreppen är publicerade 

tillsammans i två viktiga antologier: The Sage Handbook of Early Childhood Literacy 

(2012) där Joanne Larson och Jackie Marsh är redaktörer, samt två upplagor av 

Handbook of Family Literacy (2004, 2012) med redaktör Barbara Hanna Wasik. 

Några av artiklarna i antologierna har gett ett bra underlag för att presentera och 

förklara begrepp men också de fenomen och frågeställningar som uppsatsen tar upp 

som flerspråkighet, kultur och språkutveckling hos de yngsta barnen. Jag har bland 

annat refererat till Julia Gille och Nigel Hall som i en artikel belyser hur forskningen 

inom early childhood literacy-området verkar ha pågått i årtionden men att det i själva 

verket är först nu som det börjar ske en spännande utveckling. Begreppet i sig börjar 

ta sig nya former, detta efter att man upptäckt nya sätt på vilka de minsta barnen 

relaterar till skrivspråk.
31

 Detta är ett viktigt och centralt tema för uppsatsen då jag 

fokuserar på att öppna för nya tankesätt för att arbeta med flerspråkiga familjer med 

små barn på bibliotek. Jag har också refererat till Vivian L. Gadsdens artikel om det 

komplexa sambandet mellan family literacy och kultur och hur litteracitetspraktiker 

överförs mellan generationer. Det här en kärnpunkt i studien och är också direkt 

relaterat till intervjufrågorna. Gadsden belyser hur läsförmåga i sig är lätt att kartlägga 

                                                           
31

 Gillen, Julia & Hall, Nigel, The emergence of early childhood literacy. Ingår i Larson  & Marsh, 
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men inte alla de underliggande faktorer som kulturell bakgrund, erfarenheter och 

förväntningar som påverkar hur en person tillägnar sig läsförmåga.
32

 Från den senaste 

upplagan av Handbook of Family Literacy (2012) använder jag aktuella definitioner 

av begreppen. Den här upplagan är viktig eftersom den belyser nödvändigheten av en 

ökad förståelse för vad family literacy verkligen innebär för individen och samhället i 

stort. Här görs också kopplingar mellan läsförmåga och folkhälsa, vilket också tas upp 

hos Rydsjö som nämnts tidigare.  

 

I övrigt har jag inom de här områdena tagit stöd i svensk forskning. Roger Säljö är en 

ledande auktoritet i Sverige inom det sociokulturella perspektivet, främst med boken 

Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (2006). Inom 

litteracitetsforskningen finns en aktuell avhandling: Elisabeth Björklund, Att erövra 

litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i 

förskolan (2008).  I denna undersöks hur barn i förskoleåldern tillägnar sig och 

uttrycker litteracitet i sin vardag. Den har inget fokus på flerspråkighet. Jag har främst 

använt hennes studie för att se hur man kan använda litteracitetsbegreppet i ett svenskt 

sammanhang. En annan viktig referens för uppsatsen inom den svenska 

litteracitetsforskningen är Carina Fast bok Literacy, i familj, förskola och skola (2008) 

Den bygger på hennes avhandling inom samma område. 

 

Åsa Wedin är en ledande forskare inom flerspråkighetsforskningen. Hon arbetar 

också med litteracitetsbegreppet. Här har jag använt hennes bok Språkande i 

förskolan och grundskolans tidigare år (2011) för viktig kunskap om modersmålsstöd 

och om språkinlärning i olika kulturer. Andra källor om flerspråkighet är Jan 

Einarsson, som är språksociolog, med böckerna Språksociologi (2009) samt Språket 

och språkarna (2013).  Ur de här har jag bland annat använt definitioner om 

flerspråkighet.  

 

Det mångspråkiga biblioteket. En nödvändig utopi (2012) som gavs ut på BTJ Förlag 

med redaktörerna Ingrid Atlestam och Randi Myhre är en viktig källa för inspiration 

och perspektiv till uppsatsen. Här har jag använt en artikel av Tore Otterup som 

skriver om flerspråkighet som en rikedom. En annan bok som berör barn och 
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mångspråkighet är Utmaning och inspiration – mångspråkigt biblioteksarbete för 

barn och ungdomar (2011) av Anna Gustafsson Chen och är utgiven av 

Internationella biblioteket. I denna finns kunskap och tankar om hur man kan ta nya 

grepp för att utveckla biblioteket i en flerspråkig riktning. 

 

Monica Axelsson är språkforskare och skriver i ovan nämnda antologin av Rydsjö, 

Hultgren & Limberg. Axelsson behandlar tvåspråkighet och finns också med som 

författare till Flerspråkighet – en forskningsöversikt, (2012) som ges ut av 

Vetenskapsrådet. Jag har också refererat till Stärkta trådar (2005) som hon medverkar 

i och som är en studie om hur flerspråkiga barn socialiseras in i litteracitet i förskolan.  

 

Den här uppsatsen är specifik i förhållande till tidigare B&I-forskning med att den 

lyfter fram flerspråkiga familjer med små barn som målgrupp på biblioteken, relaterat 

till begrepp som early childhood literacy och family literacy. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 
Uppsatsen berör olika aspekter av flerspråkighet. Genom att använda ett övergripande 

sociokulturellt perspektiv kan jag omfatta de här aspekterna. Det teoretiska underlag 

som här följer syftar till att sammanföra kunskap om flerspråkighet, kultur och små 

barns språkutveckling. Det syftar också till att förklara och belysa essensen i det 

sociokulturella perspektivet och de begrepp som här är bärande, nämligen early 

childhood literacy och family literacy. Därför ingår också en historisk framställning 

som jag anser vara relevant för förståelsen av dessa.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vi är vana vid att tänka på allt det som ett barn lär sig när det växer upp som något 

som ingår i en successiv utveckling.
33

 Det vi kanske inte reflekterar över i vardagen är 

att det barnet lär sig också äger rum inom en kultur och att det är inom den vi formas 

och påverkas. En grundläggande princip i ett sociokulturellt perspektiv är att 

människan tillägnar sig kunskap och förmågor tillsammans med andra. I den här 

studien tillämpas det sociokulturella perspektivet för att förstå hur det lilla barnet lär 

sig språk men också för förståelse av språkande och läsande inom familjen. Inom 
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detta finns också ett fokus på hur människor tillägnar sig fysiska och kognitiva 

resurser och på hur det kollektiva och individuella samspelar i lärandesituationer 

genom kommunikativa processer.
34

 Kommunikation är ett kulturellt redskap och 

mediering är inom det sociokulturella perspektivet en term som benämner de olika 

sätt vi kommunicerar på i syfte att uttrycka våra erfarenheter. Här finns också ett 

intresse för hur kunskap förändras över tid. Förmågan att lära nytt är starkt beroende 

av kollektiva och individuella behov, men också av de redskap som finns till buds i 

den kontext människor befinner sig i. Att behärska och lära sig flera språk är exempel 

på både behov och redskap. Ett språk ger tillgång till kulturen och dess 

kommunikation. Att lära sig kommunicera är att bli en sociokulturell varelse. Det 

gäller både det lilla barnet och den vuxne som lär sig ett nytt språk i ett nytt land. 

Detta är en del av språkets retoriska karaktär, den som gör att man kan interagera och 

påverka omgivningen.
35

 För uppsatsen är det speciellt intressant med tanke på 

målgruppen ”flerspråkiga familjer”. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet har teorier om olika former av litteracitet vuxit 

fram. Istället för att betrakta språk- och läsinlärning som en förmåga undersöker man 

de sociala praktiker där det ingår.
36

 Här använder jag forskning om early childhood 

literacy och family literacy som är kunskapsområden som sätter fokus på vad 

familjerna har för tankar om barnets språkutveckling och om läsning för små barn. 

Det handlar också om familjernas så kallade litteracitetspraktik nu och generationer 

tillbaka. Eftersom kultur och språk hänger samman undersöker jag hur föräldrarna tar 

med sig traditioner från när de själva var barn. En sådan aspekt är en viktig del i den 

språkliga och kulturella identiteten.  

 

3.2 Språksociologi och flerspråkighet 

Språksociologin studerar hur och varför vi använder språket och vad det får för 

effekter.
37

 Jag tar stöd i detta då jag i intervjuerna söker faktorer som verkar specifika 

för de flerspråkiga familjerna angående hur de använder språken i situationer med 

läsande och språkande med barnet. Inom en flerspråkig person har de olika språken 

kontakt med varandra på olika sätt. Den här relationen mellan språken beror på hur 

                                                           
34

 Säljö, Roger 2006, Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, s. 18 och 37. 
35
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väl man behärskar språken och i vilka situationer man använder dem. Hur och vilka 

språk en person använder växlar mellan olika skeden i livet. I det här sammanhanget 

använder jag ordet ”språksituation” senare i resultatredovisningen för att beskriva hur 

flerspråkighet kan se ut i de intervjuade familjerna.  

 

Idag benämns det som tidigare kallades hemspråk med modersmål eller förstaspråk. 

Ett sådant språk är inlärt i språkets naturliga miljö i hemmet där barnet får en 

grundläggande språkkompetens.
38

 Att vara flerspråkig innebär att använda och 

behärska fler språk än modersmålet i vardagen. Den som växer upp i en flerspråkig 

miljö hemma kan ha flera modersmål. Ytterligare språk kan läras in både i och utanför 

hemmet. De språk man lär sig utanför hemmet kallas kulturellt inlärda språk. De 

kallas också skolspråk och är formellt inlärda. Man kan också lära sig språk 

informellt, dvs. naturligt inlärda språk.
39

 Man kan ha både kulturellt och informellt 

inlärda språk som andraspråk, beroende på hur de används i familjen och i samhället. 

Ytterligare språk kallas tredjespråk o.s.v.  

 

Einarsson beskriver fyra olika kriterier som kan tillämpas för att studera 

tvåspråkighet: ursprung, kompetens, funktion och attityder.
40

 Ursprung har att göra 

med hur och när man lär sig flera språk. Barn kan lära sig flera språk samtidigt bara 

genom att vistas i en flerspråkig miljö.
41

 Vilken kompetens en person har i sin 

språkbehärskning kan också variera. Man kan ha ett språk som modersmål men av 

olika anledningar ändå inte kunna använda det för att läsa och skriva. Funktionen är 

en social aspekt av språkbehärskningen som gör att en person använder olika språk i 

olika sammanhang. Attityder till ett språk kan handla om vilken status ett språk har i 

samhället. Till detta hör också aspekter som etnisk och språklig identitet.
42

  

 

Det finns fortfarande vanföreställningar om att flerspråkiga personer riskerar att bli 

”halvspråkig” om de lär sig och använder flera språk samtidigt. Tvärtom visar 

forskningen idag att ju fler språk en person kan desto lättare är det att lära sig 

ytterligare ett. Det som är viktigt är att tillägna sig goda kunskaper i det första 

                                                           
38
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språket.
43

 Det är också viktigt att vara motiverad att lära sig språket. Att lära sig och 

underhålla flera språk är tidskrävande och mödosamt.
44

 Om den ena föräldern talar 

det dominerande språket i samhället finns ofta inget tryck på familjen att barnen ska 

bli tvåspråkiga. Eftersom undervisningen för tvåspråkiga inte prioriteras i tillräckligt 

hög grad i det svenska samhället kan det uppstå generationsklyftor där barnen förlorar 

kontakten med sin kulturella identitet och sitt ursprung. Detta kan leda till en 

marginalisering. Ett modersmål är inte bara ett sätt att kommunicera utan också ett 

kulturellt tankeverktyg.
45

 Detta är en viktig aspekt i relation till hur familjerna själva 

använder sina språk och hur de förhåller sig till sin egen flerspråkighet. Jag belyser 

detta mer i avsnittet om språk och kultur.  

 

3.3 Flerspråkighet som fenomen 

Flerspråkighet som ämnesområde är mångfacetterat och kan betraktas både ur 

samhällsnivå och ur individnivå. I den här uppsatsen berörs båda nivåerna. I det 

inledande avsnittet har jag tagit upp flera aspekter på bibliotekets åtaganden och 

funktioner. I det här sammanhanget kan biblioteket betraktas som en part i det som rör 

flerspråkighet på samhällsnivå. En välutvecklad språkförmåga hos människor som 

samhällsmedborgare har betydelse för förmågan att fungera och verka i ett öppet och 

demokratiskt samhälle. På individnivå handlar det om individens egen utveckling i 

familjen, vardagen och i samhället. Leo Vygotskij (1896-1934) var en rysk filosof 

som lade grunden för det sociokulturella perspektiv vi idag arbetar med. Han 

framförde tidigt teorier om flerspråkighet. Han menade att man måste se till 

demografiska förhållanden och till att för människor i olika situationer blir 

användningen av flera språk en livsnödvändighet.
46

 Samhällsnivån och individnivån 

står alltså hela tiden i relation till varandra och formar varandra. 

 

Historiskt sett har det alltid funnits flerspråkiga människor och samhällen. Det har 

också alltid funnits olika sätt att förhålla sig till flerspråkighet. Under seklernas gång i 

Europa har det varit förbehållet de privilegierade samhällsgrupperna att undervisas i 

flera språk. I det sammanhanget har det varit högstatus att kunna kommunicera över 
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de kulturella gränserna och kunna behärska flera av de västerländska skolspråken. 

Handelsmässiga förbindelser världen över har också alltid krävt flerspråkighet.
47

 Å 

andra sidan har flerspråkighet ansetts vara lågstatus i de sammanhang där det kopplas 

till socialt och ekonomiskt utanförskap. I samband med invandring och kulturella 

integrationssvårigheter har myter odlats om negativa effekter med flerspråkighet. 

Ända sedan i slutet av 1800-talet har både forskningen och människor i allmänhet 

tagit intryck av språkforskning som menat att det skulle vara hämmande för 

individens utveckling att lära sig flera språk samtidigt. Detta tar forskningen numera 

avstånd ifrån. Studier idag visar istället att flerspråkiga barn som får ett positivt stöd i 

sin språkinlärning utvecklar kognitiva fördelar i jämförelse med dem som är 

enspråkiga.
48

 Flerspråkighet är alltså inte ett problem i sig. I den globaliseringsprocess 

som pågår i världen idag genom den digitala tekniken och genom en ökad rörlighet är 

det snarare ett problem att inte behärska flera språk.  

 

Sverige är sedan efterkrigstiden i hög grad ett flerspråkigt land. Detta förgicks av en 

period av nationalism då man aktivt bedrev en försvenskningsprocess där 

minoritetsspråk som samiska och tornedalsfinska förbjöds i skolan. Romer och judar 

var också språkgrupper som drabbades. Detta pågick fram till 1950-talet. Men 

minoritetsspråken har varit en sak och de nya invandrade språken en annan. Under 

1960- och till mitten av 70-talet skedde en stor arbetskraftsinvandring i Sverige. Det 

var främst människor från Finland, Jugoslavien, Italien och Turkiet. Efter det har det 

främst varit flyktingar från krigsdrabbad områden som Sydamerika, Iran. Irak, forna 

Jugoslavien, Afghanistan och Somalia som flyttat hit. De sista femtio åren har Sverige 

alltså blivit ett mångspråkigt land där människor med många olika modersmål lever 

och verkar.  Det talar somaliska, arabiska, persiska, syrianska, kurdiska, turkiska, 

spanska, finska, slaviska språk och många fler. 

 

Sverige stödjer officiellt en utveckling av flerspråkighet. 1977 kom en 

hemspråksreform som gav stöd åt elever med minoritetsspråk. Först 1995 infördes 

ämnet svenska som andraspråk. 1999 erkändes samiska, finska, meänkieli, romani och 

jiddisch som minoritetsspråk i Sverige. Och 2009 slår man fast att svenskan är 
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huvudspråk i Sverige men också allas rätt till modersmål samt stöd till detta.
49

  

Idag är Sverige ett mångkulturellt land med goda intentioner att verka för kulturell 

och språklig integration. Samtidig bedriver vi en språkpolitik som bygger på 

enspråkighet. Annick Sjögren är forskare inom området skriver i en essä om detta att 

”enspråkigheten, symbolen för en enad nation, kan inte längre framhävas som det 

enda logiska systemet i ett samhälle med 140 språk och i en datoriserad värld med 

engelska som främsta kommunikationsmedel”.
50

 Flerspråkighet och möjligheten att 

utveckla språken är viktigt för integrationen i samhället. Politiskt sett är det ofta 

kontroversiellt. Men runt om i världen idag pågår olika typer av språkplanering som 

syftar till att stödja minoritetsspråk och flerspråkighet.
51

  

 

3.4 Kultur och språk 

Kultur är ett svårdefinierat och komplext begrepp. Det kan omfatta kunskap, tro, 

konst, moral, lag, vanor och allt som vi gör som medlemmar i ett samhälle. Kultur är 

värdeladdat, både inom forskning och i det allmänna eftersom det handlar om 

kunskap som överförs mellan generationer, inom olika traditioner.
52

 Kulturen är den 

sociala kontext där människors tankar påverkas och det är där som människor 

utvecklar sitt språk.
53

 En möjlig definition av kultur kan vara följande:  

 

Kultur är något föränderligt, en människas kultur utvecklas ständigt och kan knappast 

definieras i form av nationsbenämningar eller etnicitet. Den uppstår genom socialisering, 

genom uppfostran och familjemönster och påverkas av möten med andra människor med 

andra kulturella ramar och värderingssystem.
54

 

 

I en mångkulturell och mångspråkig kontext är definitionen speciellt klargörande. 

Den visar specifikt att kultur är något högst dynamiskt. I uppsatsens sammanhang 

intresserar jag mig för det faktum att de flerspråkiga familjerna har en sammansatt 

bakgrund. Här finns också fokus på hur familjerna beskriver språksituationen i 
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relation till kulturen inom den egna familjen och i samhället.
55

 Språk är en viktig 

kulturbärare. Kulturella konstruktioner är godtyckliga och skapas i det sammanhang 

vi lever i. Vi tillskriver saker, aktiviteter, människor, platser mening genom den 

process som Vygotskij kallar för objektifikation.
56

 Inom olika kulturer använder vi 

kulturella redskap som tecken, symboler och företeelser för att tänka och reflektera 

över det vi håller på med. Språket är det främsta kulturella redskapet men även musik, 

konst och idag också datorer.
57

 Att lära sig leva i en ny kultur innebär att man behöver 

lära sig ett nytt språk för att få tillgång till allt detta.
58

 Samtidigt är modersmålet en 

viktig del av en människas identitet. Med modersmålet vi har möjlighet att uttrycka 

oss bäst när det handlar om ordrikhet och känslor. För ett barn som växer upp i en 

flerspråkig familj där det pratas andra språk än det som är officiellt i samhället kan det 

uppstå känslor av rotlöshet när till exempel svenskan blir starkare än modersmålet. 

Därför är det viktigt att få utveckla modersmålet på ett positivt sätt för att inte förlora 

insikter i den egna kulturella bakgrunden.
59

  

 

Olika kulturer kommunicerar på olika sätt med sina barn. I västvärlden behandlas 

spädbarn ofta som samtalspartners redan innan de själva kan uttrycka ord. Men det 

finns också kulturer som inte kommunicerar alls med små barn innan de väntas kunna 

tala ordentligt. De här barnen utvecklar också sitt språk men genom ett annat sätt. Det 

finns alltså olika sätt att socialiseras in i ett språk. Olika faktorer spelar in när det 

handlar om vad man har för förväntningar på ett barns språkutveckling inom olika 

kulturer. Det kan vara kön, klass, etnicitet och religion.
60

 I ett mångkulturellt samhälle 

innebär det att barn bär på olika erfarenheter och kunskaper förutom det svenska när 

de kommer till förskolan och skolan. Åsa Wedin som är tvåspråkighetsforskare menar 

att det ställer krav på etiskt omdöme och empatisk förmåga hos lärare.
61

 Wedin säger 

att det är viktigt eftersom det också finns ett etablerat etnocentriskt synsätt, ofta 

omedvetet, som innebär att man ser det egna sättet att vara och språka på som det 

naturliga. Det gör att de familjer som är flerspråkiga och från andra kulturer riskerar 
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att bedömas utifrån ett socialt mönster som inte är det egna.
62

 Undersökningar visar 

att detta är en faktor som gör att de som socialiserats i en annan kultur än den som är 

dominant i samhället riskerar att få sämre förutsättningar att uppnå bra resultat i 

skolan. Detta är något som också bibliotekarier behöver vara medvetna om i sin 

profession när det handlar om att möta flerspråkiga familjer med små barn. I 

uppsatsen tar jag med mig de här aspekterna på alla nivåer. Det handlar om allt ifrån 

hur man kan tolka bibliotekslagen till det grundläggande anslaget i mina 

frågeställningar. Jag tar också med mig detta i intervjusituationerna där det handlar 

om att mötas på ett öppet och inkännande sätt och i tolkning och analys av vad 

informanterna beskriver i fråga om kultur, språk och identitet.   

 

3.5 Literacy  

Literacy är idag ett brett begrepp som används om aktiviteter som har med läsande 

och skrivande att göra. Den engelska innebörden av literacy har visat sig svår att 

översätta till svenska, speciellt då begreppet står under förändring. På svenska finns 

ordet litterat som sedan början av 1900-talet inneburit att man är läskunnig och längre 

fram också skrivkunnig. I svenska språkrådet har man länge diskuterat hur det 

engelska begreppet ska översättas men inte enats om något.
 63

 Språksociologen Jan 

Einarsson översätter det engelska begreppet till skriftlighet och definierar det som 

något ”som inbegriper skrivande, skrift och läsande”.
 64

  Litteracitet är en annan 

svensk variant av begreppet. Elisabeth Björklunds svenska användning av ordet 

litteracitet i sin avhandling Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten 

med berättande, bilder, text och tecken i förskolan, motiverar hon med att en 

försvenskning bidrar till att den engelska betydelsen av begreppet så småningom 

införs i svenskan.
65

 Det är ännu inte upptaget i den svenska ordlistan. Beroende på hur 

engelska literacy eller i svensk stavning litteracitet passar i uppsatstextens refererande 

sammanhang använder jag här båda språkvariationerna av samma begrepp.  

 

Tidigare hade språkforskningen mest fokus på kognitiva aspekter och 

språkutveckling. Det innebar en mer teknisk syn på individen och vad den mänskliga 

hjärnan kan prestera.  Med forskningen under 2000-talet har begreppet literacy 
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kommit att utvidgas till att omfatta den språkliga, sociala och kulturella praktik som 

pågår med en mer indirekt koppling till texten. Litteracitet är beroende av kultur och 

värderingar. Inom den sociokulturella teorin ser man till samspelet mellan språk och 

handlingar.
66

 Den digitala utvecklingen öppnar också för nya former av 

litteracitetspraxis. Att läsa och skriva är inte längre enbart att läsa en text i en bok. 

Man talar idag om datorlitteracitet, medialitteracitet och visuell litteracitet. Ett nytt 

viktigt forskningsområde, New Literacy Studies (NLS) använder antropologiska 

metoder för att undersöka människors litteracitet i vardagen. Det finns alltså en 

mängd olika litteraciteter som är socialt betingade, som “arbetsplatslitteracitet“ eller 

“akademisk litteracitet“ eller som det handlar om i den här uppsatsen, early childhood 

literacy och family literacy. Än mer komplext blir det när man talar om “flerspråkiga 

litteraciteter”. När språkutveckling betraktas som en social praxis synliggörs negativa 

föreställningar om språk.
67

  

 

3.6 Early Childhood Literacy  

När litteracitet handlar om mindre barn används idag begreppet early childhood 

literacy, eller på svenska litteracitet i de tidiga åren.
68

 För att förstå den djupare 

innebörden i begreppet behövs en tillbakablick i tidigare idéer om läsinlärning. 

Tanken att barn inte kan lära sig läsa förrän de är ”redo” har dominerat inom den 

moderna utvecklingspsykologin sedan början av 1900-talet.
69

 Men under andra 

världskriget kom det att ställas högre krav på människors färdigheter och forskare såg 

i sammanhanget att det hängde ihop med läsförmågan huruvida de lyckades eller inte. 

Detta ledde till att språkforskarna började undersöka hur folk använde sin läsförmåga 

praktiskt i det dagliga livet. De fann också att det fanns ett socialt element i processen. 

Forskningen utvecklades efter kriget inom den kognitiva psykologin men handlade 

fortfarande mest om vuxna. Länge var Jean Piagets teori om barnets kognitiva 

utveckling dominant, vilket bygger på att barnet i sin utveckling först måste utveckla 

vissa fysiska kognitiva förmågor för att förstå symboliska system. Detta bidrog till 
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viss del att det inte forskats på tidiga litteracitetsaktiviter hos små barn.
70

 En annan 

orsak är att de minsta barnen finns hemma hos sina föräldrar och inte i en skolmiljö. 

Att göra studier i hemmen kräver ett stort förtroende och innebär en annan typ av 

forskning.
71

 Sedan återupptäcktes Vygotskijs teorier. Han hade utvecklat banbrytande 

tankar inom psykologi och pedagogik. Men det var först med en nyöversättning av 

hans verk Thought and Language (1962) som forskningen på allvar började intressera 

sig för hans idéer om barns utveckling i relation till språk, tänkande och hur kulturen 

påverkar. Vygotskij menade att barns kreativa språkutveckling är beroende av 

möjligheten att aktivt delta i ett socialt sammanhang. Han hade upptäckt att detta 

också gällde de minsta barnen. Deras lek var ett sätt att använda och förstå sin kulturs 

symboler och redskap.  

 

Men först 1971 med boken Understanding Reading av Frank Smith gjordes ett 

genombrott inom forskning om kognitiv perception och läsinlärning. Boken orsakade 

stor uppståndelse och delade in forskare och utbildare i två läger. Det nya innebar ett 

nytt sätt att se på tidig läsinlärning, som en process som var långt mer komplex än den 

associativa synen på inlärning som förknippas med klassisk betingning. Smith visade 

att läsning var något mer dynamiskt och interaktivt. Efter detta började forskarna 

undersöka barns beteende när de var engagerade i litteratur. De såg att även om 

barnen inte förstod bokstäverna tekniskt så försökte de verkligen förstå hur systemet 

fungerade. Överallt i samhället och i miljön finns kulturella objekt i form av skrivet 

språk på böcker, skyltar, reklam, kläder, TV och liknande och de insåg att det vore 

absurt att barn inte skulle intressera sig för detta innan de stod med en lärare framför 

sig. I dagens samhälle har informations- och mediatekniken skapat helt nya 

textmiljöer som också små barn deltar i.
72

 Literacy är alltså något som börjar redan 

före skolstart. I sammanhanget måste också Mary Clay nämnas. Hon var en 

läsforskare från Nya Zeeland och en förgrundsgestalt inom den så kallade whole 

language-traditionen, som också var starkt påverkade av Frank Smith. Clay utgick 

från Vygotskijs teorier.
73

 Inom whole-language betraktas skriftspråket som något 

naturligt man lär sig och något man kan tillägna sig i samspel med andra, snarare än 
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något konstlat och svårt. Hon myntade begreppet emergent literacy, som idag kan 

sägas vara införlivat i begreppet early childhood literacy och som innebär att barnet 

har en framväxande skriftspråklighet redan innan det kan läsa. Det innebär till 

exempel att barnet inte skiljer på bilder och text men de kan ”läsa” ord som bilder 

genom att känna igen ett dem som mönster. De kan också ”skriva” genom att härma 

andra hur de tror att man ska göra. Barnet förstår att det finns en funktion med 

skriften och utvecklar successivt nya strategier för att förstå och använda texten.    

 

Forskningen har sedan fortsatt att fördjupa kunskapen inom det här teoretiska området 

om barns tidiga litteracitet. Vuxna har visat sig ha en viktig roll när det handlar om att 

ge struktur i barnets perception och ”internalisering”.
74

 Det senare är en term som 

Vygotskij använde och som innebär att vi lär oss ord och språkliga etiketter på ett 

konventionellt sätt genom vilket sätt vi talar om dessa.
75

 Det kan handla om vad vi har 

för uppfattning om tid, liv och död, men också om kunskap, tankar och normer som är 

kulturellt präglade. På ett bibliotek kan detta avspegla sig i vilka böcker en förälder 

vill att deras barn ska läsa sett till dess innehåll.  

 

Litteracitet börjar alltså från början, när barnet är nyfött.
76

 Och idag föds de flesta 

barn in i en komplex litteracitetspraktik. Redan innan de ens förväntas att förstå något 

av det, är de inblandade i en intensiv semiotisk socialisering vilket inkluderar texter, 

aktiviteter och artefakter med skrivspråk i olika former, som jag tidigare nämnt. 

Mycket av detta kommer från populärkulturen och blir en del av litteracitetspraktiken 

i hemmen.
77

 En viktig aktivitet är också att läsa bilderböcker som förmedlar 

berättelser verbalt och visuellt. Barnen ”läser” bilderna som visuella texter vilket är en 

del av meningsskapandet i litteracitetsprocessen.
78

 

 

Litteracitetspraktiken i sig är kanaliserad genom prat, pekande, skakande, beröring 

och genom en variation av olika sätt genom vilket en vuxen visar det lilla barnet sin 

omgivning.
79

 Även mycket små barn söker i hög grad mening i det som representeras 
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visuellt och grafiskt. Detta involverar en avsevärd intellektuell förmåga och en stark 

vilja att utforska det fysiska, semiotiska och kulturella som de omges av. Innan de 

själva kan prata, rita och skriva kommunicerar de med sin omgivning genom att peka, 

gestikulera, och ljuda vilket också visat sig ha grafiska intentioner. Att rita och skriva 

är ett sätt att bringa ordning i det man har sett och upplevt. Redan vid 1-2 års ålder 

kan barn förstå skillnaden mellan att rita, skriva och räkna även om de inte kan utföra 

det själva. Vid 5 års ålder kan de förstå skillnaden mellan olika skriftsystem. Detta är 

inte något som händer plötsligt utan sker genom att barnet har erfarit och förnummit 

meningen med dessa domäner. Det sker genom interaktionen mellan det lilla barnet 

och en vuxen och det är en viktig del av den tidiga litteracitetsprocessen.
80

  

 

3.7 Family Literacy  

Att hemförhållanden påverkar barns läsinlärning har varit känt länge. Tidigare har 

forskningen främst intresserat sig för hur undervisningen kunde gå till om familjerna 

hade möjlighet till hemundervisning. Men på 1970-talet började både sociologin och 

antropologin undersöka hur litteracitet fungerade i hemmen och hur attityder till 

läsning påverkade barnens litteracitet och man tittade bortom socio-ekonomiska 

faktorer. När de sedan studerade litteracitet som en social praktik fann de att barn 

tidigt tar egna initiativ till läsinlärning men att skolan sedan tar ansvaret ifrån dem. De 

såg också att högläsning och bokprat är den bästa aktiviteten för att stimulera tidig 

litteracitet och att barnen lär sig bäst om det är en autentisk erfarenhet. Litteracitet är 

alltså meningsskapande i praktiken av den.
81

  

 

Begreppet family literacy har funnits i snart 30 år. Forskare har använt begreppet för 

att förklara diskurser, dialog och mönster inom familjer som påverkar barnens språk- 

och skrivinlärning.
82

 De har varit intresserade av hur litteracitet överförs mellan 

generationer inom familjer, hur de använder språk och litteracitet för kommunikation 

och hur barnen får hjälp att utveckla språk och litteracitetsfärdigheter. I flera länder 

har det utvecklats olika program som stödjer familjer med barnens språkutveckling i 

hemmet och mycket av forskningen är inriktad på hur programmen har fungerat.
83

  I 

studier om detta har de undersökt olika faktorer som kultur, sociala förhållanden och 
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bostadsområde.
84

 Undersökningarna visar att det finns kulturella skillnader som är 

relaterade till språk och litteracitet och att detta påverkar hur barnen lyckas senare i 

skolan. Family literacy handlar också om hur familjerna använder sig av muntliga 

traditioner och andra kulturella arv som en potentiell grund för att stödja 

litteracitetsutvecklingen.
85

 Inom det här forskningsområdet ser man också till familjen 

på en samhällsnivå där effekten av en välutvecklad familjelitteracitet avspeglar sig i 

ett större sammanhang, som i boendeområdet och i skolorna. Området är något som 

får stöd av UNESCO, som bedriver specifika litteracitetsprogram runt om i världen 

med förankring i aktuell forskning om litteracitet.
86

  

 

Det som gör family literacy intressant för uppsatsen att det ger en teoretisk grund för 

att undersöka vad familjerna aktivt gör för att främja sitt barns språk- och 

läsutveckling och vilka kulturella faktorer som påverkar litteracitetspraktiken inom 

familjerna. 

 

3.8  Family Literacy och flerspråkighet 

Att växa upp i en flerspråkig familj innebär också att växa upp i en mångkulturell 

kontext. Litteracitetspraktiken i en flerspråkig familj kan vara komplex. Det kan 

handla om situationer i familjer med föräldrar från olika länder och språk men också 

om familjer med samma språk som har bosatt sig i ett nytt land med ett främmande 

språk. Det kan också vara andra generationen i det nya landet som fått egna barn. Alla 

generationer bär med sig olika traditioner kring litteracitetshandlingar och de har alla 

olika förutsättningar att föra detta vidare. Barn till invandrade föräldrar som är födda i 

det nya landet delar också föräldrarnas språkliga och kulturella arv eftersom de 

påverkas av hur familjens kultur och litteracitetspraktik ser ut. Detta gäller också när 

de själva får barn men då har de också med sig det nya landets litteracitetskultur. Både 

litteracitet och kultur ingår på så vis i våra dagliga mentala processer, som ett arv från 

tidigare generationer, liksom den sociala interaktionen som uppstår mellan de båda.
87

  

I detta uppstår familjeberättelser, historier om kulturell erfarenhet och förväntningar 

på att överföra sådant till varandra som en del i familjens litteracitetspraktik mellan 
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generationerna. Berättelser är väldigt viktiga för barn. Genom dessa lär de sig hur 

språket är uppbyggt, retoriska grepp och nya ord. Barn som blir berättade eller lästa 

för lär sig också hur en berättelse är konstruerad. Berättelser som kommit till inom 

familjen kan ha samma funktion som ett fotoalbum.
88

 De hjälper oss att minnas och 

förstå det som är en viktig del av vår kulturella identitet.  

  

Vivian L. Gadsden, som är professor i lärande, skriver att ”When the term family is 

attached to literacy, the combination creates a particular significance for the role of 

these cultural and social contexts in literacy learning”.
89

  Om man undersöker dessa 

faktorer som en verklig och potentiell källa för förståelse kan man få kunskap som ger 

stöd åt språk- och läsfrämjande arbete med flerspråkiga familjer.   

 

3.9 Sammanfattning 

Det sociokulturella perspektivet sätter fokus på hur människor tillägnar sig kunskap i 

samspel med andra. Språkinlärning är ett samspel som pågår i kollektiva och 

individuella processer. Att lära sig behärska ett språk innebär att få tillgång till ett 

kulturellt sammanhang. Det lilla barnet lär sig språket och kulturen i interaktion med 

den närmaste omgivningen.  

 

Människor tillägnar sig språk på olika sätt och av olika anledningar. Familjer som 

flyttar till ett annat land bär med sig olika språk och olika kulturer. De är också i en 

situation där de ska lära sig ett nytt språk och en ny kultur. Inom språkforskningen 

benämns språktillägnan i olika nivåer: modersmål eller förstaspråk, andra naturlig 

inlärda språk och kulturellt inlärda språk. Det finns också olika kriterier för att 

analysera flerspråkighet så som ursprung, kompetens, funktion och attityd. 

Språkutveckling och flerspråkighet är viktigt både på individnivå och på 

samhällsnivå. Flerspråkiga samhällen har alltid funnits. Sverige är idag ett flerspråkigt 

land med ca 140 olika språk och 5 erkänd minoritetsspråk. För individen är 

användningen av olika språk ofta en livsnödvändighet för att kunna leva och verka i 

samhället. Språk är viktiga kulturbärare. Om de som arbetar med språk- och 

läsfrämjande arbete med barn har kunskap om detta kan de förebygga både kulturell 

rotlöshet och främja en god språklig självkänsla.  
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Literacy eller litteracitet, är ett begrepp som har med läs- och skrivkunnighet att göra. 

I dag omfattar begreppet den språklig, sociala och kulturella praktik som är kopplat 

till text. De litteraciteter som är intressanta för den här uppsatsen är early childhood 

literacy och family literacy. Från att ha sett på språk- och läsutveckling som en 

kognitiv förmåga ser forskningen idag att skriftspråklighet är något som barnet 

tillägnar sig genom interaktion med andra i mycket tidig ålder och att det är något 

som påbörjas långt innan barnet kan läsa. Barn idag föds in i en komplex 

litteracitetspraktik som innebär att det ska lära sig att tolka texter i många olika 

sammanhang. Det som motiverar barnet är att det söker mening i det visuella och det 

grafiska. Inom familjen sker en viktig litteracitetspraktik som kan vara avgörande för 

barnets språkutveckling även längre fram i livet. Effekten av en välutvecklad 

familjelitteracitet avspeglar sig i ett större sammanhang i samhället. I en flerspråkig 

familj blir litteracitetspraktiken mer komplex. Alla generationer bär med sig olika 

traditioner av litteracitetspraktik. Barnen i en familj delar också äldre generationers 

traditioner. Detta är en viktig del i den kulturella identiteten. Littaracitetspraktiker 

omfattar alltså både språk, kultur och en viktig social kontext. 

 

Intervjuerna som genomförts för uppsatsen analyseras utifrån de begrepp och 

perspektiv som är bärande i den teoretiska framställningen. Fyra stycken teman har 

utvunnits ur detta för att strukturera analysen och för att svara på forskningsfrågorna. 

Det första temat berör familjernas språksituationer och möjligheter till 

språkutveckling samt hur de olika språken fungerar inom familjen och samhället. 

Detta knyter an till språksociologiska perspektiv om språkens olika nivåer och 

kategorier men också till de teorier och fakta som lyfts fram och som motiverar stödet 

till flerspråkighetsutvecklingen. Det andra temat är till för att belysa familjernas 

litteracitetsbakgrund, hur kultur och tradition påverkar litteracitetspraktiken familjen 

idag. Som teoriavsnittet visar är språk och kultur oavhängiga varandra, vilket 

påverkar hur litteracitet överförs generationer emellan. Detta är viktigt i förståelsen av 

familjernas flerspråkighetssituation och deras utsagor om detta. Det tredje temat 

fokuserar på begreppet early childhood literacy som visar hur det lilla barnet tillägnar 

sig språk och text redan i tidig ålder. Mot bakgrund av detta kan föräldrarnas syn på 

litteracitetspraktik med små barn analyseras. Det fjärde temat tar stöd i begreppet 

family literacy. Utifrån detta kan familjens litteracitetspraktik synliggöras och 
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specifikt i uppsatsen genom att analysera vad de gör konkret för att främja barnens 

litteracitetsutveckling. En analysmodell som omfattar dessa fyra teman finns 

specificerad i kapitel fyra. Alla teman har också en inledande beskrivning i respektive 

avsnitt i kapitel fem. 

 

4. Metod 
I det här avsnittet går jag igenom metod samt forskningsetiska aspekter och 

vetenskaplig tillförlitlighet. Här återfinns också ett avsnitt om intervjuernas 

genomförande samt en presentation av informanterna. Kapitlet avslutas med en 

analysmodell som tillämpas i resultatredovisningen.  

 

4.1 Kvalitativ metod 

Den här undersökningen är baserad på en kvalitativ metod som i det här fallet innebär 

att data har inhämtats genom intervjuer.
90

 Kvantitativa undersökningar kan anses mer 

tillförlitliga då de bygger på fasta mätresultat. Å andra sidan är det svårt att 

kvantitativt mäta en stor del av den mänskliga verksamheten. Ett annat sätt undersöka 

denna på är att lära känna varandra genom samtal. Genom en kvalitativ 

forskningsintervju kan ett sådant samtal göras till vetenskapligt belagd kunskap. 

Intervjuer är levande samtal och den text som följer av samtalet blir ett underlag till 

att hitta mening. En transkriberad intervju är i sig ett föremål för en tolkning som 

bygger på bedömningar och beslut. Utskrifter görs sällan ordagrant, vilket heller inte 

är meningsfullt. De är istället en översättning från en muntlig till en skriftlig diskurs.
91

 

Att sedan analysera utskriften är att fortsätta dialogen med en text som intervjuaren 

har skapat tillsammans med intervjupersonen. Forskarens uppgift är att fördjupa 

meningen i vad informanten har sagt.
92

 Jag har således arbetat med flera moment i 

undersökningen som kräver olika förhållningssätt. Först genom att förbereda och 

genomföra intervjuer, transkribera inspelningarna och sist att analysera dem som text.  

 

I filosofisk mening är en kvalitativ forskningsintervju ett sätt att försöka förstå 

vardagsvärlden ur den intervjuades perspektiv. En sådan intervju liknar ett vardagligt 

samtal men har ett professionellt utförande genom att den inte är ett öppet 
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vardagssamtal men inte heller utförd genom ett slutet frågeformulär.
93

 Den här 

intervjustudien är bunden vid teman och i det här fallet med stöd i ett intervjumanus. 

Detta är en form av strukturering som är viktigt för att kunna standardisera det 

vetenskapliga materialet.
94

 Intervjuer kan ha olika grad av strukturering beroende på 

vilket svarsutrymme den intervjuade ska få.
95

 I det här fallet, med en kvalitativ 

svarsanalys, är intervjuerna semistrukturerade i den meningen att informanten ska få 

ett så stort svarsutrymme som möjligt inom ramen av de teman som frågorna 

förutsätter.  

 

För att möta de intervjuade på ett så inkännande sätt som möjligt har jag valt en 

hermeneutisk inspirerad inriktning på förhållningssättet i intervjun. Det innebär att jag 

syftar till att nå en fördjupad förståelse av den intervjuades livsvärld.
96

 Detta såväl i 

intervjusituationen som i analysen av de texter som intervjuerna resulterar i.
97

 Under 

en intervju kan jag till exempel ge exempel från mina egna erfarenheter för att på så 

sätt kunna improvisera följdfrågor under intervjun.  

 

4.2 Intervjufrågor  

En intervjuguide är ett manus som hjälper till att strukturera förloppet och de teman 

som finns med i intervjun.
98

 Ett sätt är att bygga upp guiden är genom att tänka på att 

frågorna kan vara tematiska och dynamiska.
99

 De tematiska frågorna syftar till 

intervjuns ”vad” och de dynamiska till ”hur”. Det handlar om att ställa frågorna ur rätt 

synvinkel. En dynamisk fråga kan hålla samtalet flytande och bidra till att få 

intervjupersonen att tala om känslor och upplevelser. Jag har valt att göra ett 

förhållandevis kort manus med frågor inom fyra olika teman. Frågorna behöver inte 

ställas specifikt utan kan varieras utifrån temat och beroende på hur de svarar.  
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4.3 Gåvoboken 

I uppsatsens inledning tar jag upp aspekter på bibliotekets läsfrämjande verksamhet 

som riktar sig till familjer med små barn. Ett exempel på detta är att alla nyblivna 

föräldrar får ett presentkort på en gåvobok på BVC som de kan hämta på biblioteket. 

Boken som delas ut är för närvarande De små barnens bok (2009) och är en antologi 

sammanställd av Siv Widerberg. Den ges ut av förlaget En bok för alla. Innehållet är 

en blandning med exempel från olika kända svenska barnböcker. Det är visor, ramsor, 

pekbilder och berättelser. I samband med att boken delas ut medföljer också en folder 

från Btj som innehåller en kort information om språkutveckling och biblioteket.  

 

Jag har valt att använda gåvoboken som ett samtalsunderlag i intervjuerna eftersom 

den representerar olika funktioner som är av intresse för uppsatsen. Dels knyter den 

an till föräldrarollen och förälderns relation till läsning för små barn men också till 

kontakten med biblioteket. Den representerar också en del av den svenska 

barnbokstraditionen och gör det möjligt att diskutera kulturella och språkliga aspekter 

av innehållet. Gåvoboken fungerar alltså som ett redskap för att analysera litteracitet, 

flerspråkighet och kulturell bakgrund. Det finns inget syfte att utvärdera boken i sig. 

 

4.4 Om att skaffa informanter samt urval 

Kontakten med informanterna i studien har tagits genom ett formulär om förfrågan 

som funnits tillgängligt på biblioteket och på öppna förskolan. Förfrågan har 

formulerats med tanke på att det ska vara lätt att förstå. Jag har också fått hjälp av 

personal på båda ställena att sprida formuläret. De flesta har anmält intresse att vara 

med varit positiva till att delta. I några fall har jag avstått från att gå vidare med en 

intervju på grund av språksvårigheter.  

 

Ett problem har varit att få informanterna att verkligen komma till intervjuerna. Fyra 

av dem som bokat en tid har sedan uteblivit. En orsak har varit att de har små barn att 

ta hänsyn till eller att de av någon anledning blivit skeptiska till att avsätta tid att 

medverka.  

 

Urvalet av informanter grundar sig i kriteriet att de lever i en familjesituation där 

deras barn exponeras till två eller flera språk. Ett annat krav har varit att de har fått 

gåvoboken en tid innan intervjun så att de har haft möjlighet bilda sig en uppfattning 
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om boken. De personer som har blivit intervjuade talar olika språk, kommer från olika 

länder och har bott i Sverige under en varierad tid. Sex kvinnor och två män har 

deltagit. Urvalet kan betraktas som en slumpmässig variation som kan avspegla den 

variation av besökare som kommer till biblioteket i ett mångkulturellt område.  

 

4.5 Intervjuernas genomförande 

Alla intervjuer har ägt rum i ett avskilt rum inne på ett bibliotek. Det har varit bra att 

intervjuerna kunde göras på samma ställe eftersom det är en faktor som påverkar hur 

man samtalar och svarar på frågor.
100

 Ambitionen har varit att erbjuda en miljö där 

informanterna kunde känna sig bekväma och att det också funnits möjlighet att 

tillgodose barnens behov att matas och att sitta med. Alla informanter utom en har 

haft sitt barn med sig, vilket också var en möjlighet som erbjöds för att underlätta för 

föräldrarna att medverka. Vid några få tillfällen har barnet har stört intervjun. Då har 

vi har haft en liten paus med fokus på barnet för att sedan fortsätta med frågorna. Jag 

har bjudit på fika och frukt till dem som ville ha. Några informanter har till en början 

varit spända men när de efter en stund sett att det liknar ett vanligt samtal har de 

slappnat av och tyckt att det har varit trevligt. Flera har också varit tacksamma över 

att ha fått tillfälle att reflektera över de frågor som ställts under intervjun. Alla 

informanter har fått en bok till sitt barn som tack för att det deltagit. 

 

Varje intervju har inletts med information om dess syfte för att sedan övergå i 

allmänna frågor och fördjupning. Intervjumanuset har fungerat bra och många gånger 

har jag fått svar på följdfrågor utan att ställa dem. Jag har låtit informanterna berätta i 

ett så fritt flöde som möjligt för att inte undgå att missa viktig information.  

Eftersom informanterna kommer från olika kulturer och talar olika språk ställer det 

andra krav på intervjusituationen än om det är en homogen grupp där intervjuaren 

också är hemmastadd. Jag har varit speciellt uppmärksam för att undvika missförstånd 

som kan uppstå, både är språkliga och kulturella. Jag har varit noga med formulera 

frågorna tydligt. Det har också funnits ett samtalsutrymme som ska bidra till att 

överbrygga kulturella missförstånd. Inom etnologiska studier talar man om att ”go 

native” vilket innebär att den som intervjuar har kunskap och möjlighet att använda 
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den intervjuades referensramar på ett kommunikativt sätt.
101

 Detta har förstås inte 

varit möjligt i den här undersökningen. Det jag har strävat efter är att försöka mötas 

på en neutral nivå.  

 

Sex intervjuer har genomförts på svenska samt en på engelska.  

 

4.6 Transkribering  

Intervjuerna har spelats in och få anteckningar har gjorts, detta för att inte distrahera 

samtalet. Att skriva ut intervjuer är ett omfattande och inte okomplicerat arbete. 

Utskrifter är översättningar av ett muntligt språk till ett skriftligt.
102

 Den sociala 

interaktion som äger rum under en intervju med gester och ansiktsuttryck syns inte 

när den spelas in. När samtalet väl transformerats till text har det förändrats ytterligare 

då rösterna går förlorade. Det som återstår är en avkontextualiserad återgivning av ett 

levande samtal. Eftersom jag själv har gjort transkriberingen har jag upplevt att det 

har varit ett bra sätt att rekonstruera och levandegöra intervjun inför mig själv. På så 

sätt blev den text som återstod ett mer levande material att arbeta med än om jag 

skulle ha dokumenterat intervjuerna med hjälp av anteckningar.    

 

Intervjuerna har i stort sett återgivits ordagrant i transkriberingen. Sidosamtal som rört 

sig utanför intervjuns område har inte tagits med. I vissa fall har också upprepningar 

utlämnats då de inte haft betydelse för innebörden. De utsagor som kommer från 

informanter som talar mindre korrekt svenska är återgivna i refererande form så som 

jag har tolkat innebörden i dem, både i transkriptionerna och i resultatredovisningen. 

Alla citat som sedan finns med i resultatet är ordagrant återgivna eller översatta från 

engelska till svenska. 

 

4.7 Forskningsetik  

Oavsett omfattningen av ett forskningsarbete måste forskaren förhålla sig noga till 

forskningsetiska aspekter.
103

 I den här uppsatsen hämtar jag information ur individers 

livsförhållanden. I sökandet efter informanter har det varit viktigt att informera om att 

deltagandet är frivilligt. I en flerspråkig och mångkulturell situation är detta speciellt 
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angeläget då det kan vara svårt att förstå vad som förväntas av en person i ett nytt 

land. För att skydda informanternas integritet är det är viktigt att de uppgifter som de 

har lämnat behandlas konfidentiellt. Jag har varit noga med att försäkra mig om att de 

har förstått detta. De som önskar har också möjlighet att ta del av intervjuunderlaget 

där de själva deltagit. Det material som har samlats in får inte lämnas ut så att 

obehöriga kan ta del av det. Materialet får heller inte användas för något annat. Detta 

kallas för nyttjandekrav. Efter det att uppsatsen är färdigställd kommer inspelningarna 

att raderas. Utskrifterna identifierar inte informanterna med namn utan endast efter 

intervjudatum. I analysen omtalas informanterna endast i egenskap av språk, 

ursprungsland och relation till barnet.  

 

4.8 Tillförlitlighet  

Den som gör en vetenskaplig undersökning måste försäkra sig om att det som 

undersöks verkligen är det man avser att undersöka. Detta är en försäkran om en god 

validitet.
104

 Undersökningen måste också vara genomförd på ett tillförlitligt sätt. Detta 

kallas för god reabilitet. I en kvalitativ studie gäller detta hela forskningsprocessen 

och validiteten och reabiliteten är därför sammanflätade.
105

 Teorin blir därför ett 

viktigt redskap för att kunna analysera det empiriska materialet. Det är också viktigt 

att intervjuerna, som det handlar om här, är genomförda enligt god forskningsetik och 

att omständigheterna kring de olika intervjuerna är likvärdiga. Transkriberingen är 

också en kritisk del av processen där det finns risk att utsagorna påverkas. Jag har i 

olika punkter i metodavsnittet beskrivit aspekter av det som gör min studie tillförlitlig 

och jag har varit noga med att utföra intervjuerna och tolkningen av dem i enlighet 

med en god forskningsetik. Jag anser också att teorin ger ett bra underlag för att 

genomföra en tillförlitlig analys.  

 

4.9 Intervjugruppen 

Alla informanter är födda i ett annat land än Sverige. De representerar familjer från 8 

olika ursprungsländer och 14 olika språk. De har barn som är mellan 3 ½ och 16 

månader. Alla utom två av familjernas barn är det först födda i den nuvarande 

familjen.  
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1. Intervju med mamman. Båda föräldrarna kommer från Litauen. Språk: 

Litauiska, ryska, engelska och svenska.  

 

2. Intervju med mamman. Båda föräldrar kommer från Irak. Språk: nordkurdiska, 

svenska och arabiska.  

 

3. Intervju med pappan och mamman. De kommer från Bangladesh. Språk: 

bengali, svenska och engelska.  

 

4. Intervju med mamma. En förälder är svensk, en är från Iran. Språk: persiska, 

svenska, tyska och engelska.   

 

5. Intervju med en mamma. Båda föräldrar kommer från Palestina. Språk: 

arabiska, engelska och svenska.  

 

6. Intervju med mamman. Båda föräldrar kommer från Somalia. Språk: 

somaliska, franska, engelska och svenska. 

 

7. Intervju med pappan. En förälder kommer från Togo, en från Senegal. Språk: 

mandinka, kabye, ewe, franska, engelska, arabiska och svenska.  

 

4.10 Analysmodell 

Inom den kvalitativa metoden finns det utrymme för olika varianter av 

resultatredovisning.
106

 Det är möjligt att tillämpa en analysmodell som passar bäst för 

den enskilda studien och i det här fallet genom abduktion som är ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt som söker att förklara det empiriska materialet utifrån en teori.
107

 I 

den här undersökningen innebär det att intervjumaterialet presenteras och analyseras i 

relation till centrala teman i det teoretiska underlaget. Dessa teman syftar till att 

strukturera resultatetredovisningen och analysen av den. I vissa fall överskrider teman 

och utsagor varandra i förhållande till teorin. I de fallen har utsagorna placerats under 

det tema där de anses mest angelägna.  En mer specifik innehållsbeskrivning återfinns 

i inledning av varje avsnitt och tema.  
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Resultat och analys är således strukturerad enligt följande teman:  

 

- Flerspråkighet och språkutveckling, i familjen och i samhället. 

    

- Kultur, traditioner och litteracitetsbakgrund 

     

- Early childhood literacy 

 

-  Family literacy 

 

 

5. Resultat och analys 
Det empiriska materialet redovisas här enligt fyra teman i analysmodellen som finns 

angivna i metodkapitlet. Varje avsnitt har en tillhörande sammanfattning. 

 

5.1 Flerspråkighet och språkutveckling i familjen och i samhället 

I det här avsnittet tar jag upp utsagor i intervjuerna som närmare beskriver 

språksituationerna i familjerna i relation till ursprung, kompetens och funktion. Jag 

belyser också attityder och känslor som informanterna uttrycker om de olika språken 

samt aspekter på språkutveckling som flerspråkig. 

 

Inom varje i familj i studien råder komplexa språksituationer. Alla familjer använder 

minst tre olika språk i sin vardag. Sett till språkens ursprung framkommer det att 

samtliga familjer integrerar modersmål, andraspråk och kulturellt inlärda språk i sin 

vardag. Barnen kommer att lära sig flera språk från början och ibland av någon som 

inte har språket som förstaspråk då föräldrarna vill att barnet ska lära sig de språk som 

finns i de yttre familjeleden. Informanterna anser att de här språkkunskaperna är 

viktiga. Flera av familjerna har släktingar i andra länder som inte talar barnens 

modersmål och de vill att de ska kunna kommunicera. Så här se språksituationerna ut 

i de olika familjerna: 

 

- Föräldrarna har ett gemensamt förstaspråk och god behärskning i ett 
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andraspråk. De talar förstaspråket med varandra. De använder också två 

kulturellt inlärda språk, svenska och engelska. De håller aktivt på att lära sig 

svenska. En av dem går på Högskola och en läser svenska på SFI. De talar 

förstaspråk och lite svenska men också engelska med barnet. Barnet kan lära 

sig fyra språk inom familjen. 

 

- Föräldrarna har ett gemensamt förstaspråk som de använder tillsammans. En 

förälder talar svenska med sina syskon men förstaspråket med föräldrar och 

släktingar och växlar svenska och förstaspråk med barnet. Den andra föräldern 

har ytterligare ett andraspråk och lär sig svenska. Barnet kan lära sig tre språk 

inom familjen. 

 

- Föräldrarna har ett gemensamt förstaspråk som de använder med varandra. 

Den ena föräldern har engelska som andraspråk, den andra som kulturellt 

inlärt. De har båda svenska som kulturellt inlärt språk. Den ena föräldern talar 

bra svenska. Den andra lär sig på SFI. De har släktingar som de bara kan tala 

engelska med. Barnet kan lära sig tre språk inom familjen. 

 

- Den ena föräldern har två förstaspråk. Den andra ett. De talar det 

gemensamma förstaspråket med barnet men vill också att barnet ska lära sig 

båda förstaspråken för att kunna tala med släktingar. Den ena föräldern har 

släktningar i ett annat land där kommunikationen kräver ytterligare två 

kulturellt inlärda språk. Barnet kan lära sig fyra språk inom familjen. 

 

- Föräldrarna har ett gemensamt förstaspråk och ett gemensamt andraspråk. De 

håller båda på att lära sig svenska. De har familj i ett annat land där en 

kommunikation kräver att barnet också behärskar det gemensamma 

andraspråket. Barnet kan lära sig tre språk inom familjen. 

 

- Föräldrarna har samma modersmål, samt samma kulturellt inlärda språk från 

hemlandet. En förälder har ytterligare ett kulturellt inlärt språk. De lär sig 

också svenska. Barnet kan lära sig fyra olika språk inom familjen. 

 

- Föräldrarna har olika modersmål. De kommunicerar på ett gemensamt 
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kulturellt inlärt språk. Utöver detta finns ytterligare fyra språk som används i 

olika sammanhang i barnets vardag. Barnet kan lära sig sju olika språk inom 

familjen. 

 

Det är ibland svårt att avgöra var gränsen går mellan ett förstaspråk och ett andraspråk 

men också mellan ett andraspråk och ett kulturellt inlärt språk. Jag har här definierat 

språken som de benämns i relation till hur mycket de används. Många gånger kan ett 

språk hos en individ vara inlärt på flera olika sätt. Kompetensnivån varierar som vi ser 

både mellan föräldrarna och hos individerna. Hos en av familjerna är det bara den ena 

föräldern som har kompetens att lära barnet ett av förstaspråken. De har också olika 

kompetens i fråga om skriftspråkligheten. Alla familjerna använder olika språk i olika 

situationer. Flera av familjerna måste använda kulturellt inlärda språk för att 

kommunicera med släktingar som bor i andra länder.  

 

Hos två av familjerna är andraspråket svenskan en naturlig del i vardagen. De kom till 

Sverige när de var barn, 2 respektive 10 år. En av dem säger: 

 

Jag kom som barn och då tycker jag personligen att min svenska är starkare än mitt 

förstaspråk. Mitt ordförråd är större i svenskan /.../. 

 

Samma informant har vuxit upp i en hemmiljö där man blandat svenska och 

förstaspråk. Den andra säger:  

 

Ja, svenska är ju mitt modersmål. Alla andra säger att /.../är deras modersmål, men svenska 

är mitt modersmål.  

 

Ingen av dem behärskar i någon högre grad att läsa och skriva på det ursprungliga 

förstaspråket eftersom det har ett annat alfabet än det latinska. Både kompetensnivån 

och funktionsgraden blir mer påtagligt i en tvåspråkighetssituation när man själv blir 

förälder. De gör insikten att de inte kan läsa på förstaspråket för sina barn och det är 

svårt att vara konsekvent i språkvalet i hemmet med barnen. Den ena mamman säger:  

 

De här specialisterna tycker att vi bara ska prata modersmålet hemma, det ger en starkare 

svenska sen. /.../ jag pratar väldigt mycket svenska med mina syskon och då blir det att jag gör 

det med mina barn också. Men barnens pappa försöker styra så vi bara pratar modersmålet 
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hemma, så vi försöker. Och ute i samhället pratar vi svenska. Det är jättesvårt att veta hur 

man ska göra.  

 

Den andra informanten är inte bekymrad över att hennes båda förstaspråk inte är lika 

starka: 

 

Jag har en bekant som brukar vara barnvakt /.../ hon kommer att ha barnet när jag jobbar. 

Hon har böcker, hon kommer att läsa och prata på modersmålet med honom. Så det känns 

som hon får den delen hos henne, så jag behöver inte anstränga mig så mycket. För det blir 

bara jobbigt när jag ska läsa när jag inte är så bra på det de själv, så jag kör den svenska 

delen.  

 

Detta beskriver, indirekt, hur de hamnat i en ambivalent situation. De är båda personer 

med två förstaspråk, ett ursprungligt och ett förvärvat. Jag tolkar det som att den 

funktionella aspekten av språket tycks verka starkare i nuet än i ett rationellt 

långsiktigt perspektiv. Det framstår som att detta kan vara en faktor som gör att det 

uppstår stora klyftor i de språkliga kunskapsnivåerna.  

 

En annan av familjerna har en ytterst komplex språksituation där föräldrarna inte 

förstår varandras modersmål och där de båda befinner sig i ett nytt land. I den här 

familjen har det uppstått konflikter om vilka språk som de ska använda med barnet. 

De vill båda att barnet ska lära sig deras respektive modersmål, samtidigt som 

familjen kommunicerar med ett gemensamt kulturellt inlärt språk. Pappan är rädd för 

att det ska bli för mycket för barnet. Han säger att det skulle varit bättre om de kom 

från samma land, eller om de bott i ett land som använder det språk de kommunicerar 

på med varandra. Då hade det varit enklare med språkval. I den här familjen finns 

också halvsyskon som talar ytterligare språk med sin pappa.  

 

Övriga familjer har en begynnande svenska som andra- eller tredjespråk. De har inte 

kommit så långt i sin språkbehärskning av svenskan, även om de redan blandar olika 

språk i hemmet. En av informanterna säger att de talar 60 % modersmål, 30 % 

engelska och 10 % svenska. De som strävar efter en bred funktionell flerspråkighet 

framstår i början som mer kulturellt trygga i sitt modersmål.  

 

Hos informanterna kan man också utläsa olika attityder till språken. Detta är något 
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som också berör frågor om identitet som jag tar upp mera längre fram. En av de 

intervjuade anser att det andra förstaspråket mer känns som ett modersmål. En annan 

familj som har ett starkt gemensamt andraspråk avstår medvetet att lära barnet detta 

språk. Jag tolkar det som att det finns en negativ kulturell laddning i det här språket 

och att de vill satsa på att göra svenskan till det första andraspråket hos barnet.   

 

En av informanterna uttrycker en stor stolthet över modersmålet. Han säger:  

 

Det är ett väldigt gammalt och välutvecklat språk /.../ men det finns många analfabeter (i 

landet, min anm.) men språket är väldigt bra uppbyggt /.../ jag brukar skämta om att det är ett 

”fantomspråk”, att det är ett väldigt bra språk för barn.  

 

Han är också stolt över att ha en Nobelpristagare på det här språket.  

 

Några av familjerna kommer från länder där några av de stora skolspråken används i 

samhället i större utsträckning i Sverige. De är också angelägna om att stödja barnet 

redan från början i de här språken genom att använda språket i kommunikationen 

inom familjen.  

 

Alla familjerna är angelägna om att deras barn ska bli flerspråkiga men de har 

varierande utsagor om hur detta ska gå till. Ingen av dem har en helt genomtänkt plan. 

Tre av familjerna uttrycker att det är viktigt att barnen lär sig engelska, förutom 

förstaspråk och svenska. Två av dem vill att de ska lära sig detta i hemmiljön. En av 

kvinnorna säger att hon har kommit överens med sin man om att prata engelska 

hemma så att barnet lär sig språket ordentligt för att det kan kommunicera med sina 

halvsyskon som har engelska som förstaspråk. En tredje familj har ingen plan för hur 

barnet ska lära sig engelska men är ändå mycket angelägen:  

 

 

Vi är inte oroliga för att barnet inte ska lära sig svenska. Men jag är orolig för att det inte ska 

lära sig tillräckligt bra engelska eftersom det har många släktingar och kusiner i ett annat 

land. 

 

Endast en av föräldrarna uttrycker en konkret oro för att barnet inte ska lära sig något 

av de naturliga språken ordentligt:   
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Jag tänker att som förälder så får man vara mycket starkare än när man bara har ett språk. 

Man får tänka mer i vardagen. Man får anstränga sig lite mer. Och man har mer stress inför 

hur det ska gå i skolan och att mitt barn kan få kämpa lite mer. /.../ att det inte är starkt i 

något av språken och att vi får kompensera hemma. Jag har alltid varit orolig för att mitt 

barn ska får ett ”gatuspråk” och inte en starkare svenska.  

 

En av informanterna anser att barnet bör bli starkast i familjens skolspråk/andraspråk 

och i svenskan, som det får lära sig i förskolan, innan det introduceras till föräldrarnas 

modersmål. Den här informanten är också bekymrad över att ha sett barn till andra 

flerspråkiga familjer som svarar sina föräldrar på svenska när de tilltalas på 

modersmålet. Informanten tolkar det som att det är negativt att lära barnen ett språk 

de inte vill tala och drar slutsatsen att det är bättre att barnet först lär sig de språk som 

är mer gångbara ute i samhället.  

 

Fem av familjerna har förstaspråk som har ett annat skriftspråk än det latinska 

alfabetet. Ingen av de familjer uttrycker någon konkret idé om hur de tror att barnet 

ska lära sig förstaspråkets skriftspråk. En av informanterna inser den här 

problematiken under intervjuns gång och säger att barnet kanske kan lära sig 

skriftspråket om de har böcker hemma på hemspråket. Ingen av familjerna nämner 

något om att barnet kommer att gå i modersmålsundervisning. Sett ur de här outsagda 

aspekterna blir bilden en annan än den om att de är angelägna om vilka språk som de 

vill att barnet ska kunna behärska. Jag anar att detta kan ha med graden 

framförhållning att göra. En av föräldrarna har inga utvecklade tankar alls om barnets 

språkutveckling. En annan tänker att barnet ska lära sig svenska i förskolan. Två av 

sju säger att skolorna i Sverige är bra och att barnet kommer att lära sig bra svenska 

där. 

 

Alla familjerna vill stödja barnen i möjligheten att lära sig två eller flera av de språk 

som talas inom familjen. Tre av familjerna vill ge stöd i alla familjens språk. De vill 

också ge stöd i hemmet genom att tala de skolspråk som används i familjen.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Alla familjer är i sin vardag involverade i komplexa språksituationer där man i första 

hand använder språken efter funktionsgrad snarare än ursprung. De har alla en hög 
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ambition att barnet ska lära sig de flesta av de språk som behövs för att kunna 

kommunicera inom familjen, med släktingar och ute i samhället. Det viktigast för dem 

är att barnet får en bra kunskapsnivå i svenska och i föräldrarnas modersmål. De 

familjer som också integrerar ett starkt skolspråk har ambitionen att barnet ska lära sig 

detta redan i hemmet. Samtidigt finns i praktiken en ambivalent situation där det är 

svårt att göra ett konsekvent språkval i relation till ambitionerna. De familjer som 

varit längst i Sverige och har svenska som ett naturligt språk verkar uppleva detta i 

högre grad. En viktig faktor är de själva inte har fått lära sig att behärska modersmålet 

i skrift och text i den svenska skolan. De kan nu inte läsa för sina barn på 

modersmålet. En av dessa föräldrar uttrycker en stark oro över att barnet inte ska bli 

stark i något av språken. De andra familjerna som ännu inte har en större 

kompetensgrad i svenskan verkar inte medvetna om att detta är en risk. De förutsätter 

att de själva kan lära barnet vad det behöver till att börja med och att barnet kommer 

att få ett bra stöd senare i skolan.  

 

5.2 Kultur, traditioner och litteracitetsbakgrund 

I det här avsnittet lyfter jag fram familjernas litteracitetspraktik i relation till kulturell 

bakgrund. Informanterna berättar här om läsning i hemmet när de själva var barn och 

hur det påverkat hur de nu läser för sina egna barn. Här behandlas också aspekter som 

framkommit om språk som kulturbärare och identitet. 

 

Alla informanterna har svarat på frågan om någon läste för dem som barn. En mamma 

säger att hon läser samma böcker för sitt barn som lästes för henne när hon var liten. 

Hon har just fått dem av sin mamma som varit på besök. Det är bilderböcker, 

sångböcker och vaggvisor. Jag frågar om böckerna tillhör en tradition i hemlandet.    

 

Nej, de är inte tradition, men jag gillar dem. Därför vill jag läsa dem för mina barn, och 

sjunga samma sånger.  

 

Hon säger att hennes man kan samma sånger som han också sjunger för barnet.  

 

Barndomens böcker kommer alltså att få en central plats i det egna barnets 

läsupplevelser i den här familjen.  
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En av föräldrarna säger att det var en katastrofbarndom ur den här synpunkten. Ingen 

läste för dem. Det enda minnet är att en storebror läste högt för honom. En annan 

informant berättar att de var sex syskon och att det sällan var någon som läste för 

dem. Däremot brukar deras mamma berätta många historier från Koranen och de 

sjöng ofta religiösa sånger. Hon minns också att hennes äldre syskon brukade sjunga 

sånger för henne som de lärt sig i skolan. Att hennes mamma bara berättade religiösa 

berättelser tror hon beror på att det inte var någon som läste något annat för henne när 

hon var liten. Hon berättar att mormodern dödades av en bomb när hennes mamma 

höll på att födas. Hon kom sedan att växa upp med en styvmoder som inte tyckte om 

henne. Detta påverkade henne så att hon kom att ägna sig åt att läsa religiösa texter 

framför andra böcker.  

 

En annan av informanterna bär också med sig händelser från barndomen då hon som 

liten kom till Sverige som flykting och separerades från sin mamma i flera år. Hon har 

inga konkreta tidiga läsminnen i hemmet där hon växte upp. Det är först som tonåring 

hon blir en läsare.  

 

Jag har inte så mycket minnen från när jag var liten. Jag vet bara att jag själv gillade att läsa 

väldigt mycket när jag var liten och att det var en trygghet för mig att gömma mig bakom en 

bok, som en tillflykt ungefär. Och det har hjälpt mig mycket att utveckla språket. 

 

Trots detta är hon väl bekant med bilderboksfigurer som Pippi och Max som finns i 

gåvoboken. Någon måste ha läst för henne när hon var mindre, fast hon inte minns.  

 

Den andra av informanterna som vuxit upp i Sverige säger att hon minns att de hade 

böcker. Men hennes föräldrar är analfabeter. Det var inte så lätt för dem och först när 

barnen kunde läsa själva stod de bredvid och försökte uppmuntra dem att läsa. Istället 

har hon sagominnen, speciellt sagor som hennes farmor och farfar berättade. Jag 

frågar om hon berättar några av dem för sina egna barn.  

 

Ja, det gör jag. Fast jag kan ju aldrig berätta exakt /.../ när man berättar blir det alltid lite 

annorlunda, från mun till mun. Det som min farmor har berättat är ju aldrig det som någon 

annan har hört, fast det är samma historia. Till exempel en kärlekshistoria om Romeo och 

Julia. Min farmor har berättat den på mitt modersmål, men när jag ser en film eller hör någon 

annan berätta så tänker jag att så här ska det inte vara! 
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Hon säger också att hon verkligen vill ge sina barn det hon själv inte haft. 

 

Ytterligare en informant har föräldrar som är analfabeter. När hon växte upp var 

analfabetism vanligt och det var ingen som läste för barnen. Nu mera är 

läskunnigheten högre i hemlandet, säger hon. Istället fanns en stark berättartradition. 

Föräldrarna berättade mycket för henne. För de små barnen fanns det särskilda 

godnattsagor och sånger för att lugna och trösta barnet. Hon säger att hon berättar 

eller sjunger dem för sina barn ibland.   

 

En informant har tydliga minnen av hur mamman läste för honom redan i tidig ålder 

och att syftet var tydligt att lägga grunden till att kunna lära sig att läsa senare. Han 

säger att mamman pekade och samtalade mycket om bilderna i böckerna. Så vill han 

också göra för sitt barn. Han säger att barn ”läser” bilder. Han säger också att han inte 

hade några problem att lära sig läsa i skolan sedan.  

 

Tre av informanterna har föräldrar som är analfabeter. Fem av dem uttrycker att de 

kommer från utpräglade berättartraditioner. De är idag alla måna om att läsa för sitt 

barn och att stödjande dem i deras framtida språk- och läsinlärning.  

 

Ingen av informanterna har någon kulturell koppling till en svensk tradition kring 

sagor för små barn, ramsor och sånger.  En av dem säger att:  

 

Det är ingen av mina äldre syskon som kan dem och de säger ”var har du hittat de här?” 

”Vad svensk du har blivit!” /.../ hur kan du alla de här ramsorna?!” 

 

Trots att hon lärt sig många sånger och ramsor på öppna förskolan uttrycker hon en 

stark frustration över att inte ha en naturlig koppling till den svenska barnlitteraturen. 

Hon vet inte vad hon ska välja så att det blir på rätt nivå för barnet men hon tror att 

hennes svenska väninnor inte har några problem med detta. Hon säger också att hon 

inte vill att hennes barn ska få förenklade böcker. Hon vill inte ha ”svenska för 

invandrare” utan material på samma villkor.  
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En av informanterna säger att hans modersmål är ett ”berättarspråk” även om det idag 

också finns som skriftspråk. Genom en lång tradition av berättande har folkets historia 

förts vidare från generation till generation. Berättelserna vandrar från föräldrar till 

barn och omfattar också en släkthistoria. Rötterna är väldigt viktiga säger 

informanten. Idag finns en del också nedtecknat. Att berätta för sina barn är i hans 

kultur mycket mer än att berätta sagor. Folkets och individens historia finns inbäddad 

i berättartraditionen och är en viktig del av identiteten och för att upprätthålla 

traditioner. I relation till detta säger också informanten att han vill att hans barn ska ha 

möjlighet att ta vara på det som är positivt och användbart av de här berättelserna som 

passar för att kunna leva i nuet, var som helst i världen. Han säger:  

 

Även om jag vill att barnet ska vara ”modernt”, så måste det veta var det kommer ifrån. Det 

ska kunna leva var som helst. Min pappa var lite modern, han tolkade ”modersmåls-kulturen” 

på ett modernt sätt, man måste anpassa sig till nuet. Det var bra för mig. Annars hade jag 

aldrig kunnat anpassa mig här i Sverige.  

 

Kulturarvet, språket och berättartraditionen är för den här informanten en viktig del av 

identiteten men måste också kunna användas i nya miljöer.  

 

En av informanterna har tankar om den kulturella aspekten om att försöka lära sitt 

barn ett språk man inte själv behärskar ordentligt:  

 

Det jag försöker säga är att t.ex. om du lär dig arabiska och läser språket arabiska och bott i 

det landet och känslomässigt fått en massa bilder i din hjärna och du får också kulturen och 

en massa nya andra nyanser med språket som finns. När man lär sig ett språk som ”data” är 

det inte samma sak som när man bott i landet och förstår betydelsen detaljerat. 

 

Informanten påpekar att man inte får med känslor i ett språk som inte är naturligt 

inlärt.  

 

Samma tankegångar bekräftas av en annan informant: 

 

Mitt ordförråd är större i svenskan än i modersmålet. Så när det gäller känslor och tankar 

uttrycker jag mig bättre på svenskan. Och då blir det svårt för mig och det har nog att göra 

med att vi alltid har fått köra blandspråk hemma. Fast mina föräldrar har fortsatt att prata 

modersmålet men det är inte lätt när man är så många.  
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Det här visar på den språkliga ambivalens som också kan uppstå när andraspråket har 

blivit starkare än modersmålet. Möjligheten att uttrycka sig är en del av identiteten 

och kommer här till bättre uttryck i andraspråket. Jag tolkar det som att hon 

uttrycksmässigt står med en fot i varje språk och att det kan vara frustrerande men 

också en tillgång.  

 

5.2.1 Sammanfattning 

Familjerna har olika bakgrund och bär med sig olika traditioner kring läsning för små 

barn. De som har blivit lästa för som barn är angelägna om att göra på liknande sätt 

för sina egna barn och gärna med samma böcker. En del av familjerna kommer från 

kulturer med starka berättartraditioner. Några av dem har föräldrar som är analfabeter. 

För dem har berättandet funnits istället för böcker och läsning. De vill gärna föra 

traditionen vidare och de försöker ibland att återberätta för sina egna barn. Men det är 

inget som uttalas som speciellt viktigt förutom i ett fall där även släktberättelser ingår 

i traditionen. Flertalet av informanterna är angelägna om att läsa böcker för sina barn. 

Några ger uttryck för att vilja kompensera för den högläsning de själva inte haft. 

 

Ingen av informanterna har någon direkt koppling till den svenska 

barnbokstraditionen. Det framgår att det kan vara svårt att välja böcker till sitt barn 

när man inte är född in i den svenska traditionen och att det är lätt att känna sig 

mindervärdig om man inte kan det. Men man kan också bli ifrågasatt av den egna 

kulturen den dag man blir mer insatt i det svenska barnboksarvet. Det kan tolkas som 

att ha blivit svensk.  

 

Flera av utsagorna ger bekräftelse på de teorier som säger att språk, kultur och 

identitet hänger tätt ihop. Det kan vara att det är svårt att uttrycka känslor på ett språk 

man inte behärskar och att det kan vara svårt att inte känna att man kan uttrycka sig 

tillräckligt väl på det ursprungliga språket. Att vara flerspråkig är en tillgång men 

samtidigt något som begränsar tillträdet till de olika kulturer som språken 

representerar eftersom det kommer an på den kulturella eller skriftspråkliga 

kompetensen, eller på berättartraditionen.  
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5.3 Early Childhood Literacy  

Det här avsnittet tar upp aspekter på familjens syn på litteracitetshandlingar med det 

lilla barnet. Det handlar om vad de har för uppfattning om språk- och lästräning i 

allmänhet och med gåvoboken. Det handlar också om hur de ser på att läsa för barnet 

på andra språk än modersmålet och om vad de har för uppfattning om det egna 

barnets respons på litteracitetshandlingar. 

 

En intervjufråga syftar till att ta reda på om de vet varför de har fått boken och om de 

har läst informationsfoldern som kommer med boken. En av informanterna säger att 

hon tycker att boken var mycket bra. Hon säger: 

 

Jag tänker att det är för att uppmuntra föräldrar att läsa med sina barn. Den är bra uppdelad 

och ger olika förslag på vad man kan göra. Det är bra.  

 

En annan säger: 

 

Jag tror man ska läsa för barnen... jag tror det är viktigt... så de får lite läsvana. 

 

Jag frågar om det borde varit mer information. 

 

Nej, det var bara roligt att vi fick boken.  

 

En informant säger att boken är mer för föräldrarna än barnet eftersom den ger 

exempel på olika sätt att läsa. Tre av informanterna har inte tittat alls i 

informationsfoldern. Alla informanter är dock positivt inställda till att ha fått boken 

och de har alla använt den, men i olika hög grad.  

 

Jag vill också veta vad de tycker om innehållet och upplägget i gåvoboken. En av 

kvinnorna svarar:  

 

Första gången jag fick boken tänkte jag ”vad är det här för bok?”. Ska jag plötsligt sjunga 

eller prata om djur? Jag tyckte den var jättekonstig, de här ramsorna har jag alltid hört men 

inte riktigt kunnat, som tummetott och slickepott.  

 

Jag frågar var hon har hört dem.  
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Jag har hört dem genom andra som har sagt dem till sina barn och genom sånger, som på 

öppna förskolan, men jag har aldrig kunnat texten. Men i boken får jag lite mer och då kan 

jag lära mig dem.  

 

Hon berättar också att hon har Barnkammarboken med en CD som hon lär sig av.  

 

En av familjerna är väl förtrogna med boken av den anledningen att de har använt den 

mycket tillsammans med barnet. Informanten tycker speciellt bra om det avsnitt som 

bygger på olika ljud.  

 

Ljud är universellt... det är bra med boken. 

 

Jag frågar om innehållet är konstigt eller svårt att ta till sig och får svaret att det är 

enkelt, lätt och roligt.  

 

Det är flera av familjerna som tycker att avsnitten med djur och ljud är bra. De 

tilltalas av att det ges exempel på djurläten på olika språk och provar med barnet på 

modersmålet även om det inte finns med i boken.  

 

Den informant som varit längst i Sverige säger att boken innehåller väldigt bra saker:  

 

Det är pek och rim och berättelser och ljud och allt... det är mycket i ett! 

 

Hon tycker om böcker med det här upplägget. Hon kan sitta och titta i dem med 

barnet utan att läsa hela.  

 

Med tanke på att många föräldrar som får boken till sitt barn inte kan så bra svenska 

är det intressant att veta om de skulle föredra en bok på det egna modersmålet och 

med ett bekant innehåll. De som svarat på den här frågan i intervjun tycker att det är 

bra att boken är på svenska. 

 

Det är bra att man får lära känna den svenska kulturen genom boken och genom det svenska 

språket, det är bra. Men den är inte för svensk.  
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En annan säger att det är bra att den är på svenska eftersom barnet troligtvis kommer 

att växa upp i Sverige. Det är också bra då hon kan träna sin egen svenska när hon 

läser för barnet.  

 

En av informanterna som jag tidigare nämnt har noga påpekat att hon känner sig 

underlägsen sina svenska vänner som lätt orienterar sig i den svenska 

barnbokstraditionen. Men hon efterfrågar inga alternativ till boken på modersmålet.  

 

Endast en av informanterna skulle föredra boken på ett av de språk de talar hemma, 

vid sidan av den svenska. Han utvecklar det och säger: 

 

Bra fråga! Om jag skulle välja, tänker jag båda två, det passar bra. För att man inte kan gå 

genom svenska direkt, när man vill uppfostra barnet på ett bra sätt, för det måste kunna tolka 

och förklara detta på sitt modersmål. Det är jätteviktigt, för när jag var i skolan, ibland då vi 

hade läxor i matte eller något annat, du vet, min pappa, han brukade hjälpa mig med läxor. 

Efter att han hade förklarat på franska tog han det på modersmålet också, så jag kunde förstå 

ordentligt. /.../ Man måste ha lite balans.  

  

Jag tolkar det som att han menar att boken kan ha olika funktioner beroende på om 

den är på modersmålet och på svenska. Innehållet kan tillägnas på olika sätt på olika 

språk beroende på hur man behärskar språket och kulturen i boken. 

 

Intressanta utsagor har framkommit när jag frågat hur de tror att barnet påverkas när 

de läser för dem. Tre av informanterna har lagt märke till att barnen reagerar speciellt 

när de läser eller sjunger för det på svenska istället för modersmålet. En av dem säger 

att barnet lyssnar och blir tystare. Men hon tror inte att det förstår någon svenska än. 

En annan säger att barnet inte tar någon notis när hon sjunger på modersmålet. Om 

hon sjunger på engelska får hon lite mer uppmärksamhet men när hon sjunger på 

svenska blir han mycket intresserad, speciellt när hon sjunger ”Bä bä vita lamm”. Om 

han gråter så stannar han tvärt och lyssnar uppmärksamt till den här sången. En tredje 

säger att han märker när de läser på svenska eller förstaspråket för barnet att det 

förstår olika språk och tonfall och vilka sammanhang de hör hemma i.  

 

Den förälder som mest läser på svenska för sitt barn märker en stor skillnad när hon 

läser med inlevelse:  
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Det beror på hur jag läser. Om jag bara läser ”rakt upp och ner” så är det nog ingenting. 

Men när jag läser med inlevelse så blir han så där fundersam och tittar och viftar med 

armarna som att det är något spännande.  

 

Jag frågar hur hon tror att det påverkar honom när det blir så. Hon säger att han gör 

det av nyfikenhet och att han känner igen sig efter ett tag och kommer ihåg att det var 

roligt och intressant och att han kanske lär sig något.  

 

En av de trespråkiga informanterna har några allmänna tankar om hur läsning 

påverkar barnet:  

 

Det påverkar självklart, det påverkar fantasin och de får en plats och de får bilder. Det är bra 

om man har tid att kunna läsa för barn. Jag tycker att de borde vara ett måste. /.../ om man 

inte gör det gör man dåligt i skolan.  

 

5.3.1 Sammanfattning 

Informanterna är alla positiva till att ha fått gåvoboken, men de har en vag uppfattning 

om varför biblioteket delar ut den. Två av dem säger att det är för att uppmuntra till 

att läsa för barnet vilket de tycker är bra. Alla är positiva till bokens innehåll. Några 

har först inte förstått att den bygger på exempel från olika barnböcker. Andra tycker 

att det är just detta som är bra med boken och att den ger bra exempel på lite av varje. 

Alla utom två är obekanta med innehållet. De tycker alla att det är bra att boken är på 

svenska och att det är ett bra sätt att bekanta sig med den svenska kulturen. Endast en 

informant skulle vilja ha boken på modersmålet som ett komplement till den svenska. 

Man kan lära känna den svenska kulturen genom boken på det sättet säger någon. 

Några av informanterna säger att barnet reagerar på olika sätt när de läser för dem 

beroende på vilket språk de använder. Tre av informanterna märker tydliga reaktioner 

hos barnen när de läser något på svenska. De blir mer uppmärksamma på ett positivt 

sätt.  

 

5.4 Family Literacy    

Det här avsnittet tar upp aspekter på litteracitetspraktiker inom familjerna. I detta 

ingår initiativ och aktiviteter kring läsning. Användningen av gåvoboken fungerar 

som ett exempel. Det handlar också om lärandesituationer inom familjerna i relation 
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till språksituation och om tillgången till böcker på olika språk samt användandet av 

biblioteket som resurs. Alla aspekter är relaterade till flerspråkighet inom familjerna.  

 

Jag frågar hur de har använt gåvoboken. En av familjerna använder boken för att titta 

och pekar på bilderna. De läser inte ur den på svenska utan pratar på modersmålet om 

innehållet. De har inte lärt sig sångerna i boken.   

 

I en av familjerna är barnet mycket förtjust i titta på bilderna i boken. Mamman säger 

att barnet också tittar på TV men att det föredrar boken eftersom bilderna inte rör på 

sig. Hon berättar att hon ofta sjunger för barnet till bilderna. Det är en bild som 

handlar om en nalle och hon har med barnets egen nalle när hon sjunger för det. Det 

finns mycket djur i boken. Till vissa av dem ska man ljuda hur djuren låter och hon 

härmar som det låter på modersmålet. 

 

En annan informant säger de använder boken mycket eftersom de inte har så många 

andra böcker. De tittar speciellt på de avsnitt som handlar om ljud och läten. De har 

också tittat mycket på bilderna. 

 

En informant använder hela boken med barnet och för att lära sig ramsorna ordentligt.  

 

Någon säger att det inte funnits så mycket tid att läsa boken för det lilla barnet, men 

att syskonen läser boken och att de ibland frågar henne om hon kan läsa för dem. Hon 

tycker att den minsta är för liten för boken ännu och att det är risk att barnet tar sönder 

den.  

 

En viktig aspekt på family literacy är vad de har för strategier när de läs- och 

språktränar med sina barn och vilka språk de använder. I alla intervjuade familjer 

utom en är det främst mammorna som läser för barnen. De anger som argument för 

detta som att det är tradition från hemlandet eller att männen är borta på dagarna och 

att mammorna har mest tid.  

 

En av mammorna läser samtidigt för det äldre barnet eftersom det annars blir 

avundsjukt. Hon berättar också att de sjunger mycket i familjen och att de inte har 

några speciella tider för läsning. Ofta blir det när det äldre barnet äter eftersom det 
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avleder det från att krångla med maten. Det blir också mest att de läser på dagarna när 

inte mannen är hemma. Jag frågar om hon läser på det första modersmålet: 

 

Nej, jag läser på svenska. /.../ Alltså, vi läser på svenska och pratar om det på modersmålet 

och tittar på bilderna. Det skulle vara för ansträngande för mig att läsa på modersmålet.  

 

Hon vill att pappan ska läsa på modersmålet för barnen eftersom hon inte är så bra på 

detta själv. 

 

En av de informanter som varit kortast tid i Sverige läser och sjunger för barnet på de 

tre språk som de använder i familjen. En annan som också varit här kort tid läser 

mycket småbarnsböcker på svenska, hon sjunger också de sånger hon lär sig på öppna 

förskolan. Men de använder också modersmålet.  

 

En mamma säger att de lånar mycket böcker på biblioteket. De läser på modersmålet, 

på svenska och lite på franska. Hon berättar också att de sjunger mycket och gör 

ramsor. Hon läser inte mycket för det minsta barnet efter som de stora barnen tar 

hennes tid.  

 

Ett intressant fenomen som framkom i intervjuerna, som låg utanför 

frågeställningarna, var att informanterna använder läsningen för sitt barn för att träna 

sig på svenska. Det är de kvinnor som är relativt nyanlända till Sverige som gör detta. 

Det verkar som småbarnsböckerna är på en lagom svårighetsnivå. Att läsa för barnet 

är en naturlig språksituation som de känner sig bekväma med.  

 

En av de informanter som fortfarande inte kan kommunicera på svenska mer än med 

några ord läser ändå väldigt mycket för barnet på svenska och använder uteslutande 

svenska småbarnsböcker och pekböcker. De lånar böckerna på biblioteket. De har 

också använt gåvoboken mycket. Hon sjunger sånger på svenska som hon lär sig på 

öppna förskolan. Hon spelar in allt som sägs där och övar sånger och ramsor hemma 

genom att lyssna. Hon får hjälp av mannen med översättning. Allt språkande med det 

lilla barnet blir alltså en viktig faktor för mammans egen språkinlärning på svenska. 

 

En annan mamma lånar svenska småbarnsböcker som hon lästränar med. Hon 
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använder också gåvoboken. Hon vill helst att mannen är med och lyssnar då så att han 

kan korrigera uttalet.  Hon tar också fram svenska barnsånger på You Tube som de 

lärt sig på öppna förskolan som hon övar hemma med barnet.  

 

Den tredje av de här mammorna lär sig sånger på svenska på öppna förskolan som 

hon sjunger tillsammans med barnet. Hon använder gåvoboken till barnet men läser 

inte i den på svenska utan berättar på modersmålet. Hon sjunger också sånger på 

engelska för barnet.  

 

Ytterligare en informant säger att hon lär sig svenska genom att läsa för de större 

barnen och att de kan hjälpa henne med ord hon inte förstår eftersom de lärt sig mer 

svenska i skolan. I de familjer som har flera barn används gåvoboken också av de 

äldre barnen.  

 

Tillgång till barnböcker på modersmålet eller andra språk i hemmet är viktigt för att 

kunna språk- och lästräna med barnen. Men endast två familjer har med sig en stark 

tradition kring läsning och en av dem har även gott om barnböcker på modersmålet. 

Ingen av de andra har egna barnböcker på modersmålet. Tre av informanterna har 

lånat på biblioteket. En av dessa har lånat böcker så att den av föräldrarna som är 

starkast på modersmålet kan läsa för barnet. En annan hittar böcker på modersmålet 

på Internet, men då är det för äldre barn. De vet alla att det finns böcker på andra 

språk på biblioteket. Den familj som redan har böcker hemma använder inte 

biblioteket alls.  

 

Att besöka biblioteket kan betraktas som en del i familjens litteracitetshandlingar. 

Därför är det intressant att ta reda på vad de har för uppfattning om biblioteket och om 

de uttrycker några speciella önskemål om hur biblioteket kan uppfylla behov hos 

flerspråkiga familjer med barn.  

 

En av informanterna är väldigt tydlig med att hon vill få hjälp med att hitta böcker 

som är på rätt nivå för barnet eftersom hon inte känner sig hemma i den svenska 

barnboksutgivningen. Hon tror att det är många utländska föräldrar som kan känna så.  

 

En annan säger att hon inte tror att det är så många som går till biblioteket men att det 
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skulle vara bra att få komma på sagostunder, men att hon är skeptisk till att det skulle 

gå att läsa för så små barn i grupp. Hon blir förvånad när jag säger att det går bra. 

 

En mamma har aldrig varit på ett folkbibliotek innan hon kom till Sverige. Hon vet 

inte så mycket om vad man kan göra där mer än att låna barnböcker på olika språk.  

 

En fjärde informant har utvecklade idéer om att biblioteket skulle kunna bidra till att 

överbrygga språkskillnaderna mellan generationerna i de flerspråkiga familjerna. Han 

tror att biblioteket kan vara en väg in i samhället för föräldrarna. Den här informanten 

var tidigare inne på kopplingen mellan språk och kultur och det är detta som utvecklas 

här. Han menar att barnen ofta är steget före i den svenska språk-kompetensen och att 

det skapar klyftor i kulturen i hemmet också.  

 

En femte informant har inte svarat på frågan och har aldrig varit på det lokala 

biblioteket förut. Hon verkar heller inte intresserad att använda biblioteket. Detta är 

också den informant som har mest egna böcker på modersmålet i hemmet.  

 

En annan säger att det är bra att nå ut till föräldrar så att de kan stödja barnen hemma. 

Biblioteket kan visa hur de kan göra även om de som jobbar där inte kan alla språken. 

Det går att visa på svenska så de kan göra de samma på modersmålet. Den här 

informanten säger också att det är viktigt att föräldrarna är engagerade, de kan inte 

bara lämna barnen där, låt säga på en sagostund, och hämta dem sen. De måste vara 

delaktiga och läsa tillsammans med barnet.  

 

Någon önskar ett större utbud av böcker på modersmålet. Det här är en informant som 

kontinuerligt lånar böcker till barnen.  

 

Fem av dem är alltså positivt inställda till någon form av verksamhet för flerspråkiga 

förutom att det går att låna böcker. En är måttligt intresserad. Den sista inte alls.  

 

5.4.1 Sammanfattning 

Alla informanterna har använt gåvoboken men i olika hög grad och på olika sätt. 

Några använder bilderna och berättar till barnet på modersmålet. De som kan läser på 

svenska. Bilderna och avsnitten med djurläten är mest populära att använda i 
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gåvoboken. Alla informanterna tycker att det är bra att den är på svenska. En vill 

också ha den på modersmålet. 

 

Det är vanligast att mammorna läser för barnet. Det framkommer också att de 

mammor som varit kortast tid i Sverige använder läsandet och språkandet för sitt barn 

som ett strategiskt sätt att lära sig svenska på.  

 

Endast en familj har egna böcker på modersmålet. Alla familjer har böcker på 

svenska, förutom gåvoboken. Tre av dem lånar på biblioteket.  

 

Familjerna har olika tankar om biblioteket som resurs för flerspråkiga. Någon vill ha 

boktips och information om att välja böcker på rätt nivå för barnet. En annan 

efterfrågar ett större utbud av barnböcker på modersmålet. Det finns också en idé om 

att biblioteket skulle kunna bidra till att överbrygga språk- och kulturklyftor mellan 

generationer hos flerspråkiga samt att ge tips och stöd om hur man kan läsa mer på 

modersmålet och att få föräldrar mer engagerade i läsning för barnet. 

 

6. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuterar jag resultatet i relation till syfte, forskningsfrågor och 

teoretiskt underlag. Här finns också en reflexion över genomförandet av 

undersökningen samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Syfte, forskningsfrågor och slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att ta fram kunskap om hur litteracitetspraktiken i 

flerspråkiga familjer ser ut i relation till språksituation och kulturell bakgrund. I detta 

har också ingått att undersöka hur familjerna ser på språkträning och läsning med små 

barn. För att genomföra studien har jag använt ett sociokulturellt perspektiv som här 

omfattas av perspektiv på flerspråkighet, kultur, små barns språk- och läsutveckling. I 

detta ingår begreppen early childhood literarcy och family literacy. Fördelen med de 

här perspektiven är att de kan användas för att undersöka hur språksituation, kultur 

och litteracitetspraktik påverkar varandra inom familjen. Informanterna i den här 

studien kommer från olika länder och lever i familjer som talar tre eller flera språk i 

sin vardag.  Som Vivian L Gadsden säger, spelar kulturen och den sociala kontexten 
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en signifikant roll för litteracitet och inlärning inom familjen. När jag har ställt syfte, 

resultat och teori i relation till varandra framträder specifika faktorer som belyser små 

barns förutsättningar för en god språk- och läsinlärning i en flerspråkig 

familjekontext.  

 

Forskningsfrågorna har varit centrala för genomförandet av intervjuerna och för 

analyserna av dem. Här lyfter jag fram de aspekter ur resultatet som jag anser vara 

specifikt viktiga för att svara på frågorna.  

 

Resultatet i undersökningen visar att alla familjer i studien har en stark ambition att 

barnet ska lära sig de språk som talas inom familjen. Detta är kopplat till ett behov av 

en språklig kompetens som sträcker sig utöver det att behärska ett modersmål och 

svenska.  En orsak till detta är familjerna är ofta utspridda i olika länder där de 

genomgår liknande språkprocesser men med andra språk och där den sista 

generationen redan har förlorat det ursprungliga modersmålet. Familjernas barn 

behöver till exempel vara starka i engelska för att kunna kommunicera med den egna 

generationens släktingar i andra länder. Detta är inget som familjerna anser kan vänta 

tills dess att de lär sig engelska i den svenska skolan. Familjer som talar språk som 

inte lärs ut i det svenska skolsystemet är helt hänvisade till att lära barnen språken 

inom familjen.  

 

Förmågan och drivkraften att utveckla en god språkkompetens finns hos ett barn 

redan när det är nyfött. Barn föds idag in i en komplex litteracitetspraktik och de lär 

sig språk genom att delta i ett socialt sammanhang. Litteracitet är något som utvecklas 

i en språklig, social och kulturell praktik. För det lilla barnet är den litteracitetspraktik 

som sker med den närmaste familjen den viktigaste. Litteracitet är något som överförs 

mellan generationer. I den här studien har jag undersökt hur detta kan se ut och vad 

det innebär. Oberoende bakgrund har alla informanterna en positiv inställning till att 

aktivt stödja sitt barns språkutveckling. Alla har också en vilja att läsa tillsammans 

med barnet. Informanterna bär med sig olika erfarenheter av litteracitetspraktik från 

den egna uppväxten. För dem som har en konkret erfarenhet av bokläsning verkar det 

naturligt att fortsätta så med det egna barnet. Men endast en familj har tillgång till de 

böcker som lästes i barndomen. Flera av familjerna kommer från kulturer med starka 

berättartraditioner. De informanter som vuxit upp med ett muntligt berättande har 
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starka minnen av sagor och av historiska och religiösa berättelser. Det förekom också 

sånger och vaggvisor. Detta är något de uppskattar. Samtidigt har de sammantaget 

ingen uttalad ambition att föra detta vidare till sina egna barn. Berättartraditionen 

hamnar i ett sort kulturellt exil där det saknas ett ursprungligt sammanhang. Istället 

använder de här familjerna böcker för små barn på svenska i sin vardagliga 

litteracitetspraktik. I brist på tillgång läser de sällan eller aldrig böcker på 

modersmålet.  

 

Användandet av svenska barnböcker i familjernas litteracitetspraktik kan analyseras i 

relation till olika orsaker och effekter. I den familj som har egna böcker på 

modersmålet är användandet av svenska barnböcker sekundärt. De informanter som 

varit längst i Sverige väljer svenska böcker eftersom svenskan känns lika naturlig att 

använda som modersmålet. De här föräldrarna kan inte läsa för sina barn på 

modersmålet eftersom det är på ett annat alfabet än det latinska. 

Modersmålsundervisningen i den svenska skolan gav inte tillräckliga kunskaper till 

detta. De informanter som har kommit relativt nyligen till Sverige använder svenska 

barnböcker, rim, ramsor och sånger för små barn för att träna svenska. Detta är något 

de uppmuntras att göra på öppna förskolan. För barnet verkar sånger och läsning på 

svenska vara förknippat med något positivt. Det är en praktik som sker i en social 

interaktion med föräldern, både i hemmet och i ett större sammanhang. Barn är 

tacksamma lyssnare och kommunikatör då de har sinnena vidöppna för den här typen 

av interaktion. Detta är förstås en positiv och viktig litteracitetspraktik som inte bara 

gagnar barnet utan också den vuxne. Forskningen visar att språket är en viktig väg in i 

en ny kultur. Samtidigt finns det anledning att se till det faktum att den här typen av 

praktik i familjerna inte verkar ske i samma utsträckning på modersmålet. Den 

främsta orsaken är tillgången till böcker på modersmålen och att familjerna verkar 

mer hänvisade till egna initiativ ifråga om detta. Detta kan ställas i relation till att 

endast en av sju familjer har egna barnböcker på modersmålet. Tre av informanterna 

lånar böcker till barnet på bibliotek. De som använder biblioteket efterfrågar ett större 

utbud av barnböcker på modersmålet samt mer specifik information om vilka böcker 

man ska välja till sitt barn.  

 

Det finns alltså ett omedvetet risktagande hos familjerna som innebär att de kan 

förlora en del av den egna kulturella identiteten som är förankrad i språket 
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generationer tillbaka. De riskerar också att barnen får en sämre språkutveckling när 

det inte sker någon litteracitetspraktik på modersmålet i hemmet som är kopplat till 

text. Undersökningen visar också att den flerspråkiga ambitionen inte står i proportion 

till möjligheterna att uppfylla förväntningarna med hjälp av litteracitetspraktiken inom 

familjen. Detta är inte bara beroende av vad de läser för barnen. Det är också kopplat 

till språksituationen i familjerna. De som har gjort aktiva val om hur de ska prioritera 

sina språk har ett mer genomtänkt tillvägagångsätt i sin litteracitetspraktik men ändå 

inte idealt i förhållande till vad forskningen förespråkar. Detta är tydligast hos dem 

som kommit senast till Sverige. Att göra ett aktivt språkval verkar också vara 

förknippat med både kompromisser och konflikter. Det handlar också om rädslor att 

barnen inte ska bli tillräckligt starka i de språk de vill att de ska lära sig. Hos de 

informanter som kom till Sverige när de var små, vars svenska är lika stark som 

förstaspråket, finns en ambivalent hållning till barnets språksituation. Det är svårt att 

tillämpa en konsekvent språkpraktik mellan de olika familjemedlemmarna och det 

finns en stress över hur barnet ska få en bra kompetens i sin flerspråkighet. Det 

medför att det blir svårare att tillämpa en konsekvent litteracitetspraktik.  

 

Studien belyser hur flerspråkiga familjers kulturella bakgrund och språksituation 

påverkar familjens litteracitetspraktik med små barn. Som det teoretiska underlaget 

visar är litteracitetspraktiken i en familj är mycket viktig för barnets tidiga språk- och 

läsinlärning. I en flerspråkig situation framstår det som svårt att uppnå ambitionen att 

barnen ska kunna ha en god språkutveckling i alla språk som talas i familjen. 

Modersmålen marginaliseras i relation till svenskan som är dominant utanför hemmet 

både i fråga om språkpraktik samt tillgång till barnböcker. Ett bra stöd för att utveckla 

barnets modersmål redan i tidigt ålder, med fokus på familjelitteracitet, samt en bättre 

tillgång till barnböcker på alla språk, kan bidra till att öka möjligheten för familjerna 

att nå upp till sina ambitioner.  

 

6.2 Reflektioner och förslag på vidare forskning 

Jag anser att vald teori och en kvalitativ metod har fungerat bra för att uppfylla syftet 

med undersökningen. Det sociokulturella perspektivet och teorier om flerspråkighet 

och kultur har visat sig fungera väl att använda tillsammans med begreppen early 

childhood literacy och family literacy. Intervjuerna har resulterat i ett bra underlag för 

att svara på forskningsfrågorna om flerspråkiga familjers syn på läsning och 
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berättande för små barn. Med hjälp av de bärande tankegångar som de båda 

litteracitetsbegreppen omfattar har jag kunnat analysera olika faktorer i familjernas 

litteracitetspraktik som påverkas av flerspråkighet och kultur.  

 

En viktig erfarenhet har varit att utföra intervjuerna och som också har gett mersmak. 

I efterhand har jag konstaterat att det är ett hantverk som kräver erfarenhet och rutin 

för att få ut mesta möjliga information under intervjutillfället. Det en balansgång 

mellan inte att vara allt för närgången och att inte tappa viktiga frågor på vägen. Jag 

tror att detta är speciellt svårt i en intervjustudie som denna då intervjun också präglas 

av språkliga och kulturella skillnader. Jag anser dock att jag har fått bra kontakt med 

informanterna och att jag har lyckats med att vara lyhörd för vad de har velat säga 

även då någon har haft svårigheter att uttrycka sig.   

 

Genom den här undersökningen har jag blivit varse om att finns gott om forskning om 

flerspråkighet och litteracitet inom språk- och pedagogiska forskningsfält. Däremot 

saknas det undersökningar inom B&I som knyter an till det här området och 

bibliotekets uppdrag på ett djupare sätt. Det syns också i de kunskapsöversikter som 

jag tagit del av och i projekt som drivs runt om i landet. Samtidigt finns det mycket 

som tyder på att det håller på att utvecklas ett intresse för hur man kan arbeta med 

flerspråkighet och mångkultur på biblioteken i framtiden. Att man i sammanhanget 

har börjat tillämpa litteracitetsbegrepp som har med språk- och läsutveckling att göra 

är ett gott tecken.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara att på ett fördjupat sätt skaffa mer kunskap om 

litteracitet i det här sammanhanget och att knyta det till barnbiblioteksprofessionen 

ifråga om nya roller och kompetensutveckling för framtiden. Det kan vara med fokus 

på nya lärandesituationer som riktar sig till flerspråkiga familjer där man kan bistå 

familjerna bättre i det som här kallas för family literacy. Som uppsatsen visar finns det 

i dag en obalans i familjernas litteracitetspraktik ifråga om språkprioriteringar som 

kan påverka barnens litteracitetsutveckling i en negativ riktning. Mer kunskap om 

detta inom bibliotekarieprofession kan bidra till en mer adekvat information i 

samarbetet med öppna förskolan och till att ge bra råd till flerspråkiga familjer som 

lånar böcker. Insikter om de flerspråkiga familjernas behov som kan knytas till 

kunskap om barnlitteratur på andra språk. Det kan bidra till ett mer välgrundat urval 
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vid inköp och underhåll av barnlitteraturbestånd på utländska språk. Det är också 

intressant att vidare undersöka hur biblioteken kan stödja andra typer av 

litteracitetspraktiker som berättartraditioner. Det kan vara ett sätt att både synliggöra 

en viktig del av de flerspråkiga familjernas kulturella och språkliga identitet och att 

integrera den här typen av litteracitet mellan olika kulturer i aktiviteter på biblioteken. 

Vidare forskning inom de områdena skulle kunna ske både i form av avhandlingar 

inom B&I och i projektform.  

 

 

7. Sammanfattning  
Det ställs idag nya krav på biblioteken att anpassa sig till en ökad kulturell och 

språklig mångfald. En viktig målgrupp i detta är flerspråkiga familjer med små barn. 

Folkbiblioteken har sedan länge haft ett samarbete med BVC och öppna förskolan för 

att informera och inspirera nyblivna föräldrar att läsa och språka med sina barn. 

Biblioteket delar ut en gåvobok till familjerna i det här syftet. Men det har visat sig 

vara svårt att nå ut med den här informationen till flerspråkiga familjer. Uppsatsens 

problemområde belyser faktorer som handlar om att se utöver de egna kulturella 

gränserna och att skapa förståelse för att människor som lever i en flerspråkig familj 

bär med sig erfarenheter som är förankrade i både språk och kultur. Språket är ett 

kulturellt redskap men också en viktig del i en människas identitet. Att det är 

angeläget för biblioteket att ta den här målgruppen på större allvar får stöd i aktuella 

rapporter om läsutveckling och styrdokument. Ett viktigt underlag för uppsatsen är 

också en rapport om samarbetet mellan bibliotek och barnhälsovård.  

 

Undersökningen har baserats på ett sociokulturellt perspektiv tillsammans med teorier 

om flerspråkighet och kultur samt begreppen early childhood literacy och family 

literacy. Det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med sju flerspråkiga familjer. Syftet med undersökningen har 

varit att ta reda på mer om hur litteracitetspraktiken i flerspråkiga familjer ser ut och 

hur den påverkas av språksituation och kulturell bakgrund. I detta ingick också att få 

en bild av familjernas syn på språkträning och läsning med små barn.  

 

Resultatet har visat att de flerspråkiga föräldrar som ingått i studien har en hög 

ambition att lära barnen alla språk som talas i familjen och att de gärna vill läsa för 
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dem. Samtidigt har det visat sig att viljan inte står i proportion till förutsättningarna att 

göra detta. Faktorer som påverkar är dålig tillgång till böcker på modersmålet och att 

det ofta finns en oklar strategi om hur de ska prioritera de olika språken. Det finns 

också rädslor om att barnen inte ska lära sig språken ordentligt. Undersökningen har 

visat att det behövs mer kunskap om hur man kan stödja flerspråkiga familjer i den 

litteracitetspraktik som kan bidra till att stärka modersmålet. En ökad tillgång till 

barnböcker på de olika språken är en viktig del i ett sådant stöd.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjumanus 

 

Inledande information 

Svaren i intervjun kommer att användas till en forskningsuppgift i en masteruppsats 

på BHS. Svaren är anonyma. Frågorna kommer att handla om att läsa för små barn i 

mångspråkiga familjer. Vi utgår ifrån boken De små barnens bok som delas ut på 

biblioteket i samverkan med BVC.  

 

-Hur beskriver föräldrar i mångspråkiga familjer sina erfarenheter och upplevelser av 

språkande och läsande med barnen generellt och med gåvoboken specifikt? 

-Hur kan detta kopplas till språklig och kulturell bakgrund?  

-Vad har de för tankar och planer för sitt barns språk- och läsutveckling i en 

mångspråkig miljö? 

 

Allmänna frågor 

När fick du presentkortet? Av vem? Hur gammalt var barnet? 

När hämtade du boken? Fick du någon information om boken? Vet du varför 

biblioteket ger en bokgåva till ditt barn? 

Vilka språk talar ni hemma? Vilket språk talar du med ditt barn? 

 

Om att läsa tillsammans 

Vad tänker du om att läsa för ditt barn? Vad tror du att ditt barn upplever när ni läser 

tillsammans? Hur tror du att det påverkar ditt barn?  

 

Kulturella aspekter 

När man får barn tänker man ofta på hur det var när man själv var barn och man 

använder de traditioner man själv är van vid. Det finns många sätt att språkträna med 

de minsta barnen, som att sjunga, läsa, eller berätta. Hur har det sett ut i din familj? 

Tror du att det är specifikt för just din familj eller är det en stark tradition i din kultur?  
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Om boken 

Har du läst boken med ditt barn? Hur ofta? Vad tycker du om boken? 

Vad tror du att ditt barn tycker om boken? Är det någon speciell del i boken som 

fungerar bättre/ sämre? Är det något du saknar i boken? 

Hur fungerar BVC-boken i relation till den barnbokstradition du är van vid? Är det 

något i boken som du upplever som en specifikt svensk tradition? Är det bra/dåligt? 

Har du några förslag på hur den skulle kunna vara annorlunda?  

 

Mångspråkiga aspekter 

Vilket/ vilka språk läser/sjunger du på för ditt barn? Vad tror du om att läsa för ditt 

barn på svenska? Använder du någon motsvarande bok på ditt modersmål? Hur har 

den här boken fungerat när ni talar flera språk i hemmet? Har du tillgång till böcker 

för små barn på ditt modersmål?  

 

Avslutning 

Är det något mer du vill säga om det vi talat om? Har du några förslag på vad 

biblioteken kan göra mer för de minsta barnen i mångspråkiga familj 
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Bilaga 2 

 

Till Dig som har fått ”BVC-boken” De små barnens bok på biblioteket och 

talar ett annat språk än svenska med Ditt barn! 

 

 

 

 Hej! 

Jag skriver en uppsats i min utbildning vid Bibliotekshögskolan om hur 

boken De små barnens bok fungerar för mångspråkiga familjer. Därför 

skulle jag vilja intervjua Dig som har läst boken tillsammans med Ditt 

barn. Jag har också frågor om vilka traditioner Du har med dig kring 

läsning för små barn. Undersökningen är till för att utveckla arbetet med 

mångspråkighet på biblioteken.  

Intervjun tar ca 40 minuter. Vi kan vara inne på öppna förskolan eller på 

biblioteket. Ditt barn kan vara med. Du får en bokgåva som tack för 

hjälpen! 

Skriv ditt namn och telefonnummer nedan så kontaktar jag Dig för att 

bestämma tid. Du är välkommen att höra av Dig om Du har frågor.  

 

Namn                                                                                         tel. 

 

Hälsningar Yvonne Quirk 

 


