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ABSTRAKT 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar med språket på 

förskolan med barn som har annat modersmål än svenska. För att vi skulle få en djupare 

förståelse av pedagogernas erfarenheter och tillvägagångssätt har vi utfört fem intervjuer med 

verksamma förskollärare. Genom intervjuerna framkom hur pedagogerna själva anser att de 

arbetar med stimuleringen av flerspråkiga barn, samt vilken betydelse de och förskolan har för 

att stödja barnet i dess utveckling av ett andraspråk. Därefter har vi jämfört pedagogernas 

resonemang med litteraturen samt tidigare forskning. Resultatet av jämförelsen visar att 

pedagogerna är viktiga förebilder, då de finns som ett stöd för att hjälpa barnet i sin 

kommunikation med andra svensktalande barn. Det finns många olika metoder att använda sig 

av vid stimulering av språket. Både litteraturen och pedagogerna betonar vikten av att vara 

tydlig och sätta ord på saker i barnets vardag. Barnets familj och modersmål är även de av 

betydelse för inlärningen av ett andraspråk. Tryggheten är en annan viktig aspekt för att 

barnet på bästa sätt ska tillgodogöra sig ett nytt språk. 
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1. INLEDNING 

Dagens Sverige har allt mer kommit att utvecklas till ett mångkulturellt land, ett samhälle där 

många olika nationer möts. Antalet barn med flerspråkig bakgrund som skolas in på de 

svenska förskolorna har ökat markant. Detta håller Ladberg (2003) med om, då hon menar att 

i dagens förskolor blir det allt vanligare att olika nationaliteter och kulturer blandas. Av de 

barn som skolas in på de svenska förskolorna, ser författaren en ökning av flerspråkiga barn 

från mitten av 80- talet. Salameh (2012) hävdar att det är vanligare i världen att människor är 

flerspråkiga och menar därmed att enspråkiga skulle vara i minoritet. Vi har funderat på hur 

det fungerar med språkinlärningen ute i förskolorna med de flerspråkiga barnen. Vi anser att 

språket blir en viktig del för pedagogerna att arbeta med på förskolorna. Detta för att barnen 

ska få möjlighet att mötas i det sociala samspelet med andra människor, men även för att de 

ska känna sig trygga i samhället. Detta ämne är något som vi har utforskat och studerat 

närmare. Ämnet blir särskilt aktuellt med tanke på vår blivande yrkesroll som förskollärare, i 

det dagliga arbetet med barn. Skollagen tar upp som ett allmänt råd att: 

förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket 

2005:35).  

Men hur lär sig dessa barn det svenska språket egentligen och hur fångar pedagogen på 

förskolan upp barnet på bästa sätt, när det inte är svensktalande? Denna studie är inriktad på 

barn som har svenska som andraspråk, och hur de stimuleras till att utveckla det svenska 

språket på förskolan. Vi anser att pedagogen på förskolan har ett viktigt uppdrag, när de 

kommer till introduktionen av det svenska språket. För att få en bild av hur det ser ut i 

verksamheterna har vi utfört intervjuer på två förskolor med fem verksamma pedagoger. Vi 

tänker att förskolan ofta kan vara barnets enda kontakt utanför sitt egna sociala nätverk. Hur 

utvecklas då språket hos de barn som inte är svensktalande? Styrdokumentet för förskolan 

föreskriver att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö 98 rev. 2010:10). 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en litteraturgenomgång om hur barnet stimuleras i sin 

språkutveckling. Rubrikerna som kommer att behandlas är ”Hur barnet lär sig ett språk”, 

”Stimuleringen av språket”, ”Hur bör pedagogen arbeta?”, ”Hemmet” samt ”Läroplanen för 

förskolan”.  

2.1 Hur barnet lär sig ett språk  

Yazici m.fl. (2010) beskriver i sin studie tre viktiga aspekter vad gäller modersmålet för 

barnet, den sociala utvecklingen, utbildningen och inlärningen av ett andraspråk. Författarna 

menar att ett barn som emigrerar från Sverige inte har samma förutsättning att utveckla sitt 

modersmål, som det barn som bor kvar i sitt hemland. De menar att genom det sociala 

samspelet som uppstår i samband med barnets vistelse på förskolan stärks språket. Samtidigt 

menar författarna att modersmålet är en viktig aspekt för en andraspråksinlärning. 

Svensson (1998) belyser Vygotskys teori om att barnets sociala samspel med andra barn och 

vuxna är mycket viktigt för dess utveckling och inlärning av ett språk. Vygotsky menar enligt 

Svensson (1998) att ju mer utmaningar och aktiviteter barnet utsätts för, desto bättre blir dess 

språkliga framsteg. Vygotsky anser enligt Strandberg (2006) att barns lärande av språket till 

största del handlar om hur barnet aktiveras på förskolan. Något som till stor del blir avgörande 

för hur barnet utvecklas, tänker och lär. Detta är något som även Piaget håller med om enligt 

Svensson (1998) när hon tar upp ett barns inlärning av ett språk, att barnets språk inte skulle 

vara medfött. Det skulle istället börja i samband med barnets upplevelser och intryck i 

vardagen. Det är av stor vikt att barnet aktivt får delta och en möjlighet till att skapa sig nya 

intryck. Ju mer barnet får uppleva desto större blir dess ordförråd, detta i likhet med 

Vygotskys tankar.  

Ladberg (2003) menar att barnet oftast lär sig använda språket genom att först lyssna och 

observera, för att sedan använda sig av språket i socialt samspel med andra barn. Författaren 

understryker att det är viktigt i utvecklingens första skede att det är den vuxne på förskolan 

som framför en berättelse. Barnet får då lyssna och reflektera över ordens innebörd. Detta 

håller även Börestam och Huss (2001) med om. De menar att barnet måste få en möjlighet till 

att få lyssna och utifrån det aktivt få träna sig på att använda sig av det nya språket. Detta bör 

ske i ett sampel där barnet känner ett starkt förtroende för den vuxne. Nauclér m.fl. (1993) tar 

upp att tryggheten i barnets omgivning har stort inflytande på hur de lär och tar till sig ett nytt 

språk. Författarna menar att om barnet har ett bra självförtroende, har de större möjlighet att ta 

in det nya språket. En god självkänsla leder även till ökad kommunikation, på så vis tar barnet 

in sitt andraspråk snabbt. Ladberg (2003) håller med om detta då hon anser att barnet behöver 

känna trygghet, för att på bästa sätt tillgodogöra sig ett nytt språk. Ett osäkert barn sluter sig 

lätt och får därmed svårt att ta till sig och lära sig nya saker. Nauclér m.fl. (1993) menar 

däremot att när barnet tar till sig ett nytt språk är det vanligt att de går igenom en längre tid av 

tystnad. Perioden brukar variera mycket och kan vara mellan några få veckor upp till sex 

månader. Under denna period är barnet en aktiv lyssnare. Osäkerheten är något som Ellneby 

(2008) tar upp, när hon anser att barnet ofta i början av inlärningen av ett nytt språk känner sig 
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osäker och därför väljer att tala sitt modersmål. Det kan också avskärma sig helt och förbli 

tyst. Barnets tysthet kan mycket väl bara existera på förskolan, där barnet istället kanske 

använder sig av det icke verbala språket för att göra sig förstådd. Däremot i det trygga 

hemmet kan barnet blomstra upp och tala fritt på sitt modersmål.  

Salameh (2012) beskriver kodväxling som ett fenomen som uppstår när barnet växlar mellan 

modersmålet och det svenska språket. Att barnet i början av sin inlärning blandar ihop 

språken är något som inte är ovanligt enligt Ellneby (2008). Författaren nämner kodväxling 

som en vanlig företeelse bland barn vid inlärningen av ett andraspråk. Men däremot menar 

Arnqvist (1993) att barnet oftast blandar språken, för att sedan när det fått mer kunskap klarar 

av att skilja språken åt. Kodväxling hos flerspråkiga barn är naturligt och kan räknas som en 

förmåga i den språkliga utvecklingen anser Salameh (2012). Hon menar att kodväxlingen är 

vanlig när personen är tvåspråkig, och att detta skulle vara en tillgång för individens 

utveckling. Föreläsaren beskriver vidare att det endast finns positiva fördelar med att lära sig 

flera språk, då människans hjärna är konstruerad att ta in och behandla en mängd olika språk.  

Ellneby (2008) tar upp en svårighet som kan uppstå, när barnet ofta härmar de andra barnen 

på förskolan utan att det egentligen förstår vad det säger. Det kan bli problematiskt för 

pedagogen att få en insikt i hur långt barnet kommit i sin språkliga utveckling. Även Nauclér 

m.fl. (1993) beskriver att när barnet känner att det är moget att använda det andra språket, 

uttrycker barnet olika fraser som det egentligen inte förstår. Fraserna kan vara bundna till 

rutiner på förskolan, som exempelvis - Nu ska vi äta frukt. – Snart kommer pappa.  

2.2 Hur bör pedagogen arbeta?  

Ladberg (2003) menar att det finns tre mål för förskolläraren att arbeta efter för att gynna 

barnets positiva språkutveckling. Hon menar att atmosfären runt barnet på förskolan är viktig, 

eftersom i en tillåtande miljö får barnet möjligheter att uttrycka sina egna tankar. 

Organiseringen är nästa viktiga mål, då tiden på förskolan bör vara planerad på så sätt att 

barnet får använda språket i största möjliga utsträckning. Aktiviteterna på förskolan bör 

organiseras så att barnet inte blir avbrutet då språket och dess fantasi hämmas av ständiga 

avbrott. Exempelvis kan mattider och aktiviteter kombineras, eftersom språkutvecklingen och 

tankegångarna stärks av den fortgående processen. Genom att ha fasta aktivitetsplatser för 

barnet kan leken fortgå från föregående tillfälle och därmed stimuleras dess språkutveckling. 

Det tredje målet är tillförseln av material med språklig innebörd, som exempelvis kan vara 

dialoger med barnet genom högläsning, konversationer, lek och de dagliga samtalen. Allt 

detta tillför nya intryck och tankar som öppnar nya dörrar för barnet.  

Detta är något som Nauclér m.fl. (1993) håller med om, då de menar att när barnet upplever 

saker praktiskt får det lättare att sätta ord på vad det utfört. Schilling m.fl. (2006) menar i sin 

rapport att barnets fysiska lek och kombinationen av barngruppen är speciellt viktig när det 

gäller lärande av ett andraspråk. Barnet som inte förstår språket får i sin vistelse på förskolan 

en möjlighet att öva på språket i leken, i samspel med de andra barnen. Författarna menar att i 

sådana situationer känner barnet ingen press att kommunicera. Det är av största vikt att 

pedagogerna använder leken som grund för barnet som har svenska som andraspråk. Ladberg 
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(1996) menar att om pedagogerna medvetet är med och styr aktiviteterna, samt delar in barnen 

i lämpliga grupper påverkar det språkets utveckling i en positiv riktning. Barngruppen bör 

vara liten, detta för att barnen ska komma varandra nära. Språket får flöda och aktiviteten kan 

fortgå ostört. 

Bedore m.fl. (2011) lyfter i sin studie fram att pedagoger ofta inte har tillräckligt med kunskap 

i sitt arbete med språkinlärningen, för de barn som har svenska som andraspråk. De menar att 

pedagogerna oftast är dåligt insatta i barnets tidigare uppväxt, språk och miljö. I deras 

undersökning kom de fram till att föräldrarna har ett stort inflytande vad gäller barnets 

bibehållning av sitt modersmål, medan pedagogens roll på förskolan blir att lyfta fram det 

svenska språket. Ellneby (2008) beskriver också vikten av barnets samspel med pedagogen på 

förskolan. Pedagogen blir en förebild och vägvisare till det nya språket, genom att de 

benämner och bekräftar föremålen för barnet. Detta kan göras genom bilder, samtal om vad 

som händer samt gester. Hon belyser även att pedagogen ska informera föräldrarna att det är 

av största vikt att de fortsätter tala modersmålet i hemmet. En extra resurs som behärskar 

barnets modersmål blir betydelsefull under den första tiden på förskolan. Resursen kan 

förklara och ge barnet en möjlighet att bli förstådd av övrig personal, samt av de barn som 

vistas där. Hon menar vidare att föräldrarna bör bli medvetna om deras roll i barnets 

utveckling av ett andra språk. För att bidra till en utveckling i positiv anda bör de på ett aktivt 

sätt verka för att använda sitt modersmål i hemmet i största möjliga utsträckning.  En viktig 

punkt som Nauclér m.fl. (1993) lyfter fram är att pedagogerna aldrig får tvinga barnet att tala, 

eller anmärka om barnet uttrycker sig felaktigt. Då berövas barnets självkänsla och de kan inte 

längre känna någon trygghet i gruppen. 

Bjar och Liberg (2003) menar att en viktig uppgift som pedagogen har är att införa rutiner på 

förskolan. För att tydliggöra detta kan pedagogen använda sig av olika material som bilder för 

att nå ut med informationen till barnet. Författarna belyser även att pedagogen ska ge sitt stöd 

till de barn som har annat modersmål än svenska, samt att vara lyhörd inför barnets 

tvåspråkighet. Parallellt med detta menar Nauclér m.fl. (1993) att det kan vara lugnande för 

barnet om de får tillbringa egen tid med pedagogen. Detta för att de flerspråkiga barnen inte 

riktigt når fram till de barn som har språket gemensamt i sin grund, och de kan lätt känna sig 

nonchalerade av de andra. De styrda momenten på förskolan som exempelvis samling i 

helgrupp menar Ladberg (1996) kan vara negativt för barnets språkinlärning, särskilt för de 

barn som inte behärskar det språk som är i majoritet. Vid dessa situationer blir det svårigheter 

för barnet att lyssna, ta in information och få sin röst hörd när barngruppen är för stor. Det gör 

att barnet inte får så stor plats som det egentligen behöver i gruppen, och kanske känner sig 

utanför och mindre värd. Det finns många viktiga inlärningsmetoder som pedagogen kan 

använda sig av menar Nauclér m.fl. (1993). De lyfter speciellt fram det enkla och naturliga i 

barnets vardag. Barnet och pedagogen kan tillsammans hjälpas åt att genomföra enklare 

aktiviteter, som dukningen inför lunchen. Tillsammans kan de kommunicera med varandra 

när de genomför uppgiften, exempelvis hur många glas som ska ställas fram. Författarna 

menar att kommunikationen mellan barnet och pedagogen blir mer påtaglig när de får vara 

ensamma.  Den vuxne har då mer tid att lyssna, svara på barnets frågor och anpassa sitt tal 
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efter barnets utveckling. Arnberg (2004) anser att en positiv och tillåtande miljö med 

stöttande pedagoger, bidrar till att barnet uppmuntras till att ta in och lära sig det nya språket. 

Pedagogen får därmed en viktig roll i att stödja barnet i dess språkliga utveckling.  

2.2.1 Musik och ramsor  

Ladberg (1999) föreslår olika metoder som pedagogen kan använda sig av som exempelvis 

språklekar, uppmuntra barnen till att kommunicera med varandra, musik med rörelser och 

även dramatisera. Även Ellneby (2008) pekar på betydelsen av de ord och texter som 

förekommer i musiken, att de i samspel skulle främja och uppmuntra barnet till att utvecklas i 

språket. Barnets förståelse av språket ökar samt att ordförrådet berikas.  Ladberg (2003) 

menar att pedagogen med fördel kan använda sig av rim och ramsor vid alla tänkbara tillfällen 

på förskolan. Att leka med orden och att använda sig av ord som inte har någon riktig 

betydelse är viktigt för barnets inlärning. När pedagogen tränar rim och ramsor med 

barngruppen menar Svensson (1995) att ramsorna inte behöver bilda korrekta ord, pedagogen 

ska istället fokusera på att gruppen har roligt. I motsättningen till detta menar författaren att 

barnet som inte behärskar språket, har svårigheter med att se det komiska i ordlekar med 

fiktiva ord. Det är i stället mer fokuserat på själva betydelsen av orden.  

Anderson och Chung (2011) har utfört en undersökning i Storbritannien, där de kommit fram 

till att kreativa uttrycksformer som dans och drama bidrar till barnets utvecklande av ett 

andraspråk. Barnet blir under dessa aktiviteter mer mottagligt till att lära, när innehållet och 

syftet får uttryckas i kreativa former. Själva lärprocessen går i en positiv riktning vad gäller 

barnets språkbruk och identiteten. Ett aktivt deltagande leder till ett större engagemang hos 

barnet, samt bidrar till att nya ord och meningsbyggnader lättare memoreras.  

2.2.2 Högläsning  

Svensson (1995) anser att det bästa redskapet vi har för att främja barnets språk är böcker. I 

böckerna får barnet uppleva olika sätt att uttrycka sig på. Detta ger dem ett större ordförråd 

samt att det ger dem en möjlighet att komma närmare språket. Pedagogen kan dessutom ställa 

motfrågor om bokens innehåll och på så sätt får barnet aktivt delta. Barnet får en chans att 

fundera och reflektera tillsammans med de andra över innehållet. Barnen kan uppfatta 

bilderna och texterna på mycket skilda sätt beroende på vad de tidigare upplevt. I de 

gemensamma diskussionerna mellan pedagog och barn, får barnet en möjlighet att öva på 

språket. Pedagogen får även en inblick om barnet uppfattat de olika orden rätt i diskussionen. 

Om möjligheten finns kan pedagogen knyta an till någon händelse som barnet varit med om. 

Detta menar författaren ger barnet större upplevelser, samt att språket blir mer utvecklande 

när det kan reflektera till något som det själv upplevt. Även Salameh (2012) anser att det är 

viktigt att läsa mycket för barnet, för att det ska lära sig språket samt få ett rikare ordförråd. 

Vid högläsning får barnet en uppfattning om språkljuden. Salameh (2012) menar samtidigt att 

det är viktigt med följdfrågor i samband med läsningen, hon pekar dock på en risk som kan 

uppstå när pedagogen ställer en fråga om bilden i boken till barnet, som exempelvis - Var är 

hunden? Barnet kan missförstå frågan om hunden tydligt syns på bilden, och det kan tro att 

pedagogen menar något annat.  
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Sandvik och Spurkland (2011) menar att det är viktigt att den barnlitteratur som finns på 

förskolan är så pass bred att den täcker och synliggör vårt mångkulturella samhälle. Dessa 

böcker bidrar till att barnet kan känna igen sig och öka dess självkännedom. Författarna 

hävdar att utbudet vad gäller detta i barnlitteraturen dessvärre är sällsynt. Barnets insikter och 

förståelse för andra människors levnadssätt och kulturer ökar i böckernas värld. Författarna 

menar vidare att språket i böckerna inte bör vara för enkelt skrivet, men heller inte alltför 

avancerat. Språket ska följa den fas i utvecklingen där barnet befinner sig. Svensson (1995) 

beskriver att som pedagog är det viktigt att inspirera föräldrarna att läsa för sina barn. Gärna 

då samma böcker som läses på förskolan, detta för att föräldrarna ska få uppleva samma bok 

som deras barn. Detta öppnar upp och möjliggör en diskussion om litteraturen, som går att 

föra på de båda språken parallellt.  

Stadler och Cuming Ward (2005) beskriver i sin artikel vikten av återberättandet för barnet. 

De menar att barn från tre år börjar utveckla sitt språk i berättandeform, vilket är bra för 

barnets verbala språk. De beskriver hur pedagogen kan engagera barngruppen genom att 

stimulera fram berättandet i språket, exempelvis genom dockspel och högläsning. Pedagogen 

bjuder in barnet i berättelsen genom att ställa frågor under sagans gång, och barnet får berätta 

hur det ska fortgå. Pedagogen stöder därmed barnet i dess utveckling av språket.  

2.3 Hemmet  

Samspelet mellan pedagogen på förskolan och barnets föräldrar bör vara väl fungerande och 

är en viktig del i språkinlärningen enligt Ellneby (2008). I Oades-Sese och Lis (2011) studie 

lyfts betydelsen av relationer mellan vuxna och barn fram, och vilken betydelse detta har för 

inlärningen av ett andraspråk. Författarna menar att föräldrar respektive lärare bör ha täta 

relationer med barnet i syfte för att främja språket, speciellt för barn med annat modersmål. 

Det är av stor vikt att dessa barn får känna sig trygga både i hemmet och i förskolan i syfte för 

att främja språken. Resultatet av studien visar att relationerna mellan vuxna och barn gynnar 

en positiv språkutveckling i barns lärande i tvåspråkighet.  

Ellneby (2008) menar att barnets modersmål och andraspråk måste få vara lika viktiga och 

betydelsefulla. Hon hävdar att forskningen runt att lära sig två skilda språk inte påvisar någon 

negativ påverkan på något av språken. Arnberg (2004) menar att föräldrarna har stor inverkan 

på barnets språk, genom deras syn på det nya språket. Har föräldrarna en negativ attityd läser 

barnet av detta direkt och får samma inställning, som kan leda till att barnet får svårigheter 

med inlärningen. Är föräldrarna däremot positiva till det nya språket blir barnet medveten om 

styrkan av att behärska två språk.  

2.4 Läroplanen för förskolan 

Lpfö 98 (rev.2010) som är styrdokumentet för förskolan, utgår ifrån demokratiska värden och 

alla barns rätt till kunskap och lärande. Denna läroplan lyfter fram vikten av pedagogens roll 

när det gäller handledningen av barnen till nya kunskaper. Kunskaper som ska ge stimulering, 

uppmuntran och väcka nyfikenheten på språket eftersom språket hänger ihop med lärandet. 
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Läroplanen menar vidare att barn som får möjlighet att utveckla sitt förstaspråk har bättre 

förutsättningar att lära sig ett andraspråk. Det blir därmed av hög prioritet att barn som inte 

har svenska som förstaspråk får möjlighet att utvecklas i sina båda språk. Ett mål som 

förskolan har är att öka det verbala språket hos barnen så deras ordförråd stärks. Pedagogen 

har dessutom ett ansvar att inbjuda barnen så att de kan inspireras och utvecklas i sitt språk. 

Förskolans styrdokument menar att:  

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. (Lpfö 98 rev.2010:7). 

2.5 Sammanfattning av litteraturen 

Utifrån vår genomgång av litteraturen framkom att förskolan är av stor betydelse när det 

gäller stimuleringen av språket, särskilt för det tvåspråkiga barnet. Barnet får i förskolan möta 

andra barn och vuxna, samt att möjligheterna till nya upplevelser ökar. Barnets inlärning av 

det nya språket stärks i det sociala samspelet som uppstår i den nya miljön. Förskolans 

styrdokument lyfter fram att pedagogen har ett ansvar och en betydande roll för barnets 

språkutveckling. Förskolemiljön ska erbjuda barnet språklig stimulans samt inbjuda till nya 

upplevelser som gör att språket utvecklas.  I arbetet med språkutvecklingen på förskolan finns 

flera metoder som pedagogen kan använda sig av, som exempelvis sånger, musik, högläsning, 

rim och ramsor. Detta uppskattas av barnet då pedagogen gör dessa lärtillfällen till roliga 

aktiviteter genom att skoja och leka med orden. Miljön runt barnet är av stor vikt för dess 

språkliga framsteg. Nya intryck, erfarenheter och det sociala samspelet med andra sker 

naturligt på förskolan och språket utvecklas därmed i en positiv riktning. 

Litteraturen belyser även vikten av att vara tydlig i samtalen med barnen, samt att hela tiden 

benämna saker och händelser i barnens vardag. Vissa barn som börjar på förskolan kan i 

början stänga av helt för att bli tysta under en period. Men under denna tid är barnet ändå 

aktiv i sin språkträning, det lyssnar och reflekterar vad de andra barnen säger. Sedan när de 

känner sig trygga med det nya språket börjar de tala. Ett tryggt barn får även en god 

självkänsla, detta är av stor betydelse för att barnet lättare ska ta in ett andraspråk. Ett 

språkutvecklande arbetssätt som litteraturen tar upp är hur pedagogerna kan arbeta med 

böcker. Böckerna bidrar till att språket främjas genom att barnet får höra uttal, kan ställa 

frågor samt att dess ordförråd utökas. Pedagogen får i dessa stunder bekräftat hur långt barnet 

kommit i sin språkliga utveckling då de diskuterar innehållet i böckerna. Kodväxling kan vara 

ett vanligt förekommande fenomen bland barn som är flerspråkiga, men samtidigt är detta 

inget problem utan endast en fördel för barnets utveckling. Hjärnan är anpassad att processa 

ett flertal olika språk samtidigt. Barnets föräldrar och hemspråk lyfts fram som en stor 

betydande del i barnets utveckling av det nya språket. För att andraspråket ska främjas tar 

litteraturen upp att modersmålet och andraspråket ska få lika mycket tid. 
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3. STUDIENS SYFTE 

Vårt syfte med studien är att undersöka vilka metoder som kan användas av pedagogerna på 

förskolan när det gäller inlärningen av det svenska språket. Vår inriktning är barn som har ett 

annat modersmål än svenska. Vi kommer i vår studie benämna termerna ”modersmål” och 

”förstaspråk” synonymt.  

Våra frågeställningar  

 Hur arbetar pedagogen på förskolan med att främja språket hos barn med svenska som 

andraspråk? 

 Hur stämmer pedagogens arbetsätt överens med tidigare forskning? 

4. METOD 

I detta avsnitt redogörs för metoden av denna studie och varför den har valts. Vidare beskrivs 

tillvägagångssättet, urvalet av deltagare samt en pilotstudie. Slutligen följer de etiska krav 

som gäller vid denna typ av studie. 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer, i syfte att få en större uppfattning om hur 

pedagogen arbetar och resonerar i verksamheten med tvåspråkighet.  Trost (2005) beskriver 

att i dessa intervjuer ställs raka frågor, svaren som fås är utförliga och det slutgiltiga 

materialet blir innehållsrikt. Han menar vidare att genom denna metod får observatören reda 

på respondentens enskilda tankar i ord. Trost (2005) lyfter även fram att vid intervjuer bör 

man begränsa antalet deltagare, då kanske till fyra eller fem stycken. Detta för att materialet 

inte ska bli för stort att bearbeta vid transkriberingen. Han menar att det är bättre att ha ett 

fåtal bra intervjuer än ett flertal som är sämre. Stukát (2005) belyser att det finns en risk med 

intervjuer, då frågorna kan bli allt för ledande och detta resulterar i ett felaktigt resultat. 

Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan analysera och lyssna på dessa ett flertal gånger. 

Detta gjordes med hjälp av våra mobiltelefoner. Bjørndal (2005) anser att det finns många 

fördelar med att använda sig av ljudupptagning som metod vid exempelvis intervjuer. 

Inspelningen gör att allt som sägs bevaras och underlättar vid den senare transkriberingen. 

Observatören kan lugnt koncentrera sig på frågorna och om eventuella följdfrågor skulle 

uppstå. Ljudupptagningen möjliggör även att materialet kan lyssnas till åtskilliga gånger, 

vilket är till fördel när det ska analyseras. För att inspelningen ska bli så sanningsenlig som 

möjligt, menar författaren att det är viktigt att den bandade har förtroende för observatören. 

Denne bör följaktligen lämna information om hur det hela ska gå till och i vilket syfte 

materialet ska användas. Detta medhålls även av Trost (2005), men samtidigt menar han att 

mycket av de icke verbala uttrycken försvinner i samband med en ljudinspelning. Detta tänkte 

vi på och bestämde oss för att föra anteckningar under intervjuns gång. Vår tanke var om vi 

skulle komma på följdfrågor, dokumentera gester eller om något skulle uppfattas som oklart. 

Bjørndal (2005) menar att använda sig av intervjuer som metod kan vara ett bra sätt att bli 
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medveten om andras idéer och erfarenheter. Han beskriver vidare vikten av att skapa en lugn 

stämning vid intervjuerna, detta resulterar till bättre kvalitet på det blivande materialet.  

4.2 Urvalet 

I syfte med att få svar på våra frågeställningar kontaktade vi två olika förskolor i en 

mellanstor kommun i Sverige. Vi valde att utföra intervjuer med fem förskollärare på två 

mångkulturella förskolor, därför att vi ansåg att pedagogerna där skulle ha en större erfarenhet 

av att arbeta med flerspråkiga barn. I vårt urval av respondenter var vår tanke att de skulle 

vara utbildade förskollärare med fast anställning. Vi resonerade om detta och kom fram till att 

utbildad personal eventuellt har en bredare kunskap inom området. 

4.3 Pilotstudie 

Då vi aldrig genomfört en kvalitativ intervju tidigare, valde vi att först göra en pilotstudie. 

Denna utfördes med en verksam pedagog i förskolan, som vi känner sedan tidigare. Bell 

(2000) tar upp att vid en pilotstudie ser man om något ska ändras eller tas bort från 

intervjumallen.  Författaren menar att under själva pilotstudien får observatören en förståelse i 

vad som är intressant att ta upp, samt hur frågorna ska framföras för att få respondenterna att 

våga uttrycka sina tankar. I och med pilotstudien kunde vi kontrollera att de formulerade 

frågorna var relevanta i syfte att få svar på våra frågeställningar. Dessutom fick vi en 

uppfattning av hur lång tid själva intervjuerna skulle komma att ta, samt att vi insåg att vi 

måste formulera om en fråga som blev aningen för lik en annan. Under pilotstudien provade 

vi även ljudkvaliteten på våra mobiltelefoner, samt var de skulle placeras för att få bästa ljud. 

Vi kom fram till att placeringen var lämpligast på mitten av bordet. Stukát (2005) menar även 

att en pilotstudie kan vara bra att genomföra innan de ”riktiga” intervjuerna ska utföras. Detta 

för att få en klarhet i hur välformulerade frågorna är och om de är förståliga för 

informatörerna. Vi menar att detta är ett ypperligt tillfälle för oss att bli trygga i rollen som 

observatörer. 

4.4 Genomförande 

Vi kontaktade de två aktuella förskolorna först via telefon. Vi informerade vilka vi var och 

vad vi ville utföra, samt bestämde en dag när det passade att vi gjorde ett första besök. Vid 

vårt besök lämnade vi ett missivbrev, informerade mer om vårt syfte med intervjuerna samt 

gjorde en personlig presentation av oss själva. Vi bestämde tillsammans med pedagogerna dag 

och tid när intervjuerna skulle utföras. Bell (2000) menar att personen som ska bli intervjuad 

bör få komma med egna åsikter gällande tid och plats, detta för att skapa goda förutsättningar 

för en lyckad intervju.  

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, därför att vi ansåg att vi kunde tillägga 

följdfrågor och även fylla i om vi glömt att framföra något viktigt. Intervjuerna utfördes 

enskilt med respondenterna på de båda förskolorna. På förskola 1 intervjuade vi två kvinnliga 

pedagoger i 50- årsåldern. På förskola 2 intervjuade vi tre kvinnliga pedagoger, två var i 30- 

årsåldern och en i 50- årsåldern. Alla pedagogerna hade olika lång erfarenhet inom yrket, 

samtliga arbetade på olika avdelningar. Både små- och storbarnsavdelningar var 
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representerade. Platserna där våra intervjuer utfördes var i avskilda rum på förskolorna, detta 

för att vi inte skulle bli störda samt att vi skulle få ut så mycket som möjligt av våra 

intervjuer. Vid varje tillfälle började vi fråga våra respondenter om de kände oro över själva 

intervjusituationen, men ingen av personerna upplevde detta som nervöst eller stressande.  

4.5 Forskningsetik 

Inför våra intervjuer tog vi hänsyn till de forskningsetniska regler som finns inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002). Det finns fyra 

huvudkrav att följa.  Vi kommer nu att redogöra för dessa punkter samt hur vi gick till väga 

för att uppfylla dessa föreskrifter. 

Informationskravet: innebär att observatören ska informera deltagarna om arbetets syfte, 

frivilligt deltagande samt kunna avbryta när de vill. Vi lämnade vid första besöket ett 

missivbrev där vi informerade om studiens syfte, samt vad ett deltagande skulle innebära för 

respondenterna.  

Samtyckeskravet: menas att deltagarna får själva bestämma om de vill medverka samt hur 

länge observationen eller intervjun ska fortgå. De får när som helst avbryta sin medverkan och 

detta får inte leda till något obehag för respondenten. Innan intervjuerna ägde rum förvissade 

vi oss om att samtliga deltagare ställde frivilligt upp. 

 

Konfidentialitetskravet: är att alla berörda garanteras fullkomlig anonymitet både vad gäller 

namn och arbetsplats, samt att tystnadsplikten råder. All information om de berörda ska 

förvaras så att de inte kan identifieras av andra. Vi försäkrade oss om att de berörda var 

medvetna om att allt insamlat material skulle behandlas under sekretess och att alla namn i 

studien är fiktiva. 

Nyttjandekravet: all insamlad material får ej användas i annat syfte än det som är tänkt, samt 

att det ej får lånas ut till annan forskning. Det insamlade underlaget ska kasseras när arbetet är 

slutfört. Vi informerade om att all information som vi samlat in kommer att förstöras efter 

studiens slut. 

4.5.1 Studiens tillförlitlighet  

Reliabilitet menar Trost (1997) är en mätning av en studies tillförlitlighet, att intervjuaren ska 

utgå från samma läge under alla intervjuer. Vid en ny mätning ska samma resultat uppnås. 

Författaren förklarar vidare att validitet är giltigheten i mätningen, att syftet i studien uppfyllts 

vid intervjuerna.  

Detta tog vi hänsyn till då samtliga respondenter blev intervjuade under samma 

förutsättningar. Det vill säga att alla blev intervjuade på sina förskolor, samt att frågorna 

ställdes på samma sätt. För att öka trovärdigheten vid intervjuerna spelades dessa in, detta 

underlättade vid transkriberingen då ingen information gick förlorad. Möjligheterna finns 

ändå att vi kan ha uppfattat respondenternas svar felaktigt, men vårt mål har ändå varit att 

framställa respondenternas svar korrekt.  
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5. RESULTAT 

I denna del kommer vi att presentera vårt resultat från vår utförda studie. Vi har utfört 

intervjuer på två olika förskolor och vi har valt att benämna dessa som förskola 1 och förskola 

2. På förskola 1 intervjuade vi två kvinnliga pedagoger (Pia och Karin), på förskola 2 

intervjuade vi tre kvinnliga pedagoger (Anna, Kerstin och Lisa). Alla namn i vår studie är 

fiktiva.  

5.1 De aktuella förskolorna 

Gemensamt för de båda förskolorna är att barnen som vistas där bor i förskolans direkta 

närområde. Alla pedagogerna var eniga om att barngrupperna kunde se olika ut från år till år 

vad gäller barn med annat modersmål än svenska. Men det inkluderar även de barn som har 

en förälder med ett annat modersmål. På förskola 1 är cirka 30 procent av barnen tvåspråkiga, 

och motsvarande siffra på förskola 2 är drygt 50 procent.  

5.2 Kroppsspråket 

På båda förskolorna använde de sig mycket av bilder i kommunikationen med barnen och 

deras föräldrar, för att förmedla viktig information som rör förskolan. Karin (förskola 1) 

berättar om ett litet barn som de tillverkat en egen pekbok till, bilderna var tagna på barnets 

egna kläder respektive saker. Allt för att underlätta vid kommunikationen med barnet vid 

exempelvis påklädningen. Alla pedagoger nämner att de använder sig av sitt kroppsspråk när 

de vill kommunicera med barnen. Mimik, gester, visa och peka är också något som 

pedagogerna använder sig av. Pia (förskola 1) nämner att hon har gått en kurs i tecken som 

stöd, något som hon tycker är roligt att använda sig av. Barnen tar till sig det mycket snabbt 

och de börjar teckna med varandra. Ett exempel som hon nämner är ”gå”, personen gör 

”gårörelser” med fingrarna i sin hand.  

”Det har blivit till en vana, så nu tecknar vi i personalen till varandra nästan hela tiden” 

säger Karin (förskola 1). 

Andra barns föräldrar som kommit längre i sitt utvecklande av svenskan, menar Karin 

(förskola 1) är till stor hjälp när kommunikationen är bristande.  Vid första kontakten har de 

båda förskolorna hjälp av en tolk från flyktingbyrån, antingen på plats eller via 

högtalartelefon. Lisa (förskola 2) menar att tolken även fyller funktionen att översätta barnets 

och föräldrarnas historia. Det möjliggör att pedagogen får en förståelse och uppfattning om 

barnets olika beteendereaktioner. 

5.3 Aktiviteternas betydelse  

Samtliga pedagoger svarade likartat på hur de stimulerar de flerspråkiga barnen. De belyser 

vikten av tydlighet samt att benämna saker i barnens vardag. Sagor, sånger, musik, data och 

multimedia är viktiga komponenter i stimuleringen av språket. Tre av pedagogerna anser att 

de inte gör någon skillnad vad gäller inlärningen av språket på fler- och enspråkiga barn. Då 

de menar att alla barn lär sig på samma sätt.  
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”Som med alla barn, ingen skillnad för mig. Flerspråkiga tillägnar sig språket på samma sätt 

som ett enspråkigt…” berättar Pia (förskola 1).  

På förskola 1 resonerade pedagogerna att de vill synliggöra barnen, både för barnen själva och 

för andra. I syfte att synliggöra barnens bakgrund finns på dörrarna till avdelningarna en 

textad skylt där det står ”välkommen”, detta är skrivet på samtliga språk som talas i gruppen. 

Karin (förskola 1) visar oss en världskarta som är uppsatt på avdelningens ena vägg, där finns 

uppsatta bilder på barnen så att det tydligt syns från vilket land de kommer. Kerstin (förskola 

2) menar att det hör till pedagogens uppgift att få de barn som är tysta och inte vill/kan tala att 

känna sig delaktig. De uppmuntras istället till att rita, visa eller bygga det de vill uttrycka. De 

blir medvetna om att det inte bara är det verbala språket som räknas och är viktigt. Samtidigt 

menar hon att barnet oftast inte vill tala sitt hemspråk på förskolan, men när föräldrarna 

anländer pratar de obehindrat med dem på sitt modersmål. Lisa (förskola 2) beskriver att det 

kan vara svårt att veta vart barnet står i språket när de är tysta, men oftast brukar talet komma 

av sig själv när barnet finner intresse för något. Hon menar att barnet studerar de andra 

barnen, glömmer bort sig och vågar på så sätt prata och kommunicera. 

5.4 Medvetenhet 

”Varje dag. Är man bara tydlig och pratar är man också aktiv i lärandet” berättar Anna 

(förskola 2). 

De fem pedagogerna talar alla om att språkstimuleringen är något som sker under hela dagen 

på förskolorna, och att ingen särskild tid avsätts för språkträning för barnen enskilt. Lisa 

(förskola 2) anser att det hela tiden handlar om att vara närvarande och medveten, samt att 

vara tydlig för barnen. Karin (förskola 1) lyfter fram att pedagogen bör veta på vilken språklig 

nivå barnet ligger, för att på bästa sätt stödja barnet i sin utveckling. Hon menar samtidigt att 

barnen i gruppen lär sig mycket av varandra, både i den fria leken och i samspelet.  Lisa 

(förskola 2) anser även att pedagogen bör visa sitt intresse för barnets modersmål, genom att 

ställa frågor som vad heter ”katt” på ditt språk?  

5.5 Tiden på förskolan 

Pia (förskola 1) ser inga problem vid språkinlärningen utan endast fördelar. Hon menar att det 

är en förmån att lära sig två språk, att våra hjärnor är gjorda för att processa flera språk 

samtidigt. Men det kan vara ett problem menar hon, om kunskapen inte finns hos pedagogen 

hur flerspråkiga barn lär sig ett språk. Anna (förskola 2) beskriver att de mindre barnen oftast 

tillbringar några få timmar på förskolan. Det svenska språket får då för lite exponering 

eftersom tiden är viktig, för att barnet hela tiden ska få höra språket och ta in det fortare. 

Karin (förskola 1) tar upp att det kan bli problem när barnet talar, fast det egentligen härmar 

något annat barn och inte riktigt förstår innebörden av orden. Själva uttalet kan vara bra 

menar hon, fast pedagogerna märker att det inte förstår vad det säger.  

”Finns inte ordet på hemspråket blir det svårt för barnet, då de inte får upp någon bild i 

huvudet av vad det kan vara” säger Kerstin (förskola 2). 
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Lisa (förskola 2) beskriver att ljuden skiljer sig åt i de olika språken, det kan då till en början 

bli svårt för barnet att formulera alla nya ord med ett korrekt uttal. De problem som Kerstin 

(förskola 2) beskriver är ord som inte existerar på barnets hemspråk, men hon menar att detta 

faller på plats senare. Hon påpekar att ordföljden kan bli fel, barnet vänder på meningarna och 

det kan ha svårigheter med att böja ändelsen på orden.  

5.6 Tydlighet 

Under denna punkt är fyra pedagoger eniga om att barnen blandar modersmålet med det 

svenska språket. Pia (förskola 1) berättar att det är naturligt att både barn och vuxna 

kodväxlar, oftast i början eller under en längre tid. Hon menar att hon upprepar det rätta ordet 

och bekräftar detta för barnet, ”Du menar lampa”.  

”Det handlar om kontroll. När de förstår språket mer lär de sig att kontrollera de impulser 

som gör att de blandar språken” berättar Lisa (förskola 2). 

Anna (förskola 2) beskriver att tydligheten är viktig då hon frågar hur barnet menar när hon 

inte förstår, och barnet får igen förklara vad han/hon menade. Barnen blir medvetna om att de 

får använda sig av sitt modersmål även i förskolan. Däremot menar Karin (förskola 1) att 

barnen är duktiga på att hålla isär svenskan och modersmålet, då hon anser att de inte blandar 

de båda språken. Hon berättar istället att barnen hjälper varandra att översätta ord som de inte 

behärskar.  

5.7 Språkotek 

De båda förskolorna kommenterade att de har ett eget språkotek, det är ett stort skåp som 

innehåller bland annat många olika språkpåsar. Dessa påsar har olika innehåll som exempelvis 

små plastdjur, som ko, gris, häst och kanin. Pedagogen och barnen kan diskutera den specifika 

”saken” som tas upp ur påsen, som föremålets namn och utseende. Skåpet innehåller även 

många barnböcker på olika språk som kan lånas ut till barnet och föräldern. 

”Det är ju inte så många föräldrar som lånar böcker, men det kanske är vårat eget fel. Vi 

kanske skulle informera bättre” säger Kerstin (förskola 2). 

Att det finns tolkhjälp att tillgå vid utvecklingssamtal samt vid inskolning var alla pedagoger 

medvetna om. En pedagog tog även upp att det inte finns tolkar för alla språk, då brukar 

föräldrar få hjälpa till som tolk. Pia (förskola 1) kommenterade även att det finns pengar som 

mångkulturella förskolor kan söka, hon var däremot lite osäker på om pengarna skulle gå till 

barnens språkutveckling. Alla pedagogerna var även eniga om att det finns fortbildningar som 

de blir erbjudna att gå, för att utöka kunskapen om tvåspråkighet. Två av pedagogerna 

nämnde att biblioteket och bokbussen kanske kunde räknas som en insats från kommunens 

sida, där de kan låna böcker och musik från andra kulturer. Anna (förskola 2) var lite osäker, 

men visste att det finns hjälp att tillgå, ibland anordnas olika föreläsningar. Det finns också ett 

lärarstödteam att vända sig till vid behov av hjälp. Av pedagogerna på förskola 1 fick vi även 

tipset om att gå på språkforskaren och logopeden Eva-Kristina Salamehs föreläsning om 

”Flerspråkighet”. Föreläsningen skulle hållas i kommunen två dagar senare och samtliga 
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lärare, förskollärare och specialpedagoger var inbjudna. Respondenterna på de båda 

förskolorna lyfte även fram att det finns en pärm utformad av några pedagoger. Pärmen 

innehåller en handlingsplan i vad gäller bemötandet av barn från andra kulturer. Denna pärm 

menade pedagogerna ska finnas på alla förskolors avdelningar i hela kommunen.  

5.8 Trygghet  

Samtliga pedagoger är överens om att de flesta föräldrar är nöjda med deras arbete med 

språkinlärningen. Föräldrarna ser och märker att barnet lär sig svenska under sin vistelse på 

förskolan. Sedan kan intresset variera hos föräldrarna, vissa är mer intresserade än andra. Pia 

(förskola 1) påstår att barnen ofta lär sig språket snabbare än sina föräldrar, för att sedan i sin 

tur lära dem. Kerstin (förskola 2) menar att det lätt kan uppstå missförstånd när språket sviktar 

hos en förälder. Men vid en noggrann förklaring på varför pedagogerna gör på ett visst sätt 

brukar det hela reda ut sig. Några pedagoger menar att de brukar påpeka för föräldrarna hur 

viktigt det är att de talar sitt modersmål med barnet, då brukar de bli glada. Samtidigt var detta 

något som alla pedagoger lyfte fram som betydelsefullt. Anna (förskola 2) menar att det är 

pedagogens uppdrag att lära barnen svenska på förskolan, och att föräldrarna får underhålla 

modersmålet i hemmet. 

”Det är viktigt att vi bygger upp en trygghet med föräldrarna, så att de ska våga fråga om det 

är något de inte förstår” säger Lisa (förskola 1). 

6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att få en uppfattning hur förskolan arbetar med att stödja de 

flerspråkiga barnen, i deras utvecklande och erövrandet av det svenska språket. I syfte att ta 

reda på pedagogers åsikter och tankar kring stimuleringen, intervjuade vi fem pedagoger på 

två förskolor. Vårt resultat visade att pedagogerna arbetar på ett liknande sätt som litteraturen 

föreskriver. I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet från vår studie och jämföra den 

mot litteraturen i ämnet. Därefter följer ett resonemang om den valda metoden, avslutningsvis 

kommer vidare forskning samt en slutsats.  

6.1 Resultatdiskussion  

Under dessa punkter kommer vi att tolka och analysera litteraturen, samt jämföra detta med 

pedagogernas svar från intervjuerna. 

6.1.1 Kommunikationen med barnet  

Alla pedagogerna var eniga om att de använde sig mycket av både bilder, böcker, mimik och 

gester för att kommunicera med de barn som inte behärskar det svenska språket. En pedagog 

lyfte dessutom fram en kurs hon gått, tecken som stöd. Detta anser hon vara ett användbart 

hjälpmedel vid kommunikationen med barnen. På de båda förskolorna använder de sig 

dessutom av en tolk som en extra resurs vid inskolningen. Dessa kommunikationsmedel anser 

även Ladberg (1999) fångar upp barnet, samt väcker dess lust till att lära sig något nytt i detta 

fall det svenska språket. Detta medhålls av Ellneby (2008) som anser att dessa förhållningssätt 

är av stor betydelse, då pedagogen kommunicerar med barnet.  
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6.1.2 Stimuleringen  

Pedagogerna på de båda förskolorna talar om tydligheten i stimuleringen med barnen, genom 

att de gestikulerar och visar konkret vad de vill få fram. Pedagogerna beskrev också vikten av 

benämningen av föremål, hur viktigt det är att sätta namn på sakerna för barnet. Men även 

sånger, musik och data är en bidragande del i språkstimuleringen. Dessa metoder anser även 

Ladberg (1999) utvecklar och stödjer barnet i sin språkutveckling. En pedagog beskriver 

vikten av barnets tid på förskolan, detta resonemang medhålls av Nauclér m.fl. (1993). De 

menar att barnet behöver få delta i nya aktiviteter ofta för att det i sin tur leder till att barnet 

utvecklas i språket. Piaget medhåller i detta resonemang enligt Svensson (1998) om att 

språket skulle uppkomma genom det barnet får uppleva. Vygotsky sammankopplar detta 

enligt Svensson (1998) som pekar på att barnet är i stort behov av utmaningar för att kunna 

utvecklas i sin inlärning av ett andraspråk.  

En pedagog nämnde att barnen ibland är tysta i en period, och detta försvårar uppfattningen i 

hur långt gånget barnet är i språket. Ofta kan det bero på en osäkerhet som finns inom barnet, 

det vågar inte tala på grund av detta (Ellneby, 2008).  

Böcker var en viktig punkt som togs upp under intervjuerna, då alla pedagoger ansåg detta 

som en stor bidragande effekt till barnets stimulering av språket. Båda förskolorna har 

införskaffat ett språkotek, där det finns böcker på olika språk som barnet samt dess föräldrar 

kan låna hem. Även Svensson (1995) och Salameh (2012) pratar om böckernas värde vad 

gäller barnens uttal, ordförråd och begreppsbildning. Att böcker är bra menar även Sandvik 

och Spurkland (2011), då mångkulturen på ett naturligt sätt synliggörs. Bristen på 

mångkulturell barnlitteratur anser författarna inte vara så bred ute på förskolorna. Men detta 

opponerar pedagogerna sig emot, då de menar att utbudet på deras förskolor är relativt stort.  

Vikten av att använda sig av sånger och musik i stimuleringen var också något som de flesta 

pedagoger tog upp, de menar att i sångerna repeteras orden ett flertal gånger. Precis som det 

Arnberg (2004) menar att när barnen sjunger får de lära sig många nya ord och uttryck. 

6.1.3 Aktivt arbete med språkträning 

Nauclér m.fl. (1993) lyfter fram att det är viktigt att planera tillfällen så att barnet får egen tid 

med pedagogen. Detta i syfte att barnet tillsammans med en vuxen får träna sina 

språkkunskaper.  Men de intervjuade pedagogerna menar istället att de inte avsätter särskild 

tid för att arbeta med varje barns språkträning. Det är inte ett arbetssätt som främjas på 

förskolorna, utan de menar att det är något som de allt mer går längre och längre bort ifrån. 

Pedagogerna är ense om att språkträningen pågår under hela dagen på förskolorna, något som 

medhålls av Ellneby (2008) som även hon menar att inlärningen bör sker naturligt i barnets 

vardag.  

6.1.4 Problem vid språkinlärning 

Det framkom att pedagogerna hade olika åsikter om vilka problem som kan uppstå vid 

inlärningen av ett nytt språk. En pedagog ansåg sig inte se några svårigheter utan hon såg bara 

fördelar med att lära sig ett nytt språk. Något som även Salameh (2012) tar upp, då hon menar 
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att det bara finns positiva aspekter i att lära sig ett flertal språk. En annan pedagog talade om 

de barn som tillbringar för lite tid på förskolan, det vill säga de barn som går 15 timmar i 

veckan. Schilling m.fl. (2006) håller med om att tiden på förskolan är viktig, då de menar att 

barnet i barngruppen får möjlighet att kommunicera på det nya språket på sina egna villkor. 

Piaget medhåller i sin beskrivning enligt Svensson (1998) att vistelsen på förskolan är av 

största vikt för barnets inlärning av det svenska språket.  

Under intervjuns gång togs ordföljden och meningsböjningar upp som vanliga problem som 

kan uppstå för barnet i dess inlärning. Att kunskapen hos personalen kan vara bristande var 

något som en pedagog speciellt nämnde. När barnet härmar andra kan det uppfattas som att de 

har goda kunskaper i språket, fast de egentligen inte förstår innebörden av det som hon/han 

säger. Detta är något som Nauclér m.fl. (1993) håller med om, när de tar upp att barnet snabbt 

kan snappa upp ord och meningar från andra.  

6.1.5 Sammanblandning av språken   

Att barnen blandar de olika språken är mycket vanligt anser flera av pedagogerna. De menar 

att detta är något helt naturligt, något som även Ellneby (2008) instämmer i. Hon tar upp att 

barnet ofta växlar mellan de olika språken vid inlärningsprocessens början. Även Salameh 

(2012) är av samma åsikt, men hon belyser dessutom att denna kodväxling skulle vara något 

som på ett positivt sätt gynnar barnet i dess utveckling av flera språk.  

Istället för att rätta barnet förklarar några av pedagogerna att de istället benämner föremålet på 

svenska, som exempelvis ”du menar cykel”. Pedagogerna tar upp att det är i syfte för att 

stödja barnet som letar efter det rätta ordet. Detta stämmer överens med vad Nauclér m.fl. 

(1993) anser när de menar att barnet blir osäkert, när den vuxne gång på gång anmärker på det 

felaktiga. Detta skulle hämma barnet i sin språkutveckling. Men en pedagog var däremot av 

den åsikten att barnen är duktiga på att skilja språken åt, och att barnen istället översätter åt 

varandra.  

6.1.6 Hjälp och stöd från kommunen 

På frågan om det finns hjälp att tillgå från kommunens sida blev svaren väldigt varierande. 

Några pedagoger var osäkra på vilka insatser som räknades till kommunens domäner, andra 

talade om föreläsningar, tolkar och bibliotekets tjänster. Ellneby (2008) tar upp att en tolk kan 

vara betydande för barnet vid inskolningen, för att underlätta kommunikationen.  En pedagog 

nämnde att det hör till pedagogens uppgift att själv söka upp den hjälp de behöver.  

6.1.7 Föräldrars åsikter  

Den uppfattning som finns hos pedagogerna på de båda förskolorna är att föräldrarna är 

väldigt nöjda med deras arbete, vad gäller språkstimuleringen. De diskuterar om vikten av att 

föräldern bör tala sitt modersmål hemma med sitt barn, något som de ofta framför till 

föräldrarna. Detta skildrar även Ellneby (2008) då hon menar att föräldrarna är viktiga för 

barnets utvecklande av språket, samt att pedagogerna bör upplysa dem om att tala 

modersmålet i så stor utsträckning som möjligt. En pedagog nämner det viktiga samarbetet 

mellan hemmet och förskola, i syfte att skapa en trygghet för alla involverade. Oades-Sese 
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och Li (2011) belyser även vikten av ett nära samarbete mellan föräldrar och förskola 

eftersom detta visar på goda resultat av barnets språkutveckling.  

Pedagogerna erbjuder även föräldrarna att låna hem böcker från förskolan, för att skapa en 

nära kontakt mellan hem och förskola. Svensson (1995) lyfter fram detta, då hon belyser 

betydelsen av att barnet och dess föräldrar gemensamt kan diskutera innehållet i 

barnlitteraturen.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi valde redan i tidigt skede att använda oss av kvalitativa intervjuer, i syfte för att få en så 

sanningsenlig data som möjligt till vår studie. En risk som dock kan uppstå vid denna typ av 

metod är feltolkningar, såsom missförstånd av frågor och svar. Vi tror att alla människor 

tänker olika, därmed tolkas alla situationer på olika sätt. Intervjuerna genomfördes under en 

och samma dag, detta gjorde att respondenterna aldrig fick tillfälle att diskutera frågorna med 

varandra innan. Vilket vi ansåg var bra, då svaren blev mer impulsiva och personliga.   

Att använda sig av intervjuer anser vi vara en positiv metod som medför att varje respondent 

får tillfälle att uttrycka sina egna tankar och åsikter.  Något som kan vara mindre bra vid 

intervjuer är enligt Stukát (2005) att observatören omedvetet kan påverka respondenterna, 

genom att exempelvis ställa ledande frågor. I syfte att undvika detta gjorde vi först en 

pilotstudie, samt att vi försökte formulera frågorna på ett konkret sätt så att respondenterna 

skulle få berätta utifrån sina egna erfarenheter. Vid intervjutillfällena försökte vi att vara 

neutrala och hålla oss till frågorna, endast nicka som en slags bekräftelse samt ställa 

följdfrågor när det fordrades.  

6.3 Slutsats 

Slutsatsen som vi drar från vår studie är att de båda förskolornas pedagoger arbetar medvetet 

vad gäller stimuleringen av språket. De pedagoger som ställt upp på intervjuerna verkar alla 

vara intresserade och engagerade av sitt arbete med flerspråkighet. Fyra av dem har dessutom 

flerårig erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn. Den femte pedagogen har däremot 

endast arbetat i några år men verkar ändå ha en god inställning och uppfattning om betydelsen 

av språket. Dock finns en liten skillnad som vi kunde urskilja mellan de båda förskolorna. Vi 

tyckte att personalen på förskola 1 verkade vara mer engagerad och kunniga i sitt arbete med 

flerspråkiga barn, där intervjuerna flödade på bättre och på ett mer naturligt sätt.  

Vi upptäckte under intervjuerna att pedagogerna arbetade på ett likartat sätt som litteraturen 

föreskriver, något som vi ansåg lite överraskande. Våra förväntningar innan var inte att 

pedagogerna skulle följa litteraturen så väl som de faktiskt gjorde. Det som både litteraturen 

och pedagogerna speciellt lyfter fram är betydelsen av de dagliga samtalen, vikten av böcker 

samt interaktionen med andra svensktalande barn och vuxna. De menar att dessa integreras på 

förskolan på ett naturligt sätt. Detta betyder då att förskolan och pedagogen har en viktig och 

betydande roll med att stödja de flerspråkiga barnen i deras erövrande av det svenska språket.  



 

18 
 
 

6.4 Vidare forskning 

Vi anser att det vore intressant att studera vidare inom detta område, och då ta reda på om 

pedagogerna verkligen arbetar som de säger i intervjuerna. Detta kan utföras i form av olika 

observationer på förskolorna under en längre tid. Vilket var omöjligt för oss i denna studie 

med tanke på den begränsade tiden vi hade. Vi har även tänkt att det skulle vara intressant att 

utföra ett flertal olika intervjuer i olika kommuner, både på mångkulturella förskolor samt 

förskolor med största dels svensktalande barn. Hade vår studie pekat i samma riktning, eller 

hade vi fått ett helt annat resultat? En annan tanke som kommit upp under studiens gång, är 

om vi ser språkstimuleringen i ett vidare spektra. Vi funderar då på varför det svenska språket 

är så bristfälligt bland många tonåringar med annat modersmål? Om vi ser till vårt resultat så 

skulle språket inte vara något problem eftersom den visar att förskolorna arbetar aktivt med 

stimuleringen av det svenska språket. Det skulle då vara av intresse att studera vidare hur 

skolan arbetar med språket, och om skolan följer upp förskolans tidigare arbete?  

”Hur många språk ett barn lär sig är inte en fråga om begåvning. Det är en 

fråga om behov (Ladberg 1999:6). 
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Bilaga 1. Missivbrev     

             XXXX 

                        2012-XX-XX 

Hej. 

Vi är två studenter som heter Kristin och Malin, som nu läser vår sista termin i 

lärarprogrammet med inriktning mot förskola vid Högskolan i Gävle. Vi har påbörjat vårt 

examensarbete med pedagogik som inriktning. Arbetet kommer att handla om pedagogens 

arbete med barn, som har svenska som andraspråk. Vi är intresserad av att ta reda på hur det 

arbetas i förskolan med att främja och stimulera språket, för de barn som inte behärskar 

svenska. Vi har en förhoppning om att Du vill medverka i vår undersökning, och vi skulle 

därför vilja intervjua Dig och ta reda på vad Du som pedagog har för åsikter och erfarenheter 

inom detta område.  

 

Under vår intervju med Dig (som självklart är helt frivillig) kommer vi att använda oss av de 

forskningsetiska reglerna. Vi garanterar därmed Dig att vara helt anonym, Ditt namn och Din 

förskola kommer inte att kunna identifieras då dessa kommer att få fiktiva namn i vårt arbete. 

Vi kommer att använda oss av ljudinspelning vid intervjutillfällena, något som bara vi och vår 

handledare kommer ha tillgång till. Allt inspelat material kommer att raderas efter att 

examensarbetet är färdigställt. Intervjuerna beräknas ta cirka 15- 20 minuter, du kan när som 

helst avbryta din medverkan. Arbetet kommer dock i sin helhet redovisas på Högskolan, och 

kommer att publiceras på internet. Skulle några frågor uppstå kring vårt arbete är Du 

välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Tack för visat intresse! 

Med vänlig hälsning 

 
Kristin Sundsten    Malin Johansson 

E-post: xxxx@student.hig.se  E- post: xxxx@student.hig.se 

 

 

Handledare: Åsa Carlsson 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

E-post: xxxx@hig.se

mailto:xxxx@student.hig.se
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Bilaga 2. Intervjumall till förskollärare 

 Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med barn som har annat modersmål än 

svenska? 

 Hur ser det ut i barngruppen idag, är det många som är behov av hjälp med det 

svenska språket?   

 Vilka tillvägagångssätt använder du dig av för att kommunicera med dessa barn? 

 Hur stimulerar och stödjer du barnens språkutveckling, för de barn som inte talar 

svenska? 

 Hur ofta arbetar du aktivt medvetet med barnen som är i behov av språkstimulering? 

 Vilka vanliga problem kan uppstå vid inlärningen av det nya språket? 

 Är det vanligt att barn blandar modersmålet och svenskan när de börjar kommunicera, 

hur bemöter du detta? 

 Finns det någon hjälp att tillgå från Kommunens sida vad gäller stödjande av 

tvåspråkiga barn, i så fall hur fungerar detta? 

 Hur ställer sig barnens föräldrar till förskolans arbete med barnens språkutveckling?  

 

 



 


