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Abstrakt 

Florentin, Klara. (2012). Förskolans stöd för barn med annan etnisk tillhörighet, till det 

svenska språket. Högskolan i Gävle. Lärarutbildningen, inriktning förskolärare 

Denna studie grundas i ett intresse för hur pedagoger inom förskolan arbetar med barn med 

annan kulturell bakgrund än infödda svenskar. Detta för att få en god utveckling av det 

svenska språket, hos de barn som behöver extra stöd. Det ges även en inblick av hur 

förskollärare uppfattar föräldrarnas delaktighet i barnens språkliga utveckling, då det är ett 

faktum att föräldrarnas engagemang ses mycket betydande i hur positivt barn uppfattar sin 

kultur, sitt modersmål och sitt identitetsskapande. Vidare utgår det pedagogiska perspektivet 

från Vygotskij's utvecklingsteori tillsammans med de tankar som Maria Montessori hade 

kring barns utveckling och den förskole – samt skolverksamhet hon bedrev. Huvudfrågan som 

ställs är hur pedagoger hjälper barnen till det svenska språket samt hur de ser på samarbetet 

med föräldrarna, hemifrån. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med fyra 

utbildade förskollärare, som arbetar på mångkulturella förskolor inom Gävle kommun. 

Övergripande slutsats som kan tas utifrån denna studie är att alla de tillfrågade förskolärarna 

anser att de mycket aktivt arbetar med barns svenskspråkliga utveckling, då det gäller barn 

med annan etnisk tillhörighet än den svenska, som uppvisar svårigheter inom detta. Detta 

synliggörs bland annat igenom bokläsning, nyttjandet av rim och ramsor, intresseväckande 

nyanserade samtal med barnen samt den fria leken i relation till socialt samspel. 

Förskollärarna bekräftar att en god svenskspråklig framgång gynnas av redan goda 

språkkunskaper i det besittande modersmålet, något som de uttrycker att de uppmuntrar både 

barnen och dess föräldrar att hålla kvar vid. De berättar om den idag avsaknade 

modersmålsundervisningens positiva respektive negativa aspekter samt hur de tycker att 

barnen gynnats av modersmålslärarnas arbete. Bland annat tycker förskollärarna att 

modersmålslärarens skulle ha haft en roll som tolk i den dagliga verksamheten, då de menar 

att barnen i stort sätt lär sig sitt modersmål i hemmet. Detta kan vidare synliggöras som ett 

omedvetet samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Förskollärarna konstaterar dock att de 

inte ser ett så stort medvetet sammarbete med föräldrarna hemifrån, i ett syfte att främja 

barnens språkliga utveckling, som komplement till den dagliga verksamheten på förskolan, 

som de kanske skulle vilja. Förskollärarna uppfattar i viss mån att föräldrarna läser böcker för 

sina barn i hemmet, men har ingen egentlig uppfattning huruvida de sjunger tillsammans med 

sina barn. Dock påvisar förskollärarna att de ideligen uppmuntrar föräldrarna till detta. 

Resultatet av denna studie fastställer pedagogernas engagemang i barnens utvecklande av det 

svenska språket, såväl som modersmålet.  

Nyckelord: Mångkulturell förskola, språkutveckling, tvåspråkighet, föräldrar, sammarbete 
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Abstract 

Florentin, Klara. (2012). The support for children in pre-school with other ethnic 

backgrounds, learning the Swedish language. University of Gävle. Teachersprogramme, 

towards pre-school teacher 

This study is based on an interest in how teachers within pre-schools work with children of 

other ethnical nationalities than Swedish. This to obtain a good development for the Swedish 

language, for the children how requires extra help. There is also given an insight on how the 

preschool-teachers perceive the parent’s participation in the children’s language development, 

for it is a reality that parents involvement sees very significant in how positive the children 

look upon their culture, their native language and their sense of forming an identity. 

Furthermore, the pedagogical perspective lapse from Vygotskij’s theory of development 

alongside with the thoughts of Maria Montessori about children’s early development and the 

work she constructed and led within pre-schools and schools. The main question asked is how 

the pre-school teachers help the children with their development of the Swedish language, and 

also how the view the collaboration with the parents, out of the homes. The analysis is based 

on qualitative interviews with four qualified pre-school teachers, who work in multicultural 

preschools within the county of Gävle. The overall conclusion which can be withdrawn from 

this study is that all of the asked pre-school teachers believe that they are very actively 

working with the children when it comes to learning the Swedish language, regarding those 

children who prove to have difficulty within this area. This is made visible, amongst other 

things, trough book reading, the different uses of rhymes, interest-awakening and nuanced 

conversations with the children and also independent playtime related to social interaction. 

The pre-school teachers confirm that good achievements in the Swedish language benefits by 

an already good language-knowledge for the native language, something they express that 

they encourage both the children as well as their parents to hold on to. They talk about the 

today absent home language instructions positive and negative aspects, and also their views 

on whether the children had benefit from the work of the home language teachers. Amongst 

other things, the pre-school teachers feel that the home language teacher should have had 

more of a translator’s role in the daily activities, since their believes are that the children 

pretty much learn their whole native language out of the homes. This can furthermore be 

made seen as an unconsciously collaboration between the preschool teachers and parents. The 

pre-school teachers however mean that they do not see much of a deliberate collaboration 

with the parents within the home, to serve as a purpose to help the child in its language 

development, as a complement to the daily activities in the pre-school, as much as they would 

like. The pre-school teachers apprehend to some extent that the parents read books with their 

children within the home, but have no real perception on whether they sing together with their 

children. However, he pre-school teachers highlight how they time and time again encourage 

the parents to do so. The result of this study states the pre-school teachers’ dedication in the 

children’s development of the Swedish language, as well as their native language.  

Keywords: Multicultural pre-school, language development, bilingualism, parents, 

collaboration  
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1. Inledning 

Mångkultur är något som ska avspegla sig i förskolans vardag som ett naturligt 

och självklart inslag. (Bozarslan 2001, s.108) 

Ett sätt för människor att kommunicera är genom språk, åsyftar Svensson (1998). Med språk 

avser man vanligtvis tal- eller skriftspråk, men begreppet inbegriper även kommunikation i 

andra former, exempelvis teckenspråk samt kroppsspråk. Genom språket finner vi vägar att 

lösa problem, då vi kan diskutera med andra, men även med oss själva och därigenom 

möjliggöra att analysera olika situationer som uppstår. För att vidare utveckla ett gott 

språkligt uttryckande genom talet, ses samspelet mellan den talande och den lyssnande som 

en mycket viktig faktor. För att ett meningsfullt utbyte mellan två människor ska ske, måste 

de, rent språkligt, kunna anpassa sig efter varandra. Genom språket kan vi dessutom 

geografiskt, åldersmässigt samt socio-ekonomiskt, uppvisa en grupptillhörighet. Under dessa 

förhållanden fungerar också språket som en del av identitetsutvecklingen (ibid.). 

I förskolor över hela Sverige deltar idag barn med många olika kulturella bakgrunder. Dessa 

barn har sannolikt svenska som sitt andra språk eller till och med som sitt tredje språk, vilket 

kan leda till att de har svårare att förstå och göra sig förstådda hos pedagoger och andra barn i 

barngruppen. Lärande genom lek är ett fenomen som genomsyrar hela den dagliga 

verksamheten vid förskolorna och används tillsammans med barnen i syfte att lyfta fram det 

svenska språket i ett sammanhang som känns relevant för dem. Förskolans läroplan (lpfö 98) 

uppmärksammar ett medvetet bruk av leken som en utgångspunkt för att främja barns 

språkliga utveckling, såväl som andra färdigheter. Då jag, år 2008 för första gången befann 

mig i förskolans verksamhet fanns dock inte avsaknad av modersmålsstödet ännu.  

Bozarslan (2001) förklarar att alla barn har ett språk och en bakgrund när de kommer till 

förskolan och det är således viktigt att man utgår från barnets tidigare erfarenheter och 

kunskaper för att kunna upp nå goda resultat. Detta innebär att bekräfta barnet och således 

framlocka ett gott självförtroende hos barnet att våga vilja. Då pedagogerna tar emot barn med 

annan etnisk tillhörighet i förskolan så är det viktigt att man utgår från barnets tidigare 

erfarenheter för att kunna hjälpa dessa barn på rätt sätt utifrån deras kultur. Det måste även ses 

som en grundläggande tanke i alla former av pedagogik att alla kan lära sig svenska, hävdar 

Håkansson (2003).  

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) ligger fast vid att språk och lärande, samt språk och 

identitetsuppfattning obestridligen sammanlänkas, och ämnar således lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling, genom uppmuntran och tillvaratagande av barnens 

nyfikenhet. Därutöver ska kunskapsutveckling ske i samspel med modersmålet och svenskan, 

då det är en grundprincip att de barn som utvecklar sitt modersmål bättre lär sig det svenska 

språket med tiden. Detta ska ske parallellt med personalens förmåga att förstå och samspela 

med barnet och föräldrarna, då ett vinnande av deras förtroende ligger till vikt för att vistelsen 

i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. 

Vidare påvisar Bozsarslan (2001) vikten av att ha positiva förväntningar på ett barn med 

annan kulturell bakgrund än den svenska, vilket innebär att pedagogerna ofrånkomligt måste 
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utgå från barnets befintliga kunskaper för en god vidareutveckling, som grund till delaktighet 

i det svenska samhället. Många pedagoger i dagens förskolor använder sig av olika 

pedagogiska metoder för att hjälpa barn att utvecklas till självständiga individer och detta inte 

enbart genom planerade aktiviteter utan även genom den fria leken. Pedagogerna leker med 

barnen för att lära dem olika färdigheter i takt med deras ålder, så som tillit, ökat 

självförtroende och empatikänsla för sina kamrater.  

Under utbildningstiden har jag fått privilegiet att vara delaktig i helsvenska grupper där barn 

har haft språksvårigheter samt grupper med mångkulturella barn
1
, som också haft 

språksvårigheter. Denna erfarenhet visar på vikten av att barnen dagligen pratar och använder 

det svenska språket vid mångkulturella och flerspråkliga barngrupper inom förskolornas 

verksamhet. Pedagogerna skall ge språkstöd till barnen med svårigheter med att behärska det 

svenska språket (så kallade ”resursbarn”). Centralt för studien är hur förskolepersonalen i det 

dagliga pedagogiska arbetet tränar flerspråkiga barns
2
 inlärning och utveckling i svenska 

språket. I studien kommer jag dock fortsättningsvis att hänvisa till termen tvåspråkiga barn, 

som innebär att de behärskar ett modersmål med svenskan som andraspråk.   

 

 

1.1 Studiens disposition  
Studiens inledning belyser kortfattat grunden kring det talande språket. Det ges även en 

förklaring på hur pedagogerna ska se på de barn med annan kulturell bakgrund än den svenska 

som kommer till förskolan. Här tas även upp några aspekter utifrån förskolans läroplan (Lpfö 

98).  

Därefter följer undersökningens problemformulering och avgränsning, en formulering av 

vad studien handlar om samt vilka fokusområden som den berör. 

Rubriken syfte och grundläggande frågeställningar klargör studiens intentioner samt de 

formulerade teoretiska forskningsfrågor som utgör underlag till de intervjufrågor som 

tilldelats informanterna presenteras. Därefter följer studiens pedagogiska perspektiv 

Montessoripedagogiken läggs fram i förhållande till Vygotskij's teorier kring språkinlärning 

och tänkande. Översiktligt beskrivs hur Maria Montessoris utifrån Lev Vygotskij's 

utvecklingsteori som idag ligger till grunden för hennes pedagogik, anammas i en mängd 

förskolor och skolor runt om i Sverige, med inriktning på montessoripedagogik.  

Under rubriken bakgrund redogörs tidigare forskning inom undersökningsområdet.  

Vad tidigare forskning säger om språk, språkinlärning, pedagogernas och föräldrarnas 

delaktighet till barnets svenskspråkliga utveckling samt tvåspråklighetens fördelar. Indelande 

i rubrikerna Förskolans stöd till tvåspråklighet, Språkets kulturella tradition i hemmet, Barns 

språkinlärning inom förskolans miljö och Barns identitet och språkutveckling. 

Metodrubriken följs av en redogörelse av intervjustudier som är den valda metoden, 

utformning av intervjufrågor i form av en intervjuguide, urval av informanter, 

                                                           
1
  Med mångkulturella barn avses fortsättningsvis i studien barn med olika kulturella och 

språkliga bakgrunder. 
2
 Men flerspråkliga barn avses de barn som har två föräldrar där inget av deras modersmål är 

svenska. 
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undersökningens genomförande, etiska överväganden studiens giltighet samt hantering och 

analysering av undersökningsmaterialet beskrivs under denna rubrik. 

Under resultat presenteras de fem teman som jag utvunnit ur mitt undersökningsmaterial. 

Dessa är Barns speciella svårigheter, Förskolans stöd till tvåspråkighet, Barnens inlärning 

genom förskolans miljö, Barns lek och språkutveckling och Språkets kulturella tradition i 

hemmet. Resultatsammanfattning sker utifrån resultatredovisningen sammanfattas de olika 

temana till en version som tydligt visar på befintliga mönster i pedagogernas arbete samt de 

delar som anses viktigast i relation till studiens tre frågeställningar.    

Diskussion och slutsatser av studiens undersökningsresultat utifrån övergripande resultat 

som ger en inblick över hur förskollärarna arbetar med barnens språkliga utveckling, en 

resultatdiskussion där fokus ligger på de övergripande frågeställningarna, analys av 

undersökningsmaterialet. 
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2. Problemformulering, syfte och avgränsning 

Studien handlar om att ta reda på vilket stöd barn med svenska som andraspråk får i förskolan. 

Hur pedagogerna hjälper dessa barn samt hur de samverkar med föräldrarna i syfte att 

utveckla det svenska språket hos de barn som behöver extra stöd. Jag har även valt att lägga 

fokus på hur modersmålsstöd används i förskolan, då det är en realitet att inlärningen av 

svenskan märkbart förbättras om barnet har en god förmåga att uttrycka sig på sitt modersmål 

och således kommer jag även in på ämnet tvåspråkighet. Då det väldigt tydligt framkommer i 

de texter som jag läst att dessa två faktorer går hand i hand. Hur ser pedagogerna på nyttjandet 

av barnets tvåspråkighet?  

 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en uppfattning av hur pedagogerna arbetar tillsammans med barn 

med annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska, samt hur pedagogerna uppfattar 

samarbetet med föräldrarna då det handlar om barnens språkliga utveckling, speciellt i 

svenska språket. Samt att avsnittet som avser Montessoripedagogiken sammanflätat med 

Vygotskij’s utvecklingsteori, ligger till grund för att ge en inblick i hur förskolor som utövar 

denna pedagogik arbetar med språkinlärning.  

 

Undersökningen består av följande frågeställningar 

 

 Hur arbetar pedagogerna tillsammans med de barn med annan kulturell bakgrund än 

den svenska i förskolan, när det gäller utveckling av det svenska språket? 

 Hur uppfattar pedagogerna att samarbetet med föräldrarna fungerar då det handlar om 

barnens språkliga utveckling? 
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3. Studiens pedagogiska perspektiv 

Den idag befintliga Montessoripedagogiken bygger på en del av Vygotskij’s teorier kring 

barns utveckling. Då han anser att barns förstånd utvecklas i samspel med den sociala och 

materiella miljön, att utveckling sker genom att barnet bearbetar erfarenheter inombords, i 

relation till att dela dem med andra, att individens aktivitet ses som en utgångspunkt för 

utvecklandet, samt att det krävs en välordnad och stimulerande miljö som erbjuder barnet 

utmaningar (Svensson, 1998). Vilket ses uppenbart då hans teorier nyttjas i den dagliga 

verksamheten på förskolor och skolor, inriktade på montessoripedagogik.  

Ett av huvudinslagen i montessoripedagogiken handlar om barnens frihet i den dagliga 

verksamheten. Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) illustrerar att i förskole 

sammanhang innebär detta bland annat att barnen individuellt får välja sysselsättning, utifrån 

den materiel som presenterats av pedagogerna. Montessori påvisar att det inte går att 

undervisa förskolebarn genom att förklara för dem, då deras utveckling i första hand 

uppkommer ur deras aktivitet. Detta innebär således att undervisningen måste ske på det sätt 

att barnen själva får alstra egna erfarenheter genom arbete med konkret materiel.  

Montessori är i allra högsta grad intresserad av barns språkutveckling och åsyftar att språket 

är viktigast från födelsen och upp till 6-års åldern. Montessori menar att ord förenar 

människor och att dess språk växter i takt med tänkandet, förklarar Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds (2008). Detta konstaterar även Vygotskij (1999) då han alltid framställer 

två individuella funktioner i relation till varandra och inte som enskilda processer, och därmed 

förklarar att tänkandet och språket är mycket nära associerat med varandra. Dock är de inte 

identiska, då deras relation till varandra framhålls som förhållandevis komplext. Anförandet 

om hur avsaknaden av social kommunikation och dess negativa inverkan på utvecklingen av 

både språk och tänkande, förklarar vikten av ”ordbetydelse” som en förening av de båda 

processerna, vilket ger indikationer om parallellerna mellan språk och tänkande (ibid.).  

Montessoris syn på språkutveckling utgör en central del i denna pedagogik och materiel finns 

utformat även för detta syfte. Arbetet med språk bearbetas således mycket medvetet med, då 

materiel benämns vid namn och barnen uppmuntras till tal, med kamraterna och pedagogerna. 

Småprat med kamrater, under arbetets gång är en nödvändighet för en god språklig 

utveckling, förklarar Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008). Detta hävdar även 

Hainstock (1999) som påvisar att språket, som är en centrerad del av undervisningen, måste 

främjas genom att pedagogerna uppmuntrar barnen till frihet att tala. Detta synsätt ligger som 

en teoretisk utgångspunkt för Vygotskij’s (1999) tankar, då han menar att språket besitter 

förmåga att erövras i sociala sammanhang och ska ses som ett medel för en grundläggande 

förståelse i samspel med social samvaro. Språket används vidare för att namnge föremål, samt 

för att beskriva dess betydelse. Vikten bör således ligga i att ge var sak en betydelse, genom 

att tillskriva dem ett ord, då det blir uppenbart att ett ord annars kommer att upplevas som ett 

tomt ljud, utan innebörd.  

Viktigt är följaktligen att barnen dagligen ges möjlighet att bygga vidare på sitt ordförråd och 

det kan behövas många olika språkliga övningar för en utvecklande grund av intresse för läs- 
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och skrivspråket (Hainstock, 1999). Detta åskådliggörs av Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds (2008), då det är en realitet att barnen leker språklekar där de får träna på olika 

språkljud, och då barnen vidare börjar lägga sitt intresse vid ordens uppbyggnad, stimulerar 

pedagogerna dessa till vidare arbete med skrivning och grammatik.  

Vygotskij (1999) anför en teori beträffande ömsesidig utveckling, som innefattar språket och 

talet. Utgångspunkten väger i att psykologiska fenomen samt processer enbart kan uppenbaras 

i historiska och sociala sammanhang samt att samhörigheten mellan två individuella 

funktioner kommer att grundas under barnets utveckling. För att kunna beskriva hur barns 

lärande sker genom interaktion brukar Vygotskijs teori (1939/2007) några begrepp som kom 

att bli mycket använda. Dessa är ZPD12 samt ”scaffolding” (stöttning). Även kallad ”Den 

proximala zonen för utveckling”. I ett förskolesammanhang innebär ZPD att en pedagog ges 

möjlighet att utöva inflytande på ett barns språkliga utveckling, genom så kallad stöttning. 

”Vill du ha en penna eller en krita?” är ett exempel på en sådan fråga som innefattar stöttning, 

då det handlar om frågor där barn ges möjligheten att svara, med hjälp av olika 

svarsalternativ. 

Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) pekar på att i många aspekter så är barns 

språkliga framgångar och sociala utveckling sammananknutna. Detta är något som 

montessoripedagogiken tagit fasta på, då en av utgångspunkter är möjliggörandet av barnens 

sociala utveckling. Detta synliggörs genom att umgås med barn och vuxna i olika åldrar i en 

miljö där nyckelord som frihet samt respekt, dagligen ingår i gemenskapen. Detta bottnar i att 

verksamheten ska avspegla en familjär miljö, som innebär att på de sätt som ett äldre syskon 

tar hand om ett yngre, så ska även barnen i montessoriförskolan ta hand om varandra samt 

kunna se ett utbyte av varandras sällskap (ibid.). 

Vygotskij (1999) talar även om det egocentriska talet som en viktig beståndsdel i barnets 

språkliga utveckling. Författaren påvisar en teori att barn från begynnelsen är sociala och att, 

genom dialog med andra, fyller språket en mycket vital social funktion. Detta innebär därmed 

att barnet lär känna sig själv genom andra och detta blir följaktligen upphovet till barnets 

utveckling av individualiteten. Språk ligger till grund för den förvandling av omgivning som 

vi kallas civilisation, åsyftar Hainstock (1999). Således blir utvecklingen av sociala 

färdigheter ett naturligt inslag i användning av den sensoriska materielen inom 

montessoripedagogiken, då alla materiel enbart finns i en upplaga och detta medför en träning 

för barnen i att lära sig vänta på sin tur samt lära sig anpassning till andra (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).  

Montessoripedagogiken framväxte år 1907 och bygger bland annat på en befintlig 

utvecklingsteori av Lev Vygotskij’s (1896-1934) , sociokulturella perspektiv på språkets 

betydelse, i sammanflätning av de idéer och tankegångar som Maria Montessori (1870-1952) 

själv hade kring barns utveckling. 

Montessoris pedagogik är inte helt olik någon annan hävdar Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds (2008), då vikten ligger i att barns utveckling ska ske nivå-anpassat utifrån 

barnens egna förmågor. Dock utgår denna pedagogik ifrån användning av praktiska och 

sinnestränande materiel som bildar kärnan i arbetet tillsammans med barnen, i förskola och 
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skola. Montessorimaterielens syfte är att presentera barnen en konkret sensorisk upplevelse, 

det vill säga materiel som talar till barnens sinnen – smak, syn, hörsel, lukt och känsel. Det 

finns utarbetade materiel inom alla ämnesgrupper, och dessa ska ses som en inspiration till 

barnen för vidare upptäckter. Från och med 1920-talet är detta en form av förskole- och 

skolverksamhet som, idag bedrivs i stora delar av Sverige. 

Ladberg (2000) förklara att språk och kultur går hand i hand, då barn under språkinlärning 

samtidigt lär sig viktiga kulturella mönster och regler för socialt umgänge med andra individer 

i dess omgivning. I montessoripedagogiken tränas barnen språkligt i praktiska 

vardagsövningar, så som Grace- och artighetsövningar. Dessa innebär att barnen lär sig vara 

artiga och hjälpsamma, i situationer där de i framtiden tycker att det behövs, då övningar som 

att hälsa och ta emot besökare ingår. Montessori hävdar att detta är något som barn vill ha 

kunskaper om och därmed ansåg hon det vara ett mycket viktigt ämne att tillägga i den 

pedagogik som var hennes egen (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).   

Detta pedagogiska perspektiv återkommer i resultatdelen av studien för att öka förståelsen av 

barns språkinlärning. 
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4. Bakgrund  

För att kunna sätta sig in i och förstå hur barn med annan etnisk tillhörighet utvecklar det 

svenska språket i förskolan beskriver bakgrunden språkinlärning, tvåspråklighet samt hur barn 

närmar sig ett nytt språk, under nedanstående rubriker. 

 

 

4.1 Förskolans stöd till tvåspråkighet 

Tvåspråkigheten är inget negativt för barns språkutveckling menar Evaldsson (2002) som 

förklarar att om familjen däremot upplever att svenskan blir ett hot mot modersmålet kan det 

uppfattas som någonting negativt och icke önskvärt. Detta är en förvrängd syn på hur 

föräldrar ska se på barns framtida tvåspråkighet. Stödet för modersmål i förskolan ska istället 

ses som ett medel för att ge stöd åt det enskilda barnets kulturella identitet och 

kunskapsutveckling och samtidigt ses som ett stöd för både modersmålet samt svenskan 

(ibid.).  

 

Det går att konstatera att föräldrar vill att deras barn ska lära sig svenska i förskolan (Eklund, 

2003). Denna önskan kan dock ibland bli så stor att de slutar att tala det egna språket med sina 

barn för de anser att det kan hämma barnen att utveckla det svenska språket. De kan uppfatta 

att språken konkurrerar med varandra och att barnet således lär sig ett språk på bekostnad av 

ett annat. För att uppnå en förståelse för den egna ursprungskulturen, om barnets bakgrund 

finns i ett annat land, är det viktigt med en aktiv flerspråkighet (ibid.). Om man slutar tala ett 

språk med barnet så kommer alltså de många tidigare inbäddade kulturella självklarheterna, 

att försvinna, menar även Ladberg (2000).  

 

Föräldrar kan dessutom uttrycka oro över att tvåspråkligheten skulle förorsaka en eventuell 

försening när barnet ska börja lära sig tala, samt ängslan över huruvida tvåspråkligheten 

påverkar barnets svenskinlärning negativt, förklarar Arnberg (2004), men hävdar dock att 

senare års undersökningar inom detta, åskådliggör att tvåspråkighetens påstådda handikapp 

inte existerar. Det kan till och med konstateras att tvåspråkighet har en positiv inverkan på 

barns språkliga utveckling.  

Betoning av ovanstående forskning till grund för denna studie ligger i pedagogernas och 

förskolans uppgift att ge barn med invandrarbakgrund en god grund för att kunna bli 

tvåspråkiga och dessutom få en känsla av tillhörighet i både den svenska kulturen så som i 

föräldrarnas ursprungskultur. Dock bör det övervägande arbetet ligga i att barnen medvetet får 

öva på svenska som andraspråk, detta redogör Lunneblad (2006) för.  

 

Rodríguez (2010) hävdar dock att barns väg till tvåspråklighet kan ses som mycket komplex, 

så föräldrar som uttrycker ett intresse av att deras barn blir tvåspråkiga är förmodligen inte 

medvetna om vilken utmaning barnet kommer att gå till mötes för att bemästra två språk. 

Föräldrar bör följaktligen bli uppmärksammade på de utmaningar de kommer att få stå inför 

om de vill att deras barn ska bli kunniga på två språk, liksom vägar att hantera dessa 

utmaningar i hemmet, i förskolan/skolan och i samhället.  
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Skans (2011) resonerar i sin forskning att modersmålets betydelse har blivit större i förskolans 

miljöer för att tillvaron där inte ska bli alltför svårbegriplig för barnen. Pedagoger kan erfara 

att barn har en tyst period när de tar till sig ett förut okänt språk. De kan lyssna länge innan de 

börjar tala språket, påvisar Ladberg & Nyberg (1996) och klargör således att allt talar för att 

ett gott stöd i hemspråket underlättar för barnet att lära sig det svenska språket. Det finns alltid 

en risk för uppkomst av språkblandning, då ett barn simultant lär sig flera språk, förklarar 

Arnberg (2004). Detta ska dock inte ses som ett tecken på ”förvirring” hos barnet, utan som 

en naturlig fas när det tvåspråkliga barnet lär sig skilja på de två språken (ibid.). 

 

Björk-Willén (2006) anför dock med sin forskning att utan hänsyn till 

modersmålsundervisningens betydelsefullhet så minskade denna typ av stöd i både förskolor 

som skolor i Sverige under 1990-talet, på grund av ekonomiska åtstramningar. I dagens 

förskola talas det istället om barnens generella språkutveckling och pedagogerna uppmanas att 

använda sig av en friare form av kommunikation för att främja en god språklig utveckling hos 

barnen. Då man ändå fasthåller vid den teorin att modersmål parallellt med svenskan ger 

ökade möjligheter för tvåspråkighet.  

 

 

4.2 Språkets kulturella tradition i hemmet 

I alla kulturer finns det familjer där bakgrund och livshistoria är helt olika, där föräldrarnas 

uppväxt, utbildning och yrke har stor betydelse i hur de uppfostrar sina barn samt lär dem vad 

de anser vara viktig och oviktig kunskap (Lunneblad, 2009). 

Förskolan ska verka som ett stöd för familjerna i barnens fostran och utveckling. Uppgiften 

innebär att i sammarbete med föräldrarna inrikta krafterna på att varje barn får möjligheterna 

att utvecklas utefter sina individuella förutsättningar, uppmärksammar Lpfö 98. Att stödja 

föräldrarna i att uppmuntra sina barn hemma skulle medföra att de även skulle kunna känna 

sig mycket mer delaktiga i sina barns språkliga framgångar redan från starten i förskolans 

värld. Men då talas det inte om att de ska prata svenska med sitt barn, utan snarare hålla kvar 

vid det egna språket. Utifrån detta kan man sedan se hur viktigt det är att föräldrarna i hemmet 

inte tappar sitt eget språk till förmån för svenskan åsyftar Ladberg & Nyberg (1996). Enligt 

Lunneblad (2009) är detta något av det viktigaste i en tvåspråkig familj på grund av att det 

annars kan uppstå svårigheter för barn och föräldrar att kommunicera med varandra då barnen 

ofta lär sig svenska bättre än föräldrarna då de dagligen vistas i en svenskspråkig miljö.  

Ladberg & Nyberg (1996) redogör för att olika språk och språkkunskaper stödjer varandra. 

Detta innebär således att för barn i familjer där ingen av föräldrarna är svensktalande är ändå 

förutsättningarna för att barnet ska lära sig svenska mycket goda, men då är det ett 

ofrånkomligt krav att det förekommer tillräckligt med möjligheter för barnet att utöva det 

svenska språket utanför hemmet. Det framhålls att om föräldrarna lär sig svenska så förbättras 

deras förståelse för det svenska samhället och därmed möjliggörs för dem att bättre kunna 

vägleda sina barn. Åter igen, innebär dock inte detta att föräldrarna ska börja tala svenska med 

barnen hemma, förklarar Ladberg (2000). Då möjligheterna blir mycket annorlunda i syfte att 
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tillgodoge barnen ett kulturellt arv, samt att det istället finns risk för försämring i potentialerna 

att uppfostra och vägleda dem, om detta ska göras på ett nytt språk (ibid.).  

Det är viktigt att som förälder kunna överföra sitt kulturarv till barnet, genom modersmålets 

genuina språkkänsla, då denna känsla är svår att återskapa inom ett språk som inlärs senare. 

Om föräldern väljer att tala med sitt barn på det språk som de själv bäst besitter så överförs 

lättare känslan för språket, till barnet. Genom språket kan det sedan bland annat ge upphov till 

kunskaper gällande det egna ursprunget samt familjens kulturarv (Svensson, 1998). Dock är 

det en realitet att när barnen uppfattar att föräldrarna anstränger sig för att lära sig det nya 

språket, upplevs de som goda förebilder för sina barn, förklarar Ladberg & Nyberg (1996). 

Resultatet av en nyligen utförd svensk forskning, synliggör att föräldrar, i hemmet, 

regelbundet berättar sagor för sina barn. Föräldrarna anger att de sjunger med sina barn och 

uppmärksammar dem på färg, form och antal. I något mindre omfattning ritar och målar de 

tillsammans med barnen. Dock framgår det också av deras studie att det förekommer föräldrar 

som angett att de exempelvis aldrig läser eller sjunger tillsammans med sina barn (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). 

Ladberg (2000) illustrerar en anledning till detta fenomen. När en familj byter livsmiljö så 

finns risk att barnets förutsättningar för språkutveckling drastiskt förändras. Exempelvis om 

barnet härstammar från en miljö där det är vanligt att föräldrar berättar sagor för sina barn så 

får de språket därifrån. Men det går dock att klargöra att berättande inte är något som bara 

uppkommer. Även den är mycket beroende av sin omgivande miljö, menar Ladberg (2000) 

vidare. Familjemedlemmar kan behöva sinnesro och stimulans för att inträda i en berättande-

situation. En sinnesro som många vuxna tyvärr inte har, då de kommer som flyktingar. 

Barnets hemspråk, såväl som nya språk blir således lidande, då det uppfattas som mer 

begränsat. Det är då viktigt att man ökar medvetenheten om barnets språkliga och 

kommunikativa utveckling till föräldrarna, för att de ska kunna stödja sitt barn på bästa sätt 

(ibid.). 

Den språkbrukliga mängden som föräldrar bidrar till fastläggs som en avgörande faktor för 

innehavet av barns språkliga kompetenser oavsett deras sociala status i samhället. Trots detta 

kan kvaliteten av verbal kommunikation, föräldrar och barn emellan influeras i beroende av 

uppfattningarna kring barns status och roll i olika kulturer, hävdar Hart & Risley (1995). 

I en amerikansk studie illustrerar Brice (2002) att föräldrar i västerlänska kulturer ser mycket 

positivt på sina små barn som konversationspartners, detta innebär därmed att utbytandet av 

ord i ett ständigt flöde, dagligen sker i hemmet, vilket medför en omåttligt god 

språkkompetens hos barnet. Ändock finns familjer där föräldrarna anser att barnets 

språkutveckling bättre gynnas genom att istället konversera med sina syskon och kamrater, 

samt enbart genom att passivt observera och lyssna till vuxna. Författaren åsyftar vidare att i 

somliga latinamerikanska familjer är diskussioner om pågående händelser i familjen mellan 

föräldrar och barn, rentutav obefintliga. Inte heller ifrågasätter de vuxna barns känslor vad 

gäller pågående händelser, i och utanför familjen (ibid.). I andra kulturer står barnen också 

utan uppmuntran från föräldrar att lära sig de baskunskaper som ses som grundläggande för 

deras beredskap inför förskole/skolvärlden (så som kunskaper om färger, bokstäver och 
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siffror). Då föräldrarnas tro är att lärarna bär det fulla ansvaret i att introducera detta till 

barnen (Kayser, 1999). Studien påvisar föräldrars och vårdnadshavares viktiga roll i att 

förmedla språkliga upplevelser till sina barn i deras dagliga aktiviteter, i hemmet (Oades-Sese 

& Li, 2011). Med hänsyn till de kulturella skillnaderna i att uppfatta sina barn som 

konversationspartner, ses viktigt att utveckla rekommendationer som bedöms fördelaktiga av 

familjers kulturella värderingar. I ett syfte att försöka ändra föräldrarnas syn på sina barn och 

börja ta mer hänsyn till deras individuella tankar och känslor (ibid.).    

Ovanstående forskning belyser även Ladberg (2000), men hävdar sig kunna se en positiv 

effekt utifrån detta beteende.  

I kulturer där barn inte förväntas samtala med vuxna, utvecklar barnen sina 

egna språkliga färdigheter och pragmatik i umgänge med andra barn, inte med 

vuxna. Barnen hör vuxna och äldre barn samtala med varandra och får då 

kunskap om ord, språkliga vändningar och sociala vanor. Men de befäster dessa 

kunskaper i samtal med andra barn, inte med vuxna.  (Ladberg, 2000, s. 121).  

Vidare påvisar Ladberg (2000) att alla människor behöver ett språk och förmågan vi besitter i 

att kunna skapa, gör att vi ser till att skaffa oss det vi saknar. Saknar man dock ett gemensamt 

språk ses det som en självklarhet att man lär sig varandras språk, eller att en människa lär sig 

en annan människas språk (ibid.). Detta ses som en förklaring till den tvåspråklighet som 

råder världen över. 

Det är säreget att olika språk gränsas av en gräns mellan olika länder, då man i länder över 

hela världen, sida vid sida lever med olika språkgrupper åsyftar Ladberg (2003), och dagligen 

kommer många människor i kontakt med varandra på flera olika språk. I länder med 

flerspråkiga samhällen, till exempel i Indien uppfattas flerspråkighet som värdefullt och 

förknippas med status, då det visar på att man är välbärgad och högutbildad. I Sverige ser man 

dock annorlunda på tvåspråklighet då det enbart är en god kunskap av majoritetsspråket som 

behövs, för att klara sig i samhället. Det är således inte heller de högutbildade människorna 

som behärskar fler språk utan snarare de människor som härstammar från minoritetsgrupperna 

med låg status. När detta sedan synliggörs kan det bidra till att tvåspråkighet inte längre 

uppfattas som något värdefullt utan istället sammankopplas med socialt underläge. Dessa 

minoritetsgrupper omfattar bland andra samer, finsktalande, romer samt människor med 

invandrarbakgrund, som ofta blir tvåspråkiga då svenskan används i alla mediala 

sammanhang, så som i radio, tv och tidningar. Till skillnad från svensktalande som sällan är 

tvåspråkiga (ibid.). 

För att uppfylla kraven på tvåspråkighet i förskolan är det centralt att pedagogerna bidrar till 

att de barn som tillhör nationella minoriteter samt barnen med utländsk bakgrund, får stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98).  

Vikten ligger även vid att familjerna ser till att barnen får möjlighet till exponering av både 

modersmålet så väl som majoritetsspråket. Att enbart tala minoritetsspråket i hemmet blir 

förmodligen inte tillräckligt. Inte enbart för att barnens skolstart gör att barnen spenderar allt 

mindre tid i hemmet, men även av den anledning att då barnen väl lär sig det nya språket, blir 
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de mer motiverade att tala just detta språk. Viket ses som positivt för att kunna utveckla 

tvåspråkigheten. Men därmed måste även minoritetsspråket stödjas utanför hemmet, speciellt 

i förskolan och skolan (Genesee, 2008).  

 

 

4.3 Barns språkinlärning inom förskolans miljö  

När den enskilde pedagogen visar respekt för barnens modersmål samt kulturella bakgrund 

bidrar detta till en förstärkt självkänsla och identitet, som kan upplevas som en stark 

motivation hos barnet att börja tala majoritetsspråket. Pedagogerna lägger därför stor vikt på 

att använda sig av både svenskan och modersmålet, med hjälp av bland annat flerspråkig 

personal, i den mån det finns att tillgå. Barns motivation för förståelse och talet av det svenska 

språket innefattar även beundran av den vuxne personen i dess omgivning (Cummins, 1996). 

Det är således viktigt att de vuxna anpassar sitt språk till en nivå som bara ligger något över 

barnets, åsyftar Axelsson (2006) som även påvisar vikten av att pedagogerna nyttjar sig av 

gester, miner och kroppsspråket som stöd i det talande språket. Detta faktum betonas av 

Renberg (2006) som hävdar att enbart kroppsspråk och ord kan uppfattas som motsägande för 

varandra, därmed bör pedagogerna använda sig mer av kroppsspråket i samspel med mimik 

och gester, som även det kan beskådas som ett språk i sig.  

 

Barnen behöver följaktligen mängder av erfarenhet av samspel och upplevelser för att 

utveckla det svenska språket, menar Bozarslan (2001). Även Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Johansson (2009) belyser detta och förklarar hur socialt samspel, pedagog/barn samt 

barn/barn emellan möjliggör inlärningen av språk, med avseende att förbygga eventuella 

svårigheter och missförstånd. Pedagogerna möjliggör kunskaper och meningsskapande kring 

språket utifrån barnens egna kulturella samt sociala erfarenheter, då de aktivt får träna på 

språket. Detta belyses av Ronström, Runfors & Wahlström (1995), som menar att 

förskolekulturen bör hylla det som uppfattas som positivt i mångfalden. Barnens befintliga 

kunskaper om sina exotiska kulturer, fina dräkter och spännande maträtter ska ses som ett 

berikande av den svenska kulturen och är, inte minst sagt, något som pedagogerna ska ta till 

vara på och se som en väsentlig utgångspunkt att tala kring, då man arbetar med 

språkutveckling. För det är i barnens rätta element som språket tar sin början (ibid.). 

 

Barns utbildning ska syfta till att utveckla respekt för bland annat barnets 

egenkulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandet och för 

ursprungslandets nationella värden och förkulturer som skiljer sig från barnets 

egen. (FN:s konvention om barns rättigheter, 2008, artikel 29c). 

 

Pedagogerna finner naturliga sätt att främja det svenska språket hos mångkulturella barn 

genom att till exempel läsa sagor för dem. Språket får därigenom möjlighet att utvecklas mer 

allsidigt. Om pedagogerna i dialog därutöver bidrar med kopplingar och associationer till 

barnens vardag i samband med sagoläsningen blir förstärkningen än mer tydlig (Obondo & 

Beckert, (2001). Detta får författarna medhåll av från Eriksen Ødegaard (2007), som vidare 
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beskriver hur man ser berättande som en grundläggande mänsklig aktivitet. Studien innefattar 

utmärkande de berättelser som skapas mellan det yngsta barnet och dennes pedagog i 

förskolan. Barnets delaktighet i kulturen infinner sig därmed när barnet deltar i varierande 

språkliga handlingar (ibid.). Då barn från olika kulturella bakgrunder möter varandra i 

förskolan är det antagligt att det sker ett utbyte av sociala relationer, menar Björklund (2008). 

Relationer som kan inkludera ett intresse för böcker om läs- och skrivkunnighet redan infunnit 

sig. Detta kan sedan ses som näring till barnens handlingar med varandra. 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) synliggör också hur förskollärarna aktivt 

tycks arbetar med barns språkutveckling. De lägger stor vikt i att verbalt utvecka barnens 

tankar och idéer i form av samtal med dem. Dessutom uttrycker sig pedagogerna med ett rikt 

och nyanserat talspråk vilket uppmuntrar till ett utvecklande och uttrycksfullt språkbruk hos 

barnen. Deras kommunikativa förmågor utvecklas bland annat utifrån barnens egna 

erfarenheter för att nyansera innebörder för begrepp i olika tillfällen skapade av pedagogerna. 

I dessa förskolor finns även stor tillgång till material ämnade för språkutveckling, som 

faktaböcker, cd samt olika åldersanpassade dataprogram (ibid.).  

 

Ronström, Runfors & Wahlström (1995) illustrerar hur arbetet på en mångkulturell förskola i 

Botkyrka bedrivs. Där anser pedagogerna att det svenska språket ska utgöra en fundamental 

del i den vardagliga verksamheten. Utöver att personalen pratar med barnen i en önskan att 

avdelningsspråket ska vara svenska, arbetar pedagoger och barn aktivt tillsammans med rim 

och ramsor för att få rytmen i språket. De sjunger även mycket för att få en språkmelodi. Åter 

igen så talar man om att de barn som har svårigheter med det svenska språket, ska få en känsla 

av att ”jag kan”. Jederlund (2011) redogör för musikens betydelse för inlärning av språk. Den 

mest naturliga premissen mellan språk och musik är sången, då de två förenas. Då pedagoger 

medvetet arbetar med musik och sång tillsammans med barnen i förskolan är detta i första 

hand för att öka den fonologiska medvetenheten. Med detta avser medvetenhet om språkets 

form, hur språkljud låter samt om hur de rytmiskt förbinds till helheter i form av satsdelar, ord 

och meningar. Dessa ljudlekar ses sedan specifikt viktigt i de fall då barnet är tvåspråkigt, då 

olika språk uppvisar olika relationer till språkljud, språkrytm och språkmelodi. Vidare kan 

man även se hur ett barn som hittat pulsen i sång och musik, ges ett försprång i 

talspråksutvecklingen (ibid.). De är okej för två barn att prata sitt eget språk under lek, 

förklarar pedagogerna på förskolan i Botkyrka, men i samlingen eller vid matbordet innebär 

detta att utesluta andra och då vill man att alla barnen pratar svenska. Personalen påvisar flera 

viktiga anledningar till en god utveckling av det svenska språket. Där skapandet av en 

fungerande gruppgemenskap både i förskolan och i det omgivande samhället ingår, ökat 

självförtroende samt, deras vilja att införliva samma framtida möjligheter för alla barn (ibid.).  

 

 

4.3.1 Barns identitet och språkutveckling genom leken 

 

Man kan kalla leken är förskolebarnets viktigaste språk.  

Jederlund (2011, s.151). 
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Då man talar om barns identitetsutveckling är det av stor betydelse att de lär sig de båda 

kultursystemen som deras språk representerar, åsyftar Svensson (1998). Då detta ses viktigt i 

deras sätt att uttrycka sina känslor, och i lek med språkliga innehåll, exempelvis lek med 

barnramsor, där en mycket god känsla för språket som talas med fördel ska finnas (ibid.).  

Ladberg & Nyberg (1996) uppmärksammar pedagogernas insatser som ger hjälp till barn med 

språkliga svårigheter i svenskan. Men det poängteras dock att det främst är kamraterna som 

visar sig vara viktiga för barnets språk. Då barn lär sig tala likadant som de identifierar sig 

med. Det ligger en självklarhet i att barnen behöver kunna förstå varandra i den dagliga 

verksamheten på förskolan och därmed bör pedagogerna uppmuntra de svenska barnen i 

gruppen att hjälpa sina kamrater med språket. Vilket gör möjligt för barnen att primärt lära sig 

de ord på svenska som de själva känner är viktiga för en god kommunikation med kamraterna. 

Detta betonas av Wellros (1998) som anför att barns identitet formas genom samspel mellan 

individen och de människor de dagligen möter. Genom att tala och bete sig på ett särskilt vis i 

olika roller samt under olika förhållanden visar de ”vem de är”, inte minst sker detta genom 

leken.  

Om hur leken åtföljer språket vidareutvecklas av Nelson (1996) som exemplifierar att man i 

tidig åldersutveckling kan höra när ett barn leker, då de tenderar att talar högt för sig själv. 

Språket används då som en kombination i de aktiviteter som de utför för att finna en förståelse 

och meningsskapande i det de gör. Istället för att främst brukas som ett kommunikationsmedel 

i samspel med andra individer (ibid.). Genom etnologisk forskning, anför Björk-Willén 

(2006) att även barns egen användning av bilderböcker samt samspelet, utgör en 

inspirationskälla för vidare lek och samtal med kamraterna. Observationer i anknytning till 

hur barn tillsammans läser böcker har följaktligen gjorts i ett syfte att bland annat synliggöra 

hur böcker kan ge upphov till kommunikation mellan barn.  

Elin sitter först ensam och läser i en bok och efter en stund får sällskap i soffan 

av Ida som också tar med sig en bok dit. Interaktionen styrs av Ida som stryker 

över Elins boksida medan hon samtidigt talar om bilen på bilden. Det synbara 

handlandet tyder på en idé från Idas sida om den kommunikativa sidan av 

berättandet. (Björklund, 2008, s. 227) 

 

Därutöver fungerar bilderna som meningsbärande resurser för barnens identitetsskapande. 

Genom att pedagoger dessutom uppmuntrar det individuella barnet till reflektioner kring 

skriftspråkets betydelse, får de ett personligt förhållningssätt till det (Svensson, 1998). Genom 

detta synsätt poängteras hur det sociala samspelet mellan barnet och andra människor växer 

fram, då barnet slutligen når en punkt då de upplever språket som en viktig del av 

samhällskulturen och en önskan av att själv vara en del av kulturen och samhället, infinner 

sig. 

Språk och identitet är mycket sammansvetsade, åsyftar Ladberg (2000). Det finns därmed 

många fall där barn väljer bort ett språk till förmån för majoritetsspråket, då de inte längre 

upplever en glädje i att vara tvåspråkiga. Detta kan bero på att det egna språket har väckt 

negativa reaktioner hos andra, till exempel om reaktioner negativt har riktats mot språket eller 
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kulturen. Då kultur uttrycks genom språk så innebär ett lämnande av språk också ett visst 

lämnande av kulturen som språket bär med sig. Här handlar det främst om kamraters 

inställning och acceptans till varandras olika kulturella bakgrunder. Ett barn som istället är 

stolt över sin etniska tillhörighet och identitet blir således modigare i sin språkliga utveckling, 

och vågar använda sig av båda sina språk i större utsträckning (ibid.). 

 

5. Sammanfattning av bakgrunden 

Tvåspråklighet ska inte ses som negativt, utan istället menas att flera språk stödjer varandra, 

hävdar Evaldsson (2002). En god grund i tvåspråkighet ger en känsla av tillhörighet både i 

den svenska kulturen så väl som i hemkulturen, som man ser angeläget att barn med annan 

etnisk tillhörighet än den svenska, inte förlorar. Betydelsefullt blir således att pedagogerna 

använder sig av barnens redan befintliga kunskaper i det språk de behärskar, för en god 

vidareinlärning av det svenska språket. Att de där utöver visar ett intresse för barnets 

modersmål samt kulturella bakgrund, åskådliggör barnets stolthet över dess etniska 

tillhörighet och identitet, som sedan bekräftar hur barnet ses modigare i sin språkliga 

utveckling (Lunneblad, 2006). Ett krav från förskolans läroplan Lpfö98 är att i samarbeta med 

föräldrarna för att ge barnen en möjlighet att utvecklas utefter sina individuella 

förutsättningar. Vilket innebär att ge stöd till föräldrarna i att uppmuntra sina barn i hemmet, 

som sedan kan leda till att föräldrarnas delaktighet i barnens språkliga framgångar ökar.  

 

Då modersmålsstödet succesivt lades ner under 1990-talet, så talas idag om barns generella 

språkutveckling, förklarar Björk-Willén (2006). Detta har lett till att pedagogerna uppmanats 

att använda en friare form av kommunikation med barnen. Därmed lägger pedagogerna stor 

vikt vid att använda sig av både svenska språket samt modersmålet, i den mån det finns 

flerspråkig personal. Barns motivation för det talande språket uppkommer från de vuxna 

personer de beundrar (Cummins, 1996). Dock påvisar Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson (2009) att motivationen i första hand handlar om att framkalla en gemenskap med 

kamraterna och detta synliggörs i deras sociala samspel med varandra, då samspelet står som 

en primär faktor till den språkliga utvecklingen. Positiva resultat i barnens svenskspråkliga 

utveckling ses främst i aktiviteter som bokläsning, fri lek samt ett användande av rim och 

ramsor. Pedagogerna lägger därutöver fokus vid användningen av ett rikt och nyanserat 

talspråk i samtal med barnen, kring de tankar och idéer som de har. Någon som även ses av 

vikt är kamraternas förmåga att hjälpa varandra. Detta utifrån de teorier som 

Montessoripedagogiken grundar sig i, åsyftar Skjöld, Wennerström & Bröderman Smeds 

(2008). Genom den dagliga gemenskapen som främjas på förskolan, uppmuntran av 

pedagoger till frihet att tala samt genom varierande leksituationer kan barnen lära sig av 

varandra, detta gäller språklig, så väl som allmän inlärning av kunskap.  
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6. Metod 

Här nedan beskrivs val av metod, urval av informanter samt genomförandet av datainsamling. 

Vidare beskriver jag forskningsetiska principer samt förklarar betydelsen av reabilitet 

respektive validitet i en studie som är grundad på intervjuer. Vidare klargör jag hur 

undersökningsmaterialet hanterats och bearbetats för att öka förståelsen av resultatet. 

 

 

6.1 Val av metod 

Kvale (1997) förklarar att man med en kvalitativ intervju försöker förstå världen ur 

respondenternas synvinkel. Man får erfara vad människor själva berättar om sin livsvärld, 

samt hur de uttrycker sina åsikter och synpunkter i egna ord. Medan Trost (2010) även 

redogör för vikten av att valet av teoretiskt perspektiv och den aktuella frågeställningen måste 

återspeglas i den valda metoden. Att använda mig av en intervjustudie fann jag därmed 

passande för min studies ändamål, då mitt syfte är att undersöka och vidare förstå 

pedagogernas arbete i deras dagliga verksamhet.  

Jag genomförde intervjuer för insamling av data som underlag för resultatet i denna studie. 

Cohen, Manion & Morrison (2007) åsyftar inte intervjuer som vardagliga konversationer, då 

dessa fyller ett specifikt syfte. Intervjuer är allt ofta baserade på frågor och dess svar ska alltid 

vara så genomtänkta och detaljerade som möjligt, då det enbart är intervjuaren som får 

synliggöra sin okunnighet, inte respondenten (ibid.). I detta fall använder jag mig av exemplet 

att upptäcka vanligheter, olikheter samt likheter, på respondenternas arbetsplatser.  Som 

intervjuare möjliggörs även att hålla en strikt ordning, samtidigt som man ger utrymme för 

spontanitet. Cohen, Manion & Morrison (2007) anser att intervjuer möjliggör för både 

intervjuaren och respondenten att öppet diskutera tolkningar av insamlad information, samt att 

uttrycka hur informanterna utifrån sitt synsätt, uppfattar olika situationer i det dagliga livet. 

Således blir intervjun ett mycket flexibelt redskap för datainsamling (ibid.).  Genom 

användning av kvalitativa intervjuer kunde jag därmed använda mig av öppna frågor, för att 

uppmuntra pedagogerna till att fritt berätta hur de arbetar tillsammans med barnen i 

utvecklingen av det svenska språket (se bilaga 3). 

 

 

6.1.1 Utformning av intervjufrågor 

Genom att använda mig av intervjuer gav denna metod tillfället att omedelbart kunna ställa 

följdfrågor, vid eventuell risk för missförstånd från min sida. Då man får möjlighet att 

tillgodose sig själv kompletta svar på sådana frågor som kan ses som problematiserade, i 

bådas ögon förklarar Cohen, Manion & Morrison (2007). Kvale (2009) påvisar vikten av en 

intervjuguide som ska ses som ett manus till intervjun. Denna ses som en sträng struktur av 

intervjuns förlopp och kan utgöra en detaljerad sekvens av omsorgsfullt formulerade frågor 

(ibid.). Viktigt i utformandet av mina frågor var även att de belyser studiens tematiska 

forskningsfrågor, det vill säga, övergripande frågeställningar (se bilaga 3).  
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Således bygger intervjufrågorna på dessa (2.1 studiens syfte). Att framhäva en tydligare och 

mer omfattande strukturerad intervjusituation med frågorna om förskollärares arbete med 

barn. I den ordning de ställdes under intervjuerna gav möjligheten att vävas in i varandra. 

Med detta bevisar Kvale (2009) att en mer strukturerad intervjusituation även möjliggör för 

ett lättare efterarbete att sedan under analysen, teoretiskt strukturera intervjun. Utformningen 

av studiens intervjuguide är således utifrån en dynamisk dimension, vilket innebär att frågorna 

riktar sig åt intervjuens ”hur”. Avsikten är att ge informanten möjlighet att tala om 

upplevelser och känslor, genom ett flytande samtal där frågorna bör vara korta samt 

lättförståliga (ibid.). Dessa frågor har jag samlat i en intervjuguide (bilaga 3). Jag har sedan, 

utifrån intervjufrågorna, delat in mina frågor i fem olika teman. Barns speciella svårigheter, 

Förskolan stöd till tvåspråkighet, Barnens språkinlärning inom förskolans miljö, Barns lek 

och språkutveckling samt Språkets kulturella tradition i hemmet. 

 

 

6.1.2 Studiens urval 

Jag har intervjuat en pedagog från fyra olika förskolor sammantaget urval är 4 förskollärare. 

Anledningen till att jag utför intervjuer på olika förskolor är för att kunna jämföra några 

eventuella likheter och olikheter i hur deras arbete med barnen ser ut. Med urval ur en 

kvalitativ syn påvisar Cohen, Manion & Morrison (2007) att man söker att finna det som är 

unikt samt distinkt ur ett fenomen. Den grupp man vänder sig till kan enbart representera sig 

själva, ingenting eller någon annan. En kvalitativ undersökningsmetod fokuserar oftast på en 

mindre skara människor än en kvantitativ. Dessutom tenderar materialet att vara mer 

detaljerat och rikt på sitt innehåll. Hur informanterna representerar en större grupp upplevs 

som irrelevant, då man enbart söker att finna förståelse för den individuella gruppens 

erfarenheter, inte att utforma någon generalisering (ibid.).  

Urvalskriterium för denna studie är således pedagoger som genomgått en formell 

förskollärarutbildning samt arbetar med barn i åldrarna tre till fem år vid en förskola. Av 

betydelse är även att de alla arbetar på en förskola där de flesta av barnen har ett eller flera 

modersmål, utöver det svenska språket.  

 

 

6.2 Studiens genomförande 

Inledningsvis tog jag kontakt med berörda förskolechefer, per telefon, för att ge muntlig 

information om min studie samt be om godkännande att utföra en intervju med en av deras 

förkollärare under arbetstid. Jag blev då tilldelad en förskollärare av förskolecheferna på 

respektive förskola. Efter detta kontaktade jag personligen mina utsedda respondenter via 

email eller brev, i vilket jag bifogade mitt missivbrev (bilaga 1). Jag inväntade deras svar, 

eller hörde av mig via telefon för att sedan tillsammans med dem, bestämma en passande tid 

och plats för oss att genomföra intervjun. Att använda sig av ljudbandspelare ses som det 

vanligaste sättet att registrera en intervju, hävdar Kvale (2009). Detta ger intervjuaren friheten 

att koncentra sig på ämnet och den framträdande dynamiken i samtalet (ibid.). Således 
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använde jag mig av bandspelare för att spela in intervjuerna. Detta dels för att jag ansåg att 

det var lättare än att föra anteckningar över respondenternas svar, då risker finns att viktig 

information faller bort och dels för att jag personligen ville vara mer koncentrerad och 

delaktiga för att hinna ställa följdfrågor, för att få mer förståelse av deras berättelser. De första 

minuterna i en intervju är avgörande anser Kvale (2009). Informanten vill bilda sig en 

uppfattning om intervjuaren samt att en nyfikenhet förmodligen finns kring intentionerna, 

med den stundande intervjun. Som en inledning till varje intervju började jag därför med en 

orientering där jag definierade situationen för informanten samt berättade kort om etiska 

aspekter som jag följer samt om studiens syfte (bilaga 2). Platsen för intervjun var i ett 

angränsande personalrum under informantens arbetstid. Själva intervjun pågick cirka 30 

minuter. 

 

 

6.3 Etiska överväganden 

Vilken undersökningsmetod man än väljer, intervju, observationer eller enkät, så är det viktigt 

att man följer rådande forskningsetiska aspekter enligt svenska vetenskapsrådet, påvisar Trost 

(2010). Det är således viktigt att utlova full tystnadsplikt och konfidentialitet till de utvalda 

deltagarna vars svar kommer att medverka i studien. Att utlova konfidentialitet innebär enligt 

Cohen, Manion & Morrison (2007) att inte hantera en deltagares information så att det på 

något vis kan identifiera individen eller möjliggöra för deltagaren att, genom intervjun, bli 

spårad tillbaka till sig. Med detta menas även att inte diskutera en informant med någon annan 

människa. Vikten ligger i att man medvetet tar bort alla identifikationer ur 

undersökningsmaterialet, så som namn, adresser, arbetsplatser eller annan 

identifikationsgivande information (ibid.). 

 

Det grundläggande huvudskyddskravet, framtaget av Vetenskapsrådet (1990), kan delas upp i 

fyra allmänna huvudkrav inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

principer har tidigt legat som grund under utvecklingen av denna studie och genomsyrar 

således hela arbetet. De namnges som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att respondenter gav sitt samtycke till intervjun innan start. 

Deltagarna blev informerade kring studiens syfte och att deltagandet var frivilligt, samtidigt 

som de också blev underrättade om att de själv när som helt kunde välja att avbryta 

deltagandet. Samt en slutlig förklaring att insamlad data enbart skulle användas i denna studie 

och ligga som underlag för ett färdigställt examensarbete inom pedagogik på Högskolan i 

Gävle.  

Samtyckeskravet innebär att informera deltagarnas chefer för ett godkännande att utföra 

intervjuerna under deras arbetstid.  

Konfidentialitetskravet behandlar offentlighet och sekretess. Respondenterna upplystes om 

att deras namn, ålder eller namn på arbetsplats inte skulle komma att nämnas. Jag ville kunna 

använda mig av frågorna ”antal år inom yrket” och ”antal arbetsplatser som de arbetat på”, i 

studien och dessa frågor har jag fått deras godkännande för. Intervjuerna som jag upptog på 
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bandspelare, samt transkriberingarna kommer enbart att behandlas av mig och då de inte 

längre är av användning så kommer de att förstöras. Respondenterna informerades även om 

att inspelningarna kommer sparas på Högskolan i Gävle i 2 år.  

Nyttjandekravet betyder att den information som respondenterna yttrade enbart kommer att 

utgöra som underlag för studien och ska komma att behandlas av skribenten. Vid intresse för 

den färdiga studien kommer deltagarna att bli informerade kring var de kan finna den.  

 

 

6.3.1 Studiens giltighet  

Begreppen validitet och reabilitet används i beskrivning av hur väl en undersökningsmetod 

har utförts tillfredställande. Nedan följer en kort övergripande beskrivning som klarlägger 

över hur man samlar in och bearbetar data, utifrån aspekter på undersökningens giltighet.  

För att kunna mäta reabilitet eller tillförlitligheten i en undersökning så är användningen av 

intervjuer eller enkätstudier av kvantitativ typ en klar utgångspunkt, förklarar Trost (2010). 

Detta begrepp ses dock inte relevant för denna studies tillämpning som är kvalitativt 

inspirerad, men den bör dock nämnas för att förenkla förklaringen till varför studien utformats 

utifrån en kvalitativ synvinkel. En förenkling av föregående begrepp, reabilitet, är då man 

nyttjar frågeställningar som hur ofta, hur många eller hur vanligt. Den mätning man avser 

göra måste vara standardiserad, vilket innebär inga slumpmässiga utsvävningar. Med detta 

menas därmed att alla respondenter måste bli intervjuade exakt likadant, frågorna måste 

ställas på samma vis samt att situationen för de intervjuade är den samma för alla, för att 

kunna fastställa en så hög reabilitet som möjligt. Slutresultatet vid en mätning av reabilitet 

genom kvantitativa intervjuer måste visa på konstans. Det vill säga, uppvisa samma resultat i 

en förnyad mätning av samma ämne, då förutsättningarna för konstans ligger i att, exempelvis 

ett fenomen eller en attityd, är oföränderlig (ibid.).  

Validitet är dock mer vanligt i en intervju av kvalitativ sort, och innebär att en fråga som ställs 

måste möjliggöra för ett relevant svar, i en mer berättande form av intervju. Syftet med frågan 

kan vara att söka förståelse i en människas sätt att resonera eller agera och/eller hitta 

varierande handlingsmönster, som sedan utgör underlaget för resultatet. Till skillnad från 

konstans via reabilitet, så ligger istället intresset, vid utförandet av kvalitativa studier, i att 

kunna se en process av förändring (Trost 2010). I en bredare utsträckning förklarar Kvale 

(2009) att validitet visas tillförlitlig då den valda metoden kan användas för att undersöka det 

den är avsedd att undersöka, i det syfte som återspeglar de fenomen som är av intresse för en 

studies resultat. I en studie grundad på intervjuer handlar det om tillförlitlighet i de svar man 

får från respondenterna samt kvaliteten på intervjuerna i sig, vilket således innebär att 

validitet inte ska ses som en bekräftelse, utan snarare en process i vilket man söker att 

utveckla tolkningar av intervjun (ibid.).  
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6.4 Bearbetning och analys av undersökningsmaterialet  

Cohen, Manion & Morrison (2007) hävdar att en transkribering av inspelade intervjuer ses 

som en nödvändighet då denna kan bistå med viktiga detaljer samt en sanningsenlig verbal 

dokumentation av den utförda intervjun. Därmed transkriberades allt undersökningsmaterial 

utifrån de inspelningar jag gjort, som en vidare bearbetning av de utförda intervjuerna. 

Materialet återges inte i fonetisk transkribering utan enbart så skriftspråksmässigt som 

möjligt. Kvale (2009) står sig kritisk till utskrifter av intervjuer, av den orsaken att han menar 

att sådana faktorer som kroppsspråk, tonfall och tidsförlopp samt eventuell ironi, faller bort 

(ibid.). Då jag personligen inte ansåg att icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk 

skulle ha någon inverkan beträffande mitt slutresultat valde jag bort att transkribera detta. 

Betoningen ligger i vad som sägs, inte hur det sägs, i vidare analys och diskussion. Dock 

konstaterar Kvale (2009) att genom transkribering kan intervjusamtalet vidare struktureras i 

en form som ses passande för närmare analys. Hanteringen av det transformerade 

undersökningsmaterialet innebär därutöver upprepad genomläsning vid flera tillfällen, vilket 

även möjliggör en trovärdig analys av materialet (ibid.). 

Analysering av insamlad data innebär att söka ytterligare förståelse av denna, då man går 

igenom materialets noterande mönster utifrån betydelse av mening i undersökningsmaterialets 

texter, med teman samt återkommande händelse, kring den information som tillhandages av 

respondenterna, påvisar Cohen, Manion & Morrison (2007). Dessa teman redovisas under 

avsnittet resultat. Analysen av denna studies undersökningsmaterial grundas i förslag utifrån 

Kvale (2009) och innehöll ett tolkande av de registrerade intervjuerna, där innebörder 

utvecklades, de tidigare nämnda temana utvanns och intervjupersonernas egna uppfattningar 

klargjordes för att ge nya perspektiv på de uppstående fenomenen.  

Pedagogisk förståelse utifrån presenterad ram för studien ges under avsnitt 7.2. Den 

pedagogiska ramen, Montessoripedagogiken, grundar sig i de idéer som Maria Montessori 

hade kring barns utveckling, som bland annat bygger på den befintliga utvecklingsteorin av 

Lev Vygotskij’s sociokulturella perspektiv på språkets betydelse (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds, 2008). 
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7. Resultat 

Intresset är hur arbetar förskollärare tillsammans med de barn med annan kulturell bakgrund 

än den svenska i förskolan, när det gäller utveckling av det svenska språket? 

Resultatet bygger på intervjuer med fyra förskollärare från olika förskolor i en medelstor 

kommun. Informanterna presenteras som Kia med 5 år inom yrket och på hennes arbetsplats 

är barn med annan kulturell bakgrund från England, Anna med 36 år inom yrket, på hennes 

arbetsplats talar barnen arabiska, kurdiska, sorani (en kurdisk dialekt), turkiska, somaliska, 

ungerska och finska. Mona med 37 år inom yrket, på hennes arbetsplats talar barnen arabiska, 

bosniska och romani samt Petra med 25 år inom yrket och på hennes arbetsplats talar barnen 

de kurdiska dialekterna kurmani och sorani, olika dialekter av arabiska, spanska, romani, 

språk från forna Jugoslavien, thailändska, somaliska samt fyra olika språk till som är 

afrikanska. Namnen på informanterna är fingerade.  

I detta avsnitt kommer jag att redovisa det material jag samlat in under mina intervjuer.  

 

 

7.1 Resultatredovisning 

För att underlätta samt förtydliga svaren på mina frågeställningar har jag valt att dela in mitt 

material i olika teman. Dessa teman som tolkats utifrån undersökningsmaterialet betydelse 

och mening i texten, ses som mest relevanta.  

Temana presenteras under rubrikerna som följer med ett urval av citat från primärkällans 

undersökningsmaterial som transformerats till text. Under första temarubriken Barnens 

speciella svårigheter redogörs för vad informanterna uppfattar att ett barn med annan etnisk 

bakgrund än den svenska, kan ha för svårigheter med det svenska språket då barnet kommer 

till förskolan. Den andra temarubriken tar upp Förskolans stöd till tvåspråkighet och jag 

redovisar här varifrån informanterna uppfattar att de kan få hjälp och stöd till ett barns 

svenskspråkliga inlärning. Under tredje temarubriken följer Barnens språkinlärning inom 

förskolans miljö kommer jag att ta upp hur informanterna ser på barnens identitetsutveckling 

och språkinlärning i förskolan. Under den fjärde temarubriken Barns lek och språkutveckling 

försöker jag beskriva hur informanterna väljer att utforma den dagliga verksamheten för att 

utnyttja leken i samspel med språkinlärning, samt vilka material de använder sig av. I den 

avslutande temarubriken Språkets kulturella tradition i hemmet redogör jag utifrån mitt 

material, för hur föräldrasamverkan ser ut på respektive förskola. Jag kommer mestadels att 

presentera likheter men även en del olikheter, utifrån förskollärarnas resonemang kring att 

arbeta med språkinlärning tillsammans med barn.  

 
 
7.1.1 Barns speciella svårigheter 

Vad kan ett barns språkliga behov speciellt kan vara, då de kommer till förskolan. 

Uppfattningen var att barnen kan ha svårt att uttrycka sig, både med andra barn och med 

personalen (samtliga informanter). 
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Ja man måste ju kunna uttrycka sig. Det är ju ett stort problem att inte kunna 

uttrycka sig. Det är ju det man vill, att barn och vuxna ska bli förstådda. (– Kia) 

 

En ytterligare personlig upplevelse framkommer om vad som kan hända om barn uppfattar att 

de inte förstås i verksamheten:  

Man hade lite mer en diskussion, fast det hamnade ju på hans nivå fast man 

försökte ju, ge den där extra tiden att lyssna in och förstå. Många barns tystnar 

ju när de märker att man inte förstår och ja, så gott vi kan så försöker vi 

planera en liten stund... kanske inte varje dag men några stunder i veckan. (– 

Petra) 

Informanten vittnar i citatet ovan om hur det är att arbeta med ett barn som kommit till 

förskolan i 4-års ålder utan att inte kunna någon svenska alls. Vikten av att börja arbeta med 

de barn i behov av extra språkligt stöd, så tidigt som möjligt, helst redan vid inskolningen 

med hjälp av språkstöd.  

 

Hur de kommunicerar med de barn som saknar språk, så talade de om att de i flera fall använt 

sig av teckenstöd med barnen. Det fungerade särskilt bra med de minsta barnen som ännu inte 

har ett språk på grund av deras åldermässiga utveckling (tre informanter). Dock påpekades att 

på en förskola användes tyvärr inte teckenstöd i lika stor utsträckning längre. 

Vi använder också tecken, vissa av oss. Det var meningen att vi skulle använda 

teckenstöd men det har liksom runnit ut, men man har det i färger och i frukter 

och sånt. Och då, de små barnen framför allt, använder tecken om de vill ha 

mjölk till exempel (tecknar mjölk) och då bekräftar man ju det. (– Petra) 

De använde dessutom ett nyanserat språk för att barnen skulle få ett rikt språk.  

Till exempel när man ska klä på dem så säger jag ”Nu tar vi på mysbyxorna”, 

eller ”Nu drar jag på jeansen”, så de får ett nyanserat språk och lär sig att en 

sak kan heta olika. (– Anna) 

Att använda sig av teckenstöd samt ett nyanserat språk verkar vara en genomgående röd tråd i 

de besökta verksamheterna och pedagogerna tala mycket gott om hur de kan se effekterna av 

detta då de observerat hur barnen talar med varandra.  

Sammanfattningsvis framkommer om barns speciella svårigheter med språket att pedagogerna 

framhäver vikten av att kunna uttrycka sig, både med personal och i barngruppen. 

Pedagogerna använder sig av teckenspråk samt ett nyanserat verbalt språk för att hjälpa barnet 

att kunna uttrycka sig, i sin språkliga utveckling. 

 

 

7.1.2 Förskolans stöd till tvåspråkighet 

Hur förskolorna förhåller sig till att stödja barnens redan befintliga kunskaper i sitt hemspråk, 

samt hur de arbetar med detta i samspel med det svenska språket. De lägger ett stort personligt 
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intresse för barnets hemspråk. Vid olika situationer kan de fråga barnet, "Vad heter det här på 

ditt språk?" och genom detta så har de lärt sig några av barnens ord. 

 

Sen är det ju roligt att ibland prata och diskutera med barnen kring det här och 

säga, ja när vi sitter och äter, ”Vad heter den här?” ”Kött”, ”Vad heter 

mjölk?”, Vad heter…?” och ”Hej” och allt sådana här vardagliga fraser 

ibland, men det är olika perioder det där också, hur man pratar om det där. (– 

Mona) 

 

Utifrån det insamlade materialet sker att de flesta av dessa diskussioner sker just kring 

matbordet. Pedagogerna menar att barnen får tid att prata fritt och de känner att miljön där är 

mycket mer avslappnad, på samma vis som en diskussion skulle kunna hållas kring 

middagsbordet, i hemmet. Då alla informanter förklarar att de uppmuntrar föräldrarna att tala 

modersmålet med sina barn i hemmet synliggörs även källan till pedagogernas genuina 

intresse för barnens hemspråk. 

 

Vi uppmuntrar ju att föräldrarna ska prata sitt eget språk, för det är ju... det 

gagnar inte barnet att få en halvdan svenska med fel uttal och så. Som många 

föräldrar har i och med att de kanske inte kan svenska, det grammatiska så att 

säga. (– Petra) 

 

I samband med pedagogernas intresse för barnets hemspråk så kommer fråga upp hur de ser 

på förekomsten av riktat språkstöd till de barn som har behov av det. Det talades mycket 

positivt om språkstöden som kan ringas in i, bland annat i samband med inskolningen, efter 

den tid då föräldern inte längre är med.  

 

Kan de väldigt lite svenska när de kommer så är det ju jätte viktigt att det finns 

någon mer här på förskolan i början och under inskolningen, för förälderns del, 

för föräldern ska ju också känna sig trygg för då överför de det på barnet, 

känner jag då. Så då, både för… framförallt för barnet, även för föräldrarna. (– 

Mona) 

 
Att utläsa av citatet att det är mycket viktigt för barnet att ha språkstöd i sitt hemspråk, under 

tiden på förskolan. Inte bara för att det gynnar den svenskspråkliga inlärningen, utan även för 

att få en förståelse för varför förskolans dagliga rutiner ser ut som de gör.   

 

Med de större barnen så är språkstöden med i verksamheten och tolkar det som 

vi säger. Det är ju viktigt att barnen förstår varför vi gör saker och varför vi inte 

gör saker. Så att det inte bara blir nej, nej, nej, hela tiden, för att man inte kan 

kommunicera med dem och de inte förstår vad man menar. (– Anna) 

 

Uppmärksamhet riktat mot det forna modersmålsstödet var att de inte uppfattat att 

modesmålsstöden varit så bra utformade (tre informanter).  
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… däremot så tyckte jag att de pedagoger som kom och hade aktiviteter med 

barnen skulle ha fått vara med mer i alla sammanhang på förskolan. Även i de 

aktiviteter som vi gjorde med barnen, så att säga. Då hade de kunnat vara med 

och tolkat lite mer. (– Anna) 

De framkom således en önskan om en mer kontinuerlig vistelse av modersmålslärarna, samt 

att de skulle ha kunnat medverka mer i den dagliga verksamheten, och inte enbart i sina 

individuella språkgrupper. Barnen ansågs få tillräckligt med hemspråket, från hemmet. 

Vi ville ju att modersmålsstödet skulle ju vara... bekräfta det vi sa, alltså sitta 

med i en samling och upprepa och kanske vara liksom, lite tolk. Ja, men det blev 

mycket grupper och då blev det... alltså de fick inte sitt språk och svenskan 

gembördigt under de stunderna utan det var bara sitt språk och de får de ju 

hemma. Utan det är ju att, att förklara, förtydliga verksamheten, som vi tycker i 

alla fall, att det skulle ha varit. (– Petra) 

 
Ett intresse fanns att ta reda på vilka eventuella positiva effekter det kan finnas av barnens 

tvåspråkighet i deras utveckling av det svenska språket. Gemensamt var att de talade mycket 

gott om två språk som komplement till varandra. Att språk stödjer varandra, inte stjälper 

varandra. Dessutom vittnade en pedagog om barnen intresserar sig för varandras språk.  

 

Ett nytt språk liksom, det är ju roligt. Det tycker barn. De tycker ju ett nonsens-

språk är roligt. Hemliga språk liksom, det är ju jättekul. Påhittade ord och så. 

(– Kia) 

 

De eventuella negativa aspekterna var således inte många. Det talades dock om hur ett barn 

ibland kunde ha svårt att göra sig förstått om det inte heller hade något god förmåga att 

uttrycka sig på sitt modersmål. 

 

Negativa effekter kan man se när barnet kanske inte helt har sitt hemspråk och 

har inte svenskan helt heller. Då blir det en blandning av ord, i en mening. Ett 

svenskt ord här och ett hemspråksord där. Man får inget sammanhang i deras 

tal och de får svårt att göra sig förstådda, både av oss och barnen. (– Anna) 

 

Språkblandning kan vara svår att tolka men det är inte heller något som ska ses negativt på. 

Det gäller att vara uppmärksam på vad barnet menar och ofta finns möjlighet att utläsa av den 

givna situationen vad ett barn försöker uttrycka.  

 

I detta tema om förskolans stöd till tvåspråkighet framkom speciellt att pedagogerna 

uppmanar föräldrarna att tala modersmålet i hemmet, personalen uppvisar ett intresse för 

barnens modersmål även på förskolan. De förklarar vikten av riktat språkstöd som till 

handahålls av kommunen och som pedagogerna kan ringa till då de behöver tolk i samband 

med inskolningen för att utförligt kunna förklara den dagliga verksamheten för förälder och 



30 
 

barn. Avsaknaden av det forna modersmålsstödet behandlades samt ett önsketänkande om hur 

de hade velat arbeta med modersmålslärarna mer i den dagliga verksamheten och inte enbart 

på de utsatta tiderna i respektive språkgrupper. Deras ambition var att blanda svenskan med 

modersmålet, då de tydligt klargör hur språk stödjer varandra.  
 

 

7.1.3 Barnens språkinlärning inom förskolans miljö 

I dagens mångkulturella förskolor är det viktigt att man vet vad dessa förskolor står för och 

vad som ska vara framträdande just i deras pedagogiska arbete med barn. Vad pedagogerna 

uppfattar att förskolans mångkulturella uppdrag är att de lägger stor vikt i att barnen ska få 

vara sina egna individer. 

Ja, att barnen ska få vara sina egna identiteter. Att vi ska ta till vara på det som 

de har med sin från sina hemländer och arbeta med det, samtidigt som vi lär 

dem vilka seder vi har i Sverige. (– Petra) 

 

Genom att vi pratar med föräldrarna om deras kultur och vad de har för 

traditioner hemma. Vilka högtider de firar. Alla firar ju så klart inte alla 

högtider, men vad de gör och så. Sen försöker vi ta lite olika delar av det och 

pratar med barnen om det. (– Anna) 

Av citaten ovan går att utläsa att de lägger mycket fokus på att tala med barnen om deras 

hemkultur, på förskolan.  

En fortsättning med fokus på identitetsutveckling uppkommer kring pedagogernas stöd av 

identitetsutveckling hos det enskilda barnet, speciellt de med annan etnisk bakgrund än den 

svenska. Barnen uppmuntras av personalen att tala hemspråket i förskolan, bland annat som 

komplement till en förstärkning av identitetsutveckling. 

 

Vi tycker ju också att barnen ska använda sitt hemspråk på förskola, vi tycker 

inte alls att det bara ska pratas svenska i förskolan, men i de aktiviteter där 

många barn är tillsammans vill vi att de ska prata svenska så att inget barn ska 

känna sig utanför. (– Anna) 

Gemensamt för alla informanter är således att de på olika sätt nämner hur de integrerar 

barnens hemkultur i den dagliga verksamheten på förskolan. 

 

Att man fångar upp det som är distinkt för deras egen kultur och att man 

använder sig av det för att stärka deras självförtroende. Och det tror jag 

betyder jätte mycket för dem så att de inte känner att de måste glömma allt vad 

deras språk är, för det är ju identiteten liksom, språket. (– Kia) 

 

Vi brukar låna böcker på biblioteket, med de barn vi har som har hemspråk och 

arabiska kan vi ju nu då, alltså att läsa. Och, ja nu pratar jag utifrån andra 

erfarenheter, att barn vill låna böcker även om de inte kan läsa och ingen annan 
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vuxen kan läsa för dem heller, pedagogerna, kan läsa så vill de låna sådana 

böcker som är på deras hemspråk. Så det har jag varit med om. Och då brukar 

vi göra det på biblioteket då. Sen kan ju de titta på bilderna också, medan de 

läser. Ja, de läster ju som de vill. (– Mona) 

 

Även fast intresset för bokläsning inte ännu berörts så talar en av informanterna kring hur de 

brukar gå till Stadsbiblioteket och låna böcker som kan ses som ett förtydligande samt en 

förstärkning av barnens identitetsutveckling genom språket. 

 

Sammanfattningsvis visar detta tema barnens språkinlärning inom förskolans miljö hur 

pedagogerna ständigt arbetar med att barnen ska få vara sina egna identiteter. De visar ett 

genuint intresse för barnens hemkultur då de samtalar med barnen kring de traditioner som 

barnen har samt högtider som de firar hemma. Barnen uppmuntras att tala sitt modersmål på 

förskolan och de böcker som lånas vittnar om en språklig mångfald.  

 

 

7.1.4 Barns lek och språkutveckling 

Detta tema omfattar hur förskollärarna såg på lekens betydelse för språkutveckling. Alla 

informanter kunde vittna hur de sett att leken varit en mycket betydande roll i barnens 

språkliga utveckling.  

 

Ja, det är ju det som förskolan handlar om, tycker jag. Tid att leka, tid att prova. 

Leka familjelekar och... upprepa det de ser och hör. Ja, leken, det är ju en 

bearbetning av språket, bland annat. Så att det... får de inte leka... ska de tycka 

att det här också blir en för-förskola, då tappar vi allt vad det här handlar om. 

(– Petra) 

 

Det talades mycket positivt om läsning av böcker som en viktig del i att underlätta för 

språkinlärning hos ett barn. En informant poängterade även musikens betydelse, eftersom hon 

arbetar mycket med det inom verksamheten: 

 

Det är ju jättebra för oftast så lär man sig bättre genom musik. Så allting, hur 

meningar är uppbyggda. Ja att liksom, att det heter ”Björnen sover” i sången 

och att det inte heter ”Björnet sover”. Och det är ju kanske inte så självklart 

annars om man kommer från ett annat land, om det är björnen eller björnet, hur 

man böjer orden. Just det kommer ju gratis i sången. (– Kia) 

Och hur rörelser… det blir ju som tecken, som pedagogerna arbetar med också. 

Och rörelser, ja så att man kan använda det i musiken också. För då, ja man lär 

sig bättre genom rörelser. Det har varit jättebra för de här barnen som har 

språkliga problem. Dom har börjat prata mer och vågar uttrycka sig mer där 

också, genom musiken. Det kan vara ett bra hjälpmedel. (– Kia) 

 

Utifrån överstående citat påvisades även rörelsens betydelse för en generell inlärning av olika 

färdigheter. Det framkom också hur de använder sig av rim och ramsor i arbetet med 
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språkutveckling. Pedagogerna delade dessutom åsikt då de talade om hur viktigt det är att inte 

rätta ett barn som säger fel. Istället läggs fokus i att bekräfta det barnet säger. Att istället 

vägleda dem till rätt ord eller uttal.  

 

Ja, att man pratar och har det här läser, rim och ramsor. Framför allt dialogen 

både med oss vuxna och med varandra, med barnen. Och att man har ett 

nyanserat språk och tänker att om de kanske säger fel att man kanske inte rättar 

dem ”Man säger så” utan ”Jaha, du menar…?”. Om de säger ”Gurka”. ”Jaha, 

du menar tomat?” Alltså, att man säger det rätta, istället då. (– Mona) 

 

Det lades inte någon större betoning på sångens betydelse för barns språkutveckling utan 

istället la främst fokus i läsning av böcker (tre informanter). Återigen instämmer samtliga i det 

faktum att de kontinuerligt går tillsammans med en grupp barn och lånar böcker på 

biblioteket. 

 

Vi går ju till biblioteket och lånar böcker och då lånar vi alltid böcker på olika 

språk. De böckerna kan ju tyvärr inte vi pedagoger läsa, eftersom vi inte kan 

deras språk. Men föräldrarna får gärna sitta ner med barnet och läsa en bok på 

deras språk. (– Anna) 

 

Utöver läsning av böcker på förskolan, såg arbetslaget att det var viktigt att läsningen även 

fortsatte i hemmet. Därmed fick barnen en bok av förskolan, på deras födelsedag.  Att spela 

spel sågs också som en viktig inlärningsmetod som alla informanter förklarade att de 

använder sig av.  

 

Vi spelar Memory med de äldre barnen och då säger man alltid högt vad det är 

som kommer upp på bilderna, så att de får höra ordet. (– Anna) 

 

Man gick åt sidan, man pratade... ja, det var mycket leksaks-kataloger. Det som 

han intresserade sig för och sen så... ja, spelade spel. (-Petra) 

 

Att spela spel verkade vara ett mycket användbart material som pedagogerna hittat olika 

användningsområden för. Man såg även vikten av att använda sig av sådana material som 

barnen intresserade sig för. Dessutom påvisades hur dataspel användes för språklig inlärning, 

men då datorerna enbart fanns i den skala som möjliggjorde för turtagning tillät detta för 

personalen att vara kreativ med övrigt material. 

 

En sammanfattning av detta tema barns lek och språkutveckling visar på hur pedagogerna 

talar om hur viktig lekens betydelse samt användningen av rim och ramsor, för 

språkutveckling verkligen är. Här påvisas även musikens och rörelsens avgörande roll i den 

generella inlärningen av färdigheter. Pedagogerna vittnar dessutom om kontinuerliga besök på 

Stadsbiblioteket då läsning av böcker visade sig vara en daglig aktivitet på förskolorna. 
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7.1.5 Språkets kulturella tradition i hemmet 

Att som pedagog dagligen tala med föräldrarna om barnen kan ju ses som en mycket självklar 

sak, men det kan försvåras när man arbetar på en förskola med mångkulturella barn för även 

om barnet har det svenska språket, har kanske inte alltid föräldern det. Informanterna 

berättade hur de fastställde en kontinuerlig dialog med föräldrarna och gemensamt för de alla 

fyra var att de talade om en daglig dialog vid hämtning, lämning av barnet. Samt det 

obligatoriska utvecklingssamtalet en gång per termin. Pedagogerna klargjorde hur de använde 

sig av tecken även här, med föräldrar i syfte att de ska få en förståelse för vad barnet haft för 

sig på förskolan under dagen. 

 

Ja, när de lämnar och hämtar och utvecklingssamtalen. Ja, när man träffar 

dem, så vill man ju ha. Ja med alla föräldrar, så att man kan känna att man kan 

prata lite och försöka förklara. Och nu har vi ju som sagt bra då, när något 

måste förklaras på arabiska, så har vi ju det här då och då brukar ju den få ta 

de bitarna då. Men sen, ja föräldrarna försöker ju också förstå, man kan ju 

göra, även som barnen gör då ibland. Man kan visa med tecken, det försöker 

man ju också med om det är lite svårt, och visar på praktiskt. (– Mona) 

 

Föräldrarna läste för barnet i hemmet, utifrån vad föräldrarna själva berättat men det var svårt 

för dem få sig en uppfattning huruvida de sjöng för sina barn eller uppmärksammade dem på 

bland annat färg form och antal.  

 

Vi har ju frågat föräldrarna om de läser för barnen hemma eller inte. Vissa 

säger att de gör det, och vissa säger att de inte gör det. Vissa lånar böcker på 

sitt hemspråk, men andra föräldrar som är duktiga på svenska kan ju översätta 

en svensk bok direkt till sitt hemspråk medan de läser. Men om de pratar om 

färg, form och antal vet jag faktiskt inte. (– Anna) 

 

En annan av informanterna vittande om att hon talat mer ingående med en förälder om detta 

med läsning vid ett tidigare tillfälle.  

 

Jo, men med det här att läsa. Då var det ju en förälder som bara ville läsa 

svenska böcker för sitt barn, och då sa jag att det är väl jättebra om du läser 

både och. För med svenskan, då tränar ju du ditt svenska språk också men det 

är bra för barnet att få höra sitt hemspråk också, så du ska inte bara läsa på 

svenska bara för att du bor i Sverige, sa jag till henne när vi diskuterade det här 

en gång. (– Mona) 

 

Utifrån överstående citat kan man således påvisa att det till viss del sker läsning i hemmet, 

vilket uppfattas som en uppmanande och positiv aktivitet. 

 

I musiken kan man ta lite svårare texter liksom. Till exempel Lennart Hellsing 

med lite svårare ord och då skapar man en konversation. ”Vad betyder de här 
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orden?” och så vidare. För han har mycket ord… vad ska jag säga? 

Ordvrickningar? Vad säger man? Tungvrickningar! Ja så kan man säga. 

Tungvrickningar ja. Han är ju väldigt fyndig, och det är både nonsens-texter 

och riktiga ord som finns liksom, och rim och ramsor. Och det, nonsens 

(låtsasord), det kan ju också uppmuntras till att prata, det är bra med fantasi 

och så, för att utvecklas… svåra ord och så. Det finns mer att säga om det. Ja 

men då är det ju exakt ett jättebra exempel med honom där och de sånger vi 

brukar ta då, just för att de är lite så där roliga och om barnen hör så lyssnar de 

ju jättenoga då. ”Vad är det här för tokigt?” liksom, och så pratar man kring 

det. Och de lär sig ju svåra ord också. Och så skrev du det där med rim och 

ramsor, är ju också bra. Och då kommer man liksom in på uppbyggnad av 

meningar också. Tonfall och melodi också, i språket. Ja tonfall och melodi i 

språket tänkte jag alltså, kanske inte sångligt. (– Kia) 

 

Talar man vidare om musikens betydelse för språkinlärning blir det en självklarhet att en 

musikpedagog kastar ett helt annat ljus på detta fenomen. Det som musikpedagoger bland 

annat arbetar med är att först och främst, tillhandage barnen rytm, för en utveckling av 

språkmelodi. Samt, tillsammans med barnen sjunga sånger för att väcka en språklig 

nyfikenhet hos barnen, med texter som kan ge dem en förståelse för ordböjning, ordsatser 

samt meningsuppbyggnad. 

 

Detta tema redogör för hur personalen på förskolan fastställer en kontinuerlig dialog med 

föräldrarna vid hämtning och lämning av barnet, samt vid utvecklingssamtalen. Pedagogerna 

redogör att de uppfattar att föräldrarna läser med sina barn hemma. Dock är det mer osäkert 

huruvida föräldrarna bland annat sjunger med sina barn. Slutligen talas åter igen om musikens 

betydelse för språklig inlärning och här exemplifieras även en kompositör vars texter anses 

extra betydelsefulla i arbetet med språkinlärning.   

 

 

7.2 Resultatsammanfattning 

Det man kan påträffa genom en summering av undersökningsmaterialets resultatredovisning, 

är att alla fyra förskollärarna på liknande sätt arbetar tillsammans med barnen, kring deras 

utveckling av det svenska språket, speciellt då man ser hur de talar med barnen samt 

användningen av olika material.  

Under det första temat Barns speciella svårigheter svarar informanterna bland annat på frågan 

vad de uppfattar att ett barns språkliga behov kan tänkas vara när det kommer från en annan 

kulturell bakgrund än den svenska. Gemensamt var att de talade om vikten att kunna uttrycka 

sig, både med personalen samt i barngruppen. Dessutom vittnades om uppfattningar att barn 

kan bli tysta om de märker att personer i dess omgivning inte förstår vad barnet säger. 

Pedagogerna uppgav även att de dagligen använder sig av teckenstöd med de barn som inte 

utvecklat det svenska språket, eller för den delen inte har något språk alls, på grund av 
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åldersmässig utveckling. Dessutom förespråkades användningen av ett nyanserat språk, för att 

främja ett rikt språk hos barnet.  

Förskolans stöd till tvåspråkighet som är det andra temat redogör för hur alla fyra pedagoger 

intresserar sig för barnens modersmål genom att de frågar barnen vad olika saker heter på 

deras språk, då främst vid lunchen, men även i olika leksituationer. De förespråkar vidare att 

ett kontinuerligt användande av modersmålet, leder till en god grund i utvecklingen av det 

svenska språket.  Således synliggörs varför de uppmuntrar föräldrarna till att tala sitt 

modersmål med sina barn.  Riktat språkstöd är något som pedagogerna funnit mycket 

hjälpsamt. Barnen kan då få hjälp på sitt eget språk under den första tiden på förskolan om 

barnet ännu inte behärskar det svenska språket, för att underlätta en förståelse för den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna fick även frågan hur de ställde sig till modersmålsstöd. I detta fall 

framkom att modersmålsstödet inte haft någon större betydelse för barnens språkliga 

utveckling av hemspråket. Modersmålsläraren skulle haft möjligheten att oftare delta i den 

dagliga verksamheten, mer i ett syfte som tolk till barnen. 

Under det tredje temat Barnens språkinlärning inom förskolans miljö klargjordes vikten av att 

barnen ska få vara sina egna identiteter. Med detta arbetas genom att kontinuerligt tala med 

barnen kring deras hemkultur, vilka traditioner de har samt vilka högtider de firar i hemmet. 

De nämner hur de integrerar barnens hemkultur i den dagliga verksamheten på förskolan och 

talar kring detta med ett fokus liggandes på identitetsutveckling. Vidare förklarar samtliga 

informanter att de böcker som lånas vittnar om en språklig mångfald samt att barnen 

uppmuntrar till att tala sitt modersmål i förskolan, dock i den mån att det inte handlar om 

utanförskap. 

Det fjärde temat Lek och språkutveckling handlar om lekens betydande roll. Här är alla fyra 

informanter överens om att leken utgör en mycket viktigt del av barns språkliga utveckling. 

Då de klargör att barns lek ses som en uttrycksform för samspel. Temat tar även upp frågor 

kring pedagogernas arbete med att underlätta barns språkinlärning. En av informanterna 

talade mycket gott om musikens betydelse för språkinlärning, men även betydelsen av rörelse 

för den generella inlärningen av olika färdigheter. Rim och ramsor är även en viktig del 

menade två av informanterna. Bokläsning sker dagligen och för att främja barnens nyfikenhet 

på böcker berättar alla fyra informanter om hur de tillsammans med barnen går och låna 

böcker på Stadsbiblioteket.  

Språkets kulturella tradition i hemmet är det avslutande temat. Här förklarade informanterna 

hur de gör för att kontinuerligt upprätthålla en dialog med barnens föräldrar. Gemensamt för 

de fyra informanterna är att de talade om en daglig dialog vid hämtning och lämning av 

barnet. Vidare nämndes det obligatoriska utvecklingssamtalet, en gång per termin. I fråga om 

huruvida informanterna trodde att föräldrarna läste med sina barn i hemmet upplevde alla fyra 

pedagoger att föräldrarna läste för barnen hemma, i alla fall i den mån som de talat med 

föräldrarna om detta. Dock kunde de inte fastställa huruvida det skedde i alla hem. Intressant 

var vidare att ingen av de tillfrågade informanterna upplevde att föräldrarna varken sjöng med 

sina barn eller uppmärksammade dem på bland annat färg, form och antal. 
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8. Diskussion 

Inledningsvis följer resultatdiskussionen, där studiens resultat diskuteras i relation till 

genomförd forskning. Denna följs av metoddiskussionen där en kort förklaring ges till varför 

andra metodval inte setts lämpliga för denna studie. Utifrån studiens pedagogiska ram ges en 

analys av undersökningsmaterialet. Sedan förs en övergripande diskussion kring samhället 

och barns språkutveckling.  
Studiens syfte som jag försökt besvara är hur förskollärare dagligen arbetar med barnens 

språkliga utveckling, på ett mer eller minde medvetet sätt. 

 

 

8.1 Resultatdiskussion  

Övergripande som framkom är att många av de barn som går på en så kallad mångkulturell 

förskola ges möjligheten att tillsammans med vuxna och barn uttrycka sig språkligt på 

svenska, så väl som på sitt modersmål. Om barn har en god förståelse för sitt modermål så 

främjas även det svenska språket, hos det barn i behov av extra språkligt stöd. 

I denna studie synliggör jag de frågeställningar jag hade kring utvecklingen av det svenska 

språket, hos de barn med annan etnisk bakgrund än den svenska samt exisiterandet av det 

extra stöd som ges till dem inom förskolans verksamhet. Pedagogernas kompetens gällande 

barn i behov av stöd i den svenskspråkliga utvecklingen är befintlig men inte i en sådan hög 

grad som jag först antog, då deras verksamhet ändå präglas av barn från många olika kulturer 

vilket således ger dem namnet mångkulturell förskola. Vid undersökningsgruppens förskolor 

förekommer bland barnen hemspråk engelska, olika dialekter av arabiska, kurdiska, sorani 

och kurmani (två kurdiska dialekter) turkiska, ungerska och finska, bosniska, spanska, 

romani, språk från forna Jugoslavien, thailändska, somaliska samt fyra olika språk till som är 

afrikanska. Viktigt att understryka är att det enbart är pedagogernas uppfattningar kring hur de 

ser på samarbetet mellan dem och föräldrarna i barnens språkliga utveckling samt 

pedagogernas berättelser kring hur de uppmanar föräldrar att bland annat tala sitt modermål 

med barnet i hemmet. Föräldrarna har sålunda inte betts om svar.  

Min personliga uppfattning är att förskolorna först och främst förlitar sig på stöd och hjälp 

utifrån, via kommunen. Pedagogerna upplevs vara välinsatta i det sätt styrdokumenten (Lpfö 

98) kräver man ska arbeta med barn uppvuxna med en annan hemkultur och detta är något 

som jag tycker att de tagit fast på samt införlivar i den dagliga verksamheten med barnen. I 

pedagogernas svar synliggörs dem som aktivt engagerade när det kommer till barns 

utveckling av det svenska språket, så väl som deras engagemang och intresse för barnens 

hemkultur vilket gör dem till goda förebilder för barns aktiva tvåspråkighet och dennes 

betydelse för utvecklingen, av både minoritetsspråket så väl som majoritetsspråket. Detta 

resultat bygger dock bara på ett begränsat antal förskollärares uppfattningar angående hur de 

arbetar med barn i behov av extra svenskspråkligt stöd samt hur de samverkar med 

föräldrarna i ett syfte att förbättre barnens språkliga utveckling. Jag menar dock ändå att detta 

resultat ger en klar, om än liten bild av hur det kan se ut för ett barn med svårigheter i det 

svenska språket, i en mångkulturell förskola idag.  
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8.1.1 Pedagogens samarbete med föräldrarna  

Utifrån styrdokumenten (Lpfö 98) är det ett krav att varje barn, genom samarbete med 

pedagoger och föräldrar, ska ges möjligheten att utvecklas efter sina individuella 

förutsättningar och detta visar sig klart och tydligt i pedagogernas arbete med barnen då de 

förklarar att de uppmuntrar föräldrarna att tala barnens modersmål i hemmet. Det förekommer 

dock de familjer som upplever tvåspråkighet som någonting negativt utifrån ett 

samhällsperspektiv. Anledningen till denna inställning återkommer jag till (se 7.4 

Övergripande samhällsdiskurs kring inlärning av språk). Ovanstående fenomen anser jag dock 

att pedagogerna arbetar mycket hårt för att förebygga genom sitt personliga intresse och 

engagemang för barnens egen hemkultur.  

Sedan finns de föräldrar som uttrycker en ängslan över att barnets tvåspråkighet skulle 

påverka barnets svenskinlärning negativt. Senare års undersökningar inom detta visar dock att 

tvåspråklighetens påstådda handikapp inte existerar, hävdar Arnberg (2004). Då den 

mångkulturella tradition som språket bär i hemmet istället blir en viktig komponent i barns 

utveckling av modersmål, inte minst i samspel med barns inlärning av det svenska språket 

(Eklund, 2003). Jag ser detta som en betydelsefull utgångstanke då man arbetar på en förskola 

med mångkulturell pedagogik och som det dessutom borde talas mer med föräldrarna om. Jag 

uppfattar att pedagoger känner sig för upptagna med barnen på förskolan, för att kunna sätta 

sig in i föräldrarnas tänkesätt om vad för slags verksamhet som bedrivs i förskolorna, i 

förhållande till vad ”barnpassning” inom deras hemkultur innebär. Då det förmodligen är helt 

annorlunda. Svensson (1998) förklarar att då föräldrarna talar modersmålet i hemmet med 

dess genuina språkkänsla, överförs genom språket kunskaper gällande det egna ursprunget 

samt familjens kulturarv. Detta kan följaktligen förstärkas genom att föräldrarna regelbundet 

läser sagor för sina barn samt sjunger sånger tillsammans med dem.  

 

Med utgångspunkt i temat Språkets kulturella tradition i hemmet uppfattade dock 

pedagogerna i flera fall att föräldrar inte läste sagor eller sjöng för sina barn. Ladberg (2000) 

påvisar en anledning till det fenomen. Vuxna i en familj som byter livsmiljö kan vara i behov 

av sinnesro och stimulans för att kunna inträda i en berättelsesituation. En sinnesro som 

många föräldrar tyvärr inte längre har, då de av olika anledningar kommer som flyktingar 

(ibid.). Således finns faktorer som kan vara avgörande för huruvida ett barn får denna 

stimulans hemifrån. Något som pedagogerna uppger sig vara medvetna om och som de 

försöker ändra på, då de även uppmuntrar föräldrar att läsa för barnen hemma, allra helst på 

det egna modersmålet. Att stödja föräldrar i att uppmuntra sina barn att tala modersmålet 

hemma ses enligt Lunneblad (2009) som något av de viktigaste faktorerna eftersom barnet, 

med tiden, kommer att lära sig bättre svenska än föräldern och då kan svårigheter för barn och 

vuxen att kommunicera med varandra, uppstå. 

 

Ett intresse som låg till grund för denna studie var att ta reda på hur stort samarbete som fanns 

mellan pedagoger och föräldrar i syfte att utveckla det svenska språket hos de barn som 

behövde extra stöd med detta. Jag kan nu redogöra för att det knappt fanns något sammarbete 

alls, förutom i det överstående exemplet. Många av föräldrarna tar sig inte tid att begrunda sig 

i sitt barns språkliga framgångar. En pedagog vittnar om hur en förälder talat mycket gott om 
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sitt barns språkkunskaper på modersmålet och påvisat hur duktig barnet var, men då barnet 

vistades i sin språkgrupp på förskolan, var modersmållärararen av en helt annan åsikt och 

menade att barnet saknade en hel del viktiga grammatiska grunder, på hemspråket. Problemet 

menar pedagogen är, att en förälder nästan alltid höjer sitt barn till skyarna oavsett hur 

verkligheten egentligen ser ut. Föräldern tycker förmodligen att barnet är tillräckligt duktigt 

på hemspråket för att vara bosatt i Sverige samt att mamman har lärt sig förstå barnets egen 

grammatik. Medan läraren menade att barnet inte skulle kunnat göra sig förstådd hos en annan 

person från sin hemkultur. 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) talar om hur pedagoger lägger stor vikt i 

att verbalt utveckla barns tankar och idéer, genom samtal med dem. Pedagogerna vittnar om 

hur deras engagemang för barnens egna intressen samt känslor, synliggör hur barnen ideligen 

genom uppmuntran till tal, förbättrar sitt svenska språkbruk. Detta kan även ses som ett sätt 

för barnen att våga visa tillit till pedagogerna, skulle jag vilja hävda. Genom att de vuxna 

samtalar med barnen så visar de att ”din åsikt har betydelse”, något som jag håller före att 

många barn får växa upp utan någonsin få höra. 

Oades-Sese & Li (2011) uttrycker vikten av föräldrarnas roll i att förmedla språkliga 

upplevelser inom hemmet. Då det är en realitet att många föräldrar inte ser sina barn som 

konversationspartner, är det angeläget att försöka utbilda dessa föräldrar i ett syfte att få dem 

att ta mer hänsyn till sina barns tankar och känslor. Detta uppfattar jag inte som en omöjlighet 

för pedagoger på förskolor att tala med föräldrarna om, exempelvis på utvecklingssamtal. Det 

kan ses som en mycket vital del av barnets vistelse på förskolan huruvida barnet blir sett i 

hemmet eller inte. Detta är något som jag finner viktigt att pedagogerna har god vetskap om.  

 

Hart & Risley (1995) påvisar att föräldrars språkbrukliga mängd ses som en avgörande faktor 

av barnets språkliga kompetens. Den verbala kommunikations kvalitet kan dock vara 

avgörande beroende på barnets status och roll i den befintliga hemkulturen (ibid.). En av 

pedagogerna berättar om detta fenomen och förklarar hur svenska föräldrar generellt tillåter 

barn att delta i samtal genom att tala med dem på ett jämlikt sätt. Medan hon uppfattar att 

många av de utlänska barnen bara är med, de tillåts inte att höras. Detta vittnar sedan om hur 

barns språkliga identitet präglas av hur mycket föräldrarna talar med barnen, i hemmet. Brice 

(2002) synliggör detta i en amerikans studie, där familjer i Latinamerika inte upplever sina 

barn som konversationspartner. Där är diskussioner kring pågående händelser eller frågor om 

barnens känslor, obefintliga. Föräldrarna resonerar istället att barns språkliga utveckling bättre 

gynnas genom samtal med kamrater och syskon, samt genom observationer kring vuxnas 

samtal med varandra (ibid.). Dessutom är många av dessa barns förkunskaper kring bland 

annat färger, bokstäver och siffror, obefintliga vid skolstarten. Av den orsaken att föräldrarna 

anser att inlärningen av detta enbart ligger på lärarna (Kayser, 1999). Eftersom den verbala 

kommunikation som sker mellan barn och vuxna ses som en mycket viktig del av den 

pedagogik som bedrivs i Sveriges förskolor, synliggörs de barn som inte vågar kommunicera 

med förskolepersonalen. I tron om att deras åsikter inte är av vikt, då de är uppfostrade utifrån 

detta synsätt, påvisar pedagogerna. 
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Om jag återgår till bokläsning en stund så förklarar pedagogerna hur de kontinuerligt går 

tillsammans med barnen till Stadsbiblioteket och lånar böcker, både på svenska samt barnens 

olika modersmål. Obondo & Beckert (2001) redogör för bokläsningens betydelse. 

Förstärkningen för språket att utvecklas mer allsidigt blir därtill tydligare om pedagogerna 

också i dialog, bidrar med kopplingar och associationer till barnens vardag. Pedagogerna 

menar att även om inte de kan läsa alla böcker som lånas så tittar gärna barnen i varandras 

böcker och läser på sitt eget vis. Björklund (2008) talar om den bokläsning som sker barn 

emellan och vittnar om hur två barn som observerats sitter och berättar för varandra om 

bilderna i boken. Det uppstår på det sättet omedvetna konversationer kring böckerna och dess 

innehåll. Jag vill åskådliggöra ett omedvetet sammarbete mellan pedagoger och föräldrar 

kring barnens språkliga utveckling då föräldrar uppmuntras att sitta ner i förskolornas soffor 

tillsammans med sitt barn och läsa en bok om tid finns, vid hämtning eller lämning. Att barn 

och föräldrar interagerar inom förskolans verksamhet hör inte till vanan, om man inte talar om 

de alltmer växande föräldrakooperativen. Detta fenomen anser jag visar på ett gott samarbete 

mellan pedagoger och föräldrar, då föräldrarna dessutom blir en del av verksamheten för en 

stund och andra barn med samma språk får möjlighet att tala sitt modersmål med en 

utomstående person. I och med detta sker ett ständigt utbyte av språk. Då även barn som 

innehar goda kunskaper i det svenska språket kan vara en tillgång för de föräldrar som inte 

ännu behärskar det svenska språket så bra. Således kan de lära av varandra.  

 

 

8.1.2 Barns språkliga utveckling med tvåspråklighet  

Rodríguez (2010) påstår att ett barns parallella inlärning av två språk skulle vara en svår 

utmaning för ett barn och att det således skulle behövas en konstruerad vägledning för 

barnens föräldrar att ta till när svårigheter uppstår. Jag kan se hur tvåspråkliget skulle kunna 

bli ett bekymmer för barn i äldre åldrar, då de gärna tyr sig till sina kamrater och det språk de 

pratar men i unga år är barn nyfikna och är således mottagliga för allt möjligt. Jag tror att 

skillnaden mellan att lära och inte att lära ligger i barnets eget intresse för språken och om de 

finner språken nödvändiga att behärska.  

Genesee (2008)  redogör för vikten av att modersmålet, i detta fall minoritetsspråket, stödjs 

utanför hemmet. Då det är en realitet att de barn som börjar förskolan eller skolan och allt 

oftare vistas utanför hemmet, anammar majoritetsspråket och därmed uppkommer en risk att 

de tappar befintliga kunskaper i modersmålet (ibid.). Stödet för modersmål i förskolan ska 

därmed ses som ett medel för att ge stöd åt det enskilda barnets kulturella identitet och 

kunskapsutveckling och samtidigt ses som ett stöd för både inlärning av modersmålet så väl 

som svenskan (Evaldsson, 2002). Lunneblad (2006) redogör för pedagogernas uppgift att 

tillföra barn med invandrarbakgrund, en god grund till att bli tvåspråkiga. Pedagogerna 

beskriver hur de lägger ett stort gemensamt intresse vid barnens modersmål, då de instämmer 

i det faktum att barn gynnas av att vara tvåspråkliga. Språk stjälper inte varandra, utan stödjer 

varandra (Arnberg, 2004). Således uppmuntras alla barn på de intervjuade förskolorna, med 

glädje att tala sitt modersmål under sin dagliga vistelse där. Dock anser Lunneblad (2006) att 
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det övervägande arbetet bör ligga i att barnen medvetet får öva på svenska som andraspråk. 

Något som pedagogerna också håller med om. 

Att pedagogerna på mångkulturella förskolor intresserar sig för barnens hemkultur ses inte 

som en slump då temat Barns språkinlärning inom förskolans miljö framhåller hur 

pedagogernas arbete bedrivs med ett syfte att stärka barnens identitetsskapande. 

Engagemanget för barnens hemkultur ligger till grund för det vidare språkliga arbetet, då de 

hävdar att inlärning måste börja utifrån barnens individuella intressen och där igenom kan 

man sedan bygga på det svenska språket i den takt som passar barnet. Jag anser att denna 

metod, om än omedveten, är en metod som fungerar i syfte att främja allas språk och visa 

barnen att deras individuella språk är betydelsefulla. Genom att personalen dessutom ofta 

frågar barnen vad olika föremål heter på deras språk vittnar om att den egna identiteten stärks 

samt att en språklig nyfikenhet väcks hos barnen för att lära sig svenska ord, så väl som ord på 

varandras språk. Cummins (1996) instämmer i detta och hävdar att då pedagogerna uppvisar 

respekt för barnens modersmål samt kulturella bakgrunder stärks självkänslan hos dessa, som 

vidare kan upplevas som en språklig motivation för barnen. Detta betonas av Eriksen 

Ødegaard (2007) som förklarar hur berättelser som skapas mellan barn och pedagog i 

förskolan, genom olika språkliga handlingar, ger upphov till barnets delaktighet i kulturen.  

Förskolekulturen bör hylla det som uppfattas som positivt i mångfalden, menar Ronström, 

Runfors & Wahlström (1995). Pedagogerna ses måna om att samtala med barnen om deras 

hemkultur och kring de traditioner de har. I och med detta initiativtagande från personalen 

synliggörs dessutom barnens stärkta relation till den egna identiteten. Pedagogerna upplever 

att barnen genom detta fenomen känner sig stolta över den egna hemkulturen och detta iakttas 

i barngruppen. Att också leken ses som en viktig del i barns skapande av den egna identiteten 

går inte att förbise. Wellros (1998) anför att barns identitetsskapande främjas genom lek. Då 

barn visar vilka de är genom att tala och bete sig på ett särskilt vis i samspel med andra barn i 

dess omgivning.  

 

Här kan man även se hur viktigt det är att barnen sinsemellan är accepterande mot varandras 

hemkulturer. Borzarslan (2001) påvisar att erfarenheter av socialt samspel barn emellan ligger 

till grund för den språkliga utvecklingen, och detta talar pedagogerna om då de observerat 

leksituationer i olika former. Där märker de att barnen tar till sig språk och de även hävdar att 

det är i dessa situationer som barnen bäst lär sig tala. Att detta fenomen är ett faktum betonas 

av Ladberg & Nyberg (1996) som förklarar att det främst är kamraterna som visar sig vara 

viktiga för barns språktillägnan, då barn lär sig tala likadant som de dem identifierar sig med. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) betonar hur det sociala samspelet 

barn/barn och barn/pedagog möjliggör språkinlärning, med intentioner att förebygga 

svårigheter och missförstånd, parterna emellan. Således kan man uppleva att barn lär sig av 

andra barn och således synliggörs även vikten av daglig vistelse på förskolan. Jag har själv en 

personlig erfarenhet kring detta. Detta gäller en situation på en förskola där ett 5-årigt barn 

med annan kulturell bakgrund hade svårigheter med det svenska språket, han var inte heller 

född i Sverige. Personalen tyckte att han blivit bättre på svenska under några veckors 

kontinuerlig vistelse på förskolan. Då han sedan blev sjuk och inte längre hade möjlighet att 
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vara på förskolan under en längre period, märktes det när han kom tillbaka, att han åter igen 

hade svårigheter med det svenska språket. Han fick då ”börja om” igen.  

Betydelsen för modersmålet har vuxit sig större i förskolan för att göra tillvaron där så 

lättbegriplig som möjligt för de barn som inte ännu behärskar det svenska språket, påvisar 

Skans (2011). Personligen fann jag att modersmålslärarna var mycket driftiga i de aktiviteter 

som planerades i respektive språkgrupper. Lärarna uppmuntrade barnen att prata om 

förskolans verksamhet och således utvecklade de ett så kallat förskolespråk även på sitt 

modersmål. Med förskolespråk avser jag ett verbalt lekspråk med sina samspråkliga kamrater 

samt dagliga ord som kan förknippas med förskolan. Utvunnit ur temat Förskolans stöd till 

tvåspråkighet talade pedagogerna om ett önsketänkande kring den forna 

modersmålsundervisningen och förklarade att de hade velat ha flera kontinuerliga besök av 

modersmålsstöden, delaktiga i den dagliga verksamheten i form av tolk till de barnen med 

behov av det. Detta är jag benägen att hålla med om då realiteten var att 

modersmålsundervisningen enbart fanns att tillgå tre timmar/vecka på varje förskola. Att då 

tre timmar skulle räcka för modersmålslärarna till individuella gruppaktiviteter samt 

delaktighet i den dagliga verksamheten sågs föga omöjligt. Denna önskan fann jag mycket 

intressant då jag alltid antagit att modersmålsundervisning varit en verksamhet som 

personalen själv fått bestämma över, utifrån sedda behov i barngruppen. Det hade därmed 

varit en god idé att låta pedagogerna själva bestämma vad de ville att dessa tre timmar/veckan 

skulle användas till för att så många som möjligt skulle gynnas av det faktum att 

modersmålsundervisningen fanns.  

Det språkstöd som idag finns kvar är det kommunala stöd som går att be om i samband med 

ett barns inskolningsperiod. Denna person verkar då som tolk till barnet samt föräldrarna den 

första tiden på förskolan. Språkstödet kan förklara de dagliga rutinerna samt delta i 

verksamheten och tolkar olika situationer för att skapa en trygghetskänsla för både barnet och 

föräldrarna. Sammanfattningsvis såg pedagogerna fler negativa aspekter med 

modersmålsundervisningen, i dess forna form, än positiva. En av anledningarna till detta var 

även deras delade uppfattning av att barnen ändå till störst del skulle lära sig modersmålet i 

hemmet. Detta ses sedan som en viktig anledning till pedagogerna ihärdighet att uppmuntra 

föräldrarna att hålla kvar med modersmålet, i samtal med sina barn. Som tidigare nämnts är 

dock modersmålsundervisningen nu helt borttaget på grund av 90-talets ekonomiska 

åtstramningar, och Björk-Willén (2006) redogör hur det idag istället talas om barnens 

generella språkutveckling, där pedagogerna uppmanas att använda sig av en friare form av 

kommunikation för att främja en god språklig utveckling hos barnen. Något som jag vill 

påvisa syns mycket tydligt och som pedagogerna tydligt talar om då de nämner hur de 

intresserar sig för barnens hemspråk, samt använder sig att ett nyanserat svenskat språk för att 

främja, inte bara ett nytt språk, utan även ett rikt språk.  
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8.2 Förståelse av barns språkutveckling utifrån den pedagogiska 

ramen  

Det har redogjort för att pedagogerna arbetar tillsammans med barn med annan mångkulturell 

bakgrund än den svenska. Vad får barns olika hemspråk för påverkan i det pedagogiska 

arbetet med barnen inom förskolans verksamhet? Utifrån förståelse och tillämpning av 

Montessoripedagogiken kan jag tolka att pedagogerna arbetar nivå-anpassat efter var barns 

individuella förmågor. Pedagogerna visar även på sin kreativitet då de använder sig även av 

olika material på förskolan som komplement till språkinlärning, till exempel olika brädspel. 

Som en del av Vygotskij’s utvecklingsteori som Montessoripedagogiken bygger på får även 

barnen tid och möjlighet att utvecklas i samspel med den sociala miljön samt att pedagogerna 

anammar individens aktivitet liksom att dela erfarenheter med andra. Detta blir synligt i de 

organiserade aktiviteter där barn och pedagoger samspelar i mindre grupper. Att alstra 

erfarenheter genom att barnen fritt få välja sysselsättning blir en förutsättning för att aktivt 

lärande, då Montessoripedagogiken trycker på att utveckling i första hand uppkommer ur 

barnens aktiviteter. Detta talar pedagogerna mycket gott om och förklarar att det handlar om 

att hjälpa barn till språket genom att de får nyttja sådana aktiviteter som de individuellt finner 

intressanta.  

Utifrån temat Barns speciella svårigheter berättar pedagogerna om vad ett barns språkliga 

behov speciellt kan vara, då de kommer till förskolan. Svårigheten att kunna uttrycka sig. En 

av pedagogerna hävdar att ett barn tystnar när det märker att ingen förstår det. I arbetet med 

dessa barn ingår således bland annat användandet av teckenspråk, samt ett nyanserat språk, för 

att uppmuntra deras nyfikenhet samt lust till tal. Som Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds (2008) anser, kan också pedagogerna se ett samband mellan barnens språkliga 

utveckling och det sociala samspel som uppstår med kamraterna, då barnen med behov av 

extra stöd sakta med säkert utvecklar ett språkligt självförtroende i konversationer med 

kamraterna. Att pedagogerna måste främja barnen till att tala fritt med sina kamrater ligger till 

grund för detta, då det ses som en mycket central del av undervisningen, åsyftar Hainstock 

(1999). Här kan man även se hur den sociala samvaron spelar en stor roll för barnens trygghet 

att våga uttrycka sig, både verbalt och kroppsligt. Vygotskij (1999) anför om hur avsaknaden 

av social kommunikation och dess negativa inverkan på utvecklingen av både språk och 

tänkande, förklarar vikten av ”ordbetydelse”, något som de enbart kan lära sig av en annan 

individ med den kunskapen. Montessoripedagogiken vågar således hävda att barns språkliga 

framgångar och sociala utveckling är starkt sammanknutna.  

 

Vilket innebär att barn och vuxna umgås tillsammans oavsett ålder, i en miljö där frihet samt 

respekt ses som nyckelord. Verksamheten ska vidare ses som en familjär miljö, där man tar 

hand om varandra och ser ett utbyte av varandras sällskap (Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 2008). I den mångkulturella förskolan ses även där ett utbyte av varandras sällskap, då 

pedagogerna vittnar om hur barnen intresserar sig för varandras likheter och olikheter, vilket 

leder till ett upphov av verbal kommunikation dem emellan.  
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Tydligt är hur Montessoripedagogiken egentligen inte skiljer sig nämnvärt från andra 

pedagogiska perspektiv då man bland annat talar om dess arbete med fokus på språkinlärning. 

Ur temat Barns lek och språkutvecklig påvisar pedagogerna vikten av att kontinuerligt 

benämna allt i barnens omgivning, de leker språklekar tillsammans med barnen där de får 

träna på olika språkljud samt att de utnyttjar användningen av rim och ramsor, i ett syfte till 

att utöka barnens ordförråd. Dessutom påvisas vikten av att vuxna anpassar sitt språk till 

barnets, samt användandet av kroppsspråk som stöd för det verbala språket (Axelsson 2006). 

Pedagogerna håller med om att detta sätt att arbeta på ger utdelning, för barnen och för de 

vuxna. De tillhandahåller barnen ett medvetet samt omedvetet nyanserat arbete kring 

språkutveckling som påvisar en positiv realitet kring barnens utveckling av det svenska 

språket. Kroppsspråkets användning förtydligas av Renberg (2006), dock påvisas att enbart 

kroppsspråk och ord kan ses som motsägande. Därmed bör man använda det i samspel med 

miner och gester för ett tydligare eftertryck.  

Att pedagogerna talar på ett nyanserat sätt med barnen är inget som är påhittat under senare 

år. Detta är vad Vygotskij (1939/2007) redan på sin tid anför i sin teori, men han använder sig 

av ord som ZPD ”scaffolding” (stöttning), eller ”Den proximala zonen för utveckling”, för att 

beskriva hur lärande uppstår genom ständig interaktion. Dessa ord kom att bli centrala i 

förskolesammanhang då ZPD innebär att en pedagog bidrar till ett barns språkliga utveckling 

genom att bland annat använda sig av ett nyanserat språk, in syfte att främja en bättre 

ordförståelse hos barnet. 

 

Utöver språklekar och andra fysiologiska sätt att främja barns språkliga utveckling, så 

använder sig även pedagogerna av rent konkret material. Inom montessoripedagogiken talas 

om användning av praktiska och sinnestränande materiel, i syfte att presentera en konkret 

sensorisk upplevelse (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). Denna materiel går 

inte att finna i en vanlig förskola men pedagogerna förklarar hur de istället utnyttjar en rad 

andra medel, som de anser fungerar minst lika bra. Faktaböcker samt olika åldersanpassade 

dataprogram används mycket flitigt, i syfte att väcka ett språkligt intresse och en nyfikenhet 

hos barnen. Jag, precis som andra pedagoger anser att barn ska få leka fram kunskap, det ska 

inte vara någon fråga om disciplinerad inlärning. Således fungerar dataspel mycket bra, 

eftersom barnen ges möjlighet att leka med spelen, utan att behöva använda dem för deras 

egentliga syfte. Det är på så vis all inlärning ska främjas. Att det sociala samspelet främjar 

språket har visat sig vara ett faktum men leken åtföljer dock språket även i den ensamma 

leken hävdar Nelson (1996) som förklarar att barn i tidig åldersutveckling kan höras tala högt 

för sig själv. Barnet använder då språket främst för att finna en förståelse och 

meningsskapande i de aktiviteter som det utför (ibid.). På förskolan, menar pedagogerna, är 

det då betydelsefullt att de är med det lilla barnet, visar uppmärksamhet samt bekräftar det 

som barnet säger, i syftet att varje sak som barnet benämner får sitt rätta namn.  

 

Något som pedagogerna talade föga lite kring var användandet av musik, utöver de vanliga 

sångstunderna. Dock intervjuades en musikpedagog som spred en hel del ljus och kunskap 

över musikens betydelse för språkinlärning. Hon talade om användningen av rim och ramsor 

för uppbyggnaden av meningar samt tonfall, precis som de andra pedagogerna. Men även om 

sången, för att finna språkmelodi. Jederlund (2011) förklarar att då man arbetar medvetet med 
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musik i förskolan är det främst för att öka den fonologiska medvetenheten, det vill säga 

språkets form. De ljudlekar som används kan sedan ses speciellt viktiga i de fall där barn är 

tvåspråkliga, då olika språk uppvisar olika relationer till språkljud, språkrytm och 

språkmelodi. Ett barn som hittat pulsen, ges ett försprång i talspråksutvecklingen (ibid.). 

Musikpedagogen i fråga förklarar hur de allra enklaste sånger kan lära barnen exempelvis 

ordböjningar, då hon anser att detta kommer gratis med sångerna. Vidare talar hon även om 

en specifik kompositör, Lennart Hellsing som hon använder sig av i sina musikaliska aktiviter 

med barnen. Hans sångtexter upplevs som fyndiga och innehåller en hel del tungvrickningar, 

då han både sjunger nonsens-texter samt riktiga ord. Pedagogen vittar om hur nonsens-orden 

väcker fantasin hos barnen och uppmuntrar dem till tal. Hon talar även gott om hur rörelse 

varit bra för de barnen med språkliga svårigheter och håller före att barn rent generellt lär sig 

bättre genom rörelse, då dessa kan uppfattas som en form av teckenspråk. Därmed påvisas att 

dessa barn börjar prata mer och genom musiken, börjat våga uttrycka sig. Jederlund (2011) 

betonar hur man ska få det barn med språkliga svårigheter en känsla av att ”jag kan”, detta 

menar han, görs möjligt även genom musiken.  

 

Att arbetet med barns språkliga utveckling är en realitet i dagens mångkulturella förskolor 

anser jag synliggörs i denna studie. Pedagogerna ser positivt på barnens befintliga kunskaper 

och använder sig av dessa i det vidare arbetet med barnens kunskapsutveckling. Samt att 

pedagogerna visar ett genuint intresse för barnens hemkulturer, som dessutom bidrar till ett 

gott identitetsskapande hos det individuella barnet. De brukar sig av bland annat bokläsning, 

fria aktiviteter samt musikaliska inslag. Musikens betydelse för språkutveckling visade sig 

vara av en mycket större betydelse än bara sång för skojs skull, både för den språkliga 

utvecklingen, så väl som den generella utvecklingen av olika färdigheter.  

 

 

8.3  Metodreflektion 

Jag valde bort observationer eller skriftliga enkäter på grund av de etiska aspekter som 

uppkommer, exempelvis skriftligt godtagande av föräldrars tillstånd för val av observationer i 

bild/videoformat, samt att jag bedömde risken för bortfall stor i användande av enkät. Jag är 

dock medveten om att jag inte ställde så många följdfrågor som jag hade tänkt mig innan. 

Således blev vissa svar från informanterna en aning svåra att tyda under bearbetning av mitt 

material. I risk för misstolkande information från min sida valde jag således att ta bort dessa 

frågor, då resultatet inte skulle riskeras bli missvisande. 

 

 

8.4 Övergripande samhällsdiskurs kring inlärning av språk 

Bakom barns språkliga utveckling ligger ett starkt samhällsintresse, då man talar om de barn 

som invandrar till Sverige och således besitter en annan etnisk bakgrund. I det samhälle vi 

lever i idag, lär vi våra barn att vara toleranta samt accepterande mot alla människor i deras 

omgivning, oavsett kulturell bakgrund. Kan det ses av betydelse att dessas barn och familjer 

bjuds in i samhället och ges rätten till samma möjligheter som de barnen av svensk härkomst, 
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i deras vilja att lära sig det svenska språket? Håkansson (2003) åsyftar att alla kan lära sig det 

svenska språket. Vilket självklart även måste vara beroende av hur länge de bott i landet. 

Utformningen av FN:s konvention om barns rättigheter i samhället, barnkonventionen har i 

sitt dokument ett syfte att verka som ett verktyg för förändringsarbete. Barnkonventionen tar 

upp en rad grundläggande värderingar som ses centrala för alla barn och ungdomar i hela 

världen.  

 

Konventionsstaterna tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner 

och kulturella värden när det gäller barnets skydd och harmoniska utveckling. 

(Inledning till FN:s konvention om barns rättigheter) 

 

Överstående citat ses som en riktlinje i hur vi ska behandla varandra i alla länder, men något 

som ses speciellt viktigt just här i Sverige där vi idag delar detta land med en rad andra olika 

nationaliteter, och viktigast i denna skara av nationaliteter är just barnen. Hur vi främjar det 

svenska språket hos dessa barn ses som en betydelsefull del i förskolans pedagogik, då detta 

övergår till att bli det första mötet med det nya språket. Lpfö 98 uppmärksammar att stor vikt 

ska läggas i att stimulera barns språkutveckling genom uppmuntran av barnens enskilda 

nyfikenhet, då de påstår att språk och lärande, samt språk och identitet hör samman. Dessa 

barn ska ges möjlighet att inte bara utveckla det svenska språket utan även uppmuntras att 

hålla kvar vid det egna modersmålet (ibid.). Jag hänvisar tillbaka till Ladberg (2003), som 

konstaterar att i de länder där flerspråklighet råder, uppfattas detta som värdefullt och 

associeras med hög status. I Sverige ses istället flerspråkligheten som något negativt. Detta 

med anledning av att de flerspråkiga representanterna härstammar från minoritetsgrupper, 

vilket kan bidra till att tvåspråkigheten inte längre ses som något värdefullt, utan istället 

sammankopplas med socialt underläge.  

 

Att se alla barn som egna individer samtidigt som pedagogerna arbetar för att behandla alla 

barn lika, är ett begrepp jag tidigare inte riktigt förstått då jag funnit det vara mycket 

motsägande men idag förstår jag dess betydelse och innebörd, för det är ju det som 

genomsyrar hela förskolans verksamhet utifrån kraven från styrdokumenten. Att alla barn är 

lika, oavsett språk eller etnisk tillhörighet. Samtidigt som man måste utgå från erhållandet av 

varje barns individuella erfarenheter, då de kommer till förskolan. Vikten ligger inte i att se 

barns olikheter, utan deras likheter som förmodligen ännu mer förenar barnen, både kulturellt 

och språkligt. Barn lär sig av varandra i alla möjliga former, allra helst då det kommer till den 

språkliga utvecklingen. Utifrån denna studies resultat kan man se att det är en realitet att 

pedagogerna aktivt arbetar med barnen på olika sätt för att främja det svenska språket, men att 

det måste ske en förändring i relationen mellan pedagoger och föräldrar för att ett mer 

dynamiskt sammarbete ska kunna uppstå mellan dessa parter. Ett sammarbete som anses vara 

betydelsefullt i syfte att hjälpa barn till en god språklig utveckling, vare sig det handlar om 

modersmålet eller det svenska språket.  
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8.5 Förslag till vidare undersökning 

 Intervjua barnen om hur de uppfattar att vara tvåspråkliga 

 Intervjua föräldrar om hur de ser på sina barns språkkunskaper 

 Observera barn uppväxta med en annan hemkultur, än den svenska i olika 

leksituationer kring hur de kommunicerar med varandra. 
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Bilaga I: Missivbrev 
 

Gävle 120905 

 

Till berörd förskolepedagog som vill delta i denna studie 

 

Jag skriver en studie som berör hur barn med utländsk bakgrund får hjälp till det svenska 

språket, i förskolan. Jag är intresserad av Din erfarenhet inom detta ämne och skulle således 

vilja intervjua Dig om detta, då jag har förstått att Ni bedriver denna sorts verksamhet på er 

förskola. 

 

Undersökningen syftar i att få en inblick i hur pedagogerna arbetar (utifrån eventuella behov 

av extra stöd) i utvecklingen av det svenska språket, med de barn som har annan etnisk 

tillhörighet än den svenska. Intresset ligger även i att ta reda på hur pedagogerna uppfattar att 

samarbetet med föräldrarna fungerar då det handlar om barnens språkliga utveckling med 

fokus på hemmet.  

Om Du finner ämnet intressant hoppas jag att Du skulle vilja delta i en intervju kring dessa 

frågor. Intervjun sker enskilt och tar ca 30-40 min. Jag skulle önska att intervjun sker under 

inspelning men givetvis med Ert godkännande. Det är naturligtvis frivilligt att delta. Tid och 

plats för intervjun kommer att ske i anslutning till din arbetsplats. Jag som utför studien heter 

Klara Florentin. 

 

Studien kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska principer, vilket innebär att Du 

behandlas konfidentiellt och att Du när som helst kan avbryta att medverka i undersökningen. 

Allt kommer att ske inom ramarna för sekretess, vilket även betyder att ingen del av insamlat 

data kommer att vara spårbart eller inte användas mer än i denna studie. Jag kommer 

dessutom inte att lämna ut uppgifter om barnen eller verksamheten. Studien kommer att e-

publiceras vid Högskolan i Gävles bibliotek. 

Jag är en lärarstudent som går sista terminen på lärarutbildningen på Högskolan i Gävle och 

skriver mitt examensarbete inom pedagogik. 

Ser fram emot att höra från Er inom kort. Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Klara Florentin 

Telefonnummer 

Email adress 

 

Vetenskaplig handledare, fil.dr. Lisbeth Claeson, Högskolan i Gävle 
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Bilaga II: Information till informanten 

 

Inleda med att berätta varför jag är där: 

Denna studie handlar om att ta reda på hur mycket stöd barn med svenska som andraspråk får 

i förskolan. Hur pedagogerna kan hjälpa dessa barn samt hur de samverkar med föräldrarna i 

syfte att utveckla det svenska språket hos de barn som behöver extra stöd. Jag har även valt att 

lägga fokus på hur modersmålsstöd används i förskolan, då det är en realitet att inlärningen av 

svenskan märkbart förbättras om barnet har en god förmåga att uttrycka sig på sitt modersmål 

och således kommer jag även in på ämnet tvåspråkighet. Då det väldigt tydligt framkommer i 

de texter som jag läst att dessa två faktorer går hand i hand. 

Med modersmålstöd avser jag de planerade aktiviteter som äger rum med barnen tillsammans 

med en pedagog som talar barnets hemspråk. 

 

Referera etiska rådets principer: 

Jag kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska principer, vilket innebär att Du inte kan 

garanteras anonymitet och att Du när som helst kan avbryta att medverka i undersökningen. 

Allt kommer att ske inom ramarna för sekretess, vilket även betyder att ingen del av insamlat 

data kommer att vara spårbart. Jag kommer dessutom inte att lämna ut uppgifter om barnen 

eller verksamheten. 

 

Annan viktig info: 

”Känner du att du skulle vilja säga något mer om det som vi pratat om eller kanske tillägga 

något?” 

”Skulle du vilja ta del av det inspelade materialet när jag genomfört transkriberingen, så går 

det bra.” 

Om du sagt något under denna intervju som du sedan skulle känna att du ångrar så ring mig så 

tar jag bort det ur det här underlaget.  

”Inspelningarna kommer att sparas på Höskolan i 2 år, vid risk för överklagan.” 

Slutligen 

”Dina erfarenheter har varit mycket viktiga för mig och kommer att vara till stor hjälp i det 

slutliga resultatet av min undersökning.”  

”Tack för intervjun!” 
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Bilaga III: Intervjuguide för intervjufrågor 

 

”Skulle du vilja börja med att berätta lite om din yrkeserfarenhet och bakomliggande 

utbildning?” 

Vilka språkgrupper är representerade bland barnen på er förskola? 

 

Barnens kulturella bakgrund inom förskolan 

Vad uppfattar du att förskolans mångkulturella uppdrag är? 

Beskriv vad ett barns språkliga behov speciellt kan vara när de kommer från en annan kultur 

än den svenska.  

Kan du beskriva hur ni pedagoger arbetar med något barns svårighet i den svenskspråkliga 

utvecklingen. 

På vilket sätt stödjer du det enskilda barnets identitetsutveckling speciellt de med en annan 

kulturell bakgrund än den svenska? 

Barn med flera språk, vilket språk uppfattar du att föräldrarna talar med barnen hemma? 

Beskriv hur tänker om relationen mellan barns språkstöd för deras trygghet och tillhörighet 

inom den svenska kulturen? 

 

Barns språkutveckling 

På vilket sätt uppfattar du att det finns eventuella positiva respektive negativa effekter av 

barnens tvåspråkighet i barnens utveckling av det svenska språket? 

Hur stödjer du barns svenska språkutveckling samtidigt som de bevarar familjens språk? 

Vad uppfattar du kan underlätta barns språkinlärning? 

På vilket sätt stimulerar du barns nyfikenhet och lust till att vilja uttrycka sig språkligt?  

Uppfattar du om du kan se någon skillnad om barnen fått modersmålsundervisning eller inte i 

barnens språkliga framgångar? 

Hur tänker du kring lekens betydelse för barns språkutveckling? 

På vilket sätt skulle du vilja att modersmålsstödet utformades inom er verksamhet?  

 

Riktad samverkan och mångkulturella olikheter 

Hur skapar du en kontinuerlig dialog med barnets föräldrar inom er verksamhet? 
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Kan du ta del av föräldrarnas aktiveter med sina barn i hemmet, som extra språkligt stöd till 

den dagliga verksamheten i förskolan? Sjunger de med sina barn och uppmärksammar dem på 

färg, form och antal, till exempel?  

Vad kan er arbetsgrupp behöva för kunskapsutveckling så att barnen stimuleras att behärska 

flera språk? 

 


