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Abstrakt 
Syftet med vår studie är att undersöka hur några pedagoger på Åland arbetar med det 
svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. Meningen är att få kunskap 
om vilka arbetssätt pedagogerna använder sig av för att främja det svenska språket och 
vilka situationer de anser vara betydelsefulla för språkutvecklingen. Studien 
genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer vilka dokumenterades med hjälp 
av ljudupptagning. De fyra pedagogerna arbetade som barnskötare och 
barnträdgårdslärare. Utgångspunkten för analysen är det sociokulturella perspektivet. 
Resultatet visade att pedagogerna använde sig av rim, ramsor och sånger för att 
stimulera språket. De arbetade även med bilder och berättelser för att konkretisera 
språket. Andra språkstimulerande stunder som pedagogerna belyste var lek, samling och 
samtal kring vardagliga händelser. Pedagogerna påpekade även att tryggheten och en 
avslappnad miljö där barnen får lugn och ro är viktiga faktorer för att inlärning skall 
ske. Vad som även framkommer är att språket utvecklas genom kommunikation och 
samspel med barn och vuxna.   
 
Nyckelord 
Berättande, bilder, intervjustudie, lek, språkstimulerande stunder, sociokulturellt 
perspektiv, trygghet 
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Inledning  
I den svenska läroplanen kan vi läsa att förskolan skall sträva efter att barn utvecklar ett 
rikt talspråk och kommunikationsförmåga samt att förskollärare skall ansvara för att 
barns sociala kompetens och språkutveckling stimuleras på ett roligt och meningsfullt 
sätt (Skolverket, 2010). Den åländska läroplanen belyser att daghemmen skall vara en 
plats där språket får möjlighet att utvecklas genom dialog med andra barn och att de 
vuxna verkar som förebilder för den språkliga utvecklingen (Ålands Landskapsregering, 
2013). Det framkommer också att barns språk, ordförråd och förmåga att berätta 
stimuleras då barn vistas i en lugn miljö där de får tid och möjlighet att utveckla dessa 
förmågor. Förskolan skall bidra till att genom lek, rim, ramsor och sång stimulera 
språket (a.a.). I och med att studien genomförs på Åland utgår pedagogerna från den 
åländska läroplanen. Båda läroplanerna uppmärksammar hur förskolorna skall arbeta 
med språk och social kompetens. Den åländska läroplanen finns det dock ett skilt 
avsnitt om hur pedagogerna skall uppmärksamma de barn som har annat modersmål än 
svenska, något som vi inte hittar i den svenska läroplanen lika tydligt.  

I den åländska läroplanen framhävs att språket skall uppmuntras och utmanas genom 
samtal och lek (Ålands Landskapsregering, 2013).  Förskolan skall ge de barn som har 
annat modersmål än svenska möjlighet till extra stöd antingen i grupp eller individuellt. 
Det framkommer även att det är viktigt att barnets egen kultur respekteras för barnets 
individuella utveckling. Det innebär att pedagogerna skall tala med barnen ofta och 
tydligt, vilket kan uppnås genom att dela in barnen i mindre grupper i den dagliga 
verksamheten (a.a.). Vi anser att förskolan är den plats som barn med annat modersmål 
än svenska har den största möjligheten till att lära sig svenska. Därför menar vi att det är 
viktigt att på förskolorna satsa på en språkstimulering som gynnar barnens 
språkutveckling. Vi visste från början inte hur det såg ut med språkstöd för barn med 
annat modersmål än svenska på de åländska förskolorna och hade en uppfattning om att 
den språkstimulering som finns inte är specifik utan att pedagogerna anser att språket 
kommer i den dagliga verksamheten. Dessutom var vår uppfattning att antalet barn med 
annat modersmål än svenska har ökat under de senaste åren. Därför ville vi undersöka 
hur språkstimuleringen såg ut i praktiken på några av de åländska förskolorna.  

I examensarbetet använder vi orden hemspråk och modersmål synonymt och hänvisar 
då till barnets första språk, vilket i examensarbetet är ett annat språk än svenska.  
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1. Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur några pedagoger1 vid förskolor på Åland 
arbetar med det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. Vi är 
intresserade av att granska hur pedagogerna på förskolorna rent praktiskt arbetar för att 
främja det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. 

 

1.1. Frågeställning 
• Vilka arbetssätt använder pedagogerna på förskolorna sig av för att främja det 

svenska språket? 

• Vilka situationer anser pedagogerna på förskolorna är betydelsefulla för att 
utveckla det svenska språket?  

 

                                                 
1Med pedagoger menas den personal som arbetar med språk på de förskolor där vi har 
utfört våra intervjuer. Pedagogerna är både barnskötare och förskollärare.   
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2. Bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi att ta upp följande rubriker: hur barn lär sig ett språk, 
språklig socialisation, kommunikation, faktorer som påverkar inlärningen av ett andra 
språk, trygghet, lyssnande, motivation, kamratskap samt lek. Vi tar även upp hur 
pedagoger kan arbeta med språk genom berättande samt hur samtal bidrar till kognitiv 
förmåga. Litteraturen vi har använt oss av har vi hittat på biblioteket, i sökmotorn ERIC, 
tidigare kurslitteratur samt hos specialbarnträdgårdslärare. De sökord vi har använt är 
bland annat: language learning, early education, preschool, learning a second language, 
språkinlärning, språkstimulering, språk och andraspråksinlärning.  

 

2.1. Hur barn lär sig ett språk 
Enligt Vygotskij (1978) sker språkinlärning genom barnets miljö. Barnets aktiviteter får 
mening via det sociala sammanhang som barnet befinner sig i. Genom dessa utvecklas 
sedan språket som får sin innebörd och mening genom handlingar som utförs i ett 
socialt sammanhang (a.a.). Ladberg (2011) menar att behovet av att använda sig av ett 
språk, är det språkinlärning handlar om. Wagner (2010) definierar språkinlärning som 
en process där en individ lär sig ett eller flera språk i samspel med omgivningen.  

Barnens, oavsett vilket språk som talas hemma, första tecken på konversation med 
omgivningen är genom joller och genom att använda hela sitt kroppsspråk (Skolverket, 
2013). Till en början använder omgivningen sig av lätta ord, utvecklar barnets svar samt 
ställer frågor för att barnet skall förstå och utveckla sitt språk. Därefter börjar samtalet 
mellan barn och vuxen utvecklas beroende på mognad hos barnet samt språklig 
förmåga. Barnens förmåga att förstå ordens innebörd kommer tidigare än hur många ord 
ett barn kan, vilket då betyder att ett barn kan förstå samtal även om barnet inte talar 
språket fullt ut (a.a.).  

Calderon (2004) skriver att under språkinlärning prövar individen sig fram och bygger 
på så vis sitt nya språk. Författaren beskriver språkinlärning som en process som består 
av att det enkla lärs in före det svåra, det som är tydligt lärs in först och betonar också 
att det som är av intresse är lättare att ta in.  

2.2. Språklig socialisation 
Med språk menar Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2014-08-07) kommunikation 
mellan människor och socialisation betyder inlärning och förmedling av förmågor vilket 
påverkar en individs personlighet. Enligt Bjar och Liberg (2010) betyder språklig 
socialisation att genom att använda språket i möten med andra människor stödjs barnets 
lärande. Författarna menar också att genom att umgås med andra lär sig barn att 
använda sitt språk. Att delta i sociala och språkliga sammanhang bidrar till att barn blir 
medskapare av den kultur de lever i (a.a.). 

Språk skapas och varierar i möten med andra människor och är viktigt i många olika 
avseenden, inte minst i förhållandet till andra människor, i förståelsen för andras kultur 
och identitet samt för den egna identiteten (Wagner, 2010). Författaren menar att genom 
att lära sig ett språk fås tillgång till olika kulturella och sociala sammanhang men att 
inlärning av ett nytt språk inte kan ske utan att ha tillgång till kulturella och sociala 
sammanhang. Turnbull, Anthony, Justice och Bowles (2009) påpekar att i och med att 
många barn under skolålder idag får omsorg utanför hemmet, kan barns språk utvecklas 
på ett positivt sätt. Om barnet kommer från ett mindre priviligierat hem eller där 
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vårdnadshavarna inte är närvarande, kan barns språkliga socialisation istället finnas som 
tillgång i förskolan och kompensera hemmet (a.a.). 

2.2.1. Kommunikation 

Ett viktigt skäl till att lära sig ett språk är behovet av kommunikation hos barn (Ladberg, 
1999). Det spelar ingen roll om ett barn behöver lära sig ett eller flera språk för att 
kunna kommunicera med andra (a.a.). Ladberg och Nyberg (1996) skriver att barn lär 
sig språk genom att kommunicera och för att kunna förmedla sina åsikter. Språk är 
viktigt för att barn skall kunna uttrycka sig om sina upplevelser och för behovet av att 
förstå och få ny kunskap (a.a.). Språket utvecklas tillsammans med andra genom 
kommunikation (Skolverket, 2012). Barns kommunikativa språkfärdighet och språkliga 
medvetenhet är det som betonas mest i svensk språkinlärning (Skolverket, 2001). 
Sandvik och Spurkland (2011) betonar att med kommunikativ kompetens menas att 
kunna samtala med andra samt att använda språket i olika situationer som har olika 
innehåll och syften. Med kommunikativ kompetens behöver barnen även kunna veta hur 
de skall delta i ett samtal, genom att exempelvis kunna ta upp ett samtalsämne, lyssna 
på andra, hålla sig till samtalsämnet samt kunna reda ut eventuella missförstånd och 
göra sig förstådda (a.a.). Bjar och Liberg (2010) skriver att kommunikativa behov är en 
viktig bidragande faktor till barns språk. Språket utvecklas genom att barn 
kommunicerar med andra och lär sig nya ord genom den erfarenhet och kunskap som de 
har sedan tidigare (a.a.). Ladberg (2011) menar att ett språk måste vara viktigt och av 
betydelse för ett barn att tala för att språket ska utvecklas. 

Barn lär sig ett språk i situationer där barnet interagerar och deltar i en specifik situation 
(Aukrust, 2009). Salameh (2005) påpekar att det finns två sätt att kommunicera med 
barn. Det ena sättet är barncentrerat och situationsoberoende och det andra är 
situationsberoende. Barncentrerat och situationsoberoende handlar om att barn ses som 
likvärdiga samtalspartners av vuxna och som då anpassar sitt sätt att tala till barnets 
språkliga nivåer. Genom att bryta ner språket, tala långsamt, använda ett förenklat tal 
och upprepningar medför det att barn lättare kan vara med i samtalet (a.a.). Även 
Sandvik och Spurkland (2011) skriver att då vuxna samtalar eller läser högt för barn 
anpassar den vuxne sitt språk så att barnen förstår. Bjar och Liberg (2010) anser att då 
vuxna bjuder in barn till ett samtal genom att ställa frågor till barnen, får barnen goda 
förebilder som berättar om hur barn kan skapa olika former av språkande. Det finns 
olika frågor som en vuxen kan ställa till ett barn för att främja språkinlärningen 
(Skolverket, 2001). Det ena sättet är frågor där den vuxne redan vet svaret men vill 
stämma av vad barnet kan och inte kan. Det andra är öppna frågor där den vuxne inte 
vet svaret. Vid öppna frågor får barnen berätta och det är innehållet i svaret som är det 
viktiga och att den vuxne då kan utvärdera språket och språkinlärningen (a.a.). Kultti 
(2012) anser att inom kommunikativ och språklig utveckling är upprepning en 
grundläggande faktor hos barn. Abrahamsson (2009) skriver att då vuxna använder sig 
av tydliga artikulationer, mer pauser mellan meningar och använder ett mer 
grundläggande ordförråd blir språket mer tydligt för barnet. Genom barncentrad 
situationsoberoende språklig socialisation bör omgivningen förklara och förmedla 
kunskaper till barnen för att inlärning skall ske (Salameh, 2005; Hyltenstam & 
Lindberg, 2004). 

Ett annat sätt att kommunicera med barn, enligt Salameh (2005), är det 
situationsberoende. Där tilltalas barn lite av de vuxna i och med att barnen inte betraktas 
vara tillräckliga samtalspartners. Här förväntas barnen lära sig genom att iaktta den 
diskussion som pågår runt barnen och där upprepningar endast ges till barnen om de 
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inte förstår samtalen (a.a.). När barn får frågor ställs det riktiga frågor och inte frågor för 
att avstämma om barnen förstått och vad de kan (Salameh, 2005; Hyltenstam & 
Lindgren, 2004).  Istället förväntar sig de vuxna att barnen lär sig av att iaktta (a.a.) 

Det är tydligt att flertalet forskare/författare understryker att det är genom 
kommunikation som språket utvecklas. Kommunikation är viktigt för att kunna förstå 
andra människor, deras kultur och även för den egna identiteten. Språk behövs för att 
kunna interagera och kommunicera med andra människor liksom för att kunna uttrycka 
sina åsikter i olika sammanhang.  

2.3. Faktorer som påverkar inlärning av ett andra språk  
För att lära sig ett nytt språk samt kunna förstå och förklara inlärningen av det, är det 
flera faktorer som ska tas i beaktande (Håkansson, 2003). Barnets hemspråk kan 
jämföras med det språket som ska läras in för att få en förståelse för likheter och 
skillnader mellan språken, samtidigt som ålder, intresse och miljö är faktorer som spelar 
in. Författaren menar att då flerspråkiga barn går i svensk förskola och talar svenska där 
kan svenskan utvecklas samtidigt som barnets hemspråk utvecklas. Huruvida detta sker 
eller inte beror på barnets lekkamrater, bostadsområde och hemmiljö (a.a.). 

Ladberg och Nyberg (1996) skriver att det finns ett par faktorer som kan påverka 
språkinlärningen negativt. Bland annat kan starka känslor så som sorg kan uppehålla 
hjärnan och på så vis finns det ingen energi till att lära sig ett nytt språk (Ladberg & 
Nyberg, 1996; Ladberg, 1999). Om ett barn känner sig otryggt och inte blir förstått på 
sitt eget språk kan också vara ett hinder för språkinlärning (Ladberg & Nyberg, 1996). 
Abrahamsson (2009) räknar upp ett par olika faktorer som kan påverka 
språkinlärningen. Dessa är bland annat språkchock, med vilket menas att individen inte 
talar ett språk på grund av rädslan för att göra bort sig. En annan faktor är hur mycket en 
individ vill inta den nya kulturen och det nya språket (a.a.). Om barnet inte känner att 
det blir bemött som andra, blir retad eller har en känsla av att vara annorlunda kan också 
det hindra barnet från att utveckla ett nytt språk (Ladberg & Nyberg, 1996; Ladberg, 
1999; Hyltenstam & Lindberg, 2004). Nieto (2013) påpekar också att barn behöver 
känna sig välkomna och bekväma för att språkinlärningen skall vara så optimal som 
möjligt. 

Ladberg och Nyberg (1996) anser att en stor barngrupp försämrar språkinlärningen för 
barn med annat modersmål än svenska. Detta på grund av att exempelvis samlingar i en 
stor grupp kräver mer strukturerade aktiviteter, vilket försämrar språkinlärningen på 
grund av att språkutbytet blir mindre för varje barn samt att för barn som inte är 
engagerade i samlingen går språket dem förbi (a.a.). Fridlund (2011) skriver att 
aktiviteter i små grupper främjar språkinlärningen i och med att barnen kan ta hjälp av 
varandra och använda varandra som resurs i olika uppgifter. Även Dahlberg, Moss och 
Pence (2013) påpekar att barn som är indelade i små grupper får möjlighet att 
tillsammans utforska och tolka världen runtomkring.  

2.3.1. Trygghet 

Något som underlättar språkinlärning är att barnet känner sig tryggt (Ladberg & Nyberg, 
1996; Ladberg, 2011). Ladberg och Nyberg (1996) menar att om trygghet finns kan 
barnen uttrycka sina tankar och känna sig förstådda. Författarna menar att om någon kan 
hjälpa barnet att förklara och förstå på barnets eget språk medför det att det är lättare att 
lära sig ett nytt språk. Även Sandvik och Spurkland (2011) påpekar att pedagoger bör 
skapa trygghet och uppmärksamma det barnen säger, både det barnen säger med ord 
men också det de visar utan ord. Ladberg (2011) skriver att då barn känner sig trygga 
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och bekräftade sugs ny kunskap in. Bjar och Liberg (2010) påpekar betydelsen av 
respekt för ett barns modersmål samt att ge barnet det stöd som denne behöver för att 
utveckla det andra språket är viktigt. Hagtvet (2004) skriver att samtalet är 
identitetsskapande och positivt för barns språkinlärning. Detta innebär att då vuxna 
samtalar och kommunicerar med barn om något som för barnet är intressant och av en 
meningsfull innebörd, stärker och stimulerar det barns språk. Att få språklig och 
emotionell bekräftelse är enligt författaren av stor vikt för barns språkinlärning (a.a.). 
Pedagoger på förskolor kan hjälpa barn med annat modersmål än svenska, att lära sig 
svenska genom att stärka barnens identitet (Ladberg & Nyberg, 1996). För att göra detta 
kan pedagogerna visa på var barnen kommer ifrån, exempelvis med hjälp av bilder från 
barnets hemland, böcker på flera olika språk eller leksaker från de länder där barnen på 
förskolan kommer ifrån. Genom att också fråga barnen efter olika ord på deras 
hemspråk, vilka lekar som finns i hemlandet eller vilken mat som äts i hemlandet 
underlättar för att stärka identiteten hos barnen (a.a.). Även Sandvik och Spurkland 
(2011) skriver att det är viktigt att erkänna kulturell och språklig mångfald på förskolan. 
För att göra detta kan pedagogerna be barnen att ta skriftligt material hemifrån för att 
påvisa att det finns andra alfabet än det som förekommer på förskolan. Barnen kan även 
berätta om vilka språk barnen kan samt att barnen kan ta med böcker och sånger på det 
språk som de talar hemma (a.a.).  

2.3.2. Lyssnandet – en start för språket  

Grunden till språkinlärning är lyssnandet och minnet (Ladberg, 2011). Om ett barn hör 
rätt, medför det även att barnet talar rätt. Genom att lyssna lägger barn språk och ord på 
minnet, utan att först förstå. På så vis lär sig barn ett språks uttal samt olika 
grammatiska former (a.a.). Också Hagtvet (2006) kopplar språkinlärning till minnet. 
Genom att benämna och koppla samman det barn gör i vardagen, stimuleras deras 
språkinlärning (a.a.). Författaren beskriver att en viktig faktor för att hjälpa barn att 
koppla ihop ord och erfarenhet är att rita en teckning då denna inte ställer några krav på 
barnets språk, men istället kan vara en viktig utgångspunkt att samtala kring. 

Barn som skall lära sig ett nytt språk, tystnar många gånger under en viss period, om det 
inte finns någon på förskolan som kan deras språk (Sandvik & Spurkland, 2011; 
Skolverket, 2013). Denna tystnad beror på att barnen lyssnar in det nya språket och 
praktiserar det för sig själva innan de börjar samtala med andra barn (Skolverket, 2013). 
Sandvik och Spurkland (2011) skriver att barn som skall lära sig ett nytt språk lägger 
stor del av tiden på att försöka förstå vad som sägs runt om dem. Ladberg (1999) menar 
att barn bör få lära sig ett språk på sitt sätt och därför behöver barnen även få 
uppmuntran i det sätt de själva har valt att lära sig ett språk. Det kan vara ett barn som 
först lyssnar in språket och är mer tillbakadraget eller ett barn som är mer utåtriktat och 
gärna börjar tala språket genom att ta kontakt med andra (Ladberg, 1999; Ladberg, 
2011). Alla barn behöver få uppmuntran i sitt sätt att närma sig språket (a.a.). Gibbons 
(2006) anser att lyssnandet är en nyckel till språkinlärning. Barn får då förebilder som 
de behöver för att använda ett nytt språk, genom att de förstår vad som sägs i en viss 
situation (a.a.). Författaren menar att det många gånger är bättre att försöka förstå och 
lyssna in språket än att själv tala. Även Calderon (2004) skriver om hur barns olika 
personligheter kan påverka hur omgivningen ser på deras språkinlärning. Tystare barn 
som lyssnar in och vill att det de säger ska låta och vara rätt tar oftare längre tid på sig 
innan de börjar prata, men när de väl pratar är språket ofta rätt utvecklat (a.a.). 
Motsatsen är de utåtriktade barnen, som pratar mycket och lär sig genom att pröva sig 
fram (Calderon, 2004; Sandvik & Spurkland, 2011)  
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2.3.3. Motivation 

Hur snabbt ett barn lär sig ett nytt språk beror på olika faktorer, bland annat genom 
samspel med andra och genom att delta i meningsfulla aktiviteter (Abrahamsson, 2009; 
Skolverket, 2013). Även hur intresserad barnet är att lära sig det nya språket samt hur 
mycket barnet utsätts för det nya språket påverkar barns inlärning av språk (a.a.) Om en 
individ har en positiv attityd till att lära sig ett nytt språk, desto högre blir motivationen 
(Abrahamsson, 2009). Aukrust (2009) och Kultti (2012) skriver att barn lär sig ett språk 
genom att observera samspelet mellan andra barn både språkliga och icke-språkliga 
sociala samtal. En av faktorerna som motiverar barn att bli accepterade i barngruppen är 
att utveckla de färdigheter som behövs för att bli godtagen i barngruppen (Kultti, 2012).  

Barns kunskaper i ett språk blir bättre endast om det finns tillräckligt med exponering 
av språket samt att det finns en motivation hos barnet för att lära sig det specifika 
språket (Cepik & Sarandi, 2012; Goodrich, Lonigan & Farver, 2013). Bjar och Liberg 
(2010) skriver att exponeringen av ett andra språk har betydelse för inlärningen. Dock 
påpekar författarna att även om det finns stor exponering av ett språk behöver det inte 
vara en garanti för att personen som skall lära sig språket gör det, personen måste också 
förstå det som sägs. Det kan underlätta för ett barn att lära sig ett nytt språk om barnet 
har ett gott ordförråd på sitt hemspråk, i och med att barnet redan känner till vissa ord 
och kan då tillämpa och härleda dem till det nya språket (Goodrich, Lonigan & Farver, 
2013). Även Aukrust (2009) anser att tvåspråkiga barn kan använda sitt hemspråk som 
ett hjälpmedel då barnet skall räkna ut betydelsen av ett nytt ord i det nya språket. Bjar 
och Liberg (2010) påpekar, även de, betydelsen av att barn har ett modersmål vid 
inlärning av ett andra språk. Då barn har ett modersmål kan de dra slutsatser om hur ett 
språk fungerar samt dra slutsatser om hur det andra språket är uppbyggt (a.a.). 
Författarna skriver även att barn lagrar den information som de får i olika situationer 
som de sedan kan plocka fram och använda vid nya situationer, på så vis kan barnen 
plocka fram ”gammal” kunskap och använda den till nya erfarenheter. 

Stimulerande och utmanande miljöer där barnen har möjlighet att i vardagen få använda 
språket är av stor vikt då det stödjer barns språkinlärning (Skolverket, 2013). För att 
detta skall ske på bästa sätt krävs att det är ett meningsfullt sammanhang (a.a.). Exempel 
på meningsfulla sammanhang är vardagssamtal som ges vid olika rutiner på förskolan, 
så som påklädning, lunch eller toalettbesök (Ladberg & Nyberg, 1996; Hagtvet, 2006; 
Skolverket, 2013). Kultti (2012) skriver att måltidsstunder erbjuder barn en möjlighet 
till social samvaro, att agera självständigt samt att samtala med varandra. Genom att 
samtala med varandra utvecklas ett nyanserat och rikt språk (a.a.). Bland annat i hallen 
utvecklas språket som används där, barnen blir hälsade välkomna, kläderna som barnen 
har på sig kommenteras, information tilldelas samt att pedagogerna småpratar med 
barnen (Sandvik & Spurkland, 2011). En annan specifik språksituation där olika 
språksammanhang utspelas är vid måltiden. Här påpekas vad som äts, vad som används 
för att kunna äta, exempelvis kniv och gaffel, tallrik och glas, samt olika händelser som 
sker påpekas, exempelvis om någon spiller på bordet (a.a.). 

Som framgår av litteraturen är lyssnandet och motivation faktorer som främjar inlärning 
av ett nytt språk. Genom att lyssna in språket och genom att andra upprepar och 
benämner vardagliga företeelser utvecklas språket. Något som också blir tydligt är att en 
positiv attityd och motivation till att lära sig ett språk, något som sker genom 
meningsfulla aktiviteter och att uppmärksamma barnens egna intressen. 
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2.3.4. Kamratskap 

Barns språkförståelse sker i större utsträckning i en interaktion där barnet är med en 
person jämfört med då barnet hamnar i en situation där det förekommer en större grupp 
(Aukrust, 2009). Sandvik och Spurkland (2011) menar även de att språket utvecklas i 
interaktion med andra, både genom andra barn och vuxna. Författarna påpekar att 
språket bearbetas av individen först efter social gemenskap där språket har använts som 
redskap för handling och tänkande. Hyltenstam och Lindberg (2004) skriver att barns 
språkutveckling lärs in snabbare i interaktion med andra barn eller med vuxna.  

För att ett barn skall kunna lära sig ett språk och utveckla sitt andra språk behövs 
kamrater, och då inte bara att vara på samma plats som kamraterna, utan att få vara med 
och lära sig gruppens språk (Ladberg & Nyberg, 1996). Ladberg (1999) menar att om 
barn bara har en enda nära kamrat så utvecklas språket mer och förhållandet till språket 
blir annat än om barnet inte har någon nära vän. Kultti (2012) påpekar att språklig och 
kommunikativ utveckling främjas genom vänskapsrelationer på förskolan. Barn kan 
flera gånger komma med förklaringar i olika leksituationer och på så vis få en högre 
kognitiv kompetens i det språk barnet inte har som modersmål, förutsatt att majoriteten 
av barnen talar det andra språket (a.a.).  

Alvestad (2009) påpekar att förskolor bör arbeta med att stärka barns identitet och bidra 
till att barnen känner sig delaktiga i sin kultur. Förskolorna bör även arbeta med att 
barnen kan utveckla sin förmåga att lyssna och berätta samt kunna uttrycka sina egna 
uppfattningar. Barnen skall även öva sin förmåga att arbeta i grupp och hantera 
konflikter. Dessa olika färdigheter kan bidra till ett rikt och nyanserat språk samt 
förmågan att kunna kommunicera och uttrycka sig genom bland annat lek, rörelse, 
musik och dans (a.a.). Gibbons (2006) skriver att barn behöver tillfällen att samspela 
med andra där det finns en varierad dialog. Samtidigt behöver också de vuxna 
uppmuntra barnen att tänka högt för att tillsammans kunna undersöka begrepp, reagera 
på andras tankar samt pröva sina idéer genom hypoteser, frågor och logiska slutsatser 
(Gibbons, 2006). Riddersporre och Persson (2010) anser att barn som har språkliga 
hinder sällan deltar i situationer som innehåller förhandlingar, då måste barnen istället 
hävda sin åsikt och vilja genom beteende eller med kroppsspråket. 

2.3.5. Lek 

Alvestad (2009) menar att lek är en viktig aktivitet för barn och att leken har stor 
betydelse för barns lärande och utveckling. Riddersporre och Persson (2010) skriver att 
det är i leken som barns språk upptäcks och utvecklas. I samspel med andra, till 
exempel i leken, utvecklas språkförmågan i och med att barn övar på att förstå andra 
samtidigt som de övar på att bli förstådd (a.a.).  

För att få tillgång till att vara med i en lek eller för att behålla sin plats i leken krävs 
oftast språklig kommunikation och förhandling (Skolverket, 2013). Språkliga 
kompetenser ökas då individer inkluderas i interaktion med andra, i kommunikation 
med andra samt i sociala processer och förhandlingar (Kultti, 2012). Språk utvecklas i 
meningsfulla sammanhang och inte enbart vid ordkunskap och grammatik, alltså 
isolerade färdigheter (Skolverket, 2012). Vidare behöver barn få flera tillfällen att 
kommunicera där det barnen säger har en mening, exempelvis genom att få uttrycka sin 
åsikt eller att någon annan har ett utbyte av det som barnet säger (Skolverket, 2012). 
Genom leken tränas kommunikation och delaktighet (Riddersporre & Persson, 2010). 
Språk och lek är beroende av varandra, i leken utvecklar barn sin språkförmåga och 
språkförmågan utvecklar i sin tur leken och samspelet mellan barn (a.a.).  Enligt 
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Corsaros teori utgår leken ifrån två olika mönster, den ena att komma in i en lek och den 
andra att också behålla den lek som finns (Skolverket, 2013). Då barn leker använder de 
sig av språket för att förmedla och förbereda leken vilket medför att språket blir mer 
varierat (Ladberg, 2011). Då barn exempelvis leker familjelekar använder barnen sig av 
olika kommunikativa resurser för att föra fram leken, bland annat genom att berätta hur 
barnen skall förhålla sig till varandra eller vad som kommer att hända i leken 
(Skolverket, 2013). Konishi (2007) skriver att inom leken är barn mer villiga att 
använda sig av verbala strategier för att känna samhörighet genom att exempelvis 
imitera och upprepa ord eller genom att meddela att barnet också är med i leken. Leken 
berikar barns språkutveckling genom ökat språkbruk. Författaren hävdar även att 
språkinlärningen utvecklas inom leken i och med att förhandlingar ständigt pågår samt 
att reda ut lämpliga beteenden och roller inom leken (a.a.). Då barn får leka ifred i 
tillräckligt små grupper stimuleras språket som uttrycksmedel och tankeverktyg 
(Ladberg, 2011). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att faktorer som påverkar inlärningen av ett andra 
språk är bland annat trygghet, storlek på barngrupp, utanförskap och kamratskap. Annat 
som även påverkar är interaktion med både barn och vuxna genom samtal och lek, 
motivation till att lära sig ett nytt språk samt en god grund i sitt hemspråk. 

2.4. Lust att lära ett nytt språk 
Intressanta aktiviteter underlättar språkinlärningen. Om barnet tycker om aktiviteten, 
känner glädje och lust har barnet lättare att lära sig språket som ingår i aktiviteten 
(Ladberg & Nyberg, 1996; Ladberg, 1999; Wagner, 2010).  Ladberg och Nyberg (1996) 
skriver även att då barnet får vara med i olika aktiviteter och samtala med både barn och 
vuxna medför det att språkinlärningen utvecklas. Sandvik och Spurkland (2011) påpekar 
att barn lär sig mest och bäst i sociala situationer och inte då barn och vuxna under en 
bestämd tid och under ett bestämt innehåll tränar språk specifikt. Författarna menar att 
barn lär sig mest då de är nyfikna på något och samlas runt något konkret, exempelvis 
under en utflykt, en lek eller genom att de småpratar med andra.  

Rutiner och situationer som är kända för barnen bidrar till att skapa mening och 
förståelse samtidigt som samtalet och dialogen som uppkommer under tiden bidrar till 
att barnen får samtala och lära sig hur språket ska användas (Hagtvet, 2004). Författaren 
beskriver bland annat lekar som tittut och samlingen på förskolan som exempel på vad 
som för barnen är igenkännbart och olika sätt att kommunicera och samspela på. 
Gibbons (2006) samt Sandvik och Spurkland (2011) skriver att genom att stötta får barn 
den specifika hjälp som behövs för att barnen skall få nya begrepp, färdigheter samt 
förståelse som de behöver i vissa situationer. Efter ett tag är det tänkt att barnen skall 
klara sig själva i de specifika situationerna (Gibbons, 2006).  

2.4.1. Språklekar 

Ladberg (2011) lyfter fram rytm, språkmelodi och rörelse som hjälpmedel i 
språkinlärningen. Genom rörelsen befäster barnet språket i kroppen (a.a.). Ramsor är en 
metod för att göra barn medvetna om rytm och ord (Konishi, 2007). Miller (1999) 
framhåller att för att utveckla språket bör barnen lyssna till bland annat vardagliga 
aktiviteter så som hälsningsfraser samt öva språket genom rim och ramsor. För att få in 
rörelse, rytm och språkmelodi kan sånger, fingerlekar, ramsor, rim och rörelsevisor 
medföra att barn lär sig språk lättare och snabbare (Ladberg, 2011; Wedin & Hedman, 
2013). 
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Ladberg och Nyberg (1996) skriver att språklekar där barnen tillsammans med 
pedagoger eller andra barn får hitta på nya ord samt vrida och vända på orden ökar 
också språkkänslan och att läsinlärningen i skolan kan underlättas. Språklekar ökar även 
den språkliga medvetenheten hos barn då barnen får en känsla för rytmen i språket samt 
hur ord sätts ihop till meningar (Ladberg, 2011). Författaren ger exempel på hur den 
språkliga medvetenheten kan övas genom att klappa ramsor eller rytmen i barnens 
namn. Då barn och pedagoger har roligt tillsammans i språklekar bekantar sig barnen 
med språket (a.a.). Kultti (2012) menar att under en sångstund kan de vuxna stötta barns 
språkutveckling genom att barnen får upprepa gester före och under sången samt genom 
att ställa frågor och att förklara ord. 

2.4.2. Samtala med barn – ger bidrag till kognitiv förmåga 

För att stimulera barns språkutveckling är det viktigt att det finns kognitivt utmanande 
samtal mellan barn och vuxen (Skolverket, 2013). Exempel på detta kan vara att den 
vuxne förklarar tydligt för barnen om något är oklart och tillsammans med den vuxne 
dela idéer och åsikter (a.a.). Enligt Vygotskij (1978) behöver det kognitiva samtalet 
ligga på en något över barnens egen nivå för språkutveckling för att vara tillräckligt 
utmanande, något som hör till den proximala utvecklingszonen. Med den proximala 
utvecklingszonen menas att ett barn kan utföra en viss uppgift med stöd av en vuxen för 
att senare klara samma uppgift på egen hand (a.a.). Detta skriver även Calderon (2004) 
som menar att förskollärare måste samtala med barnen på ett sätt som berikar deras 
språk, trots att barnen själva ännu inte har ord för att uttrycka sig. Sandvik och 
Spurkland (2011) påpekar även att för att utveckla barns språk bör de vuxna både lägga 
sig på en högre nivå samt ge barnen mer utmanande uppgifter. Hagtvet (2006) 
poängterar dock hur viktigt det är för vuxna att vara tydliga för att barnen ska kunna ta 
till sig det som förklaras och menar att det är viktigt att tydliggöra genom konkreta 
exempel. 

Ord behöver upprepas flera gånger för att barnen skall förstå och lära sig dem (Ladberg 
& Nyberg, 1996). Ladberg (2011) poängterar att rutiner och vardagsaktiviteter som 
återkommer ger barn ord och uttryck genom att pedagoger benämner det dagliga. 
Variationen däremot är inte viktig på samma sätt, dock behövs variation för att barnen 
skall utveckla ett rikt ordförråd och för att språkanvändningen skall bli mångsidig (a.a.). 
Hyltenstam och Lindberg (2004) påpekar också barnens behov av ett varierat och rikt 
ordförråd för att kunna förstå det som sägs till fullo samt att kunna uttrycka sina 
erfarenheter och kunskaper. För att utveckla språket behöver barnen få uppleva och 
delta i varierande situationer där språket används på olika sätt samt att de vuxna är 
uppmärksammade samtalspartners för att berika barnens ordförråd (Sandvik & 
Spurkland, 2011).  

Då pedagoger använder sig av spontana tillfällen krävs att samtalsparterna har både tillit 
och tålamod till varandra för att stimulera språkutvecklingen (Skolverket, 2013).  
Aukrust (2009) betonar att barns språk utvecklas mycket då de spenderar tid genom att 
prata med och lyssna på en vuxen. För att underlätta språkutvecklingen skall pedagoger 
samtala utifrån det som är här och nu för barnet och det barnet känner till och är konkret 
för barnet (Skolverket, 2013). Sedan kan barnet utmanas språkligt genom att berätta vad 
som har skett och vad som kommer att hända (a.a.).  

2.4.3. Berättelser  

Genom att berätta sagor för barn ges ett rikare språk till barnen, genom bland annat nya 
språkliga uttryckssätt och ord (Ladberg, 2011). Sandvik och Spurkland (2011) påpekar 
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att det länge talats om att det är viktigt att barn får höra sagor och berättelser, men 
författarna menar även att hur en bok läses har betydelse för utvecklingen av språk. 
Hyltenstam och Lindberg (2004) menar att mycket läsning som är omväxlande främjar 
barns ordförråd och därmed språkutvecklingen. Ladberg (2011) och Kultti (2012) 
skriver att då vuxna gör en berättelse mer till ett samtal genom att visa på bilder och 
ställa frågor, socialiseras barnen in i en viss läsvana. Hyltenstam och Lindberg (2004) 
anser att barn som har kravet på sig att delta som medberättare också får hjälp att ta 
ställning till händelser i berättelsen och kan koppla berättelsen till egna erfarenheter. 
Ladberg och Nyberg (1996) skriver även att barn behöver förstå och få förklaringar över 
vad som händer och sker, exempelvis att en sagas innehålls förklaras genom bilder eller 
föremål. Sagopåsar2 eller bilder kan hjälpa barnen att visualisera en berättelse för att 
hjälpa barn att bearbeta berättelsen och på så vis ge stöd åt barns språkutveckling 
(Sandvik & Spurkland, 2011; Skans, 2011; Wedin & Hedman, 2013). 

En bokläsningssituation är många gånger ett bra tillfälle till att arbeta med 
språkutvecklingen (Skolverket, 2013). Sandvik och Spurkland (2011) skriver att då 
pedagoger använder litteratur på ett varierat sätt, stärks barns språkutveckling i och med 
att pedagogerna kan tillgodose barns olika sätt att ta till sig språk. Genom 
bokläsningssituation, där en pedagog läser högt, utvecklas barns textförståelse, 
förmågan att uttrycka sig och inte minst ordförrådet (Skolverket, 2013). Wedin och 
Hedman (2013) påpekar att högläsning tillsammans med en stor barngrupp kan 
medverka till att inte alla barn förstår det som berättas. Däremot menar författarna att en 
genomgång efter berättelsen kan vara bra i och med att innehållet från berättelsen 
repeteras och barnen får möjlighet till att ställa frågor om sådant de inte förstått.  

Skans (2011) anser att vid sagoberättande är kommunikationen avgörande för att barn 
skall lära sig ett andra språk. Genom att pedagoger kopplar och förenar sagans berättelse 
till barnens vardag utvecklas barnets språk mer allsidigt (a.a.). Sandvik och Spurkland 
(2011) menar även att böcker och berättelser skapar innehåll och förutsättningar för att 
barn tillsammans skall kunna skapa lek och samtal, barnens rollfigurer hämtas från 
berättelser och sagor. För att barnens intresse och koncentration skall hållas uppe kan 
pedagoger använda sig av flanobilder, föremål eller ritade teckningar, också för att 
barnen lättare skall förstå innehållet (Ladberg, 2011).  

Som framgår i detta avsnitt blir det tydligt att stimulerande och intressanta aktiviteter är 
något som främjar inlärningen av ett språk, likaså samtal i vardagliga situationer där 
barn och vuxna inte enbart tränar språk under en viss övningsstund. Språklekar så som 
rim och ramsor är något som stimulerar språket. Rörelsesånger medför att språket 
befästs i kroppen och berättelser tillsammans med bilder skapar förståelse, främjar 
ordförråd samt bidrar till förmågan till att diskutera.  

 

 

 

 

                                                 
2En sagopåse är en påse som innehåller en berättelse och material till denna berättelse.  
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3. Metod 
Metoddelen inleds med varför intervju valdes i studien och följs av valet av 
undersökningspersoner, presentation av respondenterna och hur vi genomförde 
intervjuerna. Vi kommer även att under rubriken ta upp utgångspunkten för studien som 
är det sociokulturella perspektivet samt reliabilitet och validitet.  
 
3.1. Forskningsmetod 
Vi har valt att genomföra intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att kvalitativa 
intervjuer har som uppgift att försöka förstå respondenternas värld samt få en förståelse 
av respondenternas erfarenheter ur deras synvinkel. Med en kvalitativ intervju försöker 
forskaren få ett djupare svar av respondenterna, menar Carlsson (1991). Att vi valde 
intervju berodde på att det är möjligt att ställa ingående frågor, vilket enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) ger mer nyanserade och beskrivande svar på handlingar istället för 
respondenternas åsikter. Thomsson (2002) skriver att syftet med intervjustudier är att få 
så detaljerade beskrivningar av en företeelse som möjligt.  

Merriam (1994) skriver att frågor i en strukturerad intervju bestäms på förhand samt i 
vilken ordning frågorna kommer att komma. Gillham (2008) påpekar att vid en 
halvstrukturerad intervju finns det färdiga frågor och samma frågor ställs till alla 
respondenter. Därefter kan följdfrågor ställas för att täcka in likvärdiga svar från 
respondenterna eller om det spontant inte har uppkommit relevanta underrubriken 
(Gillham, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) skriver att vid 
halvstrukturerade intervjuer har intervjupersonen ett antal teman att följa men att 
respondenten formulerar sina svar fritt. Han understryker vidare att följdfrågor kan 
ställas, men endast om det knyter an till det respondenten redan har tagit upp. Vi valde 
att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att kunna få mer utvecklade svar. Vi hade 
ett antal intervjufrågor och till dessa fanns färdigkonstruerade följdfrågor där varje 
följdfråga knöt an till huvudfrågan, för att kunna få så uttömmande svar som möjligt. 
De färdigkonstruerade följdfrågorna hade vi skrivit utifall att vi behövde förtydliga 
frågorna för respondenterna. Genom återkoppling till respondentens svar, kan 
intervjupersonen önska att respondenten utvecklar sitt svar (Gillham, 2008). Genom 
våra följdfrågor kunde vi då återkoppla till respondenternas svar samt få mer 
utvecklande svar. Vi kunde även ställa frågor till pedagogerna då vi inte hade uppfattat 
svaret ordentligt eller om vi ville att pedagogerna skulle utveckla sina svar mer, även 
om vi inte hade med dessa frågor som följdfrågor i intervjuguiden.  

3.2. Val av undersökningspersoner 
Bryman (2013) skriver att det kan vara svårt att i början avgöra hur många respondenter 
som behövs för en intervju, men under studiens gång kan forskarna inse att de behöver 
intervjua fler personer för att få fram relevant information. Vårt val av 
undersökningspersoner grundade sig på vår uppfattning om på vilken förskola det fanns 
barn med annat modersmål än svenska. Thomsson (2002) skriver att mängden 
respondenter skiljer sig från gång till gång och vad det är som forskaren vill ha fram.  
Det är viktigt att ha tillräckligt många respondenter för att kunna dra slutsatser och att 
svaren liknar varandra oberoende om fler respondenter tillkommer (Gillham, 2008; 
Kvale & Brinkmann, 2009; Thomsson, 2002).  Om antalet respondenter är för stort blir 
det svårt att genomföra ingående tolkningar av respondenternas svar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Författarna påpekar att tid och resurs kan vara det som påverkar 
antalet respondenter i en undersökning. Vi valde ut fyra pedagoger som alla arbetar på 
var sin förskola för att få en inblick i olika förskolors arbete med barn med annat 
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modersmål än svenska. Till en början funderade vi på att ta kontakt med ytterligare en 
respondent att intervjua. Dock valde vi att inte genomföra ytterligare en intervju, då vi 
märkte att de hade liknande svar och vi ansåg att vi inte skulle få annan information av 
en extra respondent. Först intervjuade vi fyra respondenter, men när vi sedan lyssnade 
igenom en av de fyra intervjuerna märkte vi att en inspelning inte hade registrerats. 
Denna valde vi att ta bort och intervjua en ny respondent. Slutligen hade vi fyra skrivna 
intervjuer.  

Innan undersökningen påbörjas är det viktigt att forskaren får samtycke av 
undersökningspersonerna och att respondenterna när som helst skall kunna avbryta sin 
medverkan samt att själv kunna bestämma hur länge respondenten vill vara med 
(Vetenskapsrådet, 2011). De respondenter som vi använde oss av hade alla gett sitt 
samtycke till att vara med i undersökningen och i skrivande stund har ingen av 
respondenterna tagit tillbaka sin medverkan.  

3.3. Presentation av respondenterna 
Den första av respondenterana är barnträdgårdslärare, vilket är den finska 
motsvarigheten till förskollärare. Respondenten har även en utbildning som 
specialbarnträdgårdslärare. Den andra respondenten har en barnskötarutbildning. Den 
tredje respondenten är barnträdgårdslärare och är även föreståndare. Den fjärde 
respondenten är utbildad lärare men arbetar som barnträdgårdslärare.  

3.4. Genomförande 
För att kunna testa och göra ändringar i intervjufrågorna kan en förpilotstudie samt en 
pilotstudie genomföras (Gillham, 2008). Vid en förpilotstudie används ett par personer 
som kommenterar och ger feedback på frågorna samt att intervjupersonen kan observera 
hur respondenterna svarar på frågorna (a.a.). Vi valde att inte genomföra en pilotstudie 
innan själva intervjustudien började, detta på grund av att vi ansåg det vara onödigt då 
studien inte är så omfattande. Däremot förtydligade vi frågorna efter att ha diskuterat 
med vår handledare. 

Thomsson (2002) påpekar att dagen innan en intervju kan det vara bra att höra av sig till 
respondenterna för att försäkra sig om att de verkligen vill vara med i intervjun samt att 
intervjun kommer att bli av och att de inte har fått förhinder. Veckan innan intervjun 
skulle äga rum skickade vi ut ett missiv (se bilaga 1) till respondenterna där vi 
förklarade vad intervjun skulle handla om, att intervjun var frivillig och att de skulle 
vara anonyma samt att inspelningsmaterial skulle förekomma på intervjun. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att forskaren informerar de inblandade om deras 
deltagande i undersökningen. Respondenterna skall även informeras att det är frivilligt 
att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen (a.a.). Vi 
påminde även dem om vilken dag och tid som intervjun skulle äga rum. Ett par dagar 
innan intervjun skulle äga rum skickade vi även ut intervjufrågorna (se bilaga 2) till 
respondenterna. Frågorna handlande bland annat om hur pedagogerna arbetade med 
språkinlärning, när de arbetade med språk och om det fanns några specifika situationer 
då pedagogerna satt ner tillsammans med barnen och arbetade med språket. Andra 
frågor som vi hade var om de kunde ge exempel på språkstimulerande övningar, när den 
mesta språkinlärningen sker och om pedagogerna uppmärksammade barnens kulturella 
bakgrund. Varför vi valde att skicka ut frågorna innan var för att de i lugn och ro skulle 
kunna förbereda sig på frågorna för att kunna ge så ingående och beskrivande svar som 
möjligt.   
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Innan intervjun börjar bör respondenterna påminnas om att det är frivilligt att delta i 
intervjun, så att respondenterna har valet att inte vara med om de inte vill (Thomsson, 
2002). Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att innan intervjun påbörjas bör 
intervjupersonen berätta vad intervjun går ut på samt berättar om ljudupptagning. Innan 
intervjun började försäkrade vi oss om att respondenterna hade tagit del av missivbrevet 
samt intervjufrågorna. Några av respondenterna hade även skrivit och hade med sig 
stödord utgående från intervjufrågorna.   

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att informationen om respondenterna skall 
behandlas konfidentiellt, så att informationen inte kommer ut till obehöriga. Vi 
informerade respondenterna om att vår information kommer att användas av oss och 
sparas på Högskolan i Gävle under ett år för att sedan raderas, samt att endast vår 
handledare och examinator har rätt att ta del av materialet. Enligt Vetenskapsrådet 
(2011) skall det vara tydligt för deltagarna att det material som samlas in, inte kommer 
att användas av någon obehörig.  

För att registrera informationen från intervjun kan intervjupersonen använda sig av 
ljudinspelning, för att vara säker på att allt som sägs under intervjun kommer med till 
analysen (Merriam, 1994; Bryman, 2011). Dock gäller det för intervjupersonen att vara 
medveten om att tekniska problem kan uppstå samt att respondenten inte vill bli 
inspelad (Merriam, 1994; Thomsson, 2002). Endast om ljudupptagning inte kan ske 
rekommenderas anteckningar, dock skall intervjupersonen vara medveten om att 
information kan gå förlorad i och med att intervjupersonen sällan hinner skriva ner allt 
som sägs (Merriam, 1994; Bryman, 2011). Genom att föra anteckningar i samband med 
ljudupptagning kan intervjun gå långsammare eller snabbare (Merriam, 1994). Vi valde 
att använda oss av ljudupptagning efter att vi fått godkännande av alla respondenter. 
Detta för att försäkra oss om att få med all information och kunna föra en dialog med 
respondenterna. En av våra intervjuer spelades inte in, vilket medförde att vi försäkrade 
oss noga vid de övriga intervjuerna att all information som sades verkligen spelades in. 
Vi valde att inte genomföra någon observation av respondenterna i samband med 
intervjuerna främst för att vi ville få pedagogernas perspektiv på hur de arbetar.  

Bryman (2011) skriver att intervjun bör genomföras i en miljö som är lugn och där 
intervjun kan pågå ostört. Bryman och Carlsson (1991) påpekar också att respondenten 
skall känna sig lugn i att ingen kan höra det respondenten säger. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Detta för att underlätta för 
respondenterna så att de inte skulle behöva ta sig någonstans under arbetstid. Vi satt i ett 
enskilt rum, för att inte bli störda av andra arbetskollegor eller barn. Genom att lyssna 
uppmärksammat, visa förståelse, respekt och intresse samt att vara tydlig med vad 
intervjupersonen vill ha ut av respondenten skapas en god kontakt med respondenten 
(Kvale & Brinkmann, 2009). I och med att vi använde oss av ljudupptagning medförde 
det att vi kunde lyssna mer uppmärksamt på det respondenterna svarade samt att vi 
kunde ställa följdfrågor eller be dem att utveckla sina svar. Vi antar att det skapade en 
god kontakt med respondenterna.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en avslutning på intervjuer kan vara att 
sammanfatta några av de lärdomar som uppkommit under intervjun samt att 
respondenten då kan komma med synpunkter på det som sagts. Författarna menar också 
att intervjuaren som avslutning kan säga att denne inte har något mer att fråga men om 
respondenten har något annat denne vill lägga till eller lyfta. Efter intervjun ställde vi en 
extra fråga, som inte fanns med på intervjufrågorna, om respondenterna hade något 
annat de ville tillägga eller ansåg att var viktigt att ta upp. Gillham (2009) menar att 
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sammanfattningar och återspeglingar uppmuntrar till ytterligare information, fokus 
läggs på det som behöver mer information och bygger vidare på det som respondenten 
berättar samt att återspeglingar även kan styra respondenten mot en viss riktning. 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla respondenters personuppgifter skall förvaras 
så att ingen obehörig har tillgång till informationen samt att det insamlade materialet 
endast kommer att förekomma i den specifika undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). 
Detta har vi uppfyllt genom att inte ta upp några personuppgifter. De eventuella namn 
som kan förekomma på ljudinspelningarna har inte obehöriga tillgång till. I arbetet skall 
inte identifikation av respondenterna kunna genomföras (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 
har vi tagit i beaktande i och med att vi inte har några namn, varken riktiga eller fiktiva, 
i vårt examensarbete. Vi har också valt att inte specifikt berätta vilken av 
respondenterna som påpekar vad i resultatet samt att vårt material endast kommer att 
användas i vårt examensarbete.  

3.5. Utgångspunkt för analys 
Förskolan kan vara en arena som används för språkliga socialisationer, vilket ökar barns 
språkutveckling (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Författarna menar att barns språkliga 
socialisation kommer från en sociokulturell variation. Vi har valt att använda oss av 
sociokulturellt perspektiv i vår analys då det sociokulturella perspektivet belyser hur 
individen lär sig i förhållande till andra människor. Som framkommer i litteraturen i 
bakgrunden utvecklas språket bland annat genom kommunikation och samspel med 
andra människor, vilket det sociokulturella perspektivet tar fasta på. 

3.5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Vygotskij (1978) sker barns utveckling i kontext med andra människor. Barns 
kulturella utveckling sker socialt och individuellt, i samspel med andra människor. 
Vygotskij påpekar också en personlig utveckling hos individen, men även denna sker i 
relation till den kontext individen befinner sig i (a.a.). Kultti (2012) skriver att 
förutsättningen i det sociokulturella perspektivet handlar om att en individ ses som en 
social och kulturell person samt att undersöka lärandet och utvecklingen av hur 
individer tillägnar sig förmågor och kunskaper. Lindgren och Modin (2012) skriver med 
hänvisning till Vygotskij att det sociala samspelet är avgörande för barns inlärning av 
begrepp och ord. Inom det sociokulturella synsättet ses lärande som ett redskap för 
språket samt att det sociokulturella synsättet även ser språket som ett hjälpmedel för 
lärandet (Skolverket, 2013).  

Säljö (2000) påpekar att människan är en kulturvarelse som samspelar och tänker 
gemensamt med andra människor i de dagliga aktiviteterna. Med kultur menas 
lärdomar, värderingar och åsikter som människan tillhandahåller genom interaktion med 
andra. Författaren fortsätter att beskriva att en utgångspunkt i lärandet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är att se på hur grupper och individer använder och tillskriver 
sig fysiska, språkliga och intellektuella resurser för att förstå sin omvärld och kunna 
agera utifrån det. Människan har ett par olika mentala och fysiska resurser att använda 
till lärandet (a.a.). Säljö och Skans (2011) menar att kunskap och färdigheter byggs upp 
genom interaktion mellan individer, bland annat i barns lek eller annat samspel med 
andra individer. Säljö (2000) skriver att genom språket kan människan dela erfarenheter 
med varandra, språket lagrar kunskap och förståelser samt kommunicerar kunskapen 
med andra. Språket utvecklas i och med att människan är intresserad av att 
kommunicera med andra. Ett barn behöver språkliga resurser för att kunna skapa 
kontakt med omgivningen och när barnet lär sig ett språk blir språket en resurs för 
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barnet att kunna delta i interaktioner med andra. Författaren påpekar att kunskap är 
något som människan använder dagligen i sitt handlande i form av att lösa problem, 
kommunicera samt hantera praktiska situationer. Genom tidigare erfarenheter blir 
kunskap något som individen kan tillägna sig för att lösa problem. Lärande är att besitta 
information, ha förståelse och färdighet samt att kunna avgöra vilken information eller 
färdighet som är den mest relevanta att använda sig av i en given situation (a.a.).  

Skans (2011) och Tellgren (2004) menar att genom språk upplever individer världen. 
Med det menar Tellgren (2004) att deltagare formar sammanhanget på samma sätt som 
sammanhanget formar deltagarnas uppförande. Olika processer i kommunikation är 
viktiga för att individer skall lära sig samt att kunna utveckla ett lärande (Skans, 2011). 
Författaren påpekar att kommunikation är viktigt för ett barns språkinlärning.  

Barns kompetens vid olika tillfällen påverkas i hög grad av det sociokulturella 
sammanhang och miljö i vilka barnet befinner sig i (Turnbull, Anthony, Justice & 
Bowles, 2009). Författarna skriver även att barns utveckling inte kan studeras utan att ta 
det sociokulturella sammanhanget i beaktande. Exempel på sådana 
sammanhang/kontexter är möten mellan barn och pedagog, barn och familj/övrig 
barngrupp samt äldre barns större sociala möten med sin omgivning (a.a.).  

3.6. Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet och avser om resultatet skulle bli 
det samma om det var andra forskare som utförde undersökningen med andra 
respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna kan även förändra sina 
svar beroende på vem som ställer intervjufrågorna (a.a.). Vi genomförde våra intervjuer 
var för sig, alltså delade vi upp respondenterna mellan oss och hade enskilda intervjuer. 
Om andra forskare genomför en liknande studie, kan de få liknande svar som vi fått. 
Kvale och Brinkmann skriver att reliabiliteten påverkas av hur intervjufrågorna är 
formulerade, om frågorna är ledande eller inte. Vi använde oss av en intervjuguide och 
följde frågorna, vissa av frågorna kan vara varit ledade i och med att vi frågade efter 
exempel på språkstimulerande stunder. I och med att vi även hade läst in oss på den 
litteratur som vi hade i bakgrunden, kan följdfrågorna blivit ledande.  

Thomsson (2002) skriver att validitet handlar om att kunskapen är hållbar och 
välgrundad. Validitet menas riktigheten och giltigheten i undersökningen, om 
undersökningen undersöker det den är ämnad att göra (Kvale & Brinkmann, 2009). För 
att öka validiteten skickade vi våra frågor till vår handledare för granskning. Vi fick 
tillbaka frågorna med ett par ändringar som vi gjorde. Genom att ifrågasätta, kontrollera 
och tolka de resultat som framkommer i en undersökning ökar validiteten (Thomsson, 
2002). Att arbeta med validering är då en intervjuare är kritisk mot sina egna analyser 
genom att ifrågasätta vad som skall undersökas och varför, innan intervjuaren frågar sig 
hur denne skall gå tillväga (a.a.). Thomsson (2002) menar att genom att välja frågor och 
intervjumetod som medför att det som skall undersökas verkligen undersöks blir studien 
mer valid. När vi utformade intervjufrågorna utgick vi från den litteratur vi hade läst in 
oss på och hade på så vis belägg i litteraturen för de frågor vi ställde. Enligt Kvale 
(1989) och Thomsson (2002) innebär valid forskning att den ska hålla för att granska 
trovärdigheten på den empiriska kunskap som framkommit genom forskning, ifrågasätta 
vad som undersöks och varför samt kunna härleda undersökningen till tidigare 
forskning. Våra intervjufrågor är kopplade till vårt syfte med studien. Detta medför att 
frågorna undersöker det vår studie är ämnad att undersöka. Intervjuerna spelades in för 
att vi inte skulle missa något som sades under intervjun, vilket vi anser att det skulle 
göra om vi valde att anteckna svaren istället för att spela in intervjun. 
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4. Resultat och Analys 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de svar pedagogerna gett om hur de arbetar 
med att utveckla det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. Vi har 
valt att inte skriva ut fingerade namn på respondenterna, detta för att vi anser att det inte 
är relevant att veta vem som säger vad. Vi har varit noga med att alla respondenter har 
blivit citerade. Efter analysen fick vi fram följande områden: 

� Språkstimulerande stunder 
� Lek 
� Rim, ramsor, spel och sånger 
� Berättande  
� Bilder 
� Kategorier 
� Tysta och verbala barn 
� Trygghet  

 

4.1. Språkstimulerande stunder 
En av respondenterna arbetade både enskilt samt i grupp med barnen för att stimulera 
svenskan. Ibland arbetade även respondenten med barnen två och två. En annan 
respondent arbetade till en början enskilt med barnen, dock blev det tillslut så att 
respondenten arbetade med alla barn tillsammans. Aukrust (2009) påpekar att 
språkförståelsen stimuleras mer om barn interagera i en mindre grupp, jämfört med om 
barnen är i en situation där det förekommer många barn.  

Det gynnar barnen att arbeta i mindre grupper, ansåg en av respondenterna. Detta för att 
barnen lär sig svenska snabbare och vågar uttrycka sig om de får vara i mindre grupper 
där det är mer lugn och ro i och med att det är mycket som skall tas in. Flera forskare 
anser även de att mindre grupper främjar inlärningen av ett nytt språk, vilket även 
respondenterna påpekade (Dahlberg, Moss & Pence, 2013; Fridlund, 2011; Ladberg & 
Nyberg, 1996). Även en annan respondent påpekade vikten av att barnen skulle få vara i 
mindre grupper. Bjar och Liberg (2010) påpekar också de, vikten av att umgås med 
andra barn, då barn lär sig att språka genom socialt samspel.  

/.../ det är jättebra, att man får sitta i mindre grupper, att då vågar man få 
fram något och vågar titta och då blir det skojigare /.../. 

En respondent menade att språket stimuleras i de vardagliga samtalen och 
diskussionerna samt genom att lyssna på både vuxna och kanske framförallt andra barn, 
vilket stöds av Goodrich, Lonigan och Farver (2013) samt Cepik och Sarandi (2012). 
Även Bjar och Liberg (2010) menar att barns språk stimuleras då tillräcklig exponering 
av språket finns. Respondenten påpekar att samspelet mellan barnen är viktigt eftersom 
de är mer på samma nivå och kan leka på lika villkor. Säljö (2000) påpekar att då 
människan är intresserad av att kommunicera och dela erfarenheter med varandra 
utvecklas språket. Språk utvecklas genom kommunikation tillsammans med andra, då 
barn behöver förmedla något, uttrycka sina upplevelser samt har ett behov av att förstå 
(Ladberg & Nyberg, 1996; Skolverket, 2001), vilket är i enlighet med respondenternas 
svar.  
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4.1.1. Specifika övningsstunder 

En respondent menade att språket stimuleras hela tiden och att språket genomsyrar hela 
dagen men att de på förskolan även arbetar under specifika träningsstunder, antingen 
enskilt eller i grupp beroende på vad som är planerat för dagen. Samma respondent 
påpekade att det är viktigt med organiserade träningsstunder i kombination med den 
språkstimulering som sker under dagen. I likhet med vad respondenten svarade, menar 
även Sandvik och Spurkland (2011) samt Hyltenstam och Lindberg (2004) att språket 
utvecklas då barn får interagera med andra, det spelar ingen roll om det är andra barn 
eller en vuxen. Även Aukrust (2009) skriver att barn lär sig ett språk i situationer där de 
får möjlighet att interagera och delta. En annan respondent berättade att de tidigare haft 
specifika träningsstunder för barnen, vilka hade planerats i samråd med 
specialbarnträdgårdsläraren i kommunen för att skapa en god grund. Respondenten 
påpekade att numera fokuserade de på att benämna vardagen och att prata och diskutera 
vid olika situationer på förskolan så som vid maten, samlingen och lässtunder vilket är i 
enlighet med vad Hagtvet (2006), Kultti (2012) samt Ladberg och Nyberg (1996) 
skriver om vardagssamtal. Att samtala kring det som är här och nu för barnet och att ge 
barn ord på sådant som händer i vardagen är positivt för barns språkutveckling (Ladberg 
& Nyberg, 1996; Ladberg, 2011; Skolverket, 2013). En tredje respondent berättade att 
vid maten sitter en vuxen med i varje bord och poängterade att det är viktigt att hela 
tiden tänka på att benämna det som finns på matbordet och att vara tydlig. En specifik 
språkstimulerande situation kan till exempel vara vid måltider där pedagogen kan 
påpeka vad som äts, vad som finns på bordet eller händelser som uppstår under 
måltidens gång (Sandvik & Spurkland, 2011). En fjärde respondent menade även att 
denna deltog i barnens lek, då exempelvis träningsrummet var upptaget, för att ha 
språkstimulering direkt i leken.  

4.2. Lek  
En av respondenterna påpekade att den största språkinlärningen sker under samling och 
lek. Genom lek och samspel med andra barn och individer byggs kunskap och 
färdigheter upp (Skans, 2011; Säljö, 2000). Respondenten menade att då barn får sitta 
och leka och ta det lugnt samt att titta på hur andra barn pratar och vad barnen säger för 
att sedan öva för sig själv. Säljö (2000) framhåller att lärande har skett då en individ kan 
i en viss situation avgöra vilken information eller färdighet som individen skall använda 
sig av, med hjälp av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Respondenten påpekade 
även att när barnen sedan kommer hem så sätter sig den kunskap de fått under dagen på 
förskolan och när barnen då leker med sina egna leksaker och försöker säga sådant som 
barnet har hört under dagen. Enligt Kultti (2012) utvecklas lärandet genom att barn 
tillägnar sig förmågor och kunskaper som finns runt dem och på så vis ses barnet som 
en social och kulturell person.  

I barnens fria lek deltar flera pedagoger genom att stödja och handleda barnen i deras 
lek, menade en av respondenterna. Respondenten påpekade att det beror på hur mycket 
svenska barnen kan, hur mycket pedagogerna behöver vara med och stödja barnen i den 
fria leken. Även Gibbons (2006) samt Sandvik och Spurkland (2011) anser att genom 
att stötta barnen får de hjälp att förstå och klara sig i specifika situationer. Respondenten 
menade att dennes kollegor arbetade med att få lugn och ro i den fria leken så att barnen 
inte skall bli avbrutna i sin lek. Detta betonar även Ladberg (2011)  som menar att 
språket stimuleras om barnen får leka ifred i små grupper. Något som respondenten även 
påpekade var att de arbetade med material och leksaker som skall vara lockande och 
inspirerande för barnen. Flera författare (Ladberg & Nyberg, 1996; Ladberg, 1999; 
Wagner, 2010) menar att intressanta aktiviteter och att barnen känner lust och glädje 
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stimulerar inlärning av ett nytt språk. Respondenten menade att det är viktigt för 
inlärningen att barnen får lust att lära sig språket, vilket även är i enlighet med Sandvik 
och Spurkland (2011) som anser att barn lär sig som mest då de är nyfikna på någonting. 

Språk utvecklas i meningsfulla sammanhang samt i interaktion och kommunikation med 
andra barn (Kultti, 2012; Skolverket, 2012; Skolverket, 2013). En respondent påpekade 
att det som pedagogerna ser i den fria leken är det som tagits upp i samlingen. Många 
gånger är det samlingsmaterialet som kommer upp i den fria leken, vilket medför att 
barnen kan visa på vad de förstått från samlingen, något som pedagogerna kanske inte 
kunnat förutse eller trott innan. I och med att barn lär sig hur de skall delta i ett samtal, 
lyssna på andra samt göra sig förstådda, utvecklas kommunikativ kompetens (Sandvik 
& Spurkland, 2011). De vuxna bör uppmuntra barnen att uttrycka sina egna åsikter, sätta 
sig in i andras situationer, våga fråga och berätta samt lyssna och dra logiska slutsatser 
(Alvestad, 2009; Gibbons, 2006; Riddersporre & Persson, 2010). Detta menade även 
ytterligare en av respondenterna genom att påpeka hur viktig leken är för barns språk.  

Allt går ju ut att lära sig genom att leka/.../och det gäller att uppmuntra och 
utmana att använda det svenska språket så mycket som möjligt, både vid 
samtal och lek. 

En annan respondent ansåg att då barn leker i en avslappnad miljö blir inlärningen av 
språk lättare, då barnen kan känna sig trygga och vågar ta steg till att pröva och inte är 
rädd för att misslyckas. En av respondenterna påpekade att språkinlärning sker mest i 
samspel med både andra barn och vuxna. Lindgren och Modin (2012) påpekar att barns 
inlärning av begrepp och ord skall utvecklas är det sociala samspelet avgörande. 
Respondenten menade även att det är viktigt hur de vuxna förhåller sig till barnen, att de 
vuxna är goda förebilder för att barnet då skall vilja ta till sig svenskan och även att 
olika miljöer som barnen vistas i stimulerar språkinlärningen. Då barn får använda 
språket i stimulerande och utmanande miljöer stöds barns inlärning av ett nytt språk 
(Skolverket, 2013). Bjar och Liberg (2010) menar att då barn lär sig nya ord, att 
kommunicera samt då barn förändrar och ombildar sin tidigare kunskap utvecklas 
språket. Respondenten påpekade detta i följande citat. 

Att barnet får erfarenhet om sin omgivning och det som händer runt 
omkring, men främst i leken. Det är där man ser först att det börjar 
komma. Barn uttrycker sin lättare med andra barn än med vuxna. 

En respondent menade att barn ofta förstår varandra trots att de inte alltid talar samma 
språk och att barn i samspelet med varandra och ur leken rätt snabbt börjar lära sig det 
andra språket. Kultti (2012), Ladberg och Nyberg (1996) samt Ladberg (1999) menar att 
då barn har vänner att leka med utvecklas språket och att det är mer motiverande att lära 
sig ett språk om barnen har någon nära vän att leka och prata med. Då barn lär sig ett 
språk, blir språket en resurs för att kunna interagera med andra barn (Säljö, 2000).  

4.3. Rim, ramsor, spel och sånger 
En av respondenterna påpekade att de arbetar med rim och ramsor samt sånger genom 
det språkliga materialet. Respondenten menade även att kollegorna arbetade i den 
dagliga verksamheten, i och med att där kan pedagogerna arbeta med sagor, rim och 
ramsor. Det samma menar även Ladberg (2011), Miller (1999)  samt Wedin och 
Hedman (2013), att genom olika ramsor, rim, sånger, rörelsevisor samt att bryta ner ord 
till stavelser, är det lättare och går även snabbare för att lära sig ett nytt språk. 
Respondenten påpekade även att det inte endast är i den planerade verksamheten som 
språkstimulering förekommer, utan att det är i hela den dagliga verksamheten. Miller 
(1999) framhåller att språkstimulering behövs i de vardagliga situationerna, så som att 
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lyssna till och öva hälsningsfraser. Respondenten menade att de arbetar med rim och 
ramsor både under specifika språkträningsstunder samt i den dagliga verksamheten ute 
på avdelningarna. Respondenten menade att genom rim och ramsor övas det in bland 
annat ord, räkneord, kategorier och begrepp. Genom att använda sig av rim- och 
ramspåsar samt olika rim- och ramslådor gör pedagogerna språkstimuleringen mer 
spännande och lockande.  

Sen är det väldigt viktigt att man tar en del rim och ramsor och sånger 
igen, om och om igen, så att barnen verkligen lär sig, att det inte alltid är 
nytt. Då sätter det sig bättre på minnet också. 

Även en andra respondent använde sig av rim och hade märkt att ett barn rimmade när 
barnet lekte för sig själv samt att föräldrarna hade sagt att barnet rimmade mycket 
hemma. Då märkte även respondenten att barnet verkade tycka att det var kul att rimma 
och respondenten menade att det var viktigt att barnen skulle tycka att det de gjorde 
tillsammans skulle vara roligt och spännande. Respondenten menade även att genom att 
arbeta med språklekar och spel så som Kims lek, lotto, memory och matematikspel övas 
olika begrepp in. Minnet är en viktig grund för att lära sig ett språk, barn lägger ord och 
språk på minnet innan de förstår vad som egentligen menas, barn kopplar det sedan 
orden samman med det som händer i vardagen (Hagtvet, 2006; Ladberg, 2011). 
Respondenten påpekade även att denna använde sig av spel. Ibland kunde även 
respondenten ändra om de olika spelen, i exempelvis memory kunde pedagogen ha en 
bild på en boll och säga ”jag har en boll, vad har du?” och så skulle barnet få berätta vad 
barnet har. Respondenten menade att genom att ändra på leken och diskutera 
tillsammans med barnen om olika föremåls kännetecken utvecklas språket. Ladberg och 
Nyberg (1996) samt Ladberg (2011) framhåller även språklekar där barn och pedagoger 
tillsammans kan hitta på och ändra på ord som på så vis ökar språkkänslan hos barn.  

En av respondenterna berättade att genom att ha en hemlig påse med ett visst innehåll 
kunde passa som språkinlärning i och med att innehållet i påsen kunde vara vardagliga 
saker som används, exempelvis bestick, tallrik, glas, docka, socka, vante eller boll. Först 
gick barnen och pedagogen igenom vad som fanns i påsen och sen upprepade de. 
Respondenten försökte att alltid använda saker som de antingen specifikt använde på 
avdelningen eller sådant som var mer vardagligt och som barnen behövde lära sig. 
Respondenten menade att det var viktigt att upprepa och repetera samt att visa på vad 
det är som pedagogen vill att barnet skall lära sig, vilket är i enlighet med vad Ladberg 
och Nyberg (1996) skriver om att ord behöver upprepas för att barn ska förstå dem. 
Respondenten menade att det är viktigt att vara tydlig, exempelvis om en pedagog 
spelar spel med färgtärning tillsammans med ett barn skall pedagogen visa på tärningen 
vilken färg det är och vad färgen heter. Även Hagtvet (2006) påpekar hur viktigt det är 
att som vuxen vara tydlig för att hjälpa barnen att ta till sig det som förklaras och att 
gärna använda sig av konkreta exempel.  

Även en tredje respondent menade att de arbetade mycket med rim och ramsor och 
påpekade att också musik och rytmik är positivt för att främja språket. Ladberg (2011) 
lyfter upp rytm och rörelser som ett redskap till att öka inlärningen av språk. Konishi 
(2007) pekar även på att använda ramsor och rytm som en strategi till att få barn 
medvetna om ord och rytmen i orden. Även Kultti (2012) och Ladberg (2011) påpekar 
att sångstunden utvecklar språket, i och med att gester upprepas och rörelsen befästs i 
kroppen. Respondenten förklarade att rörelsesånger är stimulerande för förståelsen av 
sångerna, eftersom det hjälper barnen att koppla ihop ord och rörelse vilket 
respondenten menade ger orden mening och sammanhang som påpekas i följande citat. 

Allt från Imse Vimse, till Ekorrn satt och du vet de här lätta att visa. 
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En fjärde respondent berättade att rim, ramsor och sånger är stimulerande för barn som 
ska lära sig ett nytt språk. Respondenten påpekade att det är viktigt att vara lyhörd för 
barnens intressen, och berättade att de barn som respondenten arbetat med nyligen inte 
varit särskilt intresserade av sånger och att sjunga varför de hade arbetat med andra 
saker istället. Om barnen inte är motiverade tar de inte in ny information på samma sätt 
som om de är motiverade. Ju mer motiverade barnen är för de olika aktiviteterna och ju 
intressantare aktiviteter barnen utför, desto lättare har barnen att lära sig ett nytt språk 
(Abrahamsson, 2009; Skolverket, 2013). Istället hade respondenten arbetat mycket med 
memory i olika varianter, till exempel klädmemory. Enligt Hyltenstam och Lindberg 
(2004), Ladberg (2011) samt Sandvik och Spurkland (2011) är variation viktigt för att 
barnen ska få ett stort ordförråd och kunna använda språket i många olika situationer. 
Respondenten påpekade att genom spel som memory kommer vardagliga ord in, 
upprepning sker och spelet ger upphov till att prata och diskutera kring bilderna. 
Respondenternas svar är i enlighet med Salameh (2005) och Kultti (2012) som påpekar 
att genom att bryta ner språket och använda sig av upprepning har barn lättare att vara 
med i samtal och utveckla språket.  

4.4. Berättande 
En av respondenterna läste böcker där det fanns begrepp och prepositioner i, exempelvis 
stor-liten, lång-kort, ute-inne, på-under, bakom-framför och så vidare. Då barn får 
berättelser upplästa för sig ges barnen ett rikare språk där bland annat uttryckssättet och 
ordförrådet stärks (Ladberg, 2011). Respondenten läste även böcker där det fanns 
mycket bilder som inspirerade och som barnen kunde titta på. Genom att hålla barnens 
intresse och koncentrationen uppe kan bilder vara ett hjälpmedel samt blir innehållet 
lättare att förstå (Ladberg, 2011; Sandvik & Spurkland, 2011). Respondenten menade 
även att det är viktigt att vara tydlig och konkret, vilket respondenten menade att 
pedagoger blir när de använder bilder samt sätter ord på det barnen och pedagogerna gör 
tillsammans men också det barnen gör tillsammans med andra barn. Respondenten 
påpekade även att det är viktigt att tänka på hur pedagoger uttrycker sig. Abrahamsson 
(2009), Salameh (2005) samt Hyltenstam och Lindberg (2004) påpekar att genom att 
vara tydlig och förklara för barnen, har de större chans att lära sig ett språk, vilket är i 
enlighet med vad respondenten svarade i intervjun. Respondenten uttryckte sig enligt 
följande: 

Det är viktigt att inte bara tänka på språket just i den planerade 
verksamheten så som samling, utan det kommer vid matsituation, på toan, 
där finns det mycket dialog och kommunikation, att benämna hela tiden. 

En av respondenterna påpekade att de arbetade mycket med berättelser och sagor där de 
hade kopierat vissa bilder från sagorna. Två av respondenterna menade även att 
flanosagor är bra att använda i och med att där kommer bilderna fram. Genom att skapa 
berättelser som ett samtal mellan barn och vuxna och samtidigt visa bilder och ställa 
frågor till barnen socialiseras barnen in i en läsvana (Ladberg, 2011; Kultti, 2012). När 
en av respondenterna och dennes kollegor hade berättat sagorna och berättelser och 
visat bilderna för barnen, fick barnen sedan återberätta sagan med bilderna. Då barn får 
återberätta och berättelsen repeteras blir barn medberättare och kan då få hjälp med att 
ta ställning till berättelsen samt att barnen får ställa frågor om de inte förstått innehållet 
(Hyltenstam & Lindberg, 2004; Wedin & Hedman, 2011). Respondenten menade att det 
blir mer lättförståeligt med bilderna samt att genom att få återberätta, kan pedagogerna 
se om barnen förstått berättelsen. Ladberg och Nyberg (1996) samt Wedin och Hedman 
(2013) påpekar även de att flanobilder skapar större förståelse och hjälper barnen att 
visualisera och bearbeta berättelsen.   
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Till exempelvis Lilla Anna har ju jättemycket prepositioner i sig, så då kan 
det vara en liten bild där. Vad heter det där? Var är bollen? På hyllan. 

Respondenten ovan menade att genom sagor upprepas mycket och barnen får öva bland 
annat på ord, färger och former samt ordningsföljd. Genom att använda sig av 
berättelser på ett varierat sätt, stärks barns språkutveckling i och med att pedagogerna 
kan tillgodose barnens olika sätta att ta till sig språk (Sandvik & Spurkland, 2011; 
Skolverket, 2012). Respondenten påpekade även att olika sekvenskort kan användas för 
att öva olika begrepp, exempelvis ”först, sedan, sist”. För att göra språkstimuleringen 
mer intressant används språkpåsar.  

Men sen är det ju viktigt att framförallt ha roligt, att det lockar, att barnen 
vill höra det igen.  

En respondent berättade att de läser mycket på förskolan och att detta har visat sig vara 
positivt för de barn som har annat modersmål än svenska. Läsning som är omväxlande 
främjar barns ordförråd och språkutveckling samt barnens förmåga till att uttrycka sig 
(Hyltenstam & Lindberg, 2004; Skolverket, 2013). Även Sandvik och Spurkland (2011) 
anser att genom att läsa högt och samtala med barn anpassar de vuxna sitt språk till 
barnens nivå. Respondenten menade att barnen kopplar ord med bilder, och påvisar det 
med följande citat: 

Det har jag märkt att vi har barn som, vi läser ju för barnen, vi läser inför 
hela gruppen, vi läser i mindre grupper och vi har helt fantastiska barn 
som läser själva. De kan inte läsa men de tittar på bilderna och berättar. 

4.5. Bilder 
Tre av respondenterna påpekade att de arbetar mycket med bilder. Respondenterna 
påpekade att de använder bilder bland annat för att visa hur dagen på förskolan kommer 
att se ut, bland annat för att få in förskolerutinerna, så som påklädning, toalettbesök, när 
de skall gå till skogen och hur de gör vid matbordet.  

En respondent berättade att de arbetade mycket med bilder för att stimulera språket och 
göra kommunikationen enklare. Genom att visualisera vardagen i bilder erbjuder 
förskolan ett stöd för både barn och även de vuxna som behöver det. Även Wedin och 
Hedman (2013) anser att visualisering av bilder hjälper barnen att förstå. Ett exempel 
var bilder på klädesplagg samt maten som serveras på förskolan samt vad som serveras 
till – mjölkglas, vattenkanna, salladsbuffé. Respondenten menade att en stor del av det 
språkmaterial som de arbetar med är bilder och böcker som de samtalar kring med 
utgångspunkt i vad bilderna berättar. En populär figur berättade respondenten var 
Mumin och i de böckerna kommer både antal, färger, motsatser och begrepp upp som 
tydliggörs av bilderna. Respondenten påpekade att det är viktigt med tydliga bilder så 
att barnen ser vad bilderna föreställer.  

Jag tycker det är viktigt att bilderna är tydliga, att det inte är alltför mycket 
som händer /.../och ingenting som distraherar och stör. 

En av respondenterna använde sig även av humörbilder, så som hungrig, mätt, kall, 
varm, trött, arg, glad med flera. Detta för att barnen som inte hade språket skulle kunna 
visa med bilderna hur barnen kände sig.  

En av respondenterna påpekade att det är svårt att känna sig delaktig i samlingar om den 
språkliga förståelsen inte finns. Enligt Ladberg och Nyberg (1996) försämras 
språkinlärningen i aktiviteter som samlingar i stor grupp då alla inte kommer till tals 
eller förstår innehållet i samlingen, vilket medför att språket går dem förbi. 
Respondenten förklarade att de på förskolan därför hade fotograferat alla olika 
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aktiviteter som fanns att göra, för att kunna använda dessa bilder i slutet av samlingen 
då de frågade barnen vad de ville göra. Respondenten menade att då blev villkoren lika 
för alla barnen då de skulle välja aktivitet eftersom barnen kunde peka på bilderna om 
de inte kunde uttrycka sig med ord.  

En av respondenterna berättade att de på förskolan arbetade ofta med kategorier. 
Respondenten påpekade att det är viktigt för att barnen lär sig att saker kan se olika ut, 
trots att det heter lika. Exempel på kategorier som respondenten arbetade med är hus, 
kläder, färger och djur. Respondenten påpekade även att de arbetar med att visa på olika 
föremål som används i vardagen, exempelvis hur ser skor ut i jämförelse med stövlar? 
Sandvik och Spurkland (2011) menar att genom att använda språket i olika situationer 
med olika syften utvecklas den kommunikativa kompetensen. Även en annan 
respondent påpekade att genom att spela olika kategorispel och kategorilådor övas olika 
begrepp in samt vilka som hör ihop och vilka bilder som skall bort.  

/.../att man skall posta olika kategorier. Att man har en postlåda som man 
sätter korten i eller att man matar något med. Exempelvis frukter eller 
kläder, eller så har man en pizza som man skall lägga kategorier på. 

En annan respondent använde sig även av kategorier, där pedagogen tillsammans med 
barnet försökte att lokalisera olika bilder, vilka som kunde höra ihop. Respondenten 
arbetade även med begrepp, övningar som respondenten gjorde var att ha med sig en 
boll, ett bord och en låda och kunde då fråga barnen; ”var är bollen? – i lådan eller 
under lådan” och så vidare. Respondenten påpekade även att arbeta med kategorier där 
respondenten kan ta leksaker från avdelningen, exempelvis bruna legobitar, blå 
legobitar och röda legobitar och så får barnen kategorisera legobitarna. Respondenten 
menade att där kan denne träna begrepp så som färger.  

4.7. Tysta och verbala barn 
En av respondenterna menade att de barn som inte pratar så mycket och är mer 
avvaktande och sitter med på sidan och följer med, med dem är det främst bilder och 
kroppsspråk som pedagogerna arbetar med språkinlärningen. Pedagogen menade att det 
är skillnad på de tystare barnen och de mer verbala barnen, de mer verbala barnen har 
lättare att komma in i gruppen snabbare och tas med i gruppen i och med att de blir 
förstådda. Detta påminner om det Ladberg (1996; 1999) skriver, då utåtriktade barn vill 
börja tala det nya språket tar de gärna kontakt med andra. Pedagogen påpekade att de 
stödjer alla barn som kommer nya som inte har det svenska språket som modersmål, 
men att de stödjer de barn som är tysta mer än de barn som är mer verbala. 
Respondenten menade att de barn som är tystare kanske behöver bli tryggare innan de 
börjar uttrycka sig. Gibbons (2006) anser att det ibland kan vara bättre att lyssna in 
språket innan barn börjar tala, i och med detta får även barn förebilder som de förstår 
vad som sägs i en viss situation. Med de tystare barnen arbetar pedagogerna med att 
konkretisera, benämna, ge ord och upprepa. Pedagogen menade att de tystare barnen 
behöver gruppen mer och då får barnen handledning av personalen i gruppen, medan de 
mer verbala barnen arbetar pedagogerna mer individuellt.  

De tystare barnen vet man inte var man kan börja med, om de inte har 
några ord så ger inte individuell träning ingenting. 

En andra respondent berättade att de på förskolan har haft barn som varit tysta väldigt 
länge. 

Men sedan plötsligt så har de bara pratat, då har man sett att det här barnet 
har sugit in som en svamp. 
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Respondenten till citatet ovan påpekade att de också har haft barn som varit tysta på 
förskolan, men där föräldrarna berättat att barnen pratar svenska hemma. Respondenten 
förklarar att när barnen börjar prata och hur mycket de pratar är beroende på barnets 
personlighet. Detta påpekar även Ladberg (1999) då hon skriver att barn behöver få lära 
sig ett språk på sitt sätt och att vuxna runt om barnet skall uppmuntra barnet till att lära 
sig språket på det sätt barnet själv har valt. Även Calderon (2004) betonar att barns 
personlighet påverkar inlärningen av språk, ibland vill barn att det skall låta bra redan 
för början medan andra barn vill lära sig ett språk genom att pröva sig fram.  

En tredje respondent påpekade att denne hade märkt att för tystare barn, som observerar 
mycket, är det när barnen kommer hem som det de har lärt sig på förskolan sätter sig. 
Barn lägger stor vikt vid att förstå vad som sägs runtomkring dem samt att de försöker 
att praktisera språket för sig själv innan de börjar tala med andra (Sandvik & Spurkland, 
2011; Skolverket, 2013). Även Aukrust (2009) menar att barn lär sig ett nytt språk 
genom att livligt observera och lyssna på samspelet mellan andra barn. Respondenten 
berättade att när barnen leker för sig själva och kan sjunga sångerna från samlingen för 
sin docka eller räkna för dockan, kan vuxna runt omkring märka att inlärningen har gått 
fram och att barnen gör framsteg. Pedagogen påpekade även att för de barn som kan lite 
mer svenska är det viktigt att pedagoger för samman barn för att språket skall kunna 
utvecklas mer samt att barnen får nya vänner att umgås med. Citatet nedan påvisar det 
samma som Kultti (2012) skriver att motivationen till att lära sig ett språk kommer i och 
med att barnen blir accepterade i barngruppen genom att barnen har utvecklat de 
färdigheter som behövs. Kultti (2012) påpekar även att barn observerar andra barn och 
på så vis lär barnen sig det språkliga sociala samtalet.  

Sen de som pratar mer, att få dem med nya kompisar så att de lär sig ännu 
mer. 

4.8. Trygghet  
En respondent menade att tryggheten är a och o. Respondenten påpekade att de arbetar 
med miljön, att barnet skall känna sig tryggt på förskolan. Tryggheten är grundläggande 
för att barnet skall kunna trivas och må bra, ansåg respondenten. Respondenten menade 
att otrygga barn lär sig inte lika mycket i och med att det finns en rädsla som blockerar 
inlärningen. Även Ladberg och Nyberg (1996) samt Ladberg (1999) påpekar att starka 
känslor hindrar inlärning av ett nytt språk, hjärnan är upptagen med annat istället för att 
kunna ta in ny kunskap och ett nytt språk. Som respondenten påpekar visar även 
Ladberg (2011), då hon menar att ny kunskap sugs in först när barn känner sig 
bekräftade och trygga. För att barnen skall kunna känna sig trygga och känna förtroende 
för personalen arbetade pedagogerna med bilder. Hyltenstam och Lindberg (2004), 
Ladberg och Nyberg (1996), Ladberg (1999) samt Nieto (2013) anser att huruvida ett 
barn känner sig välkommen samt hur barnet blir bemött har inverkan på hur snabbt ett 
barn lär sig ett nytt språk. Respondenten påpekade att bilder och lugn och ro kan bidra 
till trygghet.  

Men där, vi jobbar mycket med, som till exempelvis med de barn som inte 
alls hört svenska eller inte alls har språket, jobbar direkt med bilder. Det är 
nog det första vi tar, och det här lugn och ro, kroppsspråk och bilder. 

En annan respondent berättade om den föräldraaktiva inskolningen som de har på 
förskolan, vilken innebär att föräldern är med på förskolan under barnets tre första 
dagar. Då får föräldern tillsammans med barnet se hur det går till på förskolan, och 
förklara för barnet på sitt modersmål vid behov. Ladberg och Nyberg (1996) samt 
Ladberg (1999) påpekar att om ett barn känner att någon kan trösta barnet på dennes 
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modersmål samt hjälpa och förklara för barnet så att barnet förstår, medför det att barnet 
får en trygghet och tryggheten gör det lättare att lära sig ett nytt språk.  

Genom att hjälpa och stödja barn i deras lek och samspel med andra barn skapas 
trygghet hos barnen, ansåg en av respondenterna. Sandvik och Spurkland (2011) menar 
att pedagogerna bör skapa trygghet hos barnen. Respondenten menade även att genom 
att ha bilder med och ge ord på det barnen gör, vad allt heter, beskriva och förtydliga 
samt synliggöra och upprepa för barnen skapas trygghet för barnet.  

Att en vuxen är bredvid och stödjer aktiviteten, då blir ju också barnet 
direkt tryggare och kommer snabbare in i gruppen. 

En tredje respondent påpekade att de uppmärksammar kulturell bakgrund genom att 
visa intresse och uppmuntra barnen till att berätta vad olika saker heter på deras språk 
och om barnen kan lära de andra att säga några fraser på deras hemspråk. Bjar och 
Liberg (2010) skriver att respekten för barnets modersmål bidrar till det stöd som 
barnen behöver för att lära sig ett andra språk. Respondenten påpekade att det är främst i 
samling och vid matbordet som de pratar om barnens olika kulturer, bland annat efter att 
något barn har varit och hälsat på någon släkting. Även Hagtvet (2004) påpekar det 
goda samtalet som identitetsskapande samt språklig och emotionell bekräftelse vilket är 
positivt för barnens inlärning av ett nytt språk. Respondenten berättade att genom att 
personalen visar förståelse för hemspråk, ursprung och kultur blir även de andra barnen 
intresserade och vill veta mer. Även Ladberg och Nyberg (1996) samt Sandvik och 
Spurkland (2011) påpekar att genom att påvisa var barn kommer ifrån erkänner 
pedagogerna barns kulturella och språkliga mångfald.  I och med att pedagogerna visar 
intresse för kultur, hemspråk och ursprung skapar det även en trygghet på förskolan för 
barnen. Enligt Aukrust (2009), Bjar och Liberg (2010) samt Goodrich, Lonigan och 
Farver (2013) kan det underlätta för inlärningen av ett andra språk att ha ett gott 
ordförråd på sitt modersmål. Författarna menar att modersmålet kan bli ett hjälpmedel 
vid inlärning av ett andra språk. En fjärde respondent menade att barnens hemspråk är 
av stor vikt för att utveckla det nya språket.  

/.../ det viktigaste är ju deras hemspråk. 

Respondenten ovan påpekade även vikten av att visa intresse för barnens kulturer och 
ursprung. Respondenten menade att vid högtider kan pedagoger fråga barnen hur de 
firar vissa kulturer samt vilken mat som äts hemma eller hos släktingarna. Ladberg och 
Nyberg (1996) påpekar även att då pedagoger intresserar sig för vilken mat som äts i 
hemlandet samt andra kulturella skillnader hjälper de barnen att stärka sin identitet och 
på så vis underlättas inlärningen av ett andra språk. Respondenten ansåg även att, för 
henne, var det viktigt att lära sig några fraser på barnens modersmål för att skapa 
trygghet hos barnen men också så att barnen fick visa något åt pedagogen som barnet 
kunde och inte pedagogen. Detta påpekar även Ladberg och Nyberg (1996), då 
pedagoger kan fråga efter olika ord på barnets modersmål för att stärka barns identitet. 
För att skapa trygghet hos barnen ansåg respondenten även att pedagoger kan ta med ett 
annat barn som kan lite mer svenska men även samma språk som barnet som får 
språkträning. Detta för att då kan det ena barnet förklara på modersmålet för det andra 
barnet hur övningen ska gå till, om barnet inte förstår, samt att tryggheten av någon som 
talar samma språk finns nära. Ladberg och Nyberg (1996) skriver även de att då det 
finns en trygghet för barnen i att någon annan kan deras språk, som kan förstå och 
förklara vilket underlättar utveckling av ett andra språk.  
 
En tredje respondent ansåg att det är viktigt att vara lyhörd för individens behov 
eftersom att alla är olika och poängterade en ömsesidig kommunikation mellan barn och 



 

29 
 

vuxen. Respondenten menade att samspelet mellan barn och vuxna samt att skapa 
förtroende är viktigt. Tillit och tålamod är viktiga grundstenar för att språket ska 
utvecklas liksom att få spendera tid, prata med och lyssna på en vuxen (Aukrust, 2009; 
Skolverket, 2013). Genom kroppsspråket kan pedagogerna enligt respondenten få 
barnen att känna sig välkomna. Andra sätt att skapa trygghet och förtroende på är att 
fråga barnet vad någonting heter på barnets modersmål. Respondenten berättade att de 
pratade mycket om språken som barnen med annat modersmål än svenska kan. De andra 
barnen uppmärksammar och visar intresse för hur ord och fraser låter på andra språk, 
något som enligt respondenten är positivt för självförtroendet och tryggheten hos de 
barn som har annat modersmål än svenska.  
 
4.10. Resultatsammanfattning 
Samtliga respondenter menade att det är positivt för inlärningen av ett språk att arbeta i 
mindre grupper, antingen enskilt eller i grupp. Tre av respondenterna påpekade att 
språket stimuleras under hela dagen som barnen är på förskolan, det vill säga att barnen 
utvecklar språket i det sociala samspelet med andra. Detta är i likhet med vad Säljö 
(2000) påpekar, att språket utvecklas då barn och vuxna är intresserade av att 
kommunicera med andra samt att samspela med andra barn eller vuxna. Två av 
respondenterna berättade att de hade specifika träningsstunder för språkstöd där de 
arbetade enskilt med barnen. Två av respondenterna hade tidigare använt sig av sådana 
träningsstunder men arbetade inte aktivt med det längre. Istället försökte de arbeta med 
att språket skulle stimuleras under hela dagen och i leken.  

En av respondenterna påpekade att de arbetade med att leksaker och material som finns 
i förskolans miljö skall vara inspirerande och lockande för barnen, vilket får stöd av 
Vygotskij (1978) som menar att språkinlärning sker i de aktiviteter som barn utövar i ett 
socialt sammanhang.  

Alla fyra respondenterna ansåg att rim, ramsor, språklekar och sånger är stimulerande 
för barns språk. Kategorier, begrepp, räkneord och ord är sådant som övas in med hjälp 
av rim och ramsor. Genom rim får barnen öva rytm, bryta ner språket i stavelser och att 
rimma gör barnen medvetna om rytmen i språket (Konishi, 2007; Ladberg, 2011; Miller, 
1999; Wedin & Hedman, 2013). En respondent påpekade att rörelsesånger är 
stimulerande i och med att de hjälper barnen att koppla ihop ord med rörelser, vilket ger 
orden mening och sammanhang. Två av respondenterna berättade att de använde sig av 
spel så som lotto och memory för att träna minnet, för att upprepa ord samt för att 
diskutera kring bilderna i spelen.  

Tre av fyra respondenter använde sig av berättelser för att främja bland annat 
ordförrådet, träna färger, former och ordningsföljd. Samtliga respondenterna påpekade 
att berättelser blir mer konkreta och tydliga då bilder visas. Genom bilderna kunde 
barnen få återberätta berättelserna av vilket en av respondenterna menade gör 
berättelsen mer lättförståelig för barnen. För pedagogerna blir det tydligt om barnen 
förstått berättelsen och kan lägga ihop bilderna till ett sammanhang.  

Samtliga respondenter arbetade med bilder för att stimulera språket och underlätta 
kommunikationen. Bilderna användes bland annat för att påvisa hur dagen skulle se ut 
samt att rutiner så som påklädning och toalettbesök tydliggjordes. En av respondenterna 
använde sig av humörbilder för att barnen skulle kunna visa hur de kände sig. En annan 
respondent berättade att bilder på olika aktiviter kunde vara till hjälp för de barn som 
inte har svenska som modersmål då de kunde peka på den aktivitet som de önskade 
utföra.  
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Tre av respondenterna ansåg det var skillnad på hur pedagogerna arbetade med de barn 
som är mer tysta och avvaktande samt de barn som är mer verbala och utåtriktade. En 
respondent menade att de tysta barnen behöver mer stöd i gruppen och att pedagogerna 
arbetade mer med bilder och kroppsspråk för att konkretisera och benämna ord. 
Respondenten ansåg att de mer verbala barnen kan få ut mer av en enskild språkstund.  

Alla respondenter ansåg att tryggheten är a och o för att barnen ska kunna trivas och må 
bra samt att inlärning sker i högre grad om barnen är trygga, bland annat kan 
pedagogerna hjälpa och stödja barn i deras lek och samspel. Samtliga respondenter 
påpekade även vikten av att ha ett hemspråk med sig till förskolan. Detta för att för att 
underlätta inlärning av ett andra språk (Aukrust, 2009; Bjar & Liberg, 2010; Goodrich, 
Lonigan & Farver, 2013). Flera av respondenterna uppmärksammade barnens kulturella 
bakgrund genom att visa intresse och uppmuntra barnen till att exempelvis berätta om 
vad olika saker heter på deras språk samt hur barnen med sina familjer firar olika 
högtider.  

Samtliga respondenter menade att den största språkinlärningen sker i samspel med 
andra, exempelvis under samling, lek och i de vardagliga samtalen. Lek och samspel 
bidrar till barns inlärning av begrepp och ord samt olika kunskaper och färdigheter 
(Lindgren & Modin, 2012; Skans, 2011; Säljö, 2000).  
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5. Diskussion  
Under denna rubrik kommer vi att diskutera hur studien har fortlöpt och vilka resultat 
som vi fått från vår studie. De olika rubriker som vi har med är metoddiskussion, val av 
respondenter, genomförande, etik samt validitet och reliabilitet. I resultatdiskussionen 
har vi följande rubriker:  

 

5.1. Metoddiskussion  
Valet av att genomföra kvalitativa intervjuer anser vi att ha fungerat väl i och med att vi 
fått beskrivande svar samt att vi ville sätta oss in i hur pedagogerna arbetade med att 
stimulera språkutvecklingen på förskolorna. I och med att vi inte är säkra i vårt sätt att 
intervjua kände vi att halvstrukturerade intervjuer gav oss den hjälp vi behövde. Dels 
för att vi hade ett antal frågor som vi ville ställa och där till hade vi även följdfrågor som 
kunde utveckla respondenternas svar. Bryman (2011) påpekar att följdfrågor endast 
skall återkoppla till vad respondenterna svarat. Detta ansåg vi att våra följdfrågor kunde 
göra i och med att de var kopplade till huvudfrågan. Att vi även var väl inlästa på vårt 
ämne medförde att vi kunde lyssna och reflektera över vad respondenterna svarade och 
bygga vidare på deras svar. Vi valde att inte genomföra någon observation av 
respondenterna för att se om de verkligen gjorde det de ansåg sig göra. Detta för att vi 
ansåg att respondenterna kanske inte ville bli observerade och det skulle då medföra att 
vi fick färre respondenter att intervjua. Respondenterna kanske även hade upplevt att vi 
granskade deras sätt att stimulera språket och då kanske inte uppträtt naturligt i sitt sätt 
att vara. För att observera respondenterna då de arbetar skulle även ha krävt tillstånd 
från föräldrarna att observera deras barn. Detta anser vi att skulle ha tagit för lång tid då 
det gäller att dela ut tillståndsblanketter samt att få tillbaka blanketterna med 
godkännande att få delta och observera. Att vi valde att inte genomföra någon 
observation kan påverka analysen. Detta i och med att respondenterna berättar vad som 
är bra att göra för att stimulera språket och hur de skulle kunna arbeta och inte hur de 
verkligen arbetar. Sedan kan det även medföra att respondenterna arbetar på olika sätt 
med olika barn och om vi skulle komma och observera ett visst barn kanske 
respondenterna arbetar på ett helt annat sätt än det de har berättat om.  

5.1.1. Val av respondenter 

Valet av respondenter kan diskuteras om antalet var för få samt valet av ort att 
genomföra intervjuerna på. Bryman (2011) påpekar att under studiens gång kan 
forskarna avgöra hur många respondenter som behövs för att få fram de relevanta svar 
som behövs. Vi ansåg att antalet respondenter var tillräckligt i och med att vi upplevde 
att det inte framkom några nya svar och därför ansåg vi även att vi inte behövde 
intervjua en femte respondent som tanken var från början. Vi valde även att inte endast 
intervjua förskollärare, detta på grund av att vi visste innan att även barnskötare hade 
språkstimulerande stunder, därför frågade vi endast efter personer som arbetade med att 
stimulera språket och inte specifikt att det skulle vara förskollärarna. Skulle vi ha valt 
att intervjua fler respondenter kanske det hade uppkommit andra svar som skulle varit 
relevanta för vår undersökning eller att svaren skulle kunnat ha varit mer avvikande så 
att analysen utvecklats på annat sätt. Att valet av ort kan diskuteras anser vi att är på 
grund av att Åland är ett litet samhälle och det kan hända att andra lyckas lista ut vilka 
förskolor som deltagit i vår undersökning. Vi upplever att antalet familjer med annat 
hemspråk än svenska har ökat under de senaste åren och därför anser vi att förskolorna 
och respondenterna ändå inte kan identifieras.  
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5.1.2. Genomförande 

Ett par dagar innan intervjuerna skickade vi ut de frågor som vi skulle ställa under 
intervju. Detta anser vi att var bra i och med att respondenterna fick tid på sig att 
reflektera över frågorna. Alla respondenter hade tänkte igenom svaren innan intervjun, 
detta märkte vi bland annat på att de hade skrivit ner svaren eller stödord till svaren som 
hjälp för sig själva att minnas. Ett par respondenter visade även material som de 
använde sig av vid språkstimulerande stunder. Vi upplevde att respondenterna kände sig 
avslappande med oss i och med att vi försökte att återkoppla och reflektera över det 
respondenterna svarade. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att genom att återkoppla 
och reflektera över de svar respondenterna ger, skapas en god kontakt mellan 
respondent och intervjuare.  

Bryman (2011) skriver att intervjuer skall genomföras i en miljö som är lugn och där 
intervjun kan pågå ostört samt att respondenterna skall känna sig lugna över att ingen 
kan lyssna på den pågående intervjun. Valet av att genomföra intervjun på respektive 
respondents arbetsplats kan även diskuteras. Detta för att respondenten samt vi som 
intervjuade kanske kunde känna oss stressade över att det fanns arbetskollegor i 
närheten samt att respondenterna kanske skulle behövas mer i barngruppen. I och med 
att vi innan intervjun skickade ut ett missivbrev där vi förklarade ungefär hur lång tid 
intervjun skulle ta hade respondenterna tid på sig att fundera var intervjun skulle äga 
rum för att sitta så ostört som möjligt. Vid en intervju satt vi i ett rum intill barngruppen. 
Till en början gick det bra, så länge som barnen sov, men när de sedan vaknade kunde vi 
höra att barnen var ledsna och detta spelades även in. Detta kan ha medfört till ett 
stressmoment för respondenten som kände att denne behövdes mer inne på avdelningen. 
För oss som intervjuade kunde det även vara stressande i och med att vi uppleva att 
respondenten ville ha intervjun överstökad och därför kunde vi stressa på frågorna utan 
att riktigt vänta ut svaren vilket ledde till att svaren kanske inte blev så beskrivande som 
de kunde ha varit. 

Vi valde att använde oss av ljudupptagning för att säkerställa att allt som sades under 
intervjun skulle komma med på band, samt att det skulle vara lättare för oss att 
verkligen få fram den information som vi ville ha. Vid den första intervjun spelades ett 
par minuter in, varpå resten av intervjun inte hade tagits upp. Dock fördes anteckningar, 
vilket även genomfördes under alla intervjuer. I och med att ljudupptagningen inte hade 
fungerat optimalt under den första intervjun kontrollerades ljudupptagningen extra noga 
inför och under de övriga intervjuerna. På grund av att första intervjun inte spelades in i 
sin helhet valde vi att ta med ytterligare en respondent, vilket blev den femte intervjun 
men i vår studie är det endast fyra fullständiga inspelade svar som har analyserats.  

5.1.3. Etik 

Vi upplever att vi har uppfyllt de olika etiska kraven som Vetenskapsrådet (2011) har för 
hur undersökningar skall gå till. Vi informerade respondenterna i god tid om vad studien 
skulle behandla. Vi informerade respondenterna samtidigt som vi tog den första 
kontakten med dem per telefon, i missivbrevet som vi skickade ut samt att vi startade 
intervjun med att berätta vad studien skulle behandla. Det vi skulle ha kunnat belysa för 
respondenterna var att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, även efter att 
intervjun gjorts.  

Den information som vi fick fram har ända tills studien är skriven förvarats på ett sådant 
sätt att ingen utomstående har haft tillgång till materialet, både ljudupptagningen samt 
transkriberingen. Att vi även inte i analysen har uppgett några namn på varken 
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respondenterna eller förskolorna anser vi att medför till att ingen identifikation av 
respondenterna eller förskola kan ske.  

5.1.4. Reliabilitet och validitet 

Vi anser att reliabiliteten i studien är relativt hög. Detta i och med att vi genomförde 
intervjuerna var för sig och vi fick ändå liknade svar av respondenterna. Kvale och 
Brinkmann (2009) påpekar att reliabiliteten är hög om resultatet skulle bli det samma 
om andra forskare genomförde undersökningen med andra respondenter. Däremot kan 
vår studie få andra svar om respondenterna finns på en helt annan ort där barn med 
annat modersmål än svenska är fler eller färre än de som fanns där vi genomförde vår 
studie. Om det finns fler barn med annat modersmål än svenska som behöver hjälp med 
språkstimuleringen antar vi att de pedagoger som arbetar kanske har andra strategier för 
att genomföra språkstimulerande övningar. Däremot kan de svar som uppkommit i vår 
studie ge idéer till andra pedagoger hur de skulle kunna arbeta med språkstimuleringar 
för barn med annat modersmål än svenska.  

Validiteten anser vi att är hög i och med att vi har använt oss av en intervjuguide där 
även följdfrågorna finns med, vilket då kan medföra att andra forskare kan använda sig 
av den för att få liknande svar som vi har fått. Thomsson (2002) skriver att genom att 
ifrågasätta, kontrollera och tolka de resultat som framkommer i en undersökning ökar 
validiteten. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att en studie är valid om den 
undersöker det den är tänkt att undersöka. Under hela vår analys har vi ställt oss frågan 
om de svar som vi hade fått verkligen stämmer överens med det syfte vår undersökning 
har samt de frågeställningar vi hade. Vi anser att det resultat som vi har fått stämmer 
överens med vad vårt syfte med studien var. Vi valde att inte genomföra någon 
pilotstudie innan vilket vi fortfarande anser att vi inte hade behövt göra. Vi sände våra 
intervjufrågor till vår handledare och vi anser att det räckte för att frågorna skulle ta upp 
det vår studie var tänkt att undersöka.  

5.2. Resultatdiskussion  
Vårt syfte med studien var att undersöka hur några pedagoger vid förskolor på Åland 
arbetar med det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. Vi ville 
granska hur pedagogerna på förskolorna rent praktiskt arbetar för att främja det svenska 
språket hos barn med annat modersmål än svenska. Det didaktiska perspektivet i 
examensarbetet blir tydligt då pedagogerna svarat på hur de arbetar med 
språkstimulerande övningar, när de arbetar med specifika språkövningar samt när 
pedagogerna anser att språket stimuleras som mest. Vad som framkom i resultatet var 
följande tydliga arbetssätt: 

� Rim, ramsor, spel och sånger var arbetssätt som samtliga respondenter använde 
sig av. En respondent påpekade att rörelsesånger är stimulerande då det hjälper 
barnen att koppla ihop ord med rörelser. Genom rim och ramsor har barn enligt 
en respondent möjlighet att öva på bland annat ord, begrepp, räkneord och 
kategorier. En respondent påpekade att det är viktigt att upprepa rim, ramsor, 
sånger och spel så som memory då det sätter sig på minnet bättre. Vad vi kan se 
är att respondenterna påpekade att språkstimuleringen blir roligare för barnen då 
de känner att de kan ramsorna eller sångerna och vågar delta, vilket får stöd av 
Hagtvet (2006) och Ladberg (2011) som påpekar att minnet är en viktig grund 
för att lära sig ett språk.  

� De flesta respondenterna menade att berättelser och böcker främjar inlärningen 
av ett nytt språk. Detta för att i böcker och berättelser finns begrepp, 
prepositioner, färger, former samt bilder att samtala kring. En respondent 
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påpekade att barnen fick återberätta en berättelse med hjälp av bilder, vilket vi 
anser är ett bra sätt för pedagogen att få reda på hur mycket barnen uppfattat av 
berättelsen samt att barnen får möjlighet att ställa frågor om något är oklart. 
Säljö (2000) påpekar att för att kunna se lärandet hos ett barn behöver pedagoger 
se hur barnen använder sina språkliga och intellektuella förmågor för att förstå 
den omvärld barnet befinner sig i. Säljö (2000) skriver även att språket lagrar 
kunskap och förståelse för att sedan kunna förmedla till andra.  

� Alla fyra respondenter arbetade med bilder för att underlätta och tydliggöra både 
i kommunikativt syfte och i vardagliga situationer så som förskolans rutiner. 
Detta anser vi är positivt då det blir lättare att koppla ord med bild och på så vis 
får barnen klarhet i vad orden betyder. En respondent påpekade vikten av tydliga 
bilder så att barnen ser vad bilden föreställer.  

En av våra frågeställningar var att undersöka vilka situationer som pedagogerna på 
förskolorna ansåg var av betydelse för det svenska språket hos barn med annat 
modersmål än svenska. Utifrån vår analys av resultatet framkom olika 
språkstimulerande stunder så som lek, samling och samtal kring vardagliga händelser. 
Det framkom att pedagogerna deltog i barns lek för att stödja och finnas till hands för 
barnen. En respondent påpekade att de arbetade med att barnen inte skulle bli avbrutna i 
sin lek, varför de arbetade för att skapa lugn och ro. Detta anser vi i likhet med Ladberg 
(2011) är viktigt, då språket stimuleras när barnen får leka ostört. Säljö (2000) och 
Skans (2011) framhåller även de att genom lek barn emellan byggs ny kunskap och nya 
färdigheter upp som sedan kan användas i andra aktiviteter.  

Vardagssamtal ansåg respondenterna var viktigt för att främja språket då pedagogen 
kunde diskutera och benämna vardagliga händelser och föremål som förekommer under 
dagen. Exempel på detta är hallsituationer då pedagoger pratar med barnen kring vilka 
kläder de skall ha på sig och matsituationer där pedagogerna diskuterar med barnen 
kring vad som serveras och benämner sådant som står på bordet. Enligt vad vi funnit i 
litteraturen främjar det barns språk att i vardagliga situationer hela tiden sätta ord på allt 
barnen gör och benämna olika föremål som kopplas till de vardagliga situationerna.  

Enligt en respondent sker den största språkinlärningen bland annat under samlingen och 
den kunskap som barnen fått under dagen blir tydlig hemma då barnen leker med sina 
egna leksaker, vilket föräldrarna hade berättat för respondenten. Att samlingen skulle 
vara en aktivitet där den största språkstimuleringen sker går inte i enlighet med vad 
Ladberg och Nyberg (1996) skriver då större grupper försämrar språkinlärningen och 
språkutbytet blir mindre för varje barn. Vi kan dock inte veta om barngrupperna i 
respondentens fall var stora eller små i och med att det inte framkom i intervjun.  

Ytterligare en språkstimulerande stund som samtliga respondenter påpekade var då de 
arbetade enskilt och i liten grupp med språkfrämjande övningar. Enligt respondenterna 
gynnar det barnen att vara i mindre grupper, vilket även Fridlund (2011) tar upp då 
barnen kan barnen kan ta hjälp av varandra. Vi ser det som positivt att vara i mindre 
grupper eller enskilt med en pedagog då barnen får mer taltid än i större grupper, större 
utbyte av språket samt att barnen troligtvis vågar uttrycka sig mer. Då barn får vara i 
mindre grupper och har en pedagog närvarande tror vi att barnen även känner en större 
trygghet i gruppen.  

Tryggheten framhävde pedagogerna var en viktig aspekt för främjandet av språket i och 
med att det skapar trivsel och barnen mår bra. Detta överensstämmer med den åländska 
läroplanen där det står skrivet att då barn vistas i en lugn miljö ges tid till att utveckla 
språket (Ålands landskapsregering, 2013).  Att pedagogerna betonade begreppet 
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trygghet i den mån de gjorde tror vi att beror på att de anser att förskolan skall vara en 
trygg miljö för barnen, där barnen känner tillit till pedagogerna, kan få lugn och ro och 
möjlighet att utvecklas. Begreppet trygghet innefattar, enligt oss, en hel del. Det kan 
handla om att känna trygghet i sin identitet, i sitt ursprung och sin kultur. Trygghet kan 
handla om att för barnen känna sig trygga i sin lek och i sina kamratrelationer. Det kan 
handla om att förskolan är en stabil tillvaro för barnen då alla barn inte har förmånen att 
ha en stabil, trygg hemmiljö. Vissa familjer kanske har flytt från sina tidigare hem. Vi 
ser trygghet som en grundläggande faktor, vilket även Ladberg (2011) påpekar att först 
när barnen känner trygghet kan de ta in ny kunskap. 

En pedagog berättade i intervjun om den föräldraaktiva inskolningen som de har på 
förskolan. Vi vill poängtera att det inte var något vi i intervjun specifikt frågade om utan 
snarare ett ämne som kom upp vid frågan gällande hur de på förskolan bemöter nya 
barn med annat modersmål. Vi finner det intressant att pedagogen också tog upp 
kontakten med föräldrarna och barnens möte med förskolan tillsammans med 
föräldrarna under de tre första dagarna. Pedagogen betonade att föräldern kan hjälpa 
barnet att förstå förskolans rutiner och förtydliga på det egna modersmålet vid behov. 
Det är viktigt att skapa ett gott, positivt möte med förskolan och att förstå vad som 
händer och vad dagen går ut på tror vi ger en viss trygghet för både föräldrar och barn. 
Ser vi tillbaka till litteraturen och respondenternas svar är det flertalet som betonar hur 
viktigt det är att skapa trygghet för att främja lärande.  

Två av pedagogerna påpekade att språket stimuleras hela dagen, i och med det 
uttalandet anser pedagogerna att språket stimuleras inte enbart i specifika språkstunder 
och språkstimulerande övningar, utan i alla de aktiviteter som barnen befinner sig i. Vi 
anser att det är viktigt att komma ihåg att språket stimuleras även under andra aktiviteter 
än de som är planerade och genomtänkta språkövningar. Säljö (2000) och Skans (2011) 
menar även de att kunskap byggs upp i samspel med andra och då genom exempelvis 
lek. Att kunna ett språk är en viktig aspekt för att kunna kommunicera och lösa problem, 
genom den kunskap som barnet besitter medför att barnet kan använda sin tidigare 
kunskap till att lösa nya problem (a.a.). Som både författarna och pedagogerna betonar, 
använder barn sig av sin tidigare kunskap till att lösa nya problem och på så vis kan 
även språket utvecklas i samspel med andra och inte enbart i specifika övningsstunder. 
Något som vi även har sett i vår studie är att pedagogerna påpekade att bland annat 
lekmaterial och de språkstimulerande stunderna bör vara motiverande och intressanta 
för att barnen skall tycka att det är roligt att lära sig ett nytt språk. Vi anser att utan 
motivation sker ingen inlärning, vilket är i enlighet med vad Abrahamsson (2009) 
påpekar. 

Det som vi har sett i vår studie är att flera pedagoger framhåller barnens hemspråk som 
viktigt för att lära sig ett andra språk. Även flera författare påpekar vikten av att ha ett 
hemspråk för att kunna lära sig ett andra språk (Aukrust, 2009; Bjar & Liberg, 2010; 
Goodrich, Lonigan & Farver, 2013). Det som vi reagerar över är att både flera författare 
och pedagogerna påpekar att det egna hemspråket är viktigt att ha först innan barnen 
kan lära sig ett andra språk, men det finns sedan ingen hemspråksundervisning för att 
kunna stödja barnen att tala och förstå sitt hemspråk väl innan de börjar med ett andra 
språk.  

Då vi hade transkriberat intervjuerna kunde vi konstatera att resultaten gick i enlighet 
med den litteratur vi hade läst in oss på och även att svaren hos respondenterna liknade 
varandra. Detta anser vi att kan bero på att i och med att vi var inlästa på litteraturen 
innan vi började med intervjuerna kunde vi leda in respondenterna på de spår vi ville, 
alltså, sådant som vi kunde härleda till litteraturen. Detta är i så fall omedvetet i och 
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med att vi försökt att inte leda respondenterna i någon riktning annat än mot de svar 
våra frågor kunde tänkas ge. Även i analysen kan det ha skett missförstånd och att vi 
endast tagit med det som vi ansett passa till den litteratur som vi har, dock har vi gått 
igenom de svar vi fått flera gånger för att se olika likheter och skillnader, både vad 
gäller svaren mot varandra samt svaren mot litteraturen. Det vi kan konstatera att de 
mesta från alla intervjuer har vi tagit upp i vårt resultat och vår analys.  

Ett intressant resultat vi kunnat se är att de pedagoger som har en längre utbildning, som 
är utbildade lärare, barnträdgårdslärare eller specialbarnträdgårdslärare har ett annat 
tänk när det gäller att förklara varför de gör på ett visst sätt samt vilka specifika 
övningar de genomför tillsammans med barnen. Barnskötaren har dels inte lång 
arbetserfarenhet samt att denna även fick hjälp och tips från andra att lägga upp 
språkstimulerande stunder. Detta anser vi inte att är fel på något sätt, det är bättre att det 
är någon som stimulerar språket hos barn med annat modersmål än svenska än att det 
inte finns någon som stimulerar språket. Däremot finns det skillnader i hur de olika 
pedagogerna lägger upp sina språkstimulerande stunder, på grund av sin utbildning för 
att på det mest stimulerande sättet arbeta med språket för barnen. Vi kan se att 
barnträdgårdslärare med vidareutbildning mot specialbarnträdgårdslärare har en tanke 
bakom varje övning denna genomför. I analysen kunde vi se att övningar som 
pedagogerna utförde liknar varandra eller var helt lika varandra. Alla pedagoger ansåg 
ändå att den största språkstimuleringen sker under hela dagen då barnen får vara 
tillsammans med andra barn och vuxna samt att det skall vara intressant och spännande 
övningar, lekar och stunder så som samling, matsituation eller hallsituation för barnen. 
Detta går i enlighet med den åländska läroplanen där det framhävs att barnen skall 
utmanas och uppmuntras till dialog med barn och vuxna (Ålands landskapsregering, 
2013).  

Två av pedagogerna påpekade i intervjuerna att de för tillfället inte använder sig av 
språkstimulering i form av en enskild, planerad stund för språkstöd. Detta var för att på 
förskolan där de arbetade nu fanns det inget barn i behov av språkstöd, men att de 
tidigare har arbetat med språkstimulerande övningar. Förmodigen skulle pedagogerna 
arbeta på något så när samma vis som tidigare, eller så skulle pedagogerna delvis ändra 
metod efter att ha utvärderat sitt tidigare arbetssätt till att stimulera det svenska språket 
hos barn med annat modersmål än svenska. Det kan vara så att språkstimulerande 
övningar kan förstås på olika sätt och att språket även kan främjas utöver de specifika 
språkstimulerande övningarna. 

Sammanfattningsvis anser vi att vi fått svar på både vårt syfte och våra frågeställningar. 
Pedagogerna framhävde olika arbetssätt som de använder sig av samt vilka situationer 
de anser att är viktiga för att främja det svenska språket hos barn med annat modersmål 
än svenska. Det sociokulturella perspektivet som vi valt att använda oss av som 
utgångspunkt i analysen kan vi koppla till att pedagogerna påpekar att barn lär sig ett 
nytt språk genom samspel med andra barn eller med vuxna, genom att ombilda tidigare 
kunskap till att lösa nya problem samt genom kommunikation med andra.  

 

5.3. Framtida forskning 
Vår studie har tagit upp vilka arbetssätt som används på ett fåtal förskolor samt vid 
vilka situationer som pedagogerna finner mest stimulerande för barn som skall lära sig 
ett andra språk. En framtida forskning skulle kunna belysa fler förskolor och kanske 
även hur alla förskolor inom ett landskap arbetar med språkstimulering för att se hur de 
olika förskolorna arbetar. Även skulle framtida forskning kunna göra en observerande 
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studie där observationer över hur pedagogerna verkligen arbetar framgår, tillsammans 
med intervjuer. Genom att undersöka på Åland hur alla förskolor arbetar med 
språkstimulering samt att observera pedagogerna hur de verkligen arbetar, anser vi att 
skulle öka kunskapen om hur viktig bland annat hemspråksundervisningen är för att 
stärka ett andra språk. 
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Bilaga 1. 
 

Information angående intervjuundersökning  
 
 
Som vi tidigare meddelat är vi två studenter som läser sista terminen på 
Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Intervjustudien som Du kommer att 
delta i, har som syfte att undersöka hur pedagoger på Åland arbetar med svensk 
språkinlärning hos barn med annat modersmål än svenska. Vi är intresserade av att 
granska hur pedagoger rent praktiskt arbetar för att främja den svenska 
språkinlärningen. Undersökningen skall resultera i vårt examensarbete i didaktik, där 
resultatet baseras på Dina och tre andra pedagogers svar. 
 
Därför har vi kontaktat just Dig, då vi anser att Dina erfarenheter är viktiga och 
värdefulla för vår undersökning. 
 
Undersökningen kommer att genomföras genom en intervju som är beräknad att ta 
mellan 30 till 60 minuter. Om Du ger medgivande, kommer intervjun att spelas in på 
band, för att underlätta sammanställningen av det insamlade materialet. När resultatet 
sammanställs kommer inte Ditt enskilda svar att kunna utläsas. Ditt deltagande är 
frivilligt och Du kommer att vara anonym. Eventuella inspelningar/material från 
intervjuerna kommer efter avslutat examensarbete att förvaras säkert i ett år på 
Högskolan i Gävle för att därefter förstöras. 
 
 
Vid frågor angående intervjun ber vi Dig kontakta Elin Lindberg eller Nathalie 
Nordqvist.  
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Elin Lindberg    Tel. XXX   

e-post: XXX 
     

Nathalie Nordqvist   Tel. XXX 
e-post: XXX 

 
 
Handledare: 
Elisabeth Björklund e-post: XXX 
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ekonomi    
 
 
 
 

Bilaga 2.  
 
Intervjufrågor 
 

• Skulle du kunna berätta hur du arbetar med språkinlärning hos barn med annat 
modersmål än svenska? 

• När arbetar ni med språkinlärning? Finns det några specifika situationer då ni 
sitter ner och arbetar tillsammans med barnen? 

1.  På vilket sätt arbetar ni just då? 
2.  Finns det några andra språkstimulerande situationer på er förskola, då ni 

tillsammans med barnen eller då endast barnen tillsammans med andra 
barn utvecklar sitt språk?  

• Kan du ge exempel på språkstimulerande övningar som du eller dina kollegor 
genomför?  

• När tror du att den mesta språkinlärningen sker? Varför tror du det? Kan du 
utveckla? 

• I verksamheten, tar ni upp barnens kulturella bakgrund för att visa alla barn 
andra kulturer och språk?  

• Hur tar ni hand om nya barn med annat modersmål när de kommer till 
förskolan? 

På vilket sätt hanterar ni tystare respektive mer verbala barn? 
 
 
 
 
 


