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Abstrakt 

I studien har pedagogers arbetssätt med tvåspråkiga barn studerats. Mitt syfte 

med undersökningen var att fördjupa mig i hur pedagoger i förskolan arbetar 

språkutvecklande med dessa barn, och därtill även få en inblick i om de har de 

kunskaper som behövs för att arbeta med barn som har andra behov än de som 

har svenska som modersmål. För att få svar på mina frågeställningar har jag 

observerat fem olika pedagoger i förskolans verksamhet och därtill även 

använt mig av kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att pedagogerna till stor 

del har kunskaper om hur tvåspråkig utveckling går till, men att majoriteten 

av dem inte använde dessa kunskaper i verksamheten.  

 

 

 

Nyckelord: Språkutveckling, Tvåspråkighet, Förskola, Modersmål, interkultu-

rellt förhållningssätt. 
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Inledning   
 

Intresset i min studie har varit att undersöka hur och om pedagoger arbetar 

med tvåspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Vilken syn har pedagoger-

na på tvåspråkighet? Hur förankrar pedagogerna det svenska språket samti-

digt som de stödjer modersmålet? Har pedagogerna de kunskaper som behövs 

för att arbeta med tvåspråkiga barn och arbetar de utifrån dessa lärdomar?  

 

Definitionen tvåspråkig betyder att en individ har fler än ett språk. Vissa 

författare använder även termen flerspråkig. Detta är alltså samma sak, men 

beroende på författare eller forskare så uttrycks definitionen olika. I bakgrun-

den kommer jag att beskriva tvåspråkighet närmre.  

 

Mitt engagemang för tvåspråkigutveckling började för snart tre år sedan då jag 

fick anställning på en förskola i Stockholm. Förskolan ligger i ett flerspråkigt 

område och på min avdelning har vi endast ett barn som har svenska som sitt 

modersmål. Alla andra barn har svenska som sitt andraspråk, men få talar ett 

gemensamt språk utöver svenskan. Att arbeta med tvåspråkiga barn kräver 

andra kunskaper än när man arbetar i en barngrupp där alla har svenska som 

modersmål. Innan jag började arbeta på min nuvarande arbetsplats hade jag 

enbart jobbat med barn som hade svenska som modersmål, så detta var något 

helt nytt för mig.  Jag hade turen att genom mitt arbete få gå en fortbildning på 

Stockholms universitet om tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. I 

kursen fick jag en helt annan syn på vad tvåspråkig utveckling innebär och de 

förhållningssätt och arbetssätt som man bör tillämpa i praktiken.  

 

Sverige har blivit ett mångkulturellt land där ett stort antal barn i förskolan har 

ett annat modersmål än svenska. I storstäderna finns det ofta bostadsområden 

som är mångkulturella och där en stor variation av språk och kulturer före-

kommer. I de flesta fall är förskolan barnens första kontakt med det svenska 

språket. Hur förskolan möter tvåspråkiga barn har en avgörande betydelse för 

hur de kommer att utvecklas som individer.  

 

I läroplanen för förskolan står det att: 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveck-

ling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkiga 

världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. 

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. (Lpfö 98, Förskolans 

värdegrund och uppdrag, s. 9)  
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En av frågeställningarna jag har är om pedagogerna i förskolan har den 

kunskap som behövs för att arbeta med tvåspråkiga barn. Enligt Hyltenstam 

och Lindberg (2004: 509) så innehåller den nya lärarutbildningen i Sverige få 

obligatoriska inslag om flerspråkiga elever.  

 

Mitt arbete kommer att studeras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hylten-

stam och Lindberg (2004: 471) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv så kan 

man inte skilja på sociala och individuella processer när det gäller språkut-

veckling. Individer utvecklas och lär i samspel med sin omgivning. I stället för 

att se på människors mentala aktiviteter som fristående och individuella, ser 

man dem som ett resultat av möten mellan individer i socialt samspel. 
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 Bakgrund  
I bakgrunden kommer jag kort att redogöra för språkutveckling, tvåspråkighet 

och tvåspråkig utveckling ur ett forskningsperspektiv. Jag kommer vidare att 

ta upp olika faktorer som påverkar den tvåspråkiga utvecklingen, bland annat 

modersmålets betydelse, föräldrarnas roll och sambandet mellan kultur och 

språk. Även samhällets, förskolans och pedagogernas förhållningssätt ur ett 

språkutvecklande perspektiv kommer att skildras, och varför det är viktigt att 

pedagoger arbetar interkulturellt. Slutligen kommer jag att beskriva arbetssätt 

och metoder som gynnar barnens språkutveckling i förskolan.   

 

Språkutveckling 

Enligt Arnberg (2004: 75 – 76) så är det viktigt att ha en grundläggande 

förståelse för hur barn lär sig språk, så att man kan förstå sin egen roll i denna 

process. Fast det tvåspråkiga barnet samtidigt lär sig två språk, liknar språkin-

lärningsprocessen till sin allmänna natur den som det enspråkiga barnet går 

igenom. Det finns olika teorier om hur barn lär sig språk. Medan forskare 

tidigare har accepterat en förklaring och uteslutit de övriga, har det på senare 

tid blivit vanligare att godta att flera förklaringar kan spela roll samtidigt. 

Arnberg (2004: 77) beskriver att den första formella teorin om hur barn 

utvecklar sitt språk betraktade omgivningen som den viktigaste faktorn. 

Forskare som intar denna ståndpunkt anser att barnet kan läras vad som helst 

om det matas med information på rätt sätt. Barnet betraktas enligt den här 

teorin som en ”tom skrivtavla” som kan fyllas med kunskap. Barnet förstärks 

positivt, huvudsakligen av föräldrar eller andra vårdare, när det ger ifrån sig 

riktiga ljud, ord, fraser eller meningar.  

 

Vidare beskriver Arnberg (2004: 78 – 80) en annan teori som kom från den 

amerikanska språkvetaren Noam Chomsky. Han menade att teorier som 

grundade sig på förstärkningsprocesser inte kunde förklara alla aspekter av 

språkinlärning. Chomsky ansåg att barn är födda med förmågan att lära sig 

språk, eftersom barn överallt i världen lär sig språket vid ungefär samma ålder 

och på ett likartat sätt. Han menade vidare att det finns principer inbyggda i 

hjärnan som är desamma för alla barn oavsett språk. De möjliggör för barnet 

att analysera det språk det hör och ordna in informationen i ett formellt 

regelsystem, med vilket man kan förstå och framställa språk. Chomsky kallade 

denna förmåga LAD (Language Acquisition Device – ungefär verktyg för 

språkinlärning).  Det här rör sig naturligtvis inte om något verkligt organ i 

hjärnan utan om en analogi. De grundläggande principerna för formande av 

grammatiska yttranden finns redan i hjärnan, innan språket har lärts in. Barnet 

måste dock givetvis komma i kontakt med språket för att språkutveckling ska 

ske, men de vuxnas och omgivningens roll betraktas huvudsakligen som något 

som aktiverar vad som redan finns inom barnet.  
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Arnberg menar att Chomskys teorier hade enormt inflytande på forskare 

under 1960-talet, men allt eftersom så började teorin utsättas för ökad kritik 

eftersom den enligt många forskare var allt för begränsad. Man ansåg att 

språkinlärningen innefattar mycket mer än att tillgodogöra sig ett system av 

grammatiska regler för bildande av satser. En sådan förklaring tar inte hänsyn 

till att språket, åtminstone till en början, används till exempel för att sätta 

etiketter på begrepp som barnet redan icke-verbalt har skaffat sig genom 

samverkan med omgivningen. Språket är ett medel för kommunikation med 

andra människor som står barnet nära. Arnberg (2004: 80) skriver att dessa 

forskningsresultat angående den hjälp barnet får från sin omgivning gjorde att 

man började tvivla över tanken på att en medfödd LAD kan vara ensamt 

ansvarig för språkinlärningen. Detta innebär dock inte något förnekande av 

biologiska faktorers roll i barnets språkutveckling, men även andra faktorer 

förutom de rent biologiska, anses spela en viktig roll i den språkliga utveck-

lingen.  

 

Arnberg (2004: 81) menar att i såväl den förklaring som betonar yttre förstärk-

ning som den som inriktar sig på förprogrammering ges barnet en ganska 

passiv roll, där språkinlärningen påverkas av omgivningen eller på grund av 

en medfödd förmåga. Nästa teori understryker istället barnets aktiva roll. Det 

gäller en inre motivation som följer av ett behov av att förklara och förstå 

världen och ett socialt behov av att kommunicera med andra, som börjar redan 

från födseln. Denna förklaring förnekar inte heller de tidigare nämnda fakto-

rernas roll, det vill säga förstärkning eller medfödd förmåga. Men i denna teori 

betraktas barnet som en högt aktiv person som har en stark inre drivkraft att 

lära sig förstå, hantera och kontrollera den omgivning i vilken den lever.  

 

Arnberg (2004: 82) skriver vidare att senare så uppträder förklaringar som 

fortsätter att betona barnets roll som sökare av mening samtidigt som de också 

understryker omgivningens roll i större utsträckning än föregående förklaring. 

Språket betraktas som något som utvecklas i ett sammanhang av växelverkan 

och kommunikation med andra personer som betyder mycket i barnets liv. 

Därmed är den mening och de syften som utbyts i språket under samtalet lika 

viktiga som de ljud, ord och fraser som barnet lär sig producera.  

 

Arnberg (2004: 83) menar att parallellt med ovannämnda utvecklingslinjer har 

slutligen iakttagelser gjort klart att härmning spelar en viktig roll vid inlärning. 

Barn hör språk runt omkring sig och även om de inte direkt härmar så tar de 

ständigt emot information om det språk de hör. Denna information kan senare 

återaktiveras genom den fördröjda imitationens process.  

 

Slutligen menar Arnberg (2004: 85) att även om en teori för språklig utveckling 

tar hänsyn till alla de nämnda faktorernas betydelse så är det oklart vilken roll 

varje enskild faktor spelar eller hur de olika faktorerna samverkar med 

varandra. Vissa av faktorerna, till exempel samverkan med vårdare och 
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barnets drift att strukturera världen, förefaller dock spela en viktigare roll för 

barnets språkutveckling än andra.  

  

 

Typer av tvåspråkighet 

Einarsson (2009: 91) förklarar att tvåspråkighet även står för flerspråkighet. De 

flesta människor i världen är tvåspråkiga, men med en avgränsning av termen 

tvåspråkig, där man bör använda båda språken regelbundet för att betraktas 

som tvåspråkig. Modersmålet kallas för förstaspråk, förkortat S1 på svenska 

och L1 på engelska. Andraspråk (förkortat S2 och L2) är benämningen på 

språk som liksom förstaspråket lärs in i språkets naturliga miljö, men senare än 

förstaspråket. Termerna första- och andraspråk betecknar alltså i vilken 

ordning en språkinlärare mött språket i sitt liv. Einarsson (2009: 102 – 103) 

menar vidare att inom en tvåspråkig person så har två språk kontakt med 

varandra, hur olika de än är. De har en gemensam bas, eftersom alla mänskliga 

språk har gemensamma drag. De flesta tvåspråkiga använder sina språk för 

olika syften och sammanhang. En del använder till exempel det ena språket 

hemma och i privata sammanhang och det andra i sitt jobb och mer offentliga 

sammanhang.  

 

Einarsson (2009: 92) menar att inlärning av språk kan ske under olika omstän-

digheter. Vissa lär sig ett språk i skolan och sådan inlärning brukar i tvåsprå-

kighetssammanhang kallas för kulturell inlärning till skillnad från naturlig 

inlärning som sker i språkets naturliga miljö, även om det kanske också sker 

genom en typ av undervisning. De kulturellt inlärda språken kallas främmande 

språk, och de naturligt inlärda kallas andraspråk. Hur mycket ska man då kunna 

använda språken för att betraktas som tvåspråkig? Ofta ger man tvåspråkighe-

ten en social definition som tar fasta på i vilka sammanhang de två språken 

används. De som regelbundet använder två olika språk är att betrakta som 

tvåspråkiga. Ofta använder man då språken i olika domäner.  

 

Einarsson (2000: 95) skriver att tvåspråkiga barn kan antingen utveckla de 

båda språket parallellt (simultan inlärning) eller börja utveckla det ena före det 

andra (successiv inlärning). Om båda språken har börjat utvecklas före tre års 

ålder så brukar inlärningsgången betraktas som simultan. 

 

Additiv tvåspråkighet 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 63) innebär en additiv tvåspråkighet 

att språken berikar och kompletterar varandra. Många olika faktorer påverkar 

utveckling av additiv tvåspråkighet, så som samhällets, förskolans och skolans 

attityder och förhållningssätt till tvåspråkighet och till olika etniska och 

kulturella bakgrunder. Föräldrarnas attityder spelar också en viktig roll. 

Motsatsen till additiv tvåspråkighet kallas för subtraktiv tvåspråkighet och 

innebär att andraspråksinlärningen sker på bekostnad av förstaspråket. 
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Subtraktiv tvåspråkighet 

Abrahamsson (2009: 199) menar att i de fall när inläraren har negativa attityder 

gentemot den egna gruppen, dess språk och kultur, är risken stor att andra-

språket gynnas och lärs in till en hög nivå, medan förstaspråket kommer att 

behärskas till en lägre nivå eller till och med bytas ut mot andraspråket. I dessa 

fall talar man om subtraktiv tvåspråkighet.  

 

Einarsson (2009: 338) menar att fokusering på majoritetsspråket resulterar i att 

barnen tappar förmågor som de haft på sitt förstaspråk. I alla studier som visat 

en negativ effekt av tvåspråkighet i utbildning har det varit fråga om subtrak-

tiv tvåspråkighet. 

 

Tvåspråkiga barns språkutveckling 

Arnberg (2004: 50 – 51) skriver att forskarna har identifierat en så kallad 

övergångsperiod i den process som skiljandet av två språk innebär. Denna 

övergångsperiod infaller vanligen mellan barnets andra och tredje levnadsår 

och kännetecknas av att både språkblandning och kodväxling förekommer 

parallellt. Interferens kallas det ena språkets ofrivilliga inverkan på det andra 

efter att barnet har lärt sig att skilja de båda språken åt.   

 

Språkblandning 

Enligt Arnberg (2004: 48 – 50) så är språkblandning inte ett tecken på förvir-

ring, utan ett naturligt stadium när de tvåspråkiga barnen lär sig skilja de två 

språken åt. Det är en process som sker gradvis. Språkblandning måste alltså 

särskiljas från två andra språkbeteenden som förekommer hos tvåspråkiga 

barn, det vill säga kodväxling och interferens. Språkblandning sker då det lilla 

barnet blandar de två språken inom samma yttrande innan det i själva verket 

är medvetet om att det har två språk i sin omgivning. Språkblandning kan ske 

på ord- eller frasnivån. Det tvåspråkiga barnet kan inte skilja de två språkens 

ordförråd utan har ett system som är hopsatt av ord från båda språken. Allt 

eftersom barnet blir äldre blir de två ordförråden och grammatiska systemen 

alltmer åtskilda. 

 

Vidare beskriver Arnberg (2004: 54) att språkblandning är vanligt hos små 

barn, men brukar försvinna när barnet lär sig att skilja de två språken åt. När 

det gäller de flesta tvåspråkiga barn är språkblandning ovanligt efter fyra års 

ålder.  

 

Kodväxling 

Enligt Ladberg (2000: 106) så sker kodväxling på många olika sätt. Den 

enklaste formen innebär att man ”lånar” ett ord från ett annat språk. När man 

inte känner till ett ord på det språk man talar så tar man in motsvarande ord 

från ett annat språk.  Detta är funktionellt; alternativet vore ju att bli tyst, och 

det främjar inte kommunikationen. Den som lyssnar kan uppmärksamma att 
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barnet ”saknar” ord och ”ge” barnen ordet på det andra språket genom att till 

exempel upprepa eller svara på barnets yttrande med tillägg av rätt ord. Det 

som är viktigt är att inte ge barnen känslan av att de har gjort något fel när de 

kodväxlar. Sådant kan göra barn osäkra och hämma deras språkliga använd-

ning.  

 

Arnberg (2004: 54) skriver att forskarna har blivit allt mer medvetna om att 

kodväxling kräver skicklighet och är en naturlig kommunikationsstrategi för 

människor som är tvåspråkiga. Kodväxling hos föräldrar är dock mindre 

positiv för barn som är i full färd med att lära sig de två språken och det kan 

resultera i att barnet inte lär sig att skilja på vilket språk vissa ord hör till. 

Einarsson (2009: 101) skriver att man dock måste skilja kodväxling från ”lån”, 

som syftar på när individen som talar inte har tillgång till vissa ord på det ena 

språket.  

 

Positiv och negativ transfer 

Enligt Einarsson (2009: 99) finns det ett samspel mellan en och samma männi-

skas två språk. Detta blir särskilt tydligt om det ena språket är starkare än det 

andra. Då kan det bli tal om överföring (transfer), det vill säga att man för över 

delar av sina färdigheter från det ena språket till det andra. Detta kan vara 

både bra och dåligt. Bra är det om språken i något avseende liknar varandra 

och om likheterna gynnar inlärningen. Då talar man om positiv transfer eller 

facilitering (underlättande).  Men om överföringen innebär att det blir fel i 

målspråket så talar man om negativ transfer eller interferens. Ett exempel på 

det senare är brytning då förstaspråkets uttalsregler gör att man som inlärare 

har svårt att uttala ord och fraser enligt målspråkets regler.  

Arnberg (2004: 51) menar att interferens förefaller vanligast när språken är i 

obalans. Många invandrarbarn i Sverige visar tecken på interferens i minori-

tetsspråket på grund av svenskans dominans i samhället. Interferens i motsatt 

riktning, de vill säga från minoritets- till majoritetsspråket är mindre vanligt, 

även om det förekommer. Detta visar sig mestadels i vissa invandrartäta 

områden där kontakten med det svenska språket är begränsad. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Hyltenstam och Lindberg (2004: 471) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv 

så kan man inte skilja på sociala och individuella processer när det gäller 

språkutveckling. Individer utvecklas och lär i samspel med sin omgivning. I 

stället för att se på människors mentala aktiviteter som fristående och indivi-

duella, ser man dem som ett resultat av möten mellan individer i socialt 

samspel. 
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Sambandet mellan språk och kultur 

Enligt Ladberg (2000: 72) så är språkinlärning kulturell inlärning. Språk är ett 

socialt fenomen, och ett kulturellt. Att lära sig språk är att lära sig kultur. Man 

kan inte lära sig språk utan att samtidigt ingå i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Redan små barn börjar lära sig viktiga kulturella handlingar. En 

så enkel handling som att hälsa är egentligen mycket komplex. Den innehåller 

en kombination av ord, tonfall, röstläge, ansiktsuttryck, blick, kroppshållning, 

gester; allt detta ska stämma överens och dessutom samordnas tidsmässigt. 

Det barn som lär sig att hälsa på svenska lär sig ett sammansatt mönster av ord 

och rörelser. Att hälsa på till exempel arabiska innebär andra ord, men också 

andra gester, tonfall och blickar. Svenska barn lär sig att se vuxna i ögonen, 

medan barn i många andra kulturer lär sig att slå ned blicken inför en vuxen. 

Ladberg menar vidare att varje språk bär kultur, och samtidigt med språken 

lär vi oss kulturella mönster och sociala regler för umgänge. Man kan inte välja 

bort en kultur när man lär sig språk. Ladberg (2000: 129) menar vidare att 

kulturen är inbäddad i språket och kommer till uttryck på tusen sätt, i ord-

språk, talesätt, sagor, sånger, fraser och så vidare. Sambandet mellan språk och 

kultur innebär att vi måste godta det ena med det andra. Om ett barns kultur 

nedvärderas så blir barnet samtidigt avskräckt från att tala sitt modersmål, 

vilket har betydelse för tvåspråkig utveckling.  

 

Modersmålets betydelse för tvåspråkighet 

Enligt Abrahamsson (2009: 235) så tror många att den största svårigheten med 

att lära sig ett nytt språk är att modersmålet har en negativ inverkan på 

andraspråksinlärningen på ett eller annat sätt. Att tidigare förvärvade språk-

kunskaper, speciellt kunskaper i modersmålet, utgör ett hinder för inlärningen 

av nya språk verkar vara en djupt rotad syn på lärandet. Modersmålets 

betydelse inom andraspråksteori har under åren skiftat kraftigt, från att ha 

setts som den enda källan till språkliga fel, till de senaste årtiondenas syn på 

tvärspråkligt inflytande som givande. Einarsson (2009: 109) skriver att i den 

mån tvåspråkiga barn får möjlighet att utveckla sitt andraspråk parallellt med 

en fortsatt utveckling av förstaspråket i en atmosfär där båda språken och 

kulturen värderas högt, så kommer språken istället komplettera och berika 

varandra.  

 

Einarsson (2009: 109 – 110) menar vidare att i senare års forskning har man 

också kunnat fastställa många positiva samband mellan tvåspråkighet och 

kognitiv utveckling. Tvåspråkighet har bland annat visat sig främja metaspråk-

lig medvetenhet, de vill säga insikter om hur språk är konstruerade och 

fungerar. Det positiva sambandet mellan tvåspråkighet och olika kognitiva 

processer kan ha olika förklaringar. En tänkbar sådan är att tvåspråkiga får en 

högre medvetenhet om språks form och funktion i allmänhet. De kommer 

tidigt underfund med språkets symboliska funktion, där de upptäcker att flera 

olika uttryck kan användas för att beteckna en och samma sak. Den insikten 

anses gynna symboliskt och abstrakt tänkande. En annan förklaring kan vara 
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att tvåspråkiga blir mer flexibla i sitt tänkande genom att de lätt kan växla 

mellan olika språk. Det bör dock påpekas att de flesta av dessa studier bygger 

på resultat från balanserat tvåspråkiga. Resultaten är alltså inte generaliserbara 

till personer med begränsad färdighet i ett utav språken.  

 

Ett starkt modersmål är väldigt bra då man ska tillägna sig ett andraspråk; 

flera språk kan utvecklas samtidigt och stödja varandra.  

 

Enligt Arnberg (2004: 102) finns det ingen regel att man måste lära sig två 

språk från födseln för att bli tvåspråkig. Det finns heller inte belägg för att det 

skulle vara förvirrande att lära sig två språk samtidigt. Både simultan och 

successiv tvåspråkighet under den tidiga barndomen kan leda till en hög grad 

av tvåspråkighet. Hur bra barnet lär sig de två språken har samband med yttre 

faktorer som bland annat omgivningens gynnsamhet. Arnberg (2004: 114) 

menar att allt det som barnet har lärt sig på sitt förstaspråk, till exempel hur 

språk är uppbyggda och hur de fungerar, så småningom överförs till andra-

språket. Detta är en väldigt viktig del av andraspråksinlärningen och gör att 

barnet slipper ”börja om från början”. 

 

Enligt Ladberg (2003: 99 – 100) blir det lättare för barn att utveckla begrepp på 

ett nytt språk om barnet redan har begreppen på sitt modersmål. Om barnet 

lärt sig en funktion hos språket, till exempel att berätta eller att planera sin lek 

eller ställa olika slags frågor, så kan den funktionen överföras till det nya 

språket. Ju mer barnet får möjlighet att fortsätta utveckla sitt eller sina tidigare 

språk, desto bättre för det nya språket. Språk stödjer alltså varandra, tvärtemot 

vad många tror.  

 

Föräldrarnas attityder till tvåspråkig utveckling 

Enligt Arnberg (2004: 30) är föräldrarnas attityd till tvåspråkighet viktig. 

Eftersom föräldrarna är modeller för sina barn imiterar dessa ofta deras 

attityder och beteende. Om föräldrarna visar att det är nyttigt och positivt att 

kunna två språk och tillhöra två kulturella grupper kommer detta följaktligen 

att hjälpa barnen att utveckla liknande positiva attityder. Om föräldrarna 

däremot är negativa gentemot det ena språket eller den ena kulturgruppen kan 

detta i sin tur göra det svårt för barnen att inse fördelarna med att vara 

tvåspråkig och att tillhöra två kulturella grupper. Arnberg anför efter Grosjean: 

 
Om de två kulturerna värderas lika i hemmet, i skolan, och i samhället i stort och 

om tillhörighet till två kulturer betraktas som lika värdefull som tillhörighet till en 

enda kultur, så kommer barn och tonåringar som har kontakt med två kulturer att 

godta bägge istället för att avvisa eller bli avvisade av den ena eller den andra. 

(Arnberg 2004: 35) 

 

Arnberg (2004: 35) menar vidare att förutom föräldrarnas roll så understyrker 

citatet även skolans och samhällets roller när det gäller att påverka barnens 

attityder, såväl direkt om indirekt. Den indirekta påverkan har att göra med på 
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vilket sätt dessa områden påverkar föräldrarna. Det är svårt för föräldrarna att 

utveckla positiva attityder gentemot tvåspråkighet och dubbelkulturell 

tillhörighet om de upplever att deras språk och kulturella grupp inte uppskat-

tas av medlemmar av majoritetsgruppen. Attityder på skol- och samhällsnivån 

kan också påverka barnen, till exempel hur minoritetsspråket och minoritets-

kulturen företräds i klassrummet, i kursmaterial, i massmedia och så vidare. 

 

Attityder i förskolan och samhället 

Hyltenstam och Lindberg (2004: 508) skriver att förskolan och skolan är en del 

av samhället och speglar de värderingar som samhället i stort företräder och 

författarna citerar Miramontes, Nadeau och Commins: 

 
Den sociopolitiska omgivningen har ett direkt inflytande på pedagogiska beslut om 

utbildning. Pedagogernas underliggande attityder mot elevernas familjer, kulturer 

och språk formar deras sätt att undervisa och kan resultera i mycket varierande 

utbildningsresultat för elever med olika bakgrunder. (Hyltenstam och Lindberg 

2004: 508) 

 

Hyltenstam och Lindberg (2004: 508) menar vidare att pedagoger i förskolan 

och skolan inte är opåverkade av de signaler samhället ger i frågor om till 

exempel invandring, språk och kultur. De attityder som därmed skapas och 

upprätthålls påverkar i sin tur de beslut som tas i skolan om hur det pedago-

giska arbetet ska utformas. Hyltenstam och Lindberg beskriver även Cummins 

syn på lärarnas ansvar, men också möjligheter. Cummins anser att det är 

genom interaktionen mellan lärare och elev som eleven blir stärkt eller försva-

gad. Är läraren en förespråkare för de tvåspråkiga eleverna? Det finns vissa 

utbildningsstrukturer som kan leda till systematisk diskriminering, bland 

annat följande; 

 
 Att skylla på eleven istället för systemet när eleven misslyckas 

 En lärarutbildning som ser mångkulturella frågor som marginella och skickar 

ut nya lärare utan beredskap att möta elever med andra språk, kultur- och in-

lärningsmönster än genomsnittselevens 

 Ett kursinnehåll som endast reflekterar de erfarenheter och värderingar som 

majoritetseleverna representerar – och därmed effektivt åsidosätter minori-

tetselevernas erfarenheter och värderingar.  

(Hyltenstam och Lindberg 2004: 509) 

 
Därtill innehåller den nya lärarutbildningen i Sverige innehåller få obligatoriska inslag 

om flerspråkiga elever, inkorporeringen av modersmålet och modersmålslärarna i 

förskolans och skolans organisation är ofta obefintlig och även i områden med många 

flerspråkiga elever tillsätts skolledare utan kunskaper om dessa elevers specifika 

språk- och kunskapsutveckling. (Hyltenstam och Lindberg 2004: 509 – 510)    
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Pedagogers förhållningssätt  

Benckert, Håland och Wallin (2008: 59) skriver att när man arbetar med 

tvåspråkiga barn så krävs det andra kunskaper än när man arbetar i en 

barngrupp där alla barn har svenska som modersmål. Ett professionellt 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn innebär att värdegrundsfrågor 

belyses ut ett mångfaldsperspektiv. När ett flerspråkigt barn kommer till 

förskolan ska man ge legitimitet åt barnets språk och kultur. Att förskolan 

uppskattar flerspråkighet och uppmuntrar modersmålet och dess utveckling 

måste formuleras tydligt för föräldrarna. Pedagogerna bör visa ett genuint 

intresse genom att fråga vilket modersmål barnet har samt hur föräldrarna 

förhåller sig till sitt modersmål.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 60) menar att minoritetskulturer är 

känsliga för majoritetens förhållningssätt. Man behöver inte säga negativa 

saker utan de negativa attityderna kan lysa igenom om man har negativa 

åsikter om flerspråkighet eller fördomar av olika slag. Gester, ointresse, 

axelryckningar och annat kan avslöja att man inte accepterar något i ett barns 

bakgrund. Av samma anledning bör man i arbetslagen diskutera förhållnings-

sätt mot flerspråkighet och mångkulturalism och skaffa sig tillräcklig kunskap 

för att bemöta människor med olika bakgrund. Detta betyder inte att man ska 

kunna allt om alla kulturer utan att det interkulturella förhållningssättet ska 

känneteckna den svenska förskolan. 

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 60) skriver vidare att det finns många 

studier som visar att de svenska pedagogernas förväntningar på flerspråkiga 

respektive svenska barn kan skilja sig åt, och positiva och negativa förvänt-

ningar påverkar barns inlärning. Självklart måste pedagogerna förenkla sitt 

språk och vara väldigt tydliga och konkreta om barnet inte alls kan svenska. 

Barn lär sig relativt fort, men det betyder inte att de har samma ordförråd som 

infödda talare i samma ålder. När barnet så småningom närmar sig samma 

nivå som de svensktalande barnen är det viktigt att pedagogerna uppmärk-

sammar detta och ger de flerspråkiga barnen samma rätt till stimulans. Att 

barn gör framsteg och lär sig att reflektera över sina framsteg stärker deras 

självkänsla och ger dem framtidstro. Att dokumentera de positiva framstegen 

och visa på utveckling är värdefullt för både barn, föräldrar och pedagoger.  

 

Interkulturellt förhållningssätt  

Benckert, Håland och Wallin (2008: 67) menar att arbete i förskolan innebär 

ständiga möten med människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Som 

pedagog bör man vara medveten om hur den egna kulturen (kön, klass, språk, 

etnicitet) påverkar det pedagogiska arbetet. Alla människor har sin egen 

historia där kulturarv, normer och värderingar finns. Pedagoger som arbetar i 

förskolan måste vara klara över vilket socialt och kulturellt arv de har och där 

till även vilka värderingar som styr dem. Ett aktivt arbete med reflektioner och 

diskussioner måste finnas i verksamheten. Att ändra på attityder och förhåll-



  

 

12 

 

 

ningssätt tar tid. Ett interkulturellt perspektiv innebär att förskolan ser alla 

språk och kulturella perspektiv som viktiga. Benckert, Håland och Wallin 

beskriver bland annat följande punkter på vad som ingår i ett interkulturellt 

förhållningssätt; 

 
 Språklig och kulturell mångfald är utgångspunkt i arbetet 

 Olikheter ses som en tillgång och pedagogerna har positiva attityder mot 

språk och kultur 

 Pedagogerna ska utgå ifrån barnens kunskaper och erfarenheter 

 Föräldrarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara 

 Texter, material och bilder som speglar olika kulturer och miljöer används i 

verksamheten  

 Visa ömsesidig respekt och ödmjukhet 

 Låta olika åsikter och synsätt berika varandra 

 Vara medveten om sin egen bakgrund och värderingar 

(Benckert, Håland och Wallin 2008: 69) 

 

Enligt Hultinger och Wallentin (1996: 54) så måste man fokusera på skillnader-

na för att se likheterna. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med individer 

som har skilda kulturella bakgrunder, uppfattningar och värderingar, och 

dessa måste pedagogerna ta hänsyn till. Hultinger och Wallentin (1996: 110) 

menar vidare att det ofta pratas om att man ska behandla ”alla lika”. Men man 

kan inte behandla alla lika, för vi är alla olika. Om man i en svensk skola 

behandlar alla elever lika så betyder det att man ser alla barn som om de vore 

svenskar. Det låter måhända jämlikt och demokratiskt, men innebär raka 

motsatsen. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att man inte ska se 

skillnader som något negativt, utan istället respektera att det finns olika 

synsätt i världen, utan att ha fördomar och förutfattade meningar. Eleverna 

ska känna att deras kulturella bakgrund är en tillgång i verksamheten.  

 

I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det att barnen ska få möjlighet att 

utveckla en medvetenhet som det egna kulturarvet och delaktighet i andras 

kultur. Detta ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar. 

 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan 

Enligt Gibbons (2006: 24) så är de vanligaste modellerna för lärande i skolan 

otillräckliga när det kommer till tvåspråkiga elever. Vare sig man ser på eleven 

som ett tomt kärl som kan fyllas med kunskap eller som ett outvecklat intellekt 

vilket med rätt förutsättningar når sin potential, så betraktas eleven som en 

självständig individ och inlärning som något som sker i individen. Gibbons 

(2006: 26) presenterar en annan modell vid språkutveckling som betonar vikten 

av samarbete mellan individer där både lärare och elev har aktiva roller i 

inlärningsprocessen. Denna inlärningsteori är baserad på Lev Vygotskys 

forskning. Grunden för ett barns utveckling är inrymd i det som Vygotsky 

benämner zonen för närmaste utveckling, vilket syftar på avståndet, eller den 

kognitiva klyftan, mellan vad ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan 
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göra tillsammans med en mer erfaren person. Ett framgångsrikt samspel med 

en partner - eller stöd vid utförandet – hjälper eleverna att komma längre än 

vad de hade gjort på egen hand. Det är frågan om att ge sig in i nya situationer 

och ta itu med uppgifter eller om vi tänker på andraspråkselever, lära sig nya 

sätt att använda språk.  

 

Gibbons (2006: 27) skriver vidare att Vygotsky ser den kognitiva utvecklingen 

som ett resultat av att elever samarbetar med andra i en målinriktad aktivitet. 

Små barn lär sig att tänka ihop med andra genom att delta i vardagliga 

aktiviteter, samtal och problemlösande. Eftersom interaktionen med andra 

människor är en nödvändighet för språkinlärning så måste vi tänka igenom 

vilket sorts språk tvåspråkiga barn möter i verksamheten. Det här sociokultu-

rella synsättet på lärande för oss bort från lärarcentrerat kontra elevcentrerat 

lärande, i riktning mot en mer enhetlig teori om inlärning där både elever och 

lärare ses som aktiva deltagare och lärande som ett samarbete. Språkinlärning-

en är en social process och det pedagogerna väljer att göra i verksamheten, och 

då speciellt den stöttning de ger, har en avgörande betydelse för hur eleverna 

ska lyckas. 

 

Tydliga instruktioner 

Gibbons (2006: 43) skriver att det är ofta i den inledande fasen av en övning 

eller uppgift det kan gå fel. En av de svåraste lyssningsuppgifterna som 

tvåspråkiga elever stöter på är instruktioner i flera led. En enda instruktion 

behöver inte vara några problem, utan just de som presenteras stegvis. Läraren 

kan istället ge samma information på olika sätt, till exempel förtydliga instruk-

tionerna med teknik, bilder, skrift eller annat som är lämpligt för barnens 

ålder. Det är bättre att läraren handfast visar vad han/hon menar än att 

förklara enbart med ord. På så sätt skapar läraren en bro mellan ord och 

mening. Förenkla inte språket, utan förstärk det.   

 

Kontextuellt stöd och kognitiv svårighetsgrad 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2005: 208 – 210) skriver att uppgifter och 

aktiviteter i skolan ställer olika språkliga krav på eleven. I vilken utsträckning 

eleven har möjlighet att lyckas är relaterat till elevens språkbehärskningsnivå, 

språkliga krav i uppgiften och arbetssätt i undervisningen. I en modell (se 

figur 1) visar Cummins sambandet mellan dessa. Den ena axeln visar graden 

av kontextbundenhet i den kommunikativa situationen där den ena yttre 

punkten betyder rikligt med stödjande ledtrådar för förståelsen som till 

exempel kroppsspråk, tonfall, bilder eller konkreta föremål. På den andra yttre 

punkten som är kontextreducerad är det endast språket i sig som ger vägled-

ning i diskussionen, uppgiften eller aktiviteten. Den korsande axeln har på ena 

sidan kognitivt krävande och på den andra kognitivt enkelt, beroende på hur 

tankemässigt krävande språkanvändningen är.  
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Axelsson, Rosander och Sellgren menar vidare att graden av kontextuellt stöd 

är viktigt enligt Cummins modell och för den enskilde eleven så inverkar både 

yttre och inre faktorer. Inre faktorer som ger kontextuellt stöd är sådana som 

tillhör individen själv, till exempel erfarenheter, motivation, kulturell relevans 

och intressen. Dessa gör uppgiften och innehållet mer bekant och därmed mer 

begripligt. Yttre faktorer som ger kontextuellt stöd är till exempel möjligheten 

till att samspela med andra genom att diskutera, ställa frågor och be om 

förtydliganden. Ett viktigt kontextuellt stöd till ord eller text är bilder.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 112) menar att när barnen är i början av sin 

språkutveckling så behöver de konkreta upplevelser av begrepp, de behöver 

situationsbundna aktiviteter, här och nu upplevelser eller bilder och annat för 

att tillägna sig en grundläggande kommunikativ förmåga. Ju äldre barnen blir 

desto mera situationsoberoende, språkliga utmaningar krävs för att språket på 

längre sikt ska kunna utgöra ett tankeverktyg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Cummins modell över kontextuellt stöd och kognitiv svårighetsgrad utifrån 

en uppgifts språkliga krav (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005: 209) 
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Stöttning 

Gibbons (2006: 29 – 30) upplyser om att uttrycket stöttning (scaffolding) 

användes första gången av Wood, Bruner och Ross i deras studie av hur 

föräldrar och små barn talar med varandra. Att stötta innebär att man tillfälligt 

ger det stöd som behövs för att barnets ska komma vidare. Stöttning är dock 

inte vilken hjälp som helst utan det som leder barnen mot nya färdigheter, nya 

begrepp eller nya nivåer av förståelse. Stöttning är en tillfällig hjälp som 

pedagogen ger barnen för att de så småningom ska kunna utföra samma 

uppgift utan hjälp. När lärarens stöd – eller stöttning – behövs, lär sig barnet 

något för det är då barnet arbetar inom sin närmaste zon för utveckling. 

Gibbons skriver att Vygotsky (1978) anser att det enda ”nyttiga” lärandet är 

det som ligger steget före, i nästa utvecklingsfas. Med detta menas inte att 

undervisningen ska ligga över elevernas kapacitet, utan att läraren är ansvarig 

för att undervisningen förs framåt och att elevernas kunskaper byggs på. Det 

här arbetssättet förutsätter att läraren ger stöttning för att uppgifter ska kunna 

utföras med framgång, och när det gäller andraspråkselever handlar det om ett 

annat sätt att se på lärande än tidigare. Istället för att förenkla uppgiften bör 

pedagogen istället reflektera över vad för sorts stöttning som eleverna behöver 

för att klara uppgiften. Så ofta det går måste eleverna ställas inför kognitivt 

utmanande uppgifter. Det är den typ av stöd som tvåspråkiga elever får som 

avgör om inlärningen lyckas. Gibbons (2006: 60 – 61) menar vidare att läraren 

ska vara ett stöd för eleverna. För andraspråkselever kan vissa uppgifter vara 

språkligt krävande och då bör läraren ge stöd genom att förtydliga, ställa 

frågor och ge mallar för hur eleven ska utrycka sig och tillsammans formulera 

det eleven vill säga. Genom stöttning kan andraspråkselever komma längre 

med sitt språk än vad de hade kunnat göra på egen hand. Gibbons (2006: 64) 

skriver att det är väldigt viktigt att läraren visar att han/hon vill förstå. Det 

innebär att läraren verkligen måste lyssna till vad barnet säger och inte bara 

vänta på att de ska komma med det svar som förväntas.  

 

I läroplanen för förskolan (2010: 9) sägs det att barnen ska få stimulans och 

vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter. 

 

Arbete i grupp 

I läroplanen för förskolan (2010: 9) sägs det att lärandet ska baseras såväl på 

samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barn-

gruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

 

Grupparbete främjar språkinlärningen på många olika sätt. Gibbons (2006: 39 – 

40) menar att de positiva effekterna på andraspråksinlärningen är bland annat:  

 

 Eleverna får höra språket talas av andra än läraren, variationen och 

inflödet blir större 
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 Elever samspelar mer med andra och utflödet blir därför också större. 

De turas om mer och känner större ansvar för att göra sig förstådda när 

inte läraren finns till hands 

 Det eleverna hör och det de lär ingår i ett sammanhang. Språket an-

vänds på ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte 

 Informationer kommer att uttryckas på en mängd olika sätt. Att ställa 

frågor, utbyta idéer och lösa problem medför att ord upprepas, tankar 

formuleras om och meningar förbättras i ett sammanhang 

 Elever som inte riktigt behärskar sitt andraspråk känner sig ofta trygga-

re när de får arbeta i grupp än när de förväntas lösa problem själva. 

 

Gibbons (2006: 45) menar vidare att ett grupparbete ska kräva att eleverna talar 

med varandra, inte bara uppmuntra dem till att göra det. När en aktivitet är 

väl genomtänkt uppnås ett resultat där språket används. För tvåspråkiga 

elever tar uppgifter som bygger på språk förmodligen längre tid eftersom de 

behöver mer tid att bearbeta den information de har fått och formulera sina 

svar. Det krävs träning för att arbeta i grupp och om eleverna inte kan samar-

beta så kommer förmodligen den mest genomtänkta uppgift att misslyckas. 

Gibbons (2006: 53) skriver att en viktig del för att få ett grupparbete att fungera 

är att lära eleverna att ”tala i samtalston”. Annars höjer alla rösterna för att 

göra sig hörda, och en bullrig miljö gör det ännu svårare för andraspråkselever 

att hänga med.  

 

Gibbons (2006: 64 – 65) skriver slutligen att samtal elever emellan och mellan 

lärare och elev kan ge tillfällen att utveckla språket i många olika samman-

hang. Man måste dock tänka på att produktivt tal inte uppstår av sig självt, 

utan det måste finnas en medveten planering bakom.  

 

Inskolning och samverkan med föräldrar 

I läroplanen för förskolan (2010: 7) står det att förskolan ska vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Försko-

lans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn 

får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

 

Enligt Hyltenstam och Lindberg (2004: 525) så är det naturligt att föräldrar har 

en central roll i sina barns lärande och skolgång. När förskola och skola har ett 

positivt samarbete med familjer och närsamhälle stärker detta både eleven och 

föräldrarna. Samarbetet mellan föräldrar och skola är viktigt och att lärare och 

föräldrar hittar former att stödja barnets utveckling.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 81) menar att för många föräldrar kan 

mötet med den svenska förskolan vara något helt nytt. Förväntningarna, både 

från föräldrarna och från förskolan, kan vara helt olika. Det är därför viktigt på 

vilket sätt som förskolan introduceras för de nya familjerna. En traditionell 

inskolning går ut på att föräldrarna vistas en kort tid tillsammans med barnet 

på förskolan varje dag under en längre period. Så småningom lämnas barnet 
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av föräldrarna en liten längre stund varje dag. Ett annat sätt att inskola barn 

som börjar bli vanligare idag är så kallad föräldraaktiv inskolning. Denna går 

ut på att mötas istället för att fokusera på separation. Förskolan bjuder in 

föräldrarna att tillsammans med sitt barn delta i alla aktiviteter under några 

dagar. Detta ger tillfällen till spontana frågor, föräldrarna kan ställa frågor om 

vad som händer i förskolan och samtidigt bilda sig en uppfattning om verk-

samheten. Samtidigt får pedagogerna möjlighet att lyssna på föräldrarna i en 

dialog. Så småningom lämnas barnet av föräldrarna en liten längre stund varje 

dag. Förtroende skapar man bäst genom dialog och genom att visa ett genuint 

intresse för barnen och deras bakgrund och på så sätt skapa möjlighet till 

fortsatt intresse. Varje familj är unik och har individuella vanor.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 82) menar vidare att i samband med 

inskolningen är det också värdefullt att ta reda på föräldrarnas syn på och 

kunskap om flerspråkighet. Föräldrarna bör få möjlighet att planera för sitt 

barns språkutveckling tillsammans med någon som har kunskap inom ämnet. 

Om föräldrar ska kunna stödja sina barn i att bli tvåspråkiga måste de infor-

meras om vad man ska tänka på när det gäller språkutvecklingen.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 83) skriver också att det är viktigt att skaffa 

sig kunskap om varje barns och familjs språksituation, vilket är en förutsätt-

ning för att på bästa sätt tillgodose barnets språkutveckling. Detta bör ske när 

barnet börjar på förskolan då den gemensamma planeringen för barnets 

fortsatta språkutveckling startar i form av ett samtal med föräldrarna. Detta 

kan ske under inskolningen eller senare i samband med utvecklingssamtal och 

bör sedan följas upp kontinuerligt under barnets tid i förskolan. Det är viktigt 

att de pedagoger som leder samtalet har kompetens om flerspråkighet så att de 

råd och stöd man ger inte är baserade på allmänna åsikter, utan på läroplanens 

värdegrund, kunskapssyn och på aktuell forskning. Samarbetet med föräld-

rarna handlar både om att lyfta in modersmålet och kulturen i förskolan och 

stärka familjens betydelse.  

 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 84) så är ett bra underlag för 

språksamtal att kartlägga barnets språkdomäner, det vill säga i vilka samman-

hang som barnet talar sina olika språk. På så sätt kan man över tid se hur 

barnets språkanvändning förändras.  

 

Samtal 

I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det att förskolan ska vara en levande 

social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 101) menar att det språkliga utflödet som 

barnet själv skapar är av avgörande betydelse för språkutvecklingen. När man 

tvingas att formulera sig så att talet blir begripligt för andra så tvingas man 

också att arbeta med sitt språk, det vill säga formuleringsförmågan. Pedago-
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gerna bör tänka på vad de ställer för frågor till barnet, öppna eller slutna. 

Tyvärr är det kanske vanligare under organiserade samtal mellan vuxna och 

barn att den vuxna talar mest och ställer frågor som innehåller givna svar. 

Sådana kommunikationssituationer innebär att barnets tal blir begränsat och 

med mestadels enstaka ord och färre tillfällen ges att formulera mer komplice-

rade meningar och detta ger dessutom barnen färre utmaningar. Det är viktigt 

att skapa ett positivt klimat där barnet känner sig fri att tänka, känna, fråga och 

utforska sin situation och att lyssnarens feedback inte innehåller några värde-

ringar. Om samtalet ska bli språkutvecklande måste det baseras på barnens 

intresse eller väcka intresse hos dem. Barnen bör ha förförståelse för ämnet 

samt få stödjande och inspirerande samtal som även utökar ordförrådet.  

 

Ladberg (2003: 159) skriver att samlingen sällan är en bra språksituation för 

barn och allra minst för barn med ett annat språk. Det är svårt att lyssna i en 

stor grupp för den som är nybörjare i ett språk. Barnens utrymme för att tala är 

oftast väldigt litet och det som de förväntas säga är ganska stereotypt. Det är 

viktigt att ha detta klart för sig, eftersom pedagoger ofta tror att samlingen på 

förskolan är ett bra tillfälle för språkträning. Det har också visat sig i studier att 

ju mer pedagogiskt styrda aktiviteterna är, desto sämre blir vanligen förutsätt-

ningarna för språkinlärning, just för att barnens utrymme för eget tal blir så 

litet.  

 

Dysthe (1996: 58) menar att autentiska frågor är sådana som på förhand inte 

har ett givet svar. Detta kallas ofta för öppna frågor till skillnad från slutna 

frågor. Att ställa autentiska eller öppna frågor innebär att läraren är ute efter 

något annat än att kontrollera vad eleven har lärt sig. Detta ger eleverna 

möjlighet att komma med egna inlägg i diskussionen.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 103) menar att även lyssnande är en 

kognitivt krävande uppgift. En lyssnare har en aktiv roll och lyssnaren har 

förväntningar på och förutsägelser om innehållet. Att lära sig att lyssna är 

alltså mycket språkbefrämjande och att lära sig att lyssna på andra människor 

är viktigt för alla barn. Samma gäller i hög grad pedagogerna. En pedagog som 

är en god lyssnare är också en god förebild som samtalspartner. Att lyssna ger 

också talutrymme, att lyssna inbringar fakta om hur barnen tänker, hur de 

formulerar sina frågor och sitt forskande. Att lyssna innebär respekt, allvar och 

lyhördhet. Man kan skilja mellan olika former av lyssnande, envägslyssnande 

vilket innebär att en talar och andra lyssnar, och tvåvägslyssnande vilket 

innebär en dialog.  

 

Miljöns betydelse för möjlighet till språkutveckling 

I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det att förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.  
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Benckert, Håland och Wallin (2008: 106) menar att de miljöer som finns i 

förskolan bör vara organiserade så att de inbjuder till samtal. Om barnen kan 

samtala och samspela i mindre grupper så gynnar det språkutvecklingen.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 44) skriver också att det är viktigt att 

barnets ursprung och kulturer syns på förskolan, till exempel genom alfabet, 

böcker och affischer. Genom biblioteket kan man låna böcker på olika språk 

med bilder från barnets eller föräldrarnas länder och kultur. Man kan även 

fråga på biblioteket om de har gamla tidningar från olika länder som de ska 

kasta. Dessa kan barnen använda för att titta i, eller till exempel för att klippa 

bilder ur.  

 

Musik som stöttning vid språkutveckling 

Läroplanen för förskolan (2010: 9) beskriver att skapande och kommunikation 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse, liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan efter att främja barns utveckling och lärande.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 107) skriver att användande av musik i 

språkutvecklande syfte är ett bra komplement till andra arbetssätt. Genom 

musiken kan man känna pulsen, rytmen och det blir lättare att memorera 

språket. Att arbeta med rytm kombinerat med rörelse hjälper till att stötta 

språkutvecklingen genom att man vågar uttrycka sig. Genom att kombinera 

musik och rörelse ges konkreta upplevelser av rörelseverb som dessutom 

utökar kroppsuppfattningen. Barnen kan även ta med musik till förskolan från 

sina hemländer vilket skapar förståelse och intresse mellan barnen och dessut-

om även att förskolan synliggör andra kulturer.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 44) upplyser också att det finns musik att 

hämta kostnadsfritt från Multimediabyråns musikarkiv.   

 

Sagoläsning 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 149) menar att sagoläsning och berättande 

är en viktig del i det språkutvecklande arbetet på förskolan. Sagor främjar 

ordförråd, utökar förmågan till empati, stimulerar fantasin, tillåter barnet att 

skapa identifikationsobjekt, kan lösa problem åt barnet med symbolisk hjälp 

och att sagoläsningen eller berättandet i sig skapar stunder av gemenskap och 

trygghet.  

 

Genom att lyssna till sagor får barnet också lära sig hur en saga är uppbyggd 

med en början, en mitt och ett slut. Att berätta och läsa är en pedagogisk metod 

där barnen får en gemensam upplevelse och kan förflyttas till många olika 

världar. Sagostunden skapar också tillfällen för både lyssnande (inflöde) och 

samtal (utflöde).  
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Benckert, Håland och Wallin (2008: 150) menar vidare att om barnen får höra 

sagor ofta så blir de bekanta med hur man berättar. De får ”modeller för sitt 

berättande”, de lär sig hur språket låter och är uppbyggt och de ökar sitt 

ordförråd. Barnet kanske inte förstår betydelsen av alla ord, men de förstår 

sammanhanget. Sagostunden ger möjlighet för berättaren att ha ögonkontakt 

med lyssnarna och ord kan förtydligas med gester, föremål och synonymer. 

Sagostunden ger också tillfällen till samtal och sammankopplingar till egna 

erfarenheter.  

 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 151 – 152) så är det viktigt att 

innehållet i boken stämmer överens med barnens kognitiva nivå. För att 

barnen ska utvecklas språkligt och kognitivt bör både språk och innehåll vara 

snäppet över barnens nivå. Böckerna på förskolan bör fylla olika syften, allt 

från faktaböcker, pekböcker, ordböcker till sagor och kapitelböcker. Det är bra 

om det finns svenska barnböcker, svenska barnböcker översatta till andra 

språk, men även böcker med miljöer där alla kan identifiera sig. Att böcker 

från olika länder och på olika språk finns i förskolan förstärker flerspråkighe-

ten och kunskapen om världen. Det är en fördel om böckerna kan stärka 

barnens identitet och även skapa nyfikenhet för allt som är nytt. Det är också 

en fördel om bilderna i böckerna skildrar barn i och från olika miljöer, så väl 

typiskt västerländska som från övriga världen. Genom att involvera föräldrar-

na i barnens sagoläsning så ökar även samarbetet med hemmet.  

 

För att en sagostund ska bli så meningsfull som möjligt så bör man planera 

genomförandet. Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 156) bör tänka på 

bland annat följande faktorer under arbetets gång:  

 

Aktiviteter före läsningen  

 Involvering av föräldrarna (till exempel att be om att sagan läses även 

hemma på barnets modersmål) 

 Arbete med förförståelse. Allt som beskrivs i barnböckerna är inte 

självklart för alla barn 

 Diskussion om eventuellt nya begrepp med barnen så att de är insatta i 

vad boken handlar om 

 Titta på bilder som har anknytning till texten och som underlättar för-

ståelsen av sagan 

 

Aktiviteter under läsningen 

 Stöttning 

 Muntligt berättande av sagan 

 Konkretisering 

 Diskussion om bilderna i sagan 

 Diskussion om språket i sagan 

 Diskussion om sagan i förhållande till egna erfarenheter 

 Uppmärksamhet på sagan och texten, alltså det skrivna språket 
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Aktiviteter efter läsningen 

 Bearbeta sagan genom till exempel skapande eller drama 

 Återberättande 

 Hitta på ett nytt slut 

 Ändra rollinnehavarna i boken till något annat 

 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 165) så är det mest språkutvecklande 

i sagoläsning för de barn som har modersmålet som sitt starkaste språk att få 

höra sagan på sitt eget språk först. Det blir då lättare att förstå vad berättelsen 

handlar om och barnet får en röd tråd från början innan det hör sagan på 

svenska. Om det finns pedagoger på förskolan med samma modersmål som 

barnet kan de läsa sagan på modersmålet först. Att höra sagor på båda språken 

förstärker och ökar förståelsen av sagan samt att språken förstärker varandra. 

När man inte har tillgång till personal med barnens modersmål så är det bra 

att jobba med förförståelsen extra mycket.  Benckert, Håland och Wallin (2008: 

164) menar att man även kan be föräldrarna om hjälp genom att skicka hem 

boken och be dem läsa den hemma. Detta stärker samarbetet med hemmet och 

lyfter modersmålets betydelse. Utbildningsradion har också ett stort urval av 

sagor på olika språk som man kan lyssna till på deras hemsida, www.ur.se. 

 

Leken som språkutvecklare 

I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det att leken är viktig för barns utveck-

ling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveck-

ling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. 

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 104 – 105) menar att leken är en grund för 

allt lärande och har en central plats i den dagliga verksamheten på förskolan. 

Samspelet i leken ger möjlighet till utveckling och lärande. När barn leker så 

måste de kunna uttrycka sig så att andra förstår deras upplevelser, tankar och 

åsikter. Rolleken är ett tillfälle som ger barnet stora möjligheter till språkut-

veckling och språkanvändning. Tillsammans med andra barn utvecklas 

dialogen, och därför är det bra om man inte alltid delar upp barnen efter 

språknivå, utan att barnen får tillfällen att leka med andra som har kommit 

olika långt i sin språkutveckling. De barn som har kommit längre i sin språk-

utveckling kan bli förebilder för de barn som ännu har svårt att formulera sig 

så att kamraterna förstår. Då får barnet tillfälle till olika språkliga variationer 

och möjlighet att använda språket i olika sammanhang.  Om barnet inte har 

hunnit stärka sitt andraspråk kan språket bli ett hinder för att leken ska kunna 

utvecklas i en grupp där det gemensamma språket är svenska. Det man som 

pedagog kan tänka på i dessa situationer är att se till att något barn med 

samma modersmål finns i gruppen så att de kan leka tillsammans. På det sättet 

utvecklas även modersmålet. Man kan också underlätta för dessa barn att få 

tillgång till språket genom att vuxna finns närvarande och hjälper barnet att 

sätta ord på det som barnet vill uttrycka.  
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För att synliggöra olika bakgrunder och kulturer på förskolan kan man leka 

lekar från olika platser i världen. Man kan fråga föräldrar, modersmålspeda-

goger eller andra personer som har erfarenhet av olika lekar från andra länder 

att bidra med sina erfarenheter.  

 

Skapande 

Ladberg (2003: 157) menar att vägen till det nya språket kan gå genom ska-

pande och vidare till ord när barnen berättar om vad de gjort. Allt skapande är 

en hjälp fram till språkliga uttryck, eftersom barnet uttrycker sina känslor, 

tankar och föreställningar.  

 

Modersmålet som en integrerad del i verksamheten 

I läroplanen för förskolan (2010: 9) står det att barn med utländsk bakgrund 

som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och 

även att utveckla kunskaper inom andra områden. 

 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 25) så är modersmålet avgörande för 

barnets identitets-, språk- och kunskapsutveckling. Förskolan bör integrera 

modersmålet i så mycket som möjligt av verksamheten. Det är dock mindre 

vanligt med modersmålslärare i förskolan. Vissa förskolor väljer att anställa 

flerspråkig personal istället. Fördelen med att ha en flerspråkig pedagog på 

avdelningen är dels den språkliga och dels den kulturella kompetensen som 

kommer barnet, föräldrarna och de andra pedagogerna till godo.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 44) skriver att om förskolan inte har 

tillgång till flerspråkig personal eller modersmålslärare så finns det andra 

saker man kan göra. Att visa intresse för barnets modersmål, uppmuntra att 

modersmålet talas i hemmet, att vara nyfiken och positivt inställd till flersprå-

kighet är olika sätt att legitimera och mentalt stödja modersmålet.  

 

Man kan även fråga föräldrarna om hur viktiga ord, fraser eller begrepp som 

används i verksamheten eller olika teman uttrycks på modersmålet. Att 

använda skrivbok där både föräldrar och pedagoger kan anteckna ord som är 

bra att kunna, eller när barnet inte har vissa begrepp på svenska så kan man 

använda sig av skrivboken för att på ett enkelt sätt stödja barnets förståelse.  

 

Ladberg (2003: 164) skriver att modersmålet bör lyftas fram, och det kan även 

den svenska personalen göra på flera sätt. De kan lära sig några ord, till 

exempel hälsningsord och andra viktiga ord på barnets språk. De kan lära sig 

någon ramsa, lek eller sång. De kan också anstränga sig att uttala barnets och 

föräldrarnas namn rätt och inte försvenska eller förvränga dem. Allt sådant 

visar barnen och föräldrarna att man respekterar och intresserar sig för deras 

bakgrund och språk.   
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Pedagogisk dokumentation 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 129 – 130) menar att en viktig del för att få 

syn på flerspråkighetsutveckling är observation av barnets språkutveckling. 

Tiden i förskolan är den tid då språkutvecklingen tar fart och det är då väldigt 

viktigt att ge barnen alla möjligheter till språklig stimulans. Observation bör 

ingå i den dagliga verksamheten och vara underlag för planering av vidare 

aktiviteter som främjar språk. Genom observation och kunskap om var barnet 

befinner sig i sin språkutveckling kan man bygga vidare och skapa nya 

utmaningar. Förutom detta så har observationerna ett kommunikativt syfte. 

Barnen blir mer motiverade om någon bryr sig om vad de berättar/säger, 

föräldrarna vill och ska få veta hur deras barn utvecklas och hur det går för 

barnet. Dessutom kan det finnas något barn som har en språkstörning, vilket 

är viktigt att upptäcka och åtgärda så snart som möjligt.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 130 – 131) skriver att det finns olika 

metoder för observation av barns språkutveckling. En av dem kallas direkt 

bedömning och exempel på detta är pedagogisk dokumentation tillsammans 

med performansanalys, språkobservationer, intervjuer, inspelad och transkri-

berad text, barns teckningar och andra arbeten med reflekterande text eller 

loggbok. De tester som ofta används utgår inte från tvåspråkiga barn och ger 

inte en rättvis bild av de tvåspråkiga barnen. Många tester visar vad barnet 

inte kan istället för att synliggöra vad barnen kan och hur långt de har kommit 

i sin språkutvecklig.  

 

Fördelar med direkt bedömning är bland annat att man får kunskap om vad 

barnet kan, man kan identifiera specifika behov så att de upptäcks i tid, 

synliggöra den inlärningsprocess som barnet befinner sig i och få syn på 

diskursen. Man kan vidare se vilken berättarstruktur barnet har och hur 

förmågan att sätta ihop en berättelse med en början, mitt och ett slut utvecklas 

samt hur meningarna blir mer komplext sammansatta.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 132) menar att det man först och främst ska 

titta på när man ska observera är hur barnen kommunicerar i olika samman-

hang, med vilka personer (barn/vuxna), och på vilket språk. När man observe-

rar barnets språkutveckling får man syn på vilket språk som barnet använder 

vid till exempel rutinsituationer, i leken, vid matsituationen, vid läsaktiviteter 

och vid temaarbeten. Följande punkter kan hjälpa till att strukturera observa-

tionerna: 

 
 När samtalar pedagogerna med barnet? 

 När och med vem samtalar barnet? 

 Om vad samtalar barnet? 

 Vilket inflöde har barnet, dvs. hur mycket språklig stimulans har barnet till-

gång till? 

 Vilket utflöde har barnet, dvs. hur utrycker barnet sig och hur mycket har 

barnet chans att utrycka sig? 
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 Hur används språket vid olika aktiviteter i förskolan, dvs. förståelsen i sam-

band med aktiviteterna? 

(Benckert, Håland och Wallin 2008: 132) 

 

Performansanalys 

Abrahamsson och Bergman (2005: 35 – 36) menar att performansanalys har 

utvecklats som en metod för att beskriva hur ett andraspråk växer fram. Den 

föregicks av olika typer av felanalyser som gick ut på att registrera vad 

inläraren hade gjort fel och hitta förklaringar till felens ursprung. Performan-

sanalysen syftar till att ge en allsidig bild av en inlärares språkliga kompetens. 

Vid en sådan analys tar man hänsyn till alla de strukturer som inläraren 

använder sig av och jämför det som inläraren har klarat av med eventuella 

felaktiga formuleringar för att få en helhetssyn på den aktuella språkliga 

kompetensen. Genom performansanalysen plockar man isär språket och 

analyserar varje komponent för sig för att få en nyanserad bild av helheten. 

Analysen måste i första hand ta fasta på vad inläraren klarar av att förmedla.  

 

Enligt Hyltenstam och Lindberg (2004: 608) är syftet med dessa bedömningar 

att de ska kunna hjälpa läraren att se var i språkutvecklingen som eleven 

befinner sig. Bedömningen kan även ligga till grund för planering av både 

gruppsammansättningar och innehåll i undervisningen.   
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Syfte och Metod 
Mitt syfte med undersökningen är ta reda på om och hur pedagoger i försko-

lan arbetar språkutvecklande med tvåspråkiga barn. Vilken syn har pedago-

gerna på tvåspråkighet? Har pedagogerna de kunskaper som behövs för att 

arbeta med tvåspråkiga barn och arbetar de efter dessa lärdomar? Hur förank-

rar pedagogerna det svenska språket samtidigt som de stödjer modersmålet? 

Allt detta hänger ihop för att språkutvecklingen ska bli positiv. För att få svar 

på mina frågeställningar så har jag gjort både observationer och intervjuer. Jag 

har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv att se på lärande där barns 

språkutveckling sker i samspel med omgivningen.  

 

 

 

Metodval 

En del av mina frågeställningar går inte att få svar på genom enbart intervju 

eller observation. För att få en så sann bild av verkligheten som möjligt ville jag 

inte förlita mig på endast en av dessa datainsamlingsmetoder och valde därför 

att göra bäggedera. 

 

I min undersökning samlades data delvis in via kvalitativa intervjuer. Till 

skillnad från kvantitativ metod så är denna metod inte låst vid givna svar.  

Denna metod var relevant eftersom syftet var att ta reda på hur informanterna 

arbetar och uppfattar den givna situationen. Enligt Backman (2008: 33) så leder 

den kvalitativa metoden till verbala formuleringar, skrivna eller talade.  

 

Enligt Befring (1994: 83) syftar kvalitativa analyser till en problematisering och 

helhetsförståelse av specifika förhållanden. Vid kvalitativa metoder bygger 

man på ett kunskapssynsätt som tar utgångspunkt i att det sätt på vilket 

människorna själva bedömer sina upplevelser och de sociala förhållandena 

också är avgörande för att förstå deras handlingar. Analysresultaten förmedlas 

ofta genom att man återger samtal och använder belysande citat.   

 

Jag har även gjort en del observationer. Enligt Befring (1994: 192) så är ett av de 

misstag en forskare kan göra att satsa på ett allt för svagt och ensidigt under-

lag. I den pedagogiska forskningen är det inte tillräckligt att utgå ifrån tillfälli-

ga uttalanden av lärare. Detta ger ofta missvisande data om det vi vill under-

söka.  

 

Observation 

Enligt Befring (1994: 66) så innebär observation att studera fenomen på ett 

systematiskt sätt så att vi kan få trovärdiga data. I den pedagogiska forskning-
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en handlar det vanligtvis om att få kunskaper om individbeteende, särdrag 

och problem. Befring (1994: 67) menar vidare att om man ska observera flera 

personer samtidigt måste man se till att tiden disponeras på ett sådant sätt att 

man kan observera de situationer och fenomen som är av intresse.  

 

Befring (1994: 68) skriver att observationsarbetet bör vara systematiskt och 

strukturerat. Detta innebär att man redan på förhand har bestämt vad man ska 

titta efter, vem eller vilka man ska observera och hur länge olika fenomen och 

personer ska observeras.  

 

I enlighet med detta har jag gjort ett observationsformulär med de fenomen jag 

vill studera (se bilaga 1). Jag har under mina observationer även antecknat 

andra företeelser som jag anser ha betydelse för min undersökning. Det jag då 

bland annat har tittat på är hur pass mycket pedagogerna samspelar med 

barnen och hur mycket talutrymme barnen har i verksamheten.  

 

Intervju 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Denna metod valdes 

därför jag ville ha möjlighet att ställa följdfrågor där det behövdes. Jag har valt 

frågor och följdfrågor som är relevanta för mitt syfte med undersökningen.  

 

Jag har försökt att ställa frågorna så att de i minimal utsträckning ska vara 

ledande. Enligt Befring (1994: 70) så är grundprincipen för all intervjumetodik 

att undvika frågor som kan manipulera informanten i en viss riktning. Jag har 

även uppmuntrat informanterna till att svara uppriktigt. Befring menar att 

forskaren står inför utmaningen att bygga upp intervjusituationen så att den 

kan ge information med maximal reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar 

om graden av mätfel, och validitet rör sig om huruvida mätresultatet är i 

enlighet med det mätningen avsåg.   

 

Befring (1994: 71) menar vidare att intervjuaren ska vara neutral, men visa 

förståelse och tolerans för de svar som ges. En sådan inställning brukar göra att 

informanten känner att det han/hon säger eller anser är av betydelse, och att de 

flesta upplever det som positivt att någon helt och fullt lyssnar på vad de har 

att säga.  

 

Frågorna till informanterna har jag kategoriserat med stöd av huvudrubriker 

(se bilaga 2).   

 

Urval 

Jag har gjort fem enskilda intervjuer med pedagoger i förskola, av vilka tre var 

förskollärare och två barnskötare. Av dessa hade två pedagoger annat mo-

dersmål än svenska. Jag valde informanter som arbetar i mångkulturella 

områden där majoriteten av barnen i förskolan är flerspråkiga. Valet av 

informanter skedde alltså utifrån det område de arbetade i, oavsett kön, 
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utbildning, modersmål, ålder och så vidare. Tre av förskolorna valdes ut via 

min kännedom och två är slumpmässigt utvalda i mångkulturella områden. 

Dessa verksamheter är belägna i två olika kommuner i Stockholm. De pedago-

ger jag har observerat är även de jag intervjuat.  

 

Jag har valt att koda förskolorna med bokstäverna A-E. Pedagogernas namn 

har även de ändrats. Jag kommer nedan att kort presentera förskolorna och 

pedagogerna. Jag har ändrat pedagogernas namn i enlighet med den bokstav 

som förskolan kodats med, till exempel förskola A: Anna. Detta för att det ska 

bli lättare att i resultatet kunna koppla samman vilken pedagog som arbetar på 

vilken förskola. Samtliga informanter var av kvinnligt kön.  

 

Förskola A 
Pedagogens namn: Anna 

Pedagogens ålder: 34 

Pedagogens utbildning: Barnskötare 

Arbetat som pedagog i: 9 år varav 5 på sin nuvarande arbetsplats 

Antal tvåspråkiga barn på avdelningen: 15 av 18 

Fortbildning om tvåspråkighet: Nej 

Är själv tvåspråkig: Nej 

Om förskolan: Tre avdelningar med 11 – 18 barn på varje avdelning i åldrarna 

1-5. 

 

Förskola B 
Pedagogens namn: Berit 

Pedagogens ålder: 48 

Pedagogens utbildning: Förskollärare 

Arbetat som pedagog i: Först 1 år som modersmålspedagog, sen 15 år på 

förskola varav 3 år på sin nuvarande arbetsplats. 

Antal tvåspråkiga barn på avdelningen: 18 av 20 

Fortbildning om tvåspråkighet: Ja 

Är själv tvåspråkig: Ja 

Om förskolan: Två avdelningar med 19 respektive 20 barn i åldrarna 1-5. 

 

Förskola C 
Pedagogens namn: Carin 

Pedagogens ålder: 42 

Pedagogens utbildning: Förskollärare 

Arbetat som pedagog i: 12 år varav 5 på sin nuvarande arbetsplats. 

Antal tvåspråkiga barn på avdelningen: 11 av 11 

Fortbildning om tvåspråkighet: Nej 

Är själv tvåspråkig: Ja 

Om förskolan: Tre avdelningar med 11 – 18 barn på varje avdelning i åldrarna 

1-5. 
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Förskola D 
Pedagogens namn: Diana 

Pedagogens ålder: 22 

Pedagogens utbildning: Barnskötare 

Arbetat som pedagog i: 3 år varav 2 på sin nuvarande arbetsplats. 

Antal tvåspråkiga barn på avdelningen: 14 av 15 

Fortbildning om tvåspråkighet: Nej 

Är själv tvåspråkig: Nej 

Om förskolan: Fyra avdelningar med 15 – 20 barn på varje avdelning i åldrarna 

1-5. 

 

Förskola E 
Pedagogens namn: Elsa 

Pedagogens ålder: 51 

Pedagogens utbildning: Förskollärare 

Arbetat som pedagog i: 20 år varav 19 på sin nuvarande arbetsplats 

Antal tvåspråkiga barn på avdelningen: 15 av 19 

Fortbildning om tvåspråkighet: Nej 

Är själv tvåspråkig: Nej 

Om förskolan: En avdelning med 19 barn i åldrarna 1-5.  

 

Genomförande 

Jag kontaktade först informanterna via telefon eller muntlig kontakt där jag 

presenterade mig, förklarade syftet med min undersökning och bestämde 

datum och tid för observation. Jag förklarade även att informanterna skulle 

vara helt anonyma och att den information jag kommer att presentera i min 

undersökning inte kommer att kunna kopplas till dem.  

 

Jag valde att inte genomföra både observation och intervju på samma dag. 

Dels ville jag fokusera på en sak i taget, och dels visste jag inte om mina 

observationer skulle bidra till frågeställningar som jag i så fall ville ta med i 

den kommande intervjun. Intervjuerna genomfördes därför vid ett senare 

tillfälle.  

 

Observationerna genomfördes under en förmiddag vardera för samtliga 

förskolor. Jag valde att observera under tidsintervaller på cirka 10-15 minuter, 

detta för att få ett helhetsintryck av verksamheten i form av inne- och utevis-

telse, lek, sagoläsning, matsituation etc. Jag använde mig då av mitt observa-

tionsformulär och därtill gjorde jag även anteckningar som jag ansåg hade 

relevans för undersökningens syfte.  

 

Efter jag hade gjort observationerna och bearbetat materialet så gjorde jag mina 

intervjufrågor. Jag kontaktade då informanterna för att bestämma vilket datum 

som intervjuerna kunde genomföras.  
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Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på förskolorna där det var en lugn 

och avslappnad miljö. Anledningen till detta är att ljud och andra intryck inte 

skulle störa intervjun. Jag började med att åter igen förklara syftet med min 

undersökning för att sedan fråga om det gick bra att jag spelade in intervjun, 

vilket alla samtyckte till. Jag använde mig av mina intervjufrågor som följdes 

systematiskt med undantag för följdfrågor. Som intervjuare är det viktigt att 

lyssna på vad informanten verkligen säger och kunna avgöra om man fått ett 

bristfälligt svar. Det är då viktigt att utrycka önskemål om ytterligare informa-

tion. Intervjuerna spelades in via röstinspelning på mobiltelefon, och där till 

gjorde jag även anteckningar under intervjuns gång för att förhindra att 

eventuella tekniska problem skulle ställa till besvär. Intervjuerna tog 1 – 2 

timmar, beroende på hur mycket informanterna talade och hur många följd-

frågor jag ställde. 

 

Validitet och reliabilitet  

Enligt Befring (1994: 60-61) brukar graden av tillförlitlighet uttryckas genom 

att man talar om hög eller låg validitet och hög eller låg reliabilitet. Validitet 

handlar om det övergripande problemet om vi har fått ett mätresultat i 

enlighet med det vi ville mäta eller om resultatet också har påverkats av andra 

faktorer. Validitet handlat alltså om hur pass giltigt mätresultatet är. Reliabili-

tet handlar om graden av mätprecision eller mätfel. Den grundläggande frågan 

är om vi lyckats reducera mätfelen till ett minimum och i vilken grad mätresul-

taten är stabila och precisa. Befring (1994: 63) menar vidare att subjektiva 

bedömningar bör i så liten utsträckning som möjligt påverka det insamlade 

materialet.  

 

I enlighet med detta har jag varit väldigt noggrann när intervjuerna genomför-

des och ställt följdfrågor när det behövdes för att inte feltolkningar skulle 

uppstå. I och med att intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant så 

är inte informanternas svar vinklade. Självklart kan jag inte vara säker på att 

viss misstolkning från min sida kan ha uppstått när jag transkriberade inter-

vjuerna, eller om informanterna skildrat verkligheten. I mina observationer har 

jag utgått ifrån mitt observationsformulär och där till även antecknat fenomen 

av intresse för studiens syfte. Möjligheten finns även i detta fall att jag eventu-

ellt har gjort feltolkningar av det jag sett eller att vissa pedagoger vid observa-

tionen agerat annorlunda då de visste syftet med min studie. Flera av pedago-

gerna valde ändå att prata med sina kollegor istället för med barnen under 

mina observationer och utifrån detta tror jag att de var sig själva och agerade 

som vanligt. 

 

Analys 

När jag hade samlat in all data till min undersökning så sammanställde jag 

först observationerna, detta för att få en mer övergripande bild av vad mina 

observationer hade visat.  
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Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna hade skett, detta för 

att man då har själva intervjun i minnet och kan tolka intervjun på rätt sätt. All 

information skrevs noggrant ner. Jag hade sedan tidigare kategoriserat mina 

intervjufrågor under huvudrubrikerna bakgrund, modersmålets betydelse, 

samarbete med föräldrar, interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande 

arbetssätt. I och med detta blev det lättare för mig att bearbeta den data jag 

hade samlat in och hitta mönster och se variation i de svar jag hade fått.  
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Resultat  
I resultatet kommer jag först att redovisa vad mina observationer har visat. Där 

skriver jag sammanfattande om de observationer som besvarat syftet med 

studien, vilket är att undersöka hur och om pedagoger i förskolan arbetar 

språkutvecklande med tvåspråkiga barn. Därefter kommer jag lyfta pedago-

gernas uttalanden från intervjuerna. Jag vill tillägga att jag har benämnt 

situationer i verksamheten som pedagogerna har uttryckt sig, till exempel så 

använder en pedagog ordet ”tema”, medan en annan använder ordet ”pro-

jekt”, vilket i princip är samma sak. Därav de olika benämningarna i redovis-

ningen.  

 

Observation 

 

Förskola A 

Jag var på förskolan mellan kl. 09:00 och 11:00.  När jag kom till förskolan var 

barn och personal från alla avdelningar ute, så min observation började ute på 

gården. Där såg jag inte mycket interaktion mellan pedagogerna och barnen, 

utan de vuxna stod och pratade med varandra. Under samlingen senare på 

förmiddagen där sex barn deltog så var det Anna som tog det mesta talut-

rymme och styrde innehållet. Hon bestämde vilka lekar de skulle leka, vilka 

sånger de skulle sjunga och så vidare. Anna introducerade dock de olika 

aktiviteterna i samlingen på ett tydligt sätt. Hon gick igenom svåra ord i 

sångerna innan så att barnen skulle förstå. Hon hade dock inget konkret 

underlag i form av bilder eller dylikt, men i denna situation verkade barnen 

förstå vad hon menade ändå (hon förklarade orden gubbe och gumma). Under 

samlingen räknade även barnen tillsammans på olika språk. Efter samlingen 

var det fri lek och där närvarade samma barn som i samlingen. I leken efter 

samlingen uppstod olika samtal där pedagogen stöttade barnen, bland annat 

ett samtal om hulken, vilken färg han hade, vad han gjorde och så vidare. 

Pedagogen gav även barnen utrymme att i samtalet stötta varandra och hitta 

egna problemlösningar i form av att hon ställde öppna frågor och uppmuntra-

de dem att hjälpa varandra. Under dagen såg jag enstaka fall av feedback från 

pedagogen, till exempel när ett barn som sa ”henne” om en pojke så upprepade 

Anna det barnet hade sagt fast med det korrekta ordet ”honom”. Eftersom det 

inte fanns mycket interaktion mellan pedagoger och barn så var det interaktion 

mellan barn som dominerade. Under hela min observation på förskolan såg jag 

att det monologiska interaktionsmönstret var den mest framträdande, det vill 

säga att pedagogen ställde testfrågor som har syftet att kontrollera barnets 

kunskaper, till exempel vilket färg är det här? Vad gör han på bilden? Under 

sagoläsningen läste pedagogen för de barn som ville lyssna. Barnen var i olika 

åldrar och låg språkmässigt på olika nivåer. Det fanns både aktiviteter som var 
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situationsbundna (till exempel sagoläsning) och situationsoberoende (till 

exempel samling). Jag uppfattade att min närvaro kanske störde barnen lite 

under mina observationer, de var nyfikna på vem jag var och kom gärna fram 

och skulle sitta hos mig och prata. 

 

Förskola B 

Jag observerade olika aktiviteter på förskolan mellan kl. 09:00 och 12:30. Denna 

observation började i tvärgrupper. Barnen var indelade i mindre grupper, inte 

bara utifrån ålder, utan även utifrån språkutveckling. I tvärgruppen som 

bestod av 10 barn arbetade de med tema dinosaurier som barnen själva hade 

fått välja. De hade alltså utgått ifrån barnens intressen. Berit började med att ha 

samling där hon gav barnen olika aktiviteter att välja bland, måla eller skapa 

med skräpmaterial. Hon gav tydliga instruktioner om valen. Alla tio barn ville 

bygga med skräpmaterial.  Jag uppfattade inte att det var pedagogen som tog 

det mesta talutrymmet i samlingen, utan det var interaktion mellan barnen 

som dominerade. Det var även barnen som styrde hur aktiviteten skulle 

utformas då pedagogen ställde öppna frågor om vilka material de ville 

använda som de sedan hjälptes åt att ta fram. Berit satte även ord på de olika 

materialen som de tog fram, alltså en kontextbunden situation. Barnen hade 

sedan sina aktiviteter där pedagogen hela tiden fanns närvarande och stöttade 

barnen om de inte förstod, men hon uppmuntrade även barnen att stötta 

varandra för att hitta egna problemlösningar, till exempel så uppmuntrade hon 

två barn att hjälpa varandra att komma på hur de skulle få sin dinosaurie att 

stå upp med hjälp av tejp. Jag uppfattade att Berit till största delen ställde 

öppna frågor som till exempel; vad bygger du, kan du berätta mer, och så vidare. 

Efter tvärgrupperna var det lunch där pedagogen uppmuntrade barnen att 

tala, bland annat frågade hon vad de ville ha för mat och grönsaker, och istället 

för att bara peka så uppmuntrades barnen att använda språket. Detta är även 

en kontextbunden situation. Efter lunch var det sagoläsning vilket även det är 

en kontextbunden situation där bilder och språk kan kopplas samman. 

Pedagogen läste och barn och pedagog samtalade om boken och tittade på 

bilderna. Under sagoläsningen var Berit även noga med att prata om bilderna i 

boken tillsammans med barnen. Under mina observationer uppmärksammade 

jag enstaka fall där barnen använde sitt modersmål. Det var en situation där 

två barn med samma modersmål samtalade med varandra på modersmålet, 

och detta var på uppmuntran av pedagogen. Ett av barnen var nyinskolad och 

lite ledsen. Barnet kunde ingen svenska än, och pedagogen bad då ett barn 

som hade samma modersmål att förklara för det nyinskolade barnet vad de 

skulle göra. Under min observation på förskolan lade jag även märke till flera 

fall där pedagogen gav feedback på barnens språk genom att ”upprepa” ett 

felaktigt ord med ett rätt.  Flertalet av de aktiviteter jag observerade var 

situationsbundna/kontextbundna, till exempel aktivitet i tvärgrupp, matsitua-

tion och sagoläsning. 
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Förskola C 

Jag besökte förskolan mellan 09:00 och 11:30. Observationen började med 

utevistelse. Sju barn från gruppen gick tillsammans med Carin till en närlig-

gande park. Barnen lekte och pedagogen fanns till hands för att hjälpa barnen. 

Under leken var det från pedagogen mest samtal av reglerande funktion 

(uppmana, varna, förbjuda, råda) till exempel; gör inte så, gör så, gå bort därifrån 

och så vidare. Annars var det interaktionen mellan barnen som dominerade. 

Efter att barnen hade lekt gick vi tillbaka till förskolan. Vid avklädning 

uppmuntrade pedagogen barnen till att stötta varandra i form av att de större 

barnen hjälpte de mindre barnen att klä av sig och förklarade var de skulle 

hänga sina kläder, ställa sina skor och så vidare. Matsituationen var ganska 

högljudd och stökig. En anledning till detta kan ha varit att personal fattades, 

eller att kanske min närvaro störde barnen på något sätt. Under lunchen var 

två pedagoger närvarande med elva barn.  Efter lunchen klädde barnen av sig 

för att de skulle sova. Även denna situation var ganska stökig och högljudd 

och pedagogerna verkade stressade. Det var därför svårt att observera något 

språkutvecklande arbetssätt. Samtalen som dominerade under dessa situatio-

ner var även de av reglerande funktion i form av tillsägelser från pedagogerna 

till exempel; nej, gå ner, sitt still och så vidare.  

 

Förskola D 

Jag besökte denna förskola mellan klockan 09:00 och 12:30 för att göra mina 

observationer. Denna observation började med projektarbete i mindre grupper 

där tio barn deltog. Projektet var vatten och Diana och en annan pedagog 

började med att ge tydliga instruktioner om vad barnen skulle göra. Till hjälp 

hade de böcker med bilder i samt materialet till experimentet som de förtydli-

gade instruktionerna med. De var även noga med att kolla så att alla barn hade 

förstått innan de började experimentet. Instruktionerna var kontextbundna då 

pedagogerna tog hjälp av både bilder och annat material för att förtydliga vad 

experimentet handlade om.  Under aktiviteten fanns pedagogerna till hands 

och stöttade barnen i form av att hjälpa dem att sätta ord på händelser och 

ting, och barnen stöttade även varandra för att hitta svar och problemlösning-

ar. Efter aktiviteten samtalade barnen och pedagogerna om experimentet och 

pedagogerna ställde öppna frågor för att få reda på barnens tankar, till 

exempel; vad tänkte du då, vad upptäckte du, och så vidare. Efter experimentet 

var det lunch och vid matsituationen som är en kontextbunden situation fanns 

det både interaktion mellan pedagog och barn och mellan barnen. Pedagoger-

na benämnde mat, bestick och annat som fanns på bordet vid namn och 

uppmuntrade även barnen att tala då de hela tiden frågade vad barnen ville ha 

och barnen svarade. Efter lunchen samlades samma tio barn för sagoläsning. 

Diana läste först en saga som de sedan tillsammans diskuterade och pedago-

gen ställde då både öppna och slutna frågor kring bokens innehåll, till exem-

pel; vad tror du att han tänkte då, vad gör han på bilden och så vidare. Efter detta 

ville barnen själva berätta sagor, så de turades om att sitta ”i centrum” och 

berätta och de andra lyssnade. I denna situation stöttade även pedagogen 
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barnen om de till exempel inte hittade ett ord, eller gav feedback på deras 

språk genom att ”upprepa” ett felaktigt ord med ett rätt. Under min observa-

tion på förskolan uppmärksammade jag inte att barnen använde sina moders-

mål i verksamheten.  

 

Förskola E 

Jag besökte denna förskola mellan klockan 09:00 och 11:00. Mina observationer 

började med utevistelse på gården där förskolans samtliga barn befann sig. Det 

fanns inte mycket interaktion mellan pedagoger och barn, pedagogerna 

pratade med varandra och interaktionen mellan barnen dominerade. I och 

med detta så gav inte heller pedagogerna någon feedback på barnens språk. 

Barnen hade fri lek och de samtal som fanns pedagoger och barn emellan var 

av reglerade form (uppmana, varna, förbjuda, råda) till exempel; sluta slåss, gör 

inte så, kom hit och så vidare. Jag uppmärksammade ingen stöttning från 

pedagog till barn, däremot flertalet gånger bland barnen. Barnen hjälptes åt att 

hitta problemlösningar i leken, och i de rollekar som jag observerade så 

hjälptes barnen åt att komma på ”vem som skulle vara vem”, vilka egenskaper 

den personen eller djuret hade och där till så gav även vissa barn ord till de 

barn som inte kunde formulera sig. Efter utevistelsen var det dags att gå in och 

där var tre pedagoger närvarande och stöttade barnen i avklädning. De var 

noga att benämna de olika händelserna och föremålen, till exempel; ställ dina 

stövlar på hyllan, din jacka ska hänga på kroken och så vidare. De större barnen 

stöttade även de små på samma sätt. Matsituationen som följde var högljudd 

och stökig och Elsa som jag observerade hade ett nyinskolat barn vid sitt bord 

som var bedrövat och behövde tröst. Den frågetypen som jag uppmärksam-

made under min observation var mest slutna, till exempel; vill du ha sallad, och 

jag uppfattade inga tydliga instruktioner förutom vid avklädning. Jag uppfat-

tade inte heller att pedagogen gav barnen utrymme för att hitta svar på egna 

problemlösningar. Det var svårt att se vilka aktiviteter som var situations-

bundna eller situationsoberoende då de inte riktigt hade några aktiviteter med 

barnen under den dag jag var där och observerade.  

 

Intervju 

Mina intervjuer kommer jag att redovisa i enlighet med de huvudrubriker jag 

kategoriserat in frågorna i till informanterna. I avsnitten har jag även gjort 

underrubriker med utgångspunkt i vad informanterna har berättat om. Detta 

har jag gjort för att innehållet i resultatet ska bli mer tydligt.  

 

Bakgrund 

Majoriteten av informanterna hade lång erfarenhet av att jobba med tvåspråki-

ga barn och två av dem hade även gått fortbildning om tvåspråkighet. På alla 

förskolor var antingen majoriteten av barnen tvåspråkiga, eller hela barngrup-

pen.  
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Syn på tvåspråkighet  

De flesta pedagogerna ansåg att tvåspråkighet var något positivt. De uttryckte 

att det alltid är bra att ha flera språk. Ju fler språk man har desto fler möjlighe-

ter. Berit belyste även att tvåspråkighet inte bara är språk, utan det är även 

deras kultur och identitet. Det är väldigt positivt att barnen i gruppen får se att 

det finns olikheter och lära sig att det är något bra. Elsa ansåg att tvåspråkighet 

även kan vara ett hinder. Om det svenska språket är svagt är det svårt att 

kommunicera med barnet, och det kan även vara svårt att genomföra aktivite-

ter med barn som har brister i det svenska språket eftersom det då är svårt att 

förklara för dem.  

 

Kunskap om tvåspråkighet 

De kunskaper som informanterna ansåg att man behövde ha för att arbeta med 

tvåspråkiga barn var att man bör vara medveten om de processer som barnet 

går igenom. Som pedagog måste man vara flexibel i sitt tänk och kunna 

förtydliga det man säger med hjälp av bilder eller annat material berättar 

Diana. Majoriteten av pedagogerna ansåg att det var viktigt att få gå någon 

form av utbildning inom tvåspråkighet för att få lära sig mer. Berit trodde att 

personal som själva är tvåspråkiga kan relatera bättre till vad barnen går 

igenom och därför har de möjligtvis en annan syn på tvåspråkig utveckling.  

 

Alla pedagogerna ansåg att arbetslagen inte hade tillräcklig kunskap om 

tvåspråkighet. Berit uttryckte att alla i hennes arbetslag hade något, till 

exempel i form av lång erfarenhet av arbete med tvåspråkiga barn och fått 

kunskaper på det sättet. Men för att kunna arbeta språkutvecklande med 

utgångspunkt i vad forskningen visat så ansåg pedagogen att alla som arbetar 

med tvåspråkiga barn borde ha relevant utbildning inom ämnet. Samma 

pedagog nämner också att i stadsdelen där hon arbetar finns ett språknätverk 

där pedagoger från olika förskolor samlas för att diskutera olika sätt att arbeta 

språkutvecklande med tvåspråkiga barn. Diana tog upp frågan om brist på 

personal. I och med detta får förskolan in olika vikarier som inte alltid har 

kunskaper om tvåspråkiga barn. Detta drabbar tyvärr barnen. 

 

Modersmålets betydelse 

Alla pedagogerna ansåg att modersmålet är väldigt viktigt för barnens språk-

utveckling.  

 
Modersmålet är basen för att lära sig ett annat språk. Det är också en del av barnens 

identitet. (Berit, förskollärare i förskola B) 

 

Diana berättar att på förskolan där hon arbetar har de modersmålslärare som 

de använder sig av, och även tvåspråkig personal. Samtliga förskolor har 

tvåspråkig personal. Berit berättar att i deras stadsdel anställer de medvetet 

mycket tvåspråkig personal för att få tillgång till flera språk i verksamheten.  
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Flera av pedagogerna berättade om att de kunde ge barnen tillgång till deras 

modersmål på annat sätt än genom modersmålspedagoger eller tvåspråkig 

personal. Detta genom musik från barnens olika länder och språk, och även 

genom böcker. Diana berättar att i samlingen som de har varje dag så börjar de 

med att säga hej till varandra på alla barnens språk.  

 

Inskolning 

Samtliga pedagoger berättar att de har föräldraaktiv inskolning där barn och 

föräldrar är tillsammans på förskolan under ungefär tre hela dagar. Diana 

beskriver att om föräldrarna har väldig dålig svenska så använder förskolan 

tolk under inskolningen. Detta för att föräldrarna ska känna sig trygga, 

pedagogerna ska kunna berätta om verksamheten och att inga missförstånd 

ska kunna ske. Under inskolningen får föräldrarna skriva ner viktiga ord som 

barnet kan på modersmålet som sedan översätts till svenska så att pedagoger-

na ska kunna förstå om barnet vill något och även sen ge barnet den svenska 

översättningen. På samma dokument får föräldrarna även beskriva olika saker 

om barnet, till exempel vad barnet tycker om att leka med, hur det vill bli 

tröstat och så vidare. Detta är något som flera av pedagogerna beskriver. Berit 

berättar att de brukar ta hjälp av den flerspråkiga personalen vid inskolningar 

av barn med samma modersmål som dessa. Samtliga pedagoger belyser vikten 

av modersmålets betydelse för en god tvåspråkig utveckling vid inskolningar-

na och de uppmuntrar föräldrarna att tala sitt modersmål med barnet. Berit 

och Diana tar också upp att de inte enbart gör detta för den tvåspråkiga 

utvecklingen, utan att det även är viktigt för att barnet inte ska tappa sin 

identitet. Flera av pedagogerna berättar också att många föräldrar har uppfatt-

ningen om att det är bättre att tala svenska med barnet för att de vill att barnet 

ska få en bra svenska. Pedagogerna har då berättat om vad forskningen har 

visat och talat om att modersmålet är en bra grund för att lära sig ett nytt 

språk.   

 

 

Föräldrarnas delaktighet i verksamheten 

Majoriteten av pedagogerna berättar att föräldrarna inte är delaktiga i verk-

samheten på förskolan i form av till exempel projekt eller sagoläsning. Diana 

berättar dock att föräldrarna är involverade i en del aktiviteter på förskolan 

där de bidrar med modersmålet, men detta är i form av bland annat presenta-

tioner av barnen på barnens modersmål (som är uppsatta i hallen). Vidare 

berättar hon att de aktiviteter föräldrarna är inblandade i är de som de ”måste” 

göra. I övrigt är inte föräldrarna engagerade i förskolans verksamhet och de 

verkar inte så intresserade. På det senaste föräldramötet var två föräldrar 

närvarande av tjugo. Detta är något som samtliga informanter har uttalat, att 

det är väldigt låg närvaro på föräldramötena, och ibland har pedagogerna fått 

ställa in mötet för att ingen alls har närvarat. Ingen av pedagogerna vet vad 

detta beror på, men Berit tror att det kanske har att göra med språket, att de är 

rädda för att inte förstå eller att bli förstådda.  
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Berit och Elsa berättar också att de på förskolan har ett föräldraråd och 

föräldraträffar. Även här är det väldigt låg närvaro bland föräldrarna och de 

föräldrar som har deltagit har med några få undantag varit de som har svenska 

som modersmål.  

 

Berit och Diana berättar också om att de har haft bokpåsar på förskolan med 

sagor på barnens olika modersmål. Det har då varit sagor som pedagogerna 

även läser på förskolan så att barnen ska få sagan på både sitt modersmål och 

svenskan och på så sätt få en större förståelse för sagan. Personalen har 

uppmuntrat föräldrarna att låna hem böckerna för att de ska kunna läsa dem 

hemma med barnen, men detta är tyvärr inget som har utnyttjas av föräldrar-

na. Pedagogerna har inget svar på varför det är så, men Diana säger att det 

möjligtvis beror på att föräldrarna inte kan läsa på sitt modersmål. Många har 

inte gått i skolan och lärt sig läsa och kan alltså då inte läsa sagan för barnet. 

Vidare menar hon att det inte kan vara så i samtliga fall och hon tycker det är 

tråkigt att föräldrarna inte använder sig av bokpåsarna.  

 

Utvecklingssamtal 

Samtliga pedagoger berättar att de brukar prata om barnens språkutveckling 

på utvecklingssamtalen. Är det något speciellt som de vill ta upp med föräld-

rarna angående språkutvecklingen så väntar de självklart inte till nästa 

utvecklingssamtal, utan bestämmer en lämplig tid med föräldrarna för att 

samtala.  

 

Diana berättar att hon försöker observera barnets språkutveckling innan 

utvecklingssamtalen. Det hon sedan gör är att titta på de dokument som finns 

från föregående utvecklingssamtal för att synliggöra utvecklingen och skriva 

utvecklingsplan för barnet som hon sedan samtalar med föräldrarna om. Hon 

beskriver även att hon vet att det finns specifika observationsverktyg angående 

språkutveckling på förskolan, men att under de två år hon arbetat där inte har 

blivit introducerad för dem eller ens tillsagd att hon ska använda dem. Hon 

har heller inte själv tagit initiativ till att använda dem och vet inte riktigt hur 

observationsverktyget ser ut. Om detta uttrycker hon följande: 

 

Det här låter hemskt, men du får i alla fall sanningen. (Diana, barnskötare i för-

skola D) 

 

Berit och Elsa berättar att de använder ett språkutvecklingsunderlag som de 

fyller i innan utvecklingssamtal. För de minsta barnen finns olika frågor som 

man ska besvara utifrån observationer man har gjort. Med de lite äldre barnen 

ska man göra bandinspelningar och observationer som man sedan bedömer 

utifrån språkverktyget, även detta med frågor som man ska besvara. Man 

skriver sedan en utvecklingsplan för barnet som man samtalar med föräldrar-

na om på utvecklingssamtalet.  
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Berit och Elsa beskriver att de tillsammans med föräldrarna kartlägger barnets 

språkdomäner under utvecklingssamtalet. Detta för att de ska synliggöra i 

vilken utsträckning och i vilka situationer som barnet använder sina språk. 

Kartläggningen utförs en gång om året för att se hur användningen av de båda 

språken utvecklas. Diana uttalar att hon aldrig ens hört talas om språkdomä-

ner, de har inget sånt arbete med föräldrarna. 

 

Interkulturellt förhållningssätt  

Samtliga pedagoger berättar att de på något sätt synliggör barnens olika 

kulturer på förskolan. Detta i form av flaggor, världskarta på väggen med kort 

på barnen vid det land de kommer ifrån, böcker, musik och presentationer av 

barnet som synliggör deras bakgrund i form av deras flagga. Berit berättar att 

de vid inskolningen ber föräldrarna att göra en familjetavla åt barnen. På 

tavlorna finns kort på familjen, och flera kort är från deras hemländer. På vissa 

kort synliggörs även vissa traditioner, mat och kulturella kläder. Diana 

berättar att de även brukar synliggöra de olika högtider som barnen i gruppen 

firar. Detta genom att de sätter upp bilder och skriver till exempel ”trevlig 

ramadan”. Samma pedagog berättar vidare att barnen är väldigt intresserade 

av djur och genom detta intresse så pratar de mycket om djur och i vilka 

länder de finns och kopplar det till barnens ursprung vilket de tycker är 

väldigt roligt och intressant.  

 

För och nackdelar i arbete med tvåspråkiga barn 

Alla pedagogerna ansåg att de var övervägande positivt att arbeta med barn 

från olika kulturer. Det är intressant med olika bakgrunder och det är bra för 

barnen att lära sig att olikheter är något positivt och intressant. Anna och Carin 

nämnde förutom detta att de även kunde finnas nackdelar. Anna berättade att 

vissa barn är uppfostrade helt annorlunda än ”den svenska normen”. Hon 

nämnde som exempel att de inte var vana att behöva sitta stilla vid matbordet, 

utan att de brukade springa omkring och äta hemma. Detta var något som 

föräldrarna hade bekräftat. I och med detta så ansåg hon att det blev många 

onödiga konflikter mellan pedagogerna och barnen, och där till även mycket 

tjat.  

 
Mycket av tiden på förskolan går ut på att uppfostra barnen, de har inte samma 

värderingar hemifrån. (Anna, förskollärare i förskola A) 

 

Det som Carin ansåg var mindre positivt var att i många kulturer är de väldigt 

högröstade i samtal vilket resulterar i en väldigt hög ljudnivå på förskolan. 

Pedagogen ansåg att hon nästan fick skrika åt barnen för att de skulle lyssna.  
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Planering av verksamheten med språkutveckling i fokus 

Majoriteten av pedagogerna ansåg att de tog tillvara på barnens erfarenheter 

och värderingar när de planerade verksamheten. Berit berättade att de alltid 

utgick ifrån barnens intressen i aktiviteter på förskolan, detta i form av teman, 

barnens val, samlingar och annat. Diana berättar att de i vissa aktiviteter utgår 

ifrån barnens intressen. Hon anser att i det stora hela så är det deras chef som 

bestämmer vad de ska arbeta med.  

 
Vi blir påtvingade saker att göra och sedan är det bara för oss pedagoger att styra 

upp det. (Diana, barnskötare i förskola D) 

 

Diana anser heller inte att chefen utgår ifrån de tvåspråkiga barnens behov, 

intressen och erfarenheter när hon bestämmer vad de ska arbeta med. Vidare 

berättar hon att en gång hade de börjat med ett tema om bilar som barnen var 

väldigt intresserade av, sedan hade deras chef varit på en föreläsning som hon 

tyckte var väldigt bra och då bestämde hon att pedagogerna skulle byta tema, 

utan att tänka på vad barnen egentligen ville. Vidare beskriver hon att de 

föreläsningar som chefen anordnar som personalen får gå på bara handlar om 

svenska barn, och man kan inte ha samma verksamhet med tvåspråkiga barn 

som med svenska, det är så mycket mer man måste tänka på när man arbetar 

med tvåspråkiga barn.  

 

Berit berättar också om vikten av att ställa öppna frågor och samtala med 

barnen för att ta tillvara på deras erfarenheter. Detta kan man göra genom 

intervjuer, eller att synliggöra barnen i foton från aktiviteter som de sedan får 

återberätta till utifrån deras synsätt.  

 

 

Lekmaterial som synliggör barnens olika kulturer 

Ingen av pedagogerna ansåg att de hade lekmaterial från andra länder eller 

kulturer, utan att de hade basmaterial. Berit säger att det enda hon kommer på 

är att de dockor de har på förskolan inte enbart är vita, utan att de finns dockor 

som synliggör andra hudfärger också. Diana berättar om att de fått material av 

föräldrarna till barnens affär på förskolan, men att de då fick till exempel 

vanliga svenska förpackningar och inget som belyste en annan matkultur än 

den svenska. Berit och Elsa nämner också att de i ett månadsbrev hade upp-

muntrat föräldrarna att ta med gamla kläder, tidningar med mera från deras 

hemländer som barnen kunde ha att leka med på förskolan, men att det enda 

som en utav förskolorna fick från en förälder var en tidning. Majoriteten av 

pedagogerna utrycker också att det är svårt att hitta lekmaterial som synliggör 

andra kulturer på de firmor som de brukar handla material ifrån.  
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Sagoläsning 

Samtliga pedagoger berättar att de läser sagor på svenska för barnen, men att 

de försöker välja böcker som inte enbart synliggör den svenska normen, utan 

även andra kulturer och levnadssätt. På så sätt belyses olikheter och barnen 

kanske hittar något att känna igen sig i. Berit, Diana och Elsa berättar att den 

flerspråkiga personalen används vid sagoläsningen och tillsammans med dem 

kan de barn som har samma modersmål tillsammans med pedagogen läsa 

böcker på både modersmålet och svenska. På så sätt får barnen en större 

förståelse för innehållet.   

 

Språkutvecklande arbetssätt 

Flertalet av pedagogerna berättar att de har anpassat sin verksamhet i enlighet 

med barnens olika språknivåer. Detta sker i form av att barnen är indelade i 

mindre grupper där man inte bara har delat in barnen efter deras ålder, utan 

även hur de ligger till språkmässigt och förkunskaper. Berit nämner att man 

verkligen måste observera barnets språk innan en sådan här gruppering kan 

ske, vissa kanske pratar jättebra svenska - men de kanske inte förstår allt, och 

vissa kanske inte riktigt har talet - men de har förståelsen. Det gäller att hitta 

rätt balans för att barnen sedan ska kunna utvecklas genom aktiviteterna. 

Samma pedagog menar att det gäller att kunna anpassa verksamheten efter 

barnens behov och koncentration. Hon ger som exempel att det är bättre med 

en kort samling där barnen är koncentrerade, än att känna att samlingen bör 

vara lång och att barnen då istället inte alls är fokuserade. Hon nämner vidare 

att det är viktigt att ge barnen så mycket talutrymme som möjligt. 

 
Man kan omöjligt dela in barnen i grupper enbart utifrån deras ålder eftersom det 

kan finnas så stora skillnader i deras språkutveckling. (Berit, förskollärare i för-

skola B) 

 

Anna och Carin nämner dock inget om att de haft skillnader i språkutveck-

lingen som grund när det gäller gruppindelningar, utan de grupper de har på 

förskolan är indelade efter ålder.  

 

 

Stöttning 

Samtliga pedagoger beskriver att de hjälper barnen att utveckla sitt språk 

genom stöttning. Berit, Diana och Elsa beskriver vidare att det är viktigt att 

vara tydlig, att samtala så mycket som möjligt med barnen och att uppmuntra 

dem till att samtala med varandra. Att hjälpa barnen att sätta ord på känslor, 

händelser och ting är en annan del och att pedagogen alltid ska finnas till 

hands för att hjälpa och stötta barnen att uttrycka sig verbalt i alla situationer.  
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Språkutvecklande situationer 

Exempel på språkutvecklande situationer beskriver pedagogerna i form av 

samlingar, projekt eller teman där man utgår ifrån barnens intressen, kontext-

bundna situationer som till exempel sagoläsning eller språkkort (kort med 

bilder som barn och pedagoger kan samtala kring), vardagliga rutiner, matsi-

tuationen och arbete i mindre grupper. Samtliga pedagoger anser att barnen 

får stort utrymme att stötta varandra i de olika aktiviteterna, vilket är något 

som pedagogerna uppmuntrar. Berit belyser även att det är viktigt med en 

trygg miljö där barnen vågar prata.  

 

Personal 

Samtliga pedagoger tar upp hur viktigt det är med personal. Eftersom barn-

grupperna nu för tiden är väldigt stora och personalen få så faller hela verk-

samheten så fort en i personalen är sjuk eller borta av annan anledning, och 

detta är något som drabbar barnen. Pedagogerna anser att det är tillräckligt 

svårt att få verksamheten att gå ihop när all personal är närvarande.  

 
En gång fattades det sju pedagoger från vår förskola och det var kaos på avdelning-

arna, men vi fick ingen vikarie för att vi skulle spara pengar. Istället köpte våran 

chef in Ipads till alla avdelningar. Vad säger det egentligen? (Diana, barnskötare i 

förskola D)  

 

Talutrymme 

När det kommer till talutrymmet så är pedagogerna oeniga. Anna, Carin och 

Diana anser att det är pedagogerna som tar det mesta talutrymmet, och Berit 

och Elsa anser att det är barnen som får det mesta talutrymmet. Alla anser 

dock att det bästa är om det är barnen som talar mest. 

 

Att synliggöra barns språkutveckling 

Ingen av pedagogerna jag intervjuade använde sig av performansanalyser för 

att se om ett barns språk har utvecklats. Anna, Carin och Diana använde sig av 

vanliga observationer där man fokuserade på språket, och Berit och Elsa 

använde sig av ett språkunderlag där man besvarade olika frågor med ut-

gångspunkt i observationer och inspelningar man gjort med barnen. Samtliga 

pedagoger beskriver att man sedan utifrån dessa skriver utvecklingsplaner för 

barnen som diskuteras tillsammans med föräldrarna på utvecklingssamtal.  
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Diskussion 
I diskussionen kommer jag först att kritiskt granska den metod jag använt mig 

av i studien. Därefter kommer jag att diskutera det resultat jag har fått från 

observationer och intervjuer. Diskussionen avslutas med sammanfattning och 

slutsats kring observationerna och intervjuerna där jag kopplar samman 

resultaten från dessa. 

 

Metoddiskussion  

Enligt Befring (1994: 192) så är ett av de misstag en forskare kan göra att satsa 

på ett allt för svagt och ensidigt underlag. I den pedagogiska forskningen så är 

det inte tillräckligt att utgå ifrån tillfälliga uttalanden av lärare. Detta ger ofta 

missvisande data om det vi vill undersöka. Jag valde därför att göra både 

observationer och intervjuer. 

 

Jag observerade fem olika pedagoger i förskola. I mina observationer använde 

jag mig av mitt observationsformulär. Jag antecknade även andra fenomen 

som jag ansåg hade betydelse för min undersökning. Jag tyckte att det var 

svårt att använda mig av observationsformuläret i mina observationer. I arbete 

med tvåspråkiga barn är det så mycket man som pedagog bör tänka på och 

agera efter, och eftersom jag ville titta på arbetssättet i helhet så anser jag inte 

att mitt observationsformulär täckte upp alla delarna. Jag märkte under mina 

iakttagelser flera olika saker som jag inte hade med i mitt formulär som jag 

istället antecknade, till exempel hur mycket pedagogen samspelade med 

barnen och hur mkt talutrymme de hade. Till viss del fungerade inte mitt 

observationsformulär för att en del pedagoger inte hade några direkta samspel 

med barnen, och det var det jag hade utgått ifrån när jag gjorde observations-

formuläret. Kanske hade det varit bättre att välja ut endast en del att fokusera 

på under observationerna, istället för att försöka få med flera olika delar. Det 

var första gången jag gjorde ett observationsformulär, och jag borde nog ha 

testat det i praktiken innan jag gjorde observationerna. Det var även svårt att 

hålla sig till de tidsintervaller jag hade satt upp, och det jag hade mest nytta av 

från mina observationer var mina anteckningar. Att enbart anteckna företeelser 

man vill studera kan vara svårt, och då gäller det att veta vad man ska titta 

efter. Jag antecknade bland annat händelser då det gäller samspel mellan 

pedagog och barn, samt hur mycket talutrymme barnen får i verksamheten. 

Jag anser i detta fall att jag hade nytta av mina lärdomar från min vidareut-

bildning inom tvåspråkighet: Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveck-

ling 30 hp. Det formulär jag gjort för observationerna kunde som sagt ha varit 

bättre, men jag tycker ändå att jag fick med mig en del intressant underlag från 

mina iakttagelser.  
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I min undersökning så använde jag mig också av kvalitativa intervjuer. Till 

skillnad från kvantitativ metod så är inte denna låst vid givna svar. Denna 

metod passade mig då vissa av mina frågor, bland annat pedagogernas 

uppfattningar och synsätt, inte kunde besvaras genom kvantitativ metod eller 

observationer. Till intervjuerna valdes samma fem pedagoger som jag hade 

observerat, vilket jag anser var lämpligt många för att tidsmässigt hinna med. 

Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer för att kunna ha möjlighet 

att ställa följdfrågor där det behövdes. Mina intervjuer spelades in via röstin-

spelning på mobiltelefon, vilket jag anser fungerade bra. Jag var dock lite 

orolig för att det skulle bli tekniska problem på något sätt, och valde därför att 

även anteckna under intervjuns gång. Detta var lite stressande och det var 

ibland svårt att hinna anteckna samtidigt som jag skulle ställa frågor och ha 

rollen som en god lyssnare. Enligt Befring (1994: 71) ska intervjuaren vara 

neutral, men visa förståelse och tolerans för de svar som ges. En sådan inställ-

ning brukar göra att informanten känner att det han/hon säger eller anser är av 

betydelse, och att de flesta upplever det som positivt att någon helt och fullt 

lyssnar på vad de har att säga. Jag bad informanterna att svara ärligt på 

frågorna, och berättade att de i studien kommer att vara helt anonyma. Befring 

menar att forskaren står inför utmaningen att bygga upp intervjusituationen så 

att den kan ge information med maximal reliabilitet och validitet. Jag tror att 

jag till stor del fått uppriktiga svar från informanterna.   

 

Sammanfattningsvis så gick, utifrån metodval, intervjuerna bättre än observa-

tionerna, men från båda datainsamlingsmetoderna så fick jag intressant 

underlag. Det var också intressant att i efterhand kunna se huruvida pedago-

gernas uttalanden stämmer överens med den verksamhet de bedriver.   

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer jag att redogöra för de resultat jag fått utifrån 

observationer och intervjuer och där till även koppla det till forskning och 

teori. Jag kommer även att redogöra för egna erfarenheter och tankar. Resul-

tatdiskussionen avslutas med en sammanfattning och slutsatser. 

 

Observation 

Resultatet av mina observationer visar att majoriteten av pedagogerna inte 

arbetar med tvåspråkiga barns språkutveckling i fokus. Mitt resultat åskådlig-

gör att flertalet av pedagogerna inte samspelar eller samtalar så mycket med 

barnen. Hyltenstam och Lindberg (2004: 471) menar att individer lär och 

utvecklas genom samspel med sin omgivning. I detta fall anser jag att barnen 

inte fick möjlighet att samspela med pedagogen, som borde ha rollen som en 

god lyssnare, samtala och stötta barnen i aktiviteterna. Gibbons (2006: 26) 

påvisar en modell vid språkutveckling som betonar vikten av samarbete 

mellan individer där både lärare och elev har aktiva roller i inlärningsproces-

sen. Denna inlärningsteori är baserad på Lev Vygotskys forskning. Grunden 

för ett barns utveckling är inrymd i det som Vygotsky benämner zonen för 



  

 

44 

 

 

närmaste utveckling, vilket syftar på avståndet, eller den kognitiva klyftan, 

mellan vad ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan göra med en mer 

erfaren person. Ett framgångsrikt samspel med en partner - eller stöd vid 

utförandet – hjälper eleven att komma längre än vad de hade gjort på egen 

hand. Jag anser att pedagogerna i dessa situationer inte hade samspel med 

barnen. Pedagogerna visar ett beteende där samtal med övrig personal vid 

utevistelse verkar viktigare än att samspela med barnen. Jag kan förstå att man 

måste eller behöver byta några ord med en kollega, men inte under en hel 

aktivitet eller utevistelse. Barnen får i detta arbetssätt inte det inflöde och 

utflöde de behöver för en positiv språkutveckling. Leken i sig är språkutveck-

lande, men det bör även finnas närvarande pedagoger. Benckert, Håland och 

Wallin (2008: 104 – 105) menar att när barn leker så måste de kunna uttrycka 

sig så att andra förstår deras upplevelser, tankar och åsikter. Rolleken är ett 

tillfälle som ger barnet stora möjligheter till språkutveckling och språkan-

vändning, men man kan också underlätta för dessa barn att få tillgång till 

språket genom att vuxna finns närvarande och hjälper barnet att sätta ord på 

det som barnet vill uttrycka. Samtalen som dominerade var från pedagogen 

mest av reglerande form, till exempel uppmana, förbjuda, varna och råda. 

Denna typ av samtal är inte språkutvecklande för barnen. Gibbons (2006: 64 – 

65) menar att samtal mellan lärare och elev kan ge tillfällen att utveckla språket 

i många olika sammanhang. Man måste dock tänka på att produktivt tal inte 

uppstår av sig självt, utan det måste finnas en medveten planering bakom. 

 

Resultatet visar även att det monologiska interaktionsmönstret dominerar på 

förskolorna, det vill säga att pedagogen ställer slutna frågor. Detta sätt att 

ställa frågor gynnar inte barns språkutveckling, utan pedagogerna bör ställa 

frågor som uppmuntrar barnen att samtala. Benckert, Håland och Wallin (2008: 

101) menar att pedagogen bör ställa frågor som är öppna och genuina, utan 

att förvänta sig ett givet svar, och där till även ställa följdfrågor för att föra 

samtalet vidare. Kommunikationssituationer där slutna frågor används 

innebär att barnets tal blir begränsat och med mestadels enstaka ord och ges 

färre tillfällen att formulera mer komplicerade meningar och där till även ger 

barnen mindre utmaningar. Jag anser att man måste ge utmaningar även till 

tvåspråkiga barn. Pedagogerna bör försöka att ställa så lite slutna frågor som 

möjligt för att barnen ska få möjligheter till utveckling. Benckert, Håland och 

Wallin (2008: 60) skriver att det finns många studier som visar att de svenska 

pedagogernas förväntningar på flerspråkiga respektive svenska barn kan skilja 

sig åt, och positiva och negativa förväntningar påverkar barns inlärning. Det är 

viktigt att pedagogerna ger de flerspråkiga barnen samma rätt till stimulans 

som de barn som har svenska som sitt förstaspråk.  

 

Vidare visar resultatet att få fall av arbete i grupp i målinriktade aktiviteter 

äger rum. Gibbons (2006: 39 – 40) menar att grupparbete främjar språkinlär-

ningen på många olika sätt. De positiva effekterna på andraspråksinlärningen 

är bland annat att det eleverna hör och det de lär ingår i ett sammanhang. 

Språket används då på ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte. En pedagog 

hade dock sagoläsning med en grupp barn, men dessa barn var både i olika 
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åldrar och låg språkmässigt på olika nivåer. Jag anser att det är viktigt att ha 

medvetna gruppindelningar vid sagoläsning så att alla barn kan utvecklas 

genom aktiviteten. Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 151) så är det 

viktigt att innehållet i boken stämmer överens med barnens kognitiva nivå. För 

att barnen ska utvecklas språkligt och kognitivt bör både språk och innehåll 

vara snäppet över barnens nivå. 

 

Resultatet visar även att det finns språkutvecklande arbetssätt i förskolan. 

Genom observationerna har jag sett tillfällen och aktiviteter som utgår ifrån 

barnens intressen och det är barnen som tar det mesta talutrymmet. I dessa 

situationer har barnen möjlighet att samspela, både med varandra och med 

pedagoger. I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det att förskolan ska vara 

en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 

som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Hyltenstam och 

Lindberg (2004: 471) menar att istället för att se på människors mentala 

aktiviteter som fristående och individuella, bör man se dem som ett resultat av 

möten mellan individer i socialt samspel. I dessa situationer såg jag även 

stöttning och tydliga instruktioner, vilket är väldigt viktigt. Gibbons (2006: 43) 

skriver att det är ofta i den inledande fasen av en övning eller uppgift det kan 

gå fel. En av de svåraste lyssningsuppgifterna som tvåspråkiga elever stöter på 

är instruktioner i flera led. Instruktionerna var även kontextbundna, vilket är 

bra när man arbetar med tvåspråkiga barn. Gibbons (2006: 43) menar att 

läraren bör förtydliga instruktioner med teknik, bilder, skrift eller annat som är 

lämpligt för barnens ålder. Det är bättre att läraren handfast visar vad han/hon 

menar än att förklara enbart med ord. På så sätt skapar läraren en bro mellan 

ord och mening. Förenkla inte språket, utan förstärk det.   

 

Resultatet visar även kontextbundna situationer i form av matsituation och 

sagoläsning. Benckert, Håland och Wallin (2008: 149) menar att sagoläsning 

och berättande är en viktig del i det språkutvecklande arbetet på förskolan. 

Sagor främjar ordförråd, utökar förmågan till empati, stimulerar fantasin, 

tillåter barnet att skapa identifikationsobjekt, kan lösa problem åt barnet med 

symboliks hjälp och sagoläsningen eller berättandet i sig skapar stunder av 

gemenskap och trygghet. Sagostunden skapar också tillfällen för både lyss-

nande (inflöde) och samtal (utflöde).  

 

Intervju 

Resultatet visar att pedagogernas syn på tvåspråkighet är övervägande 

positivt. Informanterna belyste värdet av att barn får lära sig att olika kulturer, 

bakgrunder och att språk är något positivt och att ju fler språk man har desto 

fler möjligheter har man. Benckert, Håland och Wallin (2008: 67) menar att ett 

interkulturellt perspektiv innebär att förskolan ser alla språk och kulturella 

perspektiv som viktiga, vilket dessa pedagoger verkade göra.  

 

Men en del pedagoger ansåg även att det fanns hinder eller nackdelar med 

tvåspråkighet. Detta i form av att det kan vara svårt att kommunicera med 
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barnet om det svenska språket är svagt. Jag anser att denna kommentar 

visserligen stämmer, det kan vara svårt att kommunicera med barn som har en 

svag svenska. Men tvåspråkighet är inte ett hinder på grund av detta, i dessa 

situationer gäller det för pedagogen att hitta arbetssätt som fungerar i samtal 

med barnet. Enligt Hyltenstam och Lindberg (2004: 508 – 510) så skyller man 

ofta på eleven istället för systemet, vilket denna pedagog gjorde. Benckert, 

Håland och Wallin (2008: 59) menar att när man arbetar med tvåspråkiga barn 

så krävs det andra kunskaper än när man arbetar i en barngrupp där alla barn 

har svenska som modersmål. Jag anser att pedagogens uttalande utgår ifrån 

brist på kunskap eller ointresse. Benckert, Håland och Wallin (2008: 60) menar 

att självklart måste pedagogerna förenkla sitt språk och vara väldigt tydliga 

och konkreta om barnet inte alls kan svenska. Barn lär sig relativt fort, men det 

betyder inte att de har samma ordförråd som infödda talare i samma ålder. 

 

En pedagog ansåg också att det var jobbigt att behöva uppfostra barnen, de var 

ju uppfostrade helt annorlunda än ”den svenska normen”, de talade högt och 

de satt inte stilla vid matsituationen. Jag kan känna igen mig i detta från min 

egen erfarenhet av att arbeta med tvåspråkiga barn, men man kan inte förvän-

ta sig att ett barn med en annan bakgrund och kultur är uppfostrade enligt 

”svensk norm” som pedagogen uttryckte det. Och dessutom så anser jag att 

det inte finns något som heter ”svensk norm” när det gäller uppfostran, vi är 

alla olika. Benckert, Håland och Wallin (2008: 67) skriver om att arbete i 

förskolan innebär ständiga möten med människor med olika erfarenheter och 

bakgrunder. Som pedagog bör man vara medveten om hur den egna kulturen 

(kön, klass, språk, etnicitet) påverkar det pedagogiska arbetet. Alla människor 

har sin egen historia där kulturarv, normer och värderingar finns. Pedagoger 

som arbetar i förskolan måste vara klara över vilket socialt och kulturellt arv 

de har och därtill även vilka värderingar som styr dem. Denna pedagog 

verkade ha negativa attityder gentemot andra kulturer än den svenska. 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 60) menar att minoritetskulturer är 

känsliga för majoritetens förhållningssätt. Man behöver inte säga negativa 

saker utan de negativa attityderna kan lysa igenom om man har negativa 

åsikter om flerspråkighet eller fördomar av olika slag. Gester, ointresse, 

axelryckningar och annat kan avslöja att man inte accepterar något i ett barns 

bakgrund, vilket innebär både språk, uppfostran, kultur och annat. Ladberg 

(2000: 129) menar att sambandet mellan språk och kultur innebär att vi måste 

godta det ena med det andra. Om ett barns kultur nedvärderas så blir barnet 

samtidigt avskräckt från att tala sitt modersmål, som har betydelse för två-

språkig utveckling. 

 

Enligt Abrahamsson (2009: 235) så tror många att den största svårigheten med 

att lära sig ett nytt språk är att modersmålet har en negativ inverkan på 

andraspråksinlärningen på ett eller annat sätt. Jag anser att det är positivt att 

resultatet visar att samtliga pedagoger ansåg att modersmålet var viktigt för 

barns språkutveckling. Modersmålet är basen för att lära sig ett annat språk 

och det är också en del av barnens identitet ansåg en pedagog. Enligt Benckert, 
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Håland och Wallin (2008: 25) så är modersmålet avgörande för barnets identi-

tets-, språk- och kunskapsutveckling.  

 

Resultatet visar att endast en av förskolorna i studien använder sig av mo-

dersmålspedagog. I läroplanen för förskolan (2010: 9) står det att barn med 

utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära 

sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Enligt Benck-

ert, Håland och Wallin (2008: 25) så är modersmålet avgörande för barnets 

identitets-, språk- och kunskapsutveckling. Förskolan bör integrera modersmå-

let i så mycket som möjligt av verksamheten.  

 

Samtliga pedagoger berättar dock att de har tvåspråkig personal på förskolan, 

och en pedagog upplyser även om att i stadsdelen där hon arbetar så anställer 

de medvetet mycket personal som är tvåspråkiga just för att olika språk i 

verksamheten ses som en tillgång. Benckert, Håland och Wallin (2008: 25) 

menar att fördelen med att ha en flerspråkig pedagog på avdelningen är dels 

den språkliga och dels den kulturella kompetensen som kommer barnet, 

föräldrarna och de andra pedagogerna till godo. Jag arbetar själv i denna 

stadsdel och vet att flera språk bland personalen ses som en tillgång. På vissa 

förskolor arbetar enbart tvåspråkig personal. Det jag dock anser är viktigt i 

dessa fall är att den tvåspråkiga personalen bör ha en bra svenska för att 

barnen även ska kunna utvecklas även inom det svenska språket. Enligt 

Einarsson (2009: 99) så är brytning ett exempel på interferens då förstaspråkets 

uttalsregler gör att man som inlärare har svårt att uttala ord och fraser enligt 

målspråkets regler. Interferens från minoritets- till majoritetsspråket är mindre 

vanligt, även om det förekommer. Detta visar sig mestadels i vissa invandrar-

täta områden där kontakten med det svenska språket är begränsad. I läropla-

nen för förskolan (2010: 9) står det att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska 

språket och sitt modersmål.  

 

Pedagogerna berättar även om att de kan ge barnen tillgång till deras mo-

dersmål på andra sätt än genom modersmålpedagoger eller tvåspråkig 

personal. Detta bland annat genom musik på olika språk från barnets olika 

länder, böcker, och genom att använda delar av modersmålet i samlingar. 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 107) menar att använda musik i språkut-

vecklande syfte är ett bra komplement till andra arbetssätt. Barnen kan ta med 

musik till förskolan från sina hemländer vilket skapar förståelse och intresse 

mellan barnen och där till även att förskolan synliggör andra kulturer. Benck-

ert, Håland och Wallin (2008: 151 – 152) skriver även att om böcker från olika 

länder och på olika språk finns i förskolan förstärker det flerspråkigheten och 

kunskapen om världen. Benckert, Håland och Wallin (2008: 44) menar även att 

visa intresse för barnets modersmål, uppmuntra att modersmålet talas i 

hemmet, att vara nyfiken och positivt inställd till flerspråkighet är olika sätt att 

legitimera och mentalt stödja modersmålet, vilket samtliga pedagoger gjor-

de/var.  
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Det framgick i resultatet att samtliga pedagoger använde sig av så kallad 

föräldraaktiv inskolning. Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 81) går 

föräldraaktiv inskolning ut på att mötas istället för att fokusera på separation. 

Förskolan bjuder in föräldrarna att tillsammans med sitt barn delta i alla 

aktiviteter under några dagar. Detta ger tillfällen till spontana frågor, föräld-

rarna kan ställa frågor om vad som händer i förskolan och samtidigt bilda sig 

en uppfattning om verksamheten. Samtidigt får pedagogerna möjlighet att 

lyssna på föräldrarna i en dialog. Föräldraaktiv inskolning är något som även 

min arbetsplats använder sig av och jag har bara positiva erfarenheter utav 

detta. Pedagogerna i studien uttryckte även att de använder sig av tolk eller 

den flerspråkiga personalen i inskolningarna om föräldrarna har väldigt dålig 

svenska. Detta för att föräldrarna ska känna sig trygga och att information om 

verksamheten kan ske utan missförstånd. Benckert, Håland och Wallin (2008: 

81) menar att för många föräldrar kan mötet med den svenska förskolan vara 

något helt nytt. Förväntningarna, både från föräldrarna och från förskolan, kan 

vara helt olika. Det är därför viktigt på vilket sätt som förskolan introduceras 

för de nya familjerna. Benckert, Håland och Wallin (2008: 82) menar vidare att i 

samband med inskolningen är det också värdefullt att ta reda på föräldrarnas 

syn och kunskap om flerspråkighet. Föräldrarna bör få möjlighet att planera 

för sitt barns språkutveckling tillsammans med någon som har kunskap inom 

ämnet. Om föräldrar ska kunna stödja sina barn i att bli tvåspråkiga måste de 

informeras om vad man ska tänka på när det gäller språkutvecklingen. 

Resultatet visar att pedagogerna brukar belysa vikten av modersmålets 

betydelse för en god tvåspråkig utveckling och att de uppmuntrar föräldrarna 

att tala sitt modersmål hemma. Resultatet visar även att flera av informanterna 

anser att många föräldrar har uppfattningen om att det är bättre att tala 

svenska med barnet om de vill att barnet ska utveckla det svenska språket. 

Pedagogerna har då berättat vad forskningen har visat och talat om att 

modersmålet är en bra grund för att lära sig ett nytt språk. Det jag betraktar är 

oklart i detta fall är att samtliga pedagoger anser att deras arbetslag inte har 

tillräckliga kunskaper om tvåspråkighet. Alltså så får inte alla föräldrar denna 

information. Jag vet av egen erfarenhet att när jag började arbeta på min 

nuvarande arbetsplats som ligger i ett mångkulturellt område så fick jag 

nästan omedelbart veta att modersmålet var positivt för barns språkutveckling 

och att man skulle uppmuntra föräldrarna att tala modersmålet hemma. Men 

jag visste egentligen inte varför. Det var inte förrän jag genom jobbet fick gå en 

fortbildning vid Stockholms Universitet (tvåspråkiga barns språk- och kun-

skapsutveckling, 30 hp) som jag fick relevanta kunskaper. Endast en av 

pedagogerna hade genomgått fortbildning inom tvåspråkighet, och jag undrar 

om resten av pedagogerna verkligen har den kunskap som Benckert, Håland 

och Wallin menar när de skriver att föräldrarna bör få möjlighet att planera för 

sitt barns språkutveckling tillsammans med någon som har kunskap inom 

ämnet.  

 

Resultatet visar att flera av pedagogerna använder dokument som föräldrarna 

får fylla i under inskolningen. Där får föräldrarna fylla i viktiga ord som barnet 

kan på modersmålet och dessa översätts sedan till svenska. Detta verktyg är 
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bra om pedagogerna inte förstår barnets modersmål, då kan de förstå ungefär 

vad barnet vill och även ge dem den svenska översättningen för ordet. Benck-

ert, Håland och Wallin (2008: 44) skriver även de att man kan fråga föräldrarna 

om hur viktiga ord, fraser eller begrepp som används i verksamheten eller 

olika teman uttrycks på modersmålet. Ett exempel är att använda skrivbok där 

både föräldrar och pedagoger kan anteckna ord som är bra att kunna, eller när 

barnet inte har svenska ord för vissa begrepp så kan man använda sig av 

skrivboken för att på ett enkelt sätt stödja barnets förståelse. På förskolan där 

jag arbetar använder vi oss av ett liknande verktyg vilket jag anser är väldigt 

användbart. På så sätt förstår man i alla fall några ord som barnet säger och 

kan då genom samspel visa att man förstår barnet. 

 

En del av ett interkulturellt förhållningssätt är enligt Benckert, Håland och 

Wallin (2008: 67) att förskolan ska synliggöra barnens olika kulturer på 

förskolan genom material som speglar olika kulturer och miljöer. Resultatet 

visar att ingen av pedagogerna ansåg att de hade lekmaterial från andra länder 

eller kulturer. Det enda en pedagog kom att tänka på var att de dockor de hade 

på förskolan inte enbart var vita. Pedagogerna ansåg vidare att det var svårt att 

hitta material som synliggör andra kulturer på de firmor de beställer material 

till förskolan. De hade även bett föräldrarna att lämna gamla kläder med mera 

till förskolan, men det enda de hade fått var en tidning.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 44) skriver också att det är viktigt att 

barnets bakgrunder syns på förskolan genom alfabet, böcker och affischer. 

Samtliga pedagoger berättar att de på något sätt gör detta i form av bland 

annat flaggor, böcker, presentationer av barnen på deras modersmål, musik 

och familjetavlor. Benckert, Håland och Wallin (2008: 151 – 152) menar att 

böcker från olika länder och på olika språk finns i förskolan förstärker fler-

språkigheten och kunskapen om världen. Det är en fördel om böckerna kan 

stärka barnens identitet och även skapa nyfikenhet för allt som är nytt. Det är 

också en fördel om bilderna i böckerna skildrar barn i och från olika miljöer, så 

väl typiskt västerländska som från övriga världen. Genom att involvera 

föräldrarna i barnens sagoläsning så ökar även samarbetet med hemmet.  

 

Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna ansåg att föräldrarna inte var 

intresserade av att vara delaktiga i verksamheten. Två av förskolorna i studien 

har bokpåsar med sagor på barnens olika modersmål. Tanken är att föräldrar-

na ska kunna låna hem dessa och läsa dem tillsammans med barnet, men detta 

är inget som utnyttjas av föräldrarna. Enligt Benckert, Håland och Wallin 

(2008: 165) så är det mest språkutvecklande i sagoläsning för de barn som har 

modersmålet som sitt starkaste språk att få höra sagan på sitt eget språk först. 

Det blir då lättare att förstå vad berättelsen handlar om och barnet får en röd 

tråd från början innan de hör sagan på svenska.  

 

Samtliga pedagoger belyser även bristen av engagemang från föräldrarnas sida 

i övrig verksamhet. Resultatet visar att det är väldigt låg närvaro vid föräldra-

möten, och ibland har till och med föräldramöten ställts in på grund av inga 
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intresserade. Andra aktiviteter som förskolan erbjuder, till exempel föräldra-

råd och föräldraträffar utnyttjas inte och de föräldrar som har deltagit har med 

några få undantag varit de som har svenska som modersmål. Bilden av det 

bristande intresset från föräldrarnas sida angående delaktighet i verksamheten 

är min erfarenhet också. På förskolan där jag arbetar har vi väldigt låg närvaro 

bland föräldrarna på möten och föräldraråd. Jag vet inte varför det är så, 

kanske beror det på att föräldrarna är osäkra då det gäller språket vilket en av 

pedagogerna i studien förmodade, föräldrarna känner kanske inte sig trygga, 

eller så anser de helt enkelt att de har bättre saker att göra. Benckert, Håland 

och Wallin (2008: 81) menar att varje familj är unik och har individuella vanor. 

Enligt Hultinger och Wallentin (1996: 54) så lever vi i ett mångkulturellt 

samhälle med individer som har skilda kulturella bakgrunder, uppfattningar 

och värderingar, och dessa måste pedagogerna ta hänsyn till. Jag anser dock 

att det är otroligt viktigt att föräldrarna är involverade i förskolans verksam-

het. På så sätt kan de påverka deras barns utveckling. Föräldrarnas brist av 

intresse kan av barnen ses som en negativ inställning till majoritetsgruppen. 

Arnberg (2004: 30) menar att detta kan göra det svårt för barnen att inse 

fördelarna med att vara tvåspråkig och att tillhöra två kulturella grupper. 

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 129 – 130) menar att en viktig del för att få 

syn på flerspråkighetsutveckling är observation och reflektion av barnets 

språkutveckling. Resultatet visar att samtliga pedagoger observerar barns 

språkutveckling och skriver utvecklingsplan för att ha som underlag vid 

utvecklingssamtal. Men observationsunderlaget varierar. En del använder 

språkutvecklingsunderlag och vissa göra vanliga observationer. Jag anser att 

det är väldigt viktigt att veta vad man ska titta på när man observerar ett barns 

språkutveckling. En av pedagogerna berättade att hon visste att det fanns ett 

observationsverktyg på förskolan, men hade aldrig blivit introducerad för 

denna, eller tillsagd att använda den. Jag anser till viss del att pedagogen 

borde ha tagit ansvar att ta reda på informationen själv, men det grundläggan-

de ansvaret ligger hos hennes förskolechef eller biträdande förskolechef. 

Bristen av engagemang hos denne leder till att pedagogerna kanske ställer 

missvisande slutsatser av barnens språkutveckling. Benckert, Håland och 

Wallin (2008: 83) menar att det är viktigt att de pedagoger som leder samtalet 

har kompetens om flerspråkighet så att de råd och stöd man ger inte är 

baserade på allmänna åsikter, utan på läroplanens värdegrund, kunskapssyn 

och på aktuell forskning.  

 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 84) så är ett bra underlag för 

språksamtal att kartlägga barnets språkdomäner, det vill säga i vilka samman-

hang som barnet talar sina olika språk. På så sätt kan man över tid se hur 

barnets språkanvändning förändras. Två av pedagogerna nämnde även att de 

tillsammans med föräldrarna kartlägger barnens språkdomäner under utveck-

lingssamtalet. Jag anser att detta verktyg är ett bra sätt att synliggöra i vilka 

situationer som barnet använder sina språk. Jag använder mig själv av denna 

kartläggningsmetod under utvecklingssamtal vilket sker en gång om året och 

man kan då se hur språkanvändningen utvecklas från år till år.  
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Arnberg (2000: 81 – 83) menar att språket betraktas som något som utvecklas i 

ett sammanhang av växelverkan och kommunikation med andra personer som 

betyder mycket i barnets liv. Därmed är den mening och de syften som 

utväxlas i språket under samtalet lika viktiga som de ljud, ord och fraser som 

barnet lär sig producera. Resultatet visar att en av pedagogerna anser att 

samtala med barnen och ställa öppna frågor är viktigt för att kunna ta tillvara 

på barnens erfarenheter, till exempel genom intervjuer eller reflektion. Benck-

ert, Håland och Wallin (2008: 101 – 103) anser att pedagogen bör ställa frågor 

som är öppna och genuina, utan att förvänta sig ett givet svar, och där till även 

ställa följdfrågor för att föra samtalet vidare. En pedagog som är en god 

lyssnare är också en god förebild som samtalspartner. Att lyssna ger också 

talutrymme, att lyssna inbringar fakta om hur barnet tänker, hur de formulerar 

sina frågor och sitt forskande. Jag anser att man alltid ska ta tillvara barnens 

intressen när man planerar verksamheten. Självklart ska pedagogerna ha 

möjlighet att styra innehållet lite så att det blir så utvecklande som möjligt för 

barnen. För att ta tillvara på barnens erfarenheter så bör pedagogen reflektera 

tillsammans med barnen om de olika aktiviteter förskolan erbjuder. På så sätt 

synliggörs barnens tankar, idéer och intressen och man kan ha dessa som 

utgångspunkt när man förbereder en aktivitet. 

 

Benckert, Håland och Wallin (2008: 101) menar att om ett samtal ska bli 

språkutvecklande måste det baseras på barnets intresse eller väcka intresse hos 

dem. Barnet bör ha förförståelse för ämnet samt få stödjande och inspirerande 

samtal som även utökar ordförrådet. Resultatet visar att majoriteten av 

pedagogerna tog tillvara på barnens erfarenheter och intressen när de planera-

de verksamheten. Axelsson, Rosander och Sellgren (2005: 208) menar att inre 

faktorer som ger kontextuellt stöd är sådana som tillhör individen själv, till 

exempel erfarenheter, motivation, kulturell relevans och intressen. En av 

pedagogerna berättade dock att det är deras chef som till stor del bestämmer 

vad de ska arbeta med, och hon anser vidare att chefen inte utgår ifrån de 

tvåspråkiga barnens behov, erfarenheter och intressen när hon gör valen. 

Pedagogen upplever att de blir påtvingade att göra saker och sedan är det bara 

för dem att styra upp det. Utifrån vad forskning om tvåspråkig utveckling 

visar så är detta helt fel sätt att arbeta på. Om inte ens den som är chef på en 

arbetsplats i ett mångkulturellt område arbetar främjande för tvåspråkiga 

barns språkutveckling, vilken utveckling får då dessa barn? 

 

Ett sätt att arbeta språkutvecklande är att anpassa verksamheten i enlighet 

med barnens olika språknivåer. Vid sådana tillfällen bör barnen vara indelade 

i mindre grupper. I läroplanen för förskolan (2010: 9) står det att lärandet ska 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande. Resultatet visar att flertalet av pedagogerna anpassar verksamheten i 

enlighet med barnens språkutveckling. Dessa grupperingar är inte gjorda 

enbart efter ålder, utan efter hur barnen ligger till i sin språkutveckling. 

Gibbons (2006: 39 – 40) menar att grupparbete främjar språkinlärningen på 
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många olika sätt. De positiva effekterna på andraspråksinlärningen är bland 

annat att eleverna får höra språket talas av andra än läraren och variationen 

och inflödet blir större, elever interagerar mer med andra och utflödet blir 

därför också större, de turas om mer och känner större ansvar för att göra sig 

förstådda när inte läraren finns till hands, elever som inte riktigt behärskar sitt 

andraspråk känner sig ofta tryggare när de får arbeta i grupp än när de 

förväntas lösa problem själva och informationer kommer att uttryckas på en 

mängd olika sätt. Att ställa frågor, utbyta idéer och lösa problem innebär att 

ord upprepas, tankar formuleras om och meningar korrigeras i ett samman-

hang. 

 

Resultatet visar också att två av pedagogerna enbart utgår ifrån ålder när de 

gör gruppindelningar. Jag försökte i dessa fall att ställa följdfrågor för att få 

reda på varför, men jag fick inget utförligare svar än att de var så de arbetade. 

Jag ville heller inte vinkla frågan för mycket, så jag fick nöja mig så. Självklart 

kan detta arbetssätt vara bra för en mindre erfaren person som blir stöttad i 

språket av en mer erfaren, men då är det ju bara den mindre erfarne som 

utvecklas språkmässigt. Gibbons (2006: 29 – 30) skriver att Vygotsky anser att 

det enda ”nyttiga” lärandet är det som ligger steget före, i nästa utvecklingsfas. 

Med detta menas inte att undervisningen ska ligga över elevernas kapacitet, 

utan att läraren är ansvarig för att undervisningen förs framåt och att elevernas 

kunskaper byggs på. I största möjligaste mån måste eleverna ställas inför 

kognitivt utmanande uppgifter, vilket i detta fall de tvåspråkiga barnen inte 

gör. Om man ska utgå från Vygotskys teori om zonen för närmaste utveckling 

så blir det i dessa fall för få eller för många steg mellan barnets kognitiva nivå 

och innehåll i aktiviteten. Jag anser att det är viktigt att man gör gruppindel-

ningar utifrån språkutveckling när man har målinriktade aktiviteter, detta för 

att kunna anpassa den verksamhet man bedriver. Man kan till exempel inte 

läsa samma saga för barn som ligger på olika nivåer i sin språkutveckling. 

Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008: 151 – 152) så är det viktigt att 

innehållet i boken stämmer överens med barnens kognitiva nivå. För att 

barnen ska utvecklas språkligt och kognitivt bör både språk och innehåll vara 

snäppet över barnens nivå. Dock så anser jag att man inte behöver ha grupp-

indelningar i all verksamhet på förskolan, som till exempel i leken. Benckert, 

Håland och Wallin (2008: 104 – 105) menar att rolleken är ett tillfälle som ger 

barnet stora möjligheter till språkutveckling och språkanvändning. Tillsam-

mans med andra barn utvecklas dialogen, därför är det bra om man inte alltid 

delar upp barnen efter språknivå, utan att barnen får tillfällen att leka med 

andra som har kommit olika långt i sin språkutveckling. De barn som har 

kommit längre i sin språkutveckling kan bli förebilder för de barn som ännu 

har svårt att formulera sig så att kamraterna förstår. Då får barnet tillfälle till 

olika språkliga variationer och möjlighet att använda språket i olika samman-

hang.   

 

Gibbons (2006: 29 – 30) menar att stötta innebär att man tillfälligt ger det stöd 

som behövs för att barnets ska komma vidare. Stöttning är dock inte vilken 

hjälp som helst utan det som leder barnen mot nya färdigheter, nya begrepp 
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eller nya nivåer av förståelse. Stöttning är en tillfällig hjälp som pedagogen ger 

barnen för att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. 

Resultatet visar att samtliga pedagoger hjälper barnen att utveckla deras språk 

genom stöttning. De menar att man ska hjälpa barnen att sätta ord på känslor, 

händelser och ting och att det är viktigt att pedagogen alltid ska finnas till 

hands för att hjälpa och stötta barnen att uttrycka sig i verbalt i alla situationer. 

Gibbons (2006: 60 – 61) menar vidare att läraren ska vara ett stöd för eleverna. 

För andraspråkselever kan vissa uppgifter vara språkligt krävande och då bör 

läraren ge stöd genom att förtydliga, ställa frågor och ge mallar för hur eleven 

ska utrycka sig och tillsammans formulera det eleven vill säga. På det sättet 

kan andraspråkselever komma längre med sitt språk än vad de hade kunnat 

göra på egen hand. Jag anser att det är otroligt viktigt med stöttning. Som 

Gibbons uttrycker det så kan stöttning vara det som för barnens språkutveck-

ling framåt, och finns det inte närvarande pedagoger i verksamheten så kan 

inte denna stöttning ske.  

 

Resultatet visar att pedagogerna anser att samlingar, projekt eller teman där 

man utgår ifrån barnens intressen, kontextbundna situationer som till exempel 

sagoläsning eller språkkort, vardagliga rutiner och arbete i mindre grupper är 

språkutvecklande. Benckert, Håland och Wallin (2008: 149) menar att sagoläs-

ning och berättande är en viktig del i det språkutvecklande arbetet på försko-

lan. Sagor främjar ordförråd, utökar förmågan till empati, stimulerar fantasin, 

tillåter barnet att skapa identifikationsobjekt, kan lösa problem åt barnet med 

symboliks hjälp och sagoläsningen eller berättandet i sig skapar stunder av 

gemenskap och trygghet. Samtliga pedagoger berättade att de läser sagor på 

svenska för barnen, men att de försöker välja böcker som inte enbart synliggör 

den svenska normen, utan även andra kulturer och levnadssätt. Benckert, 

Håland och Wallin (2008: 152) menar att om böcker från olika länder och på 

olika språk finns i förskolan förstärker flerspråkigheten och kunskapen om 

världen. Det är en fördel om böckerna kan stärka barnens identitet och även 

skapa nyfikenhet för allt som är nytt. Det är också en fördel om bilderna i 

böckerna skildrar barn i och från olika miljöer, såväl typiskt västerländska som 

från övriga världen. Min erfarenhet av sagoläsning är att barn tycker att det är 

intressant att läsa böcker där bokens innehåll skildrar olika livsmiljöer. Utifrån 

bilderna kan man samtala om olika länder och levnadssätt vilket dels stärker 

de barn som har en koppling till bokens innehåll, och dels lär barnen om 

olikheter. I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det att barnen ska få möjlig-

het att utveckla en medvetenhet som det egna kulturarvet och delaktighet i 

andras kultur. Detta ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

 

En annan viktig del är hur fördelningen av talutrymmet i verksamheten på 

förskolan ser ut. Resultatet visar att tre av pedagogerna anser att pedagogerna 

tar det mesta talutrymmet, och två att det är barnen som får det mesta talut-

rymmet. Benckert, Håland och Wallin (2008: 101) menar att tyvärr är det 

kanske vanligare under organiserade samtal mellan vuxna och barn att den 

vuxna talar mest och ställer frågor som innehåller givna svar. Sådana kommu-
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nikationssituationer innebär att barnets tal blir begränsat och med mestadels 

enstaka ord och ges färre tillfällen att formulera mer komplicerade meningar 

och där till även ger barnen mindre utmaningar. Det är viktigt att skapa ett 

positivt klimat där barnet känner sig fri att tänka, känna, fråga och utforska sin 

situation och att lyssnarens feedback inte innehåller några värderingar. I 

resultatet ser vi att en pedagog har belyst just detta, att det är viktigt med en 

trygg miljö där barnen vågar prata. I läroplanen för förskolan (2010: 8) står det 

att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Jag håller med om att förskolan måste vara en trygg 

miljö för barnen. Känner sig inte barnen trygga så utvecklas det heller inte 

produktiva samtal. För att barnen ska få ta det mesta talutrymmet i förskolan 

så anser jag att man som pedagog måste tänka på att inte styra verksamheten 

för mycket. Pedagogen bör utgå ifrån barnens tankar, intressen och erfarenhe-

ter och ta till vara på dem. De bör där till även ställa öppna frågor. Verksamhe-

ten ska även ge möjlighet för barnen att hitta egna svar på problemlösningar 

genom stöttning och samarbete med ett annat barn eller pedagog. Det är 

pedagogens uppgift att planera verksamheten så att barnen får det mesta 

talutrymmet. Gibbons (2006: 45) menar att när en aktivitet är väl genomtänkt 

uppnås ett resultat där språket används. 

 

Slutligen vill jag belysa det som resultatet av intervjuerna visade angående 

pedagogernas syn på vikten av personal. Det här är inget som jag skrivit om i 

bakgrunden, men jag anser ändå att det är viktigt. Samtliga pedagoger menar 

att det i dag är stora barngrupper i förskolan, men få personal. Är någon av 

personalen borta av olika anledningar så faller hela verksamheten anser de. 

Utifrån min egen erfarenhet så håller jag verkligen med om detta. Det är 

väldigt sällan man får en vikarie eftersom det kostar för mycket pengar. Det är 

svårt att bedriva en bra verksamhet om man till exempel är två pedagoger på 

19 barn i åldrarna 1 – 5. Det är en otroligt krävande situation för pedagogerna 

att finnas till hands i dessa situationer för alla barn och de olika behov de har.  

 

Sammanfattning och slutsatser 

I studien har pedagogers arbetssätt med tvåspråkiga barn studerats. Mitt syfte 

med undersökningen var att fördjupa mig i hur pedagoger i förskolan arbetar 

språkutvecklande med dessa barn, och därtill även få en inblick i om de har de 

kunskaper som behövs för att arbeta med barn som har andra behov än de som 

har svenska som modersmål. Flerspråkigheten i förskolorna innebär en stor 

utmaning för pedagoger att skapa möjligheter för samtliga barn att utvecklas. 

Det är väldigt många delar som bildar en helhet när det kommer till tvåspråkig 

utveckling, och utifrån dessa är det mycket som pedagoger i förskolan behöver 

ha i åtanke när de bedriver verksamheten.  

 

Resultatet av observationerna har visat att det finns olika arbetssätt i förskolan. 

Vissa av arbetssätten har jag kunnat koppla positivt till aktuell forskning, men 

majoriteten arbetar inte utifrån det som tidigare studier har visat vara av 
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betydande art när det gäller tvåspråkig utveckling. Det jag tycker var intres-

sant är att samtliga pedagoger till stor del i intervjuerna påvisade en kunskap 

om vad som är viktigt i arbetet när det gäller tvåspråkig utveckling, men de 

flesta bedrev inte sin verksamhet utifrån denna.  

 

Det mest intressanta i studien anser jag är att de pedagoger som hade vissa 

negativa tankar och åsikter om tvåspråkighet och andra kulturer, är även de 

som enligt mina observationer har minst samspel med barnen och skapar färre 

möjligheter i verksamheten för tvåspråkiga barn att utvecklas. Benckert, 

Håland och Wallin (2008: 67) menar att arbete i förskolan innebär ständiga 

möten med människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Som pedagog 

bör man vara medveten om hur den egna kulturen (kön, klass, språk, etnicitet) 

påverkar det pedagogiska arbetet. Alla människor har sin egen historia där 

kulturarv, normer och värderingar finns. Pedagoger som arbetar i förskolan 

måste vara klara över vilket socialt och kulturellt arv de har och där till även 

vilka värderingar som styr dem.  

 

Resultatet av min studie visar även att samtliga pedagoger anser att deras 

arbetslag inte har tillräckliga kunskaper för att arbeta med tvåspråkiga barn. 

Enligt Hyltenstam och Lindberg (2004: 509) innehåller den nya lärarutbild-

ningen i Sverige få obligatoriska inslag om flerspråkiga elever, och enligt mitt 

resultat har det visat sig stämma.  

 

Jag anser att slutsatsen av studien är att det är otroligt viktigt att pedagoger 

har ett interkulturellt förhållningssätt och ser olikheter som något som berikar 

varandra. Resultatet av min studie visar som sagt att även om en del pedago-

ger har kunskaper om tvåspråkig utveckling så arbetar de inte utifrån dessa 

vetanden. Kanske beror detta på de negativa attityder de har gentemot vissa 

kulturer. För att känna en motivation att bedriva en verksamhet där tvåspråki-

ga barn får möjlighet att utvecklas så måste pedagogerna vara positivt inställ-

da till flerspråkighet och olika bakgrunder. Där till är det även viktigt att all 

personal och chefer har relevant utbildning om tvåspråkig utveckling så att 

verksamheten kan utformas på bästa sätt för dessa barn. I och med utbildning 

och en bredare kunskap om vilka processer som barnet går igenom kan även 

negativa åsikter om flerspråkighet ändras och man får en syn där olikheter 

berikar varandra. Enligt Arnberg (2004: 75) så är det viktigt att ha en grund-

läggande förståelse hur barn lär sig språk, så att man kan förstå sin egen roll i 

denna process. 

 

Vidare forskning 

Jag anser att den undersökning jag har gjort är ganska liten, och jag kan utifrån 

den inte dra några slutsatser om hur andra förskolor i mångkulturella områ-

den bedriver sin verksamhet. Det vore intressant att göra en mer övergripande 

studie för att se om de resultat jag fått motsvarar arbetssätten i andra förskolor. 

Det vore även intressant att observera och intervjua pedagoger som arbetar i 
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områden där bara en del av barnen är tvåspråkiga och inte majoriteten för att 

se hur de bedriver deras verksamhet.  
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BILAGA 1: Observationsformulär 

 

 

Aktivitet: 

 

Pedagogers arbetssätt för att främja barns tvåspråkighet 

 Ja 

(tillfälle) 

Nej 

(tillfälle) 

Kommentar 

1. 

Ger pedagogen 

tydliga förklaringar 

vid instruktioner och 

uppgifter? 

 

   

2. Använder sig 

pedagogen av 

stöttning om barnen 

inte förstår till 

exempel en uppgift? 

 

   

3. Ger pedagogen 

barnen utrymme och 

stöttning för att hitta 

egna svar på 

problemlösningar? 

   

4. Finns interaktion 

mellan pedagog och 

barn? 

   

5. Ger pedagogen 

utrymme för 

interaktion barnen 

emellan? 

   

6. Använder 

pedagogen slutna 

frågor? 

   

7. Använder 

pedagogen öppna 

frågor? 
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8. Använder barn 

deras modersmål i 

verksamheten? 

  Hur reagerar 

pedagogen? 

9. Ger pedagogen 

feedback på barnens 

språk, till exempel 

återupprepa ett 

felaktigt begrepp 

med ett rätt? 

   

10. Finns aktiviteter 

eller uppgifter som 

är situationsbundna? 

   

11. Finns aktiviteter 

eller uppgifter som 

är 

situationsoberoende? 
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BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

Frågor till pedagog 

 

Bakgrund 

 

 Ålder? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 Hur länge har du arbetar på din nuvarande arbetsplats? 

 Har du gått någon fortbildning om tvåspråkighet? 

 Hur många barn med utländska språk finns det på avdelningen? 

 Vilken syn har du på tvåspråkighet? 

 Vilka kunskaper anser du att en pedagog behöver ha för att arbeta med 

tvåspråkiga barn? 

 Anser du att arbetslaget har tillräcklig kunskap om tvåspråkighet? 

 

 

Modersmålets betydelse 

 

 Vilken betydelse anser du att modersmålet har för barnets tvåspråkiga 

utveckling? 

 Finns det tillgång till tvåspråkig personal på förskolan? 

 Finns det tillgång till modersmålspedagog på förskolan? 

 Kan ni ge barn tillgång till sitt modersmål på några andra sätt än ge-

nom modersmålspedagoger eller tvåspråkig personal? 

  

 

Samarbete med föräldrar 

 

 Hur arbetar ni för att göra inskolningen lättare för tvåspråkiga barn? 

 Är föräldrarna involverade i barnens språkutveckling på förskolan? 

(Till exempel information om språkutveckling vid inskolning, mo-

dersmålets betydelse för tvåspråkighet, delaktighet i projektarbete, sa-

goläsning etc.) 

 Hur och på vilket sätt pratar ni med föräldrarna om språkutveckling? 

(Till exempel utvecklingssamtal). 

 Arbetar ni med kartläggning av språkdomäner tillsammans med för-

äldrarna? 
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Interkulturellt förhållningssätt 

 

 Synliggör ni barnens olika bakgrunder och kulturer på förskolan? Om 

ja, varför och på vilket sätt? Om nej, varför? 

 Vilka för- och nackdelar anser du att det finns i arbetet med tvåspråki-

ga barn? 

 På vilket sätt anser du att ni tar tillvara på barnens erfarenheter och 

värderingar när ni planerar verksamheten? 

 Finns lekmaterial från olika länder och kulturer? 

 Vad tänker ni på när ni väljer sagor till en tvåspråkig grupp? (till ex-

empel sagor på svenska, sagor på modersmålet, svenska sagor översat-

ta till annat språk, sagor från barnens kultur etc.) 

 

 

Språkutvecklande arbetssätt 

 

 På vilket sätt anpassar ni er verksamhet till barnens olika språknivåer? 

(Till exempel gruppindelningar).  

 Hur hjälper ni barnen att utveckla sitt språk i olika situationer? 

 Kan du ge exempel från er verksamhet på situationer som är språkut-

vecklande? 

 Hur skapar ni tillfällen för samtal och i vilken form? 

 På vilket sätt anser du att ni stöttar barnen i olika situationer? 

 Vilket utrymme får barnen att stötta varandra i olika situationer? 

 Hur mycket talutrymme under dagen tar barnen respektive pedago-

gerna anser du? 

 Hur vet ni om ett barns språk har utvecklats? (till exempel observatio-

ner, performansanalys etc.) 

 


