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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi är tre barnskötare som läser på distansutbildning för verksamma barnskötare till 

lärarexamen för förskolans verksamhet och förskoleklass. Nu har vi läst i fyra år och skriver 

vårt examensarbete som handlar om barns språkutveckling. Vi vill titta lite närmare på hur 

pedagoger arbetar med barn med annat modersmål än svenska och hur deras språkutveckling 

ser ut.  

 

Vi arbetar på en mångkulturell förskola där det finns fyra avdelningar. Barnen som vistas i 

förskolan är 1-5 år. De är uppdelade på två småbarnsavdelningar 1-3 år och två syskon-

avdelningar 3-5 år. Språket har en stor betydelse för alla barn och därför tycker vi att det är 

betydelsefullt att alla barn kan få del av språkträningen. Vår erfarenhet är att barn som har 

annat modersmål än svenska behöver lite mer hjälp och därför vill vi ge alla barn en ännu 

bättre grund att stå på. Finns det en bra grund att stå på, tar de till sig kunskaper på ett annat 

sätt och kan lättare få kamrater. Barnen behöver inte använda sig av knytnävarna när de inte 

förstår utan kan vara med i diskussioner och hävda sin rätt. Språk och kommunikation är 

grundläggande för all mänsklig existens och för allt samspel människor emellan (Rakstang 

Eck & Rognhaug, 1995: 9). Kommunikation kan visas på olika sätt som t.ex. genom gester, 

ansiktsuttryck och ord. Språket är i dagens samhälle människans främsta verktyg. I 

Läroplanen för förskolan 98 (Skolverket, 2006) står det att verksamheten skall bedrivas i 

demokratiska former och därigenom lägga grunden för ett växande ansvar och intresse hos 

barnen för att på sikt aktivt kunna delta i samhällslivet. Förskolan skall även lägga grunden 

till att barn kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver. Har du ett bra språk behärskar du oftast detta. 

 

Eftersom vi arbetar på en mångkulturell förskola finns det mycket material att använda och 

många pedagoger som vi kan tillfråga. Det finns även tre språktjänster i kommunen som vi 

tänker ta hjälp av. Vi vill också veta hur förvaltningen i kommunen gör för att hjälpa barn 

med annat modersmål.  För att lära sig svenska språket tillräckligt bra behöver barnen 

utveckla språkliga begrepp och ordförståelse i modersmålet samt stärka sin självkänsla inom 

den egna kulturen. Barnen behöver alltså ha en god förankring i sitt modersmål för att lättare 

kunna ta till sig det nya språket och då skulle modersmålsstöd kunna vara ett bra redskap 
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(Hill, 1999). Det vi vet idag är att det inte finns modersmålsundervisning på förskolorna i 

kommunen. Skolverket, (2005) anser att barn med annat modersmål än svenska som ges 

möjligheter att utveckla sitt modersmål parallellt med svenska språket har goda möjligheter 

att utveckla två bra språk. 

1.2 Syfte  

Syftet är att synliggöra pedagogers sätt att arbeta med språkutvecklingen i svenska för barn 

med annat modersmål på en mångkulturell förskola. 

1.3 Frågeställning 

●  Hur arbetar pedagogerna med språkutveckling i vår studie? 

●  Vilka arbetssätt och arbetsformer använder de sig av? 

●  Vilka resultat framgår av studien? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att använda oss av skriftliga intervjuer i form av enkäter och observerat pedagoger 

som arbetar i förskolor med barn i åldern ett till fem år. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

LUS – Läsutvecklingsschema 

Bornholmsmodellen – Ett program utarbetat för att stimulera och utveckla barns språkliga 

medvetenhet före läsinlärning. 

SLUS – Skriv- och läsutvecklingsschema, en vidareutveckling av LUS 

Fonologi– Läran om språkljudet                                              

Simultan - Samtidig 

 

 

 

 



 6 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Vad säger våra styrdokument? 

I Läroplanen för förskolan 98 (2006) står det att förskolan skall sträva efter att varje barn 

utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

uttrycka tankar (Skolverket, 2006:9). För att nå en god språkutveckling är det angeläget att ta 

tillvara på vardagen, där konkreta händelser blir ett redskap för barnens språkliga utveckling. 

Språk och lärande går hand i hand, likaså gör språk och identitetsutveckling där språket är ett 

redskap till omvärlden. Vidare kan utläsas att modersmålet är betydelsefullt för det svenska 

språkets utveckling. Styrdokumenten betonar att barn med annat modersmål än svenska bör 

ges möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenska, för då skapas de bästa 

förutsättningarna för barnen att lära sig det svenska språket.  

 

Skolverket (2006) skriver i sina riktlinjer för arbetslaget att verksamheten ska ske så att 

barnen får det stöd och den stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling som de 

behöver. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att barnen genom att ha roligt 

stimuleras i sin språkutveckling. Pedagogerna ska arbeta för att alla barn erbjuds en god miljö 

för utveckling av lärande och särskilt uppmärksamma de barn som behöver extra stöd i sin 

utveckling av det svenska språket. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där 

språket är en viktig del. Ett bra språk och förmågan att kunna lyssna leder också till att man på 

sikt aktivt kan delta i demokratiska beslut i samhället. 

 

Kvalité i förskolan (2005) rekommenderar att de yngsta barnen och även barn med annat 

modersmål bör vistas i mindre barngrupper. Där ges det möjlighet till täta vuxenkontakter 

vilket i sin tur gynnar deras språkutveckling. Barnet skall ses som en tänkande individ, som 

skapar mening och innebörd i sina erfarenheter och upplevelser (Skolverket, 2005:24). Det är 

betydelsefullt att ge barnen tid att uttrycka sina tankar och åsikter och låta dem uppleva att det 

som de berättar är av betydelse för den som lyssnar. Barnens språk och tänkande utmanas och 

utvecklas bäst genom dialog i för barnen meningsfulla sammanhang.  

 

För att barn på bästa sätt ska utveckla sitt modersmål bör det erbjudas kontinuerligt 

modersmålsstöd och det anses viktigt att det sker som en integrerad del av förskolans 

verksamhet. Skolverket påpekar att både det svenska språket och modersmålet utvecklas bäst 
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genom naturliga samtal och möten i förskolans dagliga verksamhet. Pedagogen bör genom sitt 

förhållningssätt visa respekt för både barnens och föräldrarnas tankar, åsikter och värderingar. 

Utvecklingen av modersmålet i förskolan måste ske i samverkan med föräldrarna och 

betydelsen av att kunna tala båda språken bör diskuteras. Det krävs dessutom en medvetenhet 

om barnens språkliga och kulturella bakgrunder för att deras språkliga inlärning ska utvecklas 

på bästa sätt (Skolverket, 2005). 

2.2 Barns allmänna språkutveckling 

Gutler–Lindström (2001) menar att den främsta uppgift vi vuxna har är att ge barnen ett 

språk. Det talade ordet är det lilla barnets första väg in i språket och språket är lika viktigt som 

att äta. Det nyfödda barnet börjar sin resa in i ordets värld praktiskt taget vid första andetaget. 

Granberg (2003) hävdar att språket är människans viktigaste redskap för kommunikation, 

begreppsbildning, bearbetande av känslor och tankar och vi tillägnar oss språket på många 

olika sätt. Språkutvecklingen kan delas upp i ljudmässig utveckling, 

meningsbyggnadsutveckling, språkförståelseutveckling, utveckling av ordförråd och begrepp 

samt utveckling av förmågan att använda språket (Granberg, 2003:29). 

 

Redan i moderlivet möter barnet sitt språks språkmelodi och under den senare hälften av 

fosterstadiet kan barnet uppfatta och minnas sin mammas röst (Ladberg, 2000). Även Gutler–

Lindström (2001) skriver att fostret redan vid sex månaders ålder kan uppfatta ljud och vid 

födseln kan skilja mellan mammans och pappans röst. Granberg (2003) menar att 

språkutvecklingen börjar så fort barnet är fött och redan i späd ålder lär sig barnet att det kan 

påverka sin omgivning. Genom olika signaler t.ex. ljud och skrik kan barnet överföra 

information till föräldrar eller andra närstående. Det är därför bra att lyssna och försöka förstå 

vad barnet menar och vad det vill, ibland bara genom att peka. Granberg anser också att det är 

grymt att försöka tvinga ett barn att tala genom att inte låtsas förstå deras gester. Detta får lätt 

motsatt verkan. Barnet blir osäkert och hämmat och kan helt ge upp sitt försök att 

kommunicera. Pedagogerna ska istället försöka verbalisera barnets ordlösa budskap och 

därigenom ge dem ett utökat ordförråd. Författaren hävdar att det är lika väsentligt att barnet 

tillåts berätta färdigt utan stress och att vuxna lyssnar mer på innehållet i det som sägs. Barnet 

måste få uppleva att det lönar sig att tala. Den språkliga utvecklingen hänger ihop och sker i 

samspel med hela barnets utveckling, men ingen utveckling sker utan stimulans. Det är av stor 

vikt att vuxna talar med barn, lyssnar på dem och berättar för dem. Då stimulerar pedagogerna 
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deras ordförråd och uttrycksförmåga, deras meningsbyggnad och grammatik. En 

grundläggande förutsättning för att barnets språk ska utvecklas är att barnet får en positiv 

upplevelse av kommunikation. 

 

Hwang & Nilsson (2003) hävdar att barns språkutveckling följer samma tidtabell över hela 

världen. Nyföddas kommunikation sker genom ljud, rörelse och ansiktsuttryck. När barnen 

har blivit ca 6 månader jollrar de och använder sig av ord. Vissa grundläggande samtalsregler 

behärskas vid 8 månader. Mellan 10 och 20 månaders ålder börjar barnen säga det första ordet 

och sedan sker en snabb ökning av ordförrådet. En viss grammatisk struktur som ordföljd och 

hur pronomen används behärskas av de flesta barnen vid 2-årsåldern. Ordförrådets ökning går 

i början ganska långsamt, från 1 till 2 ord i 1-årsåldern för att öka till ca 300 ord när de 

uppnått 2 års ålder. I boken Fickla, avloppsrör och stjärnprickig (2005) påtalas det att 

ettåringar ofta kan sjunga innan de kan tala i sammanhängande meningar. Ljud och rörelse i 

kombination stimulerar till fortsatt ljud och rörelseproduktion. Det verkar som om melodin 

gör det lättare för de lite äldre småbarnen att förstå vilka ord som passar ihop och de har också 

lättare för att komma ihåg texten. Det har antagligen stor betydelse för barns språkutveckling 

att ha tillgång till rörelse- och lekvisor, dans och klapplekar. Barn måste förstå hur ett samtal 

fungerar för att kunna lära sig att tala. De måste lära sig turordningen i ett samtal; när jag 

pratar lyssnar och väntar du, och när du pratar gör jag detsamma. Barn försöker upprepa, 

härma, vränga ord, leka med ljud och sätter ord tillsammans med andra ord. De tycker om och 

stimuleras av att höra sin egen röst. Språkutvecklingen brukar få en explosiv fart när barnet 

börjar härma sina egna språkljud och det sker vanligtvis vid ett och ett halvt- till tvåårsåldern 

när orden börjar kombineras i tvåords-satser. 

 

Granberg (2003) anser att en treåring vanligtvis talar i tre-ordssatser och talets utveckling går 

nu mycket snabbare. Barnen utforskar språkets möjligheter, är mycket kreativa och skapar sitt 

eget språk. De återskapar, härmar omgivningens språk och nyskapar språket. Därefter sker det 

en snabb ökning i språkutvecklingen. En 6-åring behärskar oftast 10000 ord. Enligt Gutler–

Lindström (2001) är barnen mer medvetna om att språkets ord betyder något samt att barnen 

förstår vilken form det har. De är också medvetna om att ord är långa och korta och barnen 

börjar ljuda de första bokstäverna. Granberg (2003) hävdar att det är individuellt hur barn 

utvecklas. Barn har olika förutsättningar och ofta finns det en orsak till att barn inte utvecklas 

normalt. Att barn har senare språkutveckling kan bero på att de har fysiska hinder såsom 

hörselnedsättningar, hjärnskador, utvecklingsstörning eller defekter i talorganen. Dessa hinder 
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upptäcks ofta i samband med barnhälsovården. Det kan också finnas psykiska orsaker till att 

språkutvecklingen är sen, det kan vara understimulans, tidiga traumatiska upplevelser och 

liknande. 

 

Hwang & Nilsson (2003) poängterar att forskningen på senare år har inriktats på samspelet 

mellan barn och vuxna. Författarna har kommit fram till att barn lyssnar och reagerar när 

någon pratar redan från mycket tidig ålder. Samtal med spädbarn sker på liknande sätt från 

kultur till kultur. Man har ett högre tonläge, använder sig ofta av babyspråk samt ett enklare 

språk med kortare meningar än när man samtalar med vuxna. Barn har ett starkt behov av att 

vilja förstå sin omvärld och samma behov gör att de anstränger sig för att förstå alla läten som 

människor använder sig av. Det verbala samspelet mellan barn och vuxna är av stor betydelse 

för barnets språkutveckling. Författarna hänvisar till språkforskaren Chomsky som ansåg att 

alla barn har en naturlig och medfödd förmåga att kunna lära sig språk samt att förstå hur 

språk är uppbyggt. Den språkliga basen (kompetensen) tillägnar sig barnen under de första 

åren, ungefär fram till skolåldern. När de behärskar den språkliga basen som innebär uttal, 

grammatik och flytande tal känner barnen sig avslappnade i samtal. Det språkliga 

självförtroendet har infunnit sig hos barnet. Nästa steg kallas för den språkliga utbyggnaden 

och består av ordförråd, förståelse för hur språket används och ev. skriftspråklig kompetens. 

Språkforskare hävdar att den språkliga basen kan barn tillägna sig på flera olika språk.  

 

Granberg (2003) anser att förskoleåren är den viktigaste perioden för språkutvecklingen och 

här spelar förskolan en viktig roll. Språket utvecklas i umgänget med andra människor, bland 

annat genom att ta efter omgivningens språk. Barn gör som vi gör och inte som vi säger att de 

skall göra. Det är därför bra om pedagoger som arbetar inom förskolan aktivt medverkar för 

att höja sin egen språkmedvetenhet. Författaren hävdar att språkutvecklingen fortsätter hela 

livet och barnens ordförråd utvidgas med nya synonymer, och de förfinar grammatiken i 

ständigt samspel med andra. 

 

Hwang & Nilsson (2003) hävdar att barns språk utvecklas genom samspel med andra 

människor. Det är av stor betydelse att vuxna reagerar på barns försök till kommunikation 

genom att svara och ställa frågor tillbaka till barnet. En sådan återkoppling från vuxna är av 

betydelse för barns språkutveckling. Hill (1999) skriver att förutsättningarna för en lyckad 

språkutveckling är att samtalen som förs är intressanta. Man lyckas allra bäst då barnen 

upplever det som sägs och sker som roligt och för dem viktigt. Författaren nämner ett 
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deltagande språk och det sker i samspel med kamrat/pedagog då de gör något där språket 

behövs för att lyckas. Hill skriver även hur språkforskare anser att samtalstid är viktigt 

speciellt för invandrarbarns språkinlärning. Det finns språkforskare som menar att grunden för 

barns språkutveckling är samtalet och att deras språkkunskaper utvecklas inte bara genom att 

de får höra ett språk talas i sin omgivning. Det krävs dessutom att barn får själva aktivt delta 

och använda språket i samtal med andra människor. 

 

Öhman (2006) menar att pedagogerna i samtal ger barnen de svenska orden för vardagliga 

händelser och föremål. Svenska språkfärdigheter växer fram i samvaron med pedagoger och 

barn. Författaren hänvisar till Vygotsky som ansåg att allt lärande sker genom samspel. 

Vygotsky som främst var intresserad av hur barns språk och tänkande utvecklas, menade att 

barns lärande stimuleras av utmaningar som är lagom svåra och som barnen får av både 

jämnåriga och vuxna.  

 

Björk-Willén (2006) anser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande har en stor betydelse 

och det har sitt ursprung i Vygotskys teorier om hur social och kulturell miljö inverkar på 

barnens lärande och utveckling. Samspelet med andra människor är det fundamentala för 

barnens utveckling. Författaren framhåller att språket utgör en viktig länk mellan barnen och 

omgivningen. Det är det mentala och sociala som fungerar som ett verktyg för att föra över 

kulturella tankemönster och tolkningar. Att lära sig ett språk är att lära sig en viss kultur och 

en viss samhällelig gemenskap. Johansson (2005) understryker tydligt vikten av att mötet 

mellan barn och vuxna är en grundsten för arbetet med barns språkutveckling. Genom en 

kommunikation får barn möta både sina egna och andras synsätt och på så sätt bidrar de till 

varandras kommunikativa erfarenheter. Författaren framhåller hur betydelsefullt barns 

språkliga och kommunikativa förmåga är.  

2.3 De tvåspråkiga barnens språkutveckling 

Skolverket (2003) menar att barnen lär sig inte ett språk utan de får språket på köpet i samspel 

med andra barn/vuxna. Barn skaffar sig ett språk genom erfarenheter från sin omgivning, 

genom att samtala med andra. 

  

Ladberg (1996) skriver att alla barn har förmåga att lära sig många språk. Det handlar om 

behov och inte om begåvning. Hon menar att begåvning endast påverkar nivån på språk-
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kunskaper, inte antalet språk barn kan lära sig. Den språkliga basen lärs in naturligt före 

skolåldern. Hon poängterar att de första tre åren är viktiga för inlärningen. För att hjälpa barn 

att bygga upp ett nytt språk kan pedagoger använda sig av rim, ramsor, rytm, rörelse, 

högläsning eller bilder samt prata mycket med barnen så att de får höra det nya språket. 

 

Harding & Riley (1993) påpekar att de yngsta barnen verkar lära sig två språk simultant på 

samma sätt som de lär sig ett och författarna menar att de har tvåspråkigheten som 

modersmål. Mår barnen bra och lever i en språkligt rik miljö, där de har möjlighet att lyssna 

till och använda sina språk får de inga problem med att lära sig dem. Vid sidan av föräldrarna 

är andra barn de bästa lärarna och därför rekommenderas det att barnen ska gå i förskola. Där 

får de regelbundna kontakter med andra barn, får höra och använda sitt andra språk. Genom 

leken får barnen erfarenheter som är oerhört värdefulla för deras språkliga utveckling 

(Harding & Riley, 1993). Tidigare ansåg man att barn som levde i en flerspråkig miljö hade 

svårt för att lära sig språken ordentligt, men idag har det framkommit att det snarare 

underlättar den allmänna språkförståelsen. Barn lär sig tidigt att anpassa sitt språk beroende 

till den sociala situationen. Språket anpassas efter situationen och mottagaren, vuxen/barn 

eller känd/okänd (Hwang & Nilsson, 2003). 

 
Ladberg (1990) menar att barn använder sig av det språk som är viktigt för kommunikationen. 

Från treårsåldern har barnen lagt grunden i språket eller språken och kan kommunicera med 

vem som helst som kan samma språk. Nu börjar andra barn spela en helt annan roll för deras 

språkutveckling. Språket tar nya kliv från bredvidlek med mest kroppspråkkommunkation, till 

lek där de använder språket i rollekar. Ladberg skriver även att ju mer betydelsefulla vi vuxna 

blir för barnet, desto större anledning har de att lära sig vårt språk. Motivationen blir stark, 

eftersom de vill att vi skall kunna förstå dem.  

 

Enligt Granberg (2003) är flerspråkighet en faktor som kan påverka språkutvecklingen. 

Invandrar- och framför allt flyktingbarn har naturligtvis sämre förutsättningar att följa den 

normala språkutvecklingen utan att för den skull vara sämre utrustade intellektuellt. Deras 

utveckling kan ha bromsats upp, avstannat eller helt blockerats. Författaren anser vidare att 

barn som är invandrar-, adoptiv- och flyktingbarn utan språk eller med ett dåligt utvecklat 

språk ibland kan jämställas med småbarn som ännu inte utvecklat sitt verbala språk. 

Flyktingbarnet har många gånger så svåra traumatiska upplevelser bakom sig, att de har gått 

tillbaka eller helt stannat i utvecklingen. Invandrar- och adoptivbarn har ofta ett känslomässigt 
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hemspråk som grund, men har svårt att uttrycka sig på svenska. Dessa barn behöver inte bara 

extra språkstimulans, utan de behöver stimulans på alla områden från lyhörda vuxna som 

respekterar dem och som kan svara på deras signaler. Barnen behöver mycket fysisk kontakt 

som beröring och de behöver även uppleva rörelselekar, rim och ramsor, sång, musik, dans 

och rytmik samt sagor. Varje nytt ord i ett nytt språk måste höras sextio gånger och därmed 

tar det tid att lära sig ett främmande språk i ett främmande land med en annan kultur och 

klimat. 

 

Björk-Willén (2006) tycker att växlande mellan två språk inte behöver ge en bristande 

kompetens i det ena eller det andra språket. Det är dokumenterat att tvåspråkiga individer som 

kodväxlar behärskar båda språken väl. För tvåspråkiga barn är kodväxlingen ett samspel med 

andra tvåspråkiga en vardaglig och en naturlig aktivitet. Barn använder bland annat 

språkalternering som förhandlingsredskap i leken, där kodväxling kan fungera som en social 

markering för att till exempel neka någon att få vara med (Björk-Willén, 2006:37). 

2.4 Föräldrasamverkan  

Skolverket (2003) påpekar att föräldrarna är viktiga för sina barns språkutveckling. Därför är 

det angeläget att de som arbetar i förskolan diskuterar barnens språkutveckling med 

föräldrarna. Eftersom vi har ett annat språk och kultur kan det för många invandrade föräldrar 

vara svårt att veta vad en bra språkutveckling är i det nya landet. Miljön spelar här en stor roll 

för att barn och föräldrar skall känna sig trygga. Känner föräldrarna sig trygga med förskolans 

verksamhet är det lättare för barnen att ta till sig kunskaper. Pedagogerna måste lämna 

fortlöpande information om vad de gör och varför de gör det. Förskolan måste också ta reda 

på vad föräldrarna förväntar sig av förskolan så att det blir ett bra förtroende mellan hem och 

förskola. Samtidigt måste pedagogerna i förskolan ta reda på om det finns förskola i det land 

barnet kommer ifrån och hur man arbetar där. För att barnen skall kunna få en bra 

språkutveckling är det bra att fråga föräldrarna om de vill berätta något som är angeläget för 

förskolans personal att veta om barnen. Det är också bra ifall föräldrarna kan lära ut enkla ord 

så att pedagogerna förstår barnet den första tiden och kan sätta de svenska namnen på orden. 

 

Föräldrasamverkan är av stor betydelse för arbetet i en mångkulturell förskola. De är en källa 

till kunskap och till stor hjälp vid både kulturell och språklig förståelse (Skolverket, 2005). 
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Förskolan bör alltid se föräldrarna som resurser och föräldrar som känner att pedagogerna 

lyssnar och försöker förstå har lättare att själva ta in det som pedagogerna säger (Måhlberg & 

Sjöblom, 2005). En god föräldrasamverkan skapar vi genom en relation präglad av öppenhet, 

ömsesidig förståelse och respekt (Rahm & Wall, 2005).  

 

Ladberg (1996) skriver att modersmålet blir barnens känslospråk. När något sägs på sitt språk 

kommer känslorna med. Det är därför av stor vikt att uppmuntra föräldrarna att prata sitt 

hemspråk med sina barn. Pedagogerna måste dock göra det med respekt och hänsyn. 

Hemspråket kan nämligen väcka så smärtsamma minnen att de av den anledningen inte vill 

använda sitt hemspråk och det måste givetvis respekteras. 

 

Föräldrars inställning till det nya språket är viktig eftersom de är sina barns förebilder. 

Anstränger sig föräldrarna att lära det nya språket och hur samhället fungerar stimulerar de 

sina barn att göra detsamma. Modersmålet fungerar som en bro till det nya språket. Har barnet 

lärt sig ett eller några ord på sitt hemspråk är det lättare att ta till sig de orden på det nya 

språket. När barnet säger ett ord på sitt hemspråk aktiveras barnets tänkande och det nya 

språkets ord faller på plats. Tillåts barnet att benämna det som sker, eller nya ord på båda 

språken underlättar det barnets inlärning av det nya språket. Barnen bör ha tillgång till och 

använda sitt modersmål, annars kan deras kunskaper i språket variera och det kan i sin tur leda 

till svårigheter för barnen. De kan komma att skämmas för sin förmåga att behärska sitt 

modersmål vilket kan resultera i ett undvikande och negativt beteende när det gäller språk och 

identitet (Ladberg, 2000).  

 

Barn som med föräldrarnas hjälp får ett bra första språk lyckas bättre med att lära sitt andra 

språk än de barn vars föräldrar har lämnat eller försummat sitt modersmål. Författarna har 

kommit fram till att det är av stor vikt att barnen får lära sig sitt första språk för att lyckas så 

bra som möjligt med sitt andraspråk. Det anses inte lämpligt att föräldrarna talar med sina 

barn på ett språk som de inte behärskar, men det beslutet måste ligga hos föräldrarna (Harding 

& Riley, 1993). Ladberg (1990) rekommenderar föräldrarna att fortsätta tala sitt språk även 

om barnen svarar på svenska. Det är inget skäl för föräldrarna att överge sitt språk, utan ju 

mer föräldrarna talar sitt språk desto mer lär sig barnen även om de inte använder sin 

kunnighet i sitt eget tal. Det är av stor vikt att försöka få föräldrarna att förstå vidden av att 

tala sitt modersmål med barnen. Modersmålet följer med vad som än händer och oavsett var i 
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världen man befinner sig. Du kan alltid ge ditt barn något när du har ditt språk (Ladberg, 

l990:75) 

 

Kåreland (2005) uppger att föräldrars insatser för barnens språkutveckling är av grund-

läggande betydelse. Barn behöver få språklig träning och stimulans genom samtal, berättande 

och gemensam läsning. Att läsa högt tillsammans är ett bra sätt att tidigt göra barn förtrogna 

med språket. Barn som vuxit upp i en miljö med otillräcklig språklig träning får i regel svårare 

att klara sig i skolan. Undersökningar har visat att de språkliga skillnaderna i olika miljöer är 

större än man kan tro. Det är svårt för språkligt understimulerade barn att ta igen den 

språkträning som de gått miste om under småbarnsåren.  

2.5 Modersmålsstöd 

Strid (1997) hävdar att det är av yttersta vikt att så många människor som möjligt får ett så 

gott modersmål som möjligt (Strid, 1997:20). Under de första sex åren är det angeläget att 

barn får ett rikt språk, eftersom barn med dåligt modersmål har svårt att göra sig hörda och 

därför blir de utanför gemenskapen. Att vara språkfattig är ett osynligt handikapp som 

språkrika har svårt att förstå. Modersmålsrika barn utvecklar jaget starkare och det gör att de 

kan, vill och vågar. Dessa barn har tidigt utvecklat instrument som gör att de utvecklar sitt 

intellekt och de har en bra självkänsla medan det modersmålfattiga språket har med miljö och 

arv att göra. Modersmålsfattiga barn har sämre förutsättningar att klara sig i ett modernt 

samhälle. Strid (1997) menar att det idag är en klassfråga för barnen om de har ett bra 

modersmål eller ett dåligt modersmål och hur de skall klara sig i samhället. Strid anser att alla 

barn borde äga rätten till ett rikt språk redan från födseln. Alla inser, att det lilla barnet 

behöver modersmjölk eller mat och dryck för att fysiskt överleva. Tänk om flera förstod, att 

barnet också måste få ett fungerande modersmål för att inte gå under mentalt och 

känslomässigt (Strid, 1997:0)  

 

Skolverket (2006) poängterar att förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I forskningen 

om modersmålets betydelse råder det samstämmighet. Modersmålet är angeläget inte bara i 

den språkliga situationen utan även för barnets emotionella och sociala utveckling. 

Modersmålet ska integreras i förskolans verksamhet och kan antingen ges av personal med 

samma språk eller av en modersmålslärare (Skolverket, 2005). Hill (1999) menar att 
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språkutvecklingen hänger nära samman med barnets hela utveckling. Det handlar inte bara om 

hur många ord barnen kan utan även om barnets identitet, tankeutveckling och social 

tillhörighet. Hon hänvisar till en forskare som anser att lära sig ett nytt språk är som att få en 

ny själ. Modersmålsstöd kan alltså behövas även då språket är ganska bra eftersom det kan 

finnas problem i kommunikationen, kulturskillnader eller identitetsproblem. 

 

När det gäller barns språkutveckling hävdar Ladberg (1990) att de yngre barnen är inne i en 

viktig och känslig period då de håller på att lära sig att använda språket aktivt. 

Modersmålstödet är därmed kanske mest betydelsefullt för de yngre barnen. Finns det inte 

tillgång till modersmålsstöd i förskolan så är det extra angeläget att pedagogerna 

kommunicerar med andra medel än språket. För att bekräfta barnets identitet är det bra att få 

kunskap om vanor och rutiner hemifrån samt lära sig barnets uttryck för viktiga saker t.ex. 

kissa, äta, älsklingsleksak m.m. Ett annat tips är att föräldrarna tar med sig textilier, 

musikinstrument, band med sagor och musik från hemlandet, vilka kan fungera som brygga 

mellan det hemtama/familjära och det nya. 

2.6 Pedagogers arbetsmetoder för att stimulera språket  

Stendahl (1980) beskriver arbetsmetoder och saker som är viktiga att tänka på för pedagoger 

när de möter barn/familjer med annat språk än svenska. Förskolan ska se till att barnen och 

deras familjer under inskolningen har möjlighet att utnyttja tolk. Tillsammans med denna 

resurs görs ett lexikon för krissituationer. Trots att de har olika språk, är det bra att förskolans 

personal visar att de vill lära känna barnet och dess familj. Planera aktiviteter som främjar 

gruppkänsla och gemenskap. Antalet ord som barnet lär sig är inte det viktigaste utan att de 

får möta förstående vuxna som de kan känna igen sig med och att de får känna trygghet i 

barngruppen. 

 

Björk-Willén (2006) påpekar att när pedagogerna utmanar barnen i ett språkligt samspel har 

det en stor betydelse för barnens lärande. De mindre barnen är avsiktliga och strategiska med 

att utforska och upptäcka det de vill. Även Gutler–Lindström (2001) understryker att vuxna 

har en stor roll vid inhämtandet av språket och därför är det av stort värde att pedagogerna i 

förskolan skapar möjligheter för dialog mellan vuxna och barn. Skolverket (2003) påtalar att 

pedagogerna måste var språkligt medvetna och ha en förståelse för vad språket kan användas 

till. Pedagogerna bör ta på sig språkglasögonen i arbetet med barnen och ha en förståelse för 
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hur viktiga de är för barnens språkutveckling. Hur pedagoger talar till och med barnen har en 

stor betydelse för hur barnen tar till sig språket. Miljön har också en stor betydelse, för om 

barnen känner sig sedda, vågar de tala och pröva på nya saker. Pedagogerna måste dock ta 

hänsyn till att barn lär sig olika och att de tar olika tid på sig. Att arbeta i smågrupper med 

fyra till sex barn är en förutsättning för att alla barn skall våga tala och att det finns tid till alla. 

Pedagogernas attityd har stor betydelse för barnens vilja att lära sig ett nytt språk. Därför 

måste pedagogerna bekräfta att båda språken är viktiga så att barnen känner detta. 

  

Granberg (2003) hävdar att språksvaga barn i alla åldrar kan få hjälp att utveckla språket 

genom sagor. Sagostunder skall vara i en trygg, varm och harmonisk miljö där korta, enkla 

sagor berättas med hjälp av dockor och liknande på samma sätt dag efter dag. Detta kan ha en 

läkande effekt på sargade barn. Sagostunden stimulerar språket genom att på ett konkret sätt 

ge barnet ord för saker, företeelser och känslor. Detta kan hjälpa pedagogerna att nå fram till 

barn som har skärmat av sig. 

 

Espenakk m.fl. (2006) framhåller att det är en värdefull uppgift för förskolans pedagoger att 

utveckla barnets ordförråd och språkförståelse. Alla barn är unika små individer med egna 

förutsättningar, även de tvåspråkiga. Deras språkinlärning är oftast något långsammare, om 

inte antalet ord räknas som dessa barn har i sina två språk tillsammans. Det är dessutom 

naturligt och vanligt att tvåspråkiga barn blandar språken i början men det går över av sig 

självt. För att få tidig språklig medvetenhet kan förskolan utnyttja barns olika 

modersmål/dialekter i sitt arbete. Förskolan har ett stort ansvar när det gäller att medvetet öka 

barns ordförråd i deras minoritetsspråk. Då är det bra att använda sig av bilder eller symboler 

eftersom alla barn har bra stöd av bilder som presenteras i samband med ny information. Vid 

stimulering av barns språk handlar det om samma aktiviteter och språkligt samspel för både 

en- och tvåspråkiga barn. Ramsor och sånglekens aktiviteter är inte bara för det språkliga. 

Genom sång och rörelse utvecklar de socialt samspel, motorisk koordination och deras rytm 

stimuleras samtidigt som språkinlärningen går framåt. Här är upprepning viktig, vilket är tur 

för det gillar barn. När barn med minoritetsspråk deltar i sånglek eller använder ramsor, lär sig 

barnet språket utantill. Genom leken tränas det nya språkets intonation och språkljud, därefter 

kan pedagogen arbeta vidare med barnen runt sångens innehåll. 

 

Små barn behöver förankra det nya språket i sina egna sinnesintryck, upplevelser och 

handlingar, anknyta språket till allt det som de känner igen (Ladberg, 2000:145). För att 
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pedagoger på bästa sätt ska lära ut ett språk anser Ladberg (2000) att treenigheten 

språkmelodi – rörelse – rytm är ett värdefullt hjälpmedel. Genom att använda sig av rim, 

ramsor, sånger, rörelsevisor och fingerlekar tillgodogör sig barn snabbare det nya språket. 

Användning av rörelselekar ger barnen en kroppslig erfarenhet av språket. Det som är bra att 

tänka på är att anpassa innehållet efter ålder och utvecklingsnivå. För de barn som inte vågar 

använda det nya språket kan en väg vara att använda handdockor eller djur som 

samtalspartner. Vågar de inte prata med en vuxen kan det upplevas lättare att prata med t.ex. 

en docka. En annan väg in i språket är att göra saker som känns roliga och intressanta för 

barnen. Ibland handlar det om att hitta det som roar barnen för att finna ett steg mot 

språkutvecklingen. Det kan vara hinderbana, baka, måla eller något annat som intresserar 

barnen. 

 

Ladberg (2000) hävdar att det är viktigt att pedagogen möter barnet där det befinner sig i sin 

språkliga utveckling. Barnet får kommunicera med de medel det har tillgång till och får 

uppleva gensvar från den vuxne på det som sägs. Då barnet upplever sig förstått blir det fyllt 

av tillförsikt, vilket underlättar kommande språkinlärning. En viktig del i stimulansen av 

barns språkliga utveckling är att stärka barnets självförtroende. Det görs genom att pedagogen 

visar intresse för språket och ursprunget, frågar efter barnets språk samt uppmuntrar och 

berömmer barnet för att det kan tala och förstå flera språk. Öhman (2006) tar upp att 

pedagogen ibland fungerar som en samtalspartner och ibland som barnets språkrör. Med 

språkrör menar hon att pedagogen fungerar som en tolk åt barnet, och på så vis hjälper det att 

sätta ord på sin situation och upplevelse. Detta sker framför allt i samspel med de yngsta 

barnen som ännu inte har utvecklat sitt talspråk eller med barn som har ett annat första- språk 

än svenska. Även Fickla, avloppsrör och stjärnprickig (2005) menar att pedagogerna bör 

tänka på att låta samtalet få ta tid, ge utrymme för tankepauser och det gäller även för lite 

äldre förskolebarn. Barn behöver få träna på att berätta utan att bli avbrutna av vuxna som i all 

välmening fyller i eller tolkar för snabbt vad barnen tänkt säga. Vuxna behöver bli bättre på 

att visa verkligt intresse och låta barnen prata till punkt. Annars kan barnen uppleva att det 

inte är någon idé att försöka berätta något, eftersom de ändå inte får prata färdigt. Det är 

särskilt väsentligt om det finns barn som har svenska som andra språk och som behöver det 

kontinuerliga samtalet med både vuxna och kamrater. I ett samtal får barnen höra de svenska 

orden men även träna på att uttrycka sig. Barn med annat modersmål än svenska möter kanske 

endast svenska på förskolan. 
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Fickla, avloppsrör och stjärnprickig (2005) tar upp att genom högläsning får barn möta det 

skrivna språket, innehållet i ett sammanhang och detta påverkar barnens egna förutsättningar 

att bli berättare. Högläsningsstunder är något som barn bör få många tillfällen till. Det räcker 

inte med en daglig högläsningsstund utan de behöver kompletteras med flera spontana 

lässtunder under den dagliga verksamheten. Böckerna bör finnas synliga i barnens nivå och 

det kan vara allt från barnböcker till faktaböcker. Det är bra om förskolan kompletterar sitt 

eget bokbestånd med regelbundna biblioteksbesök. 

 

Barn får den första och viktiga grunden för sin läs- och skrivinlärning genom språklekar. 

Genom rim, ramsor och funderingar kring språkets form leker barn med språket. De får på så 

vis en språkkänsla, vilket blir avgörande för hur barnet kommer att använda språket i 

framtiden. Det enda sättet att lära sig ett språk är att höra och få använda det samt att leka med 

orden och det måste barn få göra tidigt. Det gäller för pedagogerna att ta vara på alla tillfällen 

som ges för språklekar. Det kan vara vid matbordet, samlingen, i leken eller vid skogsbesök. 

Det viktiga är att man har roligt, för då leder det lättare till framsteg hos barnen (Fickla, 

avloppsrör och stjärnprickig, 2005). I leken görs barnen på olika sätt medvetna om språket, 

det skapar gemenskap mellan barn och leder i sin tur till att de har roligt tillsammans. Barnen 

ska ha roligt och inte uppleva att de övar på något speciellt (Svensson, 1995). Att utveckla 

språket är att skaffa sig redskap att förstå världen omkring sig (Myndigheten för 

skolutvecklingen, 2004:4). I boken Leka, Språka, Lära (2004) hänvisas bl.a. till en 

lekforskare som via studier kommit fram till att genom leken lär sig barnen använda språket 

oberoende av sammanhangen. Det ansågs att språket skapar sammanhanget, att språket dels 

för handlingen framåt och dels formar lekens roller. Björk-Willén (2006) menar att leken kan 

betraktas som en arena för kulturellt och socialt meningsskapande i förskolan. Barnens samtal 

är en social handling och en förhandling om lekens innehåll och är ett redskap för barnens 

status. 

 

Samlingen, som är en form av språkstimulans, har sina rötter i Fröbelpedagogiken och har 

följt med i förskolan genom åren. I samlingen används det en annan form av språkkod, ett 

analyserande språk. Det använder pedagogerna sig av när de talar om vad som ska göras eller 

vad som har hänt. Samlingen ger dels barnen möjlighet till att känna gruppkänsla och dels 

bidrar den till jag- och identitetsutvecklingen (Hill, 1999). Samlingen är ett tillfälle som kan 

användas för kommunikation och språkövningar och då används sig redskap som t.ex. 

språkpåsar. Påsarna som är fyllda med olika föremål kan anknytas till sagor eller andra 



 19 

vardagliga händelser (Johansson, 2005). Ladberg (2000) tar upp vikten av att pedagoger 

använder exakta ord och att de har ett rikt och fylligt språk. För de yngre barnen behöver det 

nya språket knytas till rutiner och det är genom upprepningar som barnet känner igen sig för 

då har orden lättare att fastna. 

 

Skolverket (2003) hävdar att pedagoger bör använda sig av konkreta saker i leken och i 

vardagssituationer samt använda sig av material så att barn inte kan svara ja och nej på frågor. 

Det är av stort värde att pedagogerna även är delaktiga i leken. Genom att pedagogerna 

använder många bilder så får barnen ord på konkreta saker och ett stort ordförråd. Ett annat 

exempel på språkträning är att göra egna böcker där barnen känner igen sig och vardagliga 

föremål. Då barnen har hört sagan berättas med stöd av föremål har de fått en förkunskap om 

sagans innehåll, vilket är till hjälp när de sedan får höra sagan läsas ur en bok. Genom att 

väcka intresset för sagor får barnet ett bra ordförråd och en förståelse för hur det nya språket 

är uppbyggt. Detta kan skapa ett vidare intresse för skriftspråket och lusten att läsa böcker. 

Språklekar bidrar till en språklig medvetenhet och det berikar språkutvecklingen. Rim och 

ramsor gör det lättare att minnas och barnen blir medvetna om hur språket är uppbyggt. Musik 

är också ett bra verktyg att använda sig av, barn lär sig lätt nya sånger utan att förstå vad 

orden betyder. Däremot lär de sig språkmelodin och efter hand kommer förståelsen av sången.   

 

Løken & Melkeraaen (1996) vill medvetandegöra och uppmuntra pedagoger till att arbeta 

målmedvetet med de flerspråkiga barnens språkutveckling men dessa pedagogiska planeringar 

lämpar sig även som språkstimulans för andra barn. De många lek- och aktivitetsförslagen ska 

ge barnen lust att använda och vidareutveckla sitt språk i samspel med andra barn och vuxna. 

När barnen är nya på förskolan eller när deras språkkunskapar är små, lägger man tonvikten 

vid rörelsesånger och aktiviteter så att alla barnen vid samlingen kan delta oavsett 

språkförståelse i till exempel, namnlek, rulla boll och fråga vad barnet heter. Därmed tränar de 

standarduttryck som ”vad heter du?” och ”jag heter”. Denna lek kan vidare omfatta andra 

saker runt barnet som dess ålder, adress osv. Författarna tipsar också om hur broschyrer och 

häften från t.ex. Unicef kan användas i verksamheten. Barnen kan ur dessa klippa eller riva ut 

ansikten, personer med rakt/lockigt hår, ljus/mörk om det är en glad/ledsen person. För att 

stimulera begreppen är det betydelsefullt att pedagogerna pratar med barnen under 

aktiviteterna. 
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En saga skall alltid berättas av någon som kan den väl och därmed berättar med engagemang. 

När barnen lyssnar aktivt blir de i sin tankevärld medskapande genom frågor och 

kommentarer. Vid val av saga är folksagor bra, då de ofta förekommer i många länder. 

Bockarna Bruse är tacksam att både läsa och dramatisera eftersom handlingen är klar och 

tydlig. Den är också lätt för barnen att själva dramatisera. Sagan ger barnen begrepp som 

stor/störst, liten/minsta mittemellan/mellan. Förskolans verksamhet och dess aktiviteter ska 

främja både barnens lust och deras förmåga att använda det verbala språket. Aktiviteterna 

skall utgå från barnens intressen och sporra till lek och lärande. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ undersökning i vår studie. Där använder vi oss av 

skriftliga intervjuer för att vi ska få en bild av hur personal arbetar för att stödja barns 

språkutveckling i svenska för barn med annat modersmål. Bryman (2006) påpekar att tyngden 

i en kvalitativ intervju ligger på vilka uppfattningar, synsätt och inställningar till frågorna de 

intervjuade har. Vi använder oss av enkäter med skriftliga intervjufrågor där det endast finns 

öppna frågor vilket ger de intervjuade möjligheter att svara fritt utifrån det som de ansåg vara 

relevant och betydelsefullt i frågorna. För enkelhetens skull kommer vi i fortsättningen att 

endast benämna dessa skriftliga intervjufrågor som enkäter. Bryman (2006) menar att 

skillnaderna mellan intervjuer och enkäter är små och att metoderna är anmärkningsvärt lika. 

Med skriftliga intervjufrågor får intervjuaren själv läsa frågorna och därför måste frågorna 

vara lätta att förstå och besvara.  

 

Intervjuerna kompletterades med två observationer kring hur språkpedagoger arbetar. Genom 

att vistas tillsammans med pedagog och barn fick vi en bild av arbetsmetoder samt samspel 

mellan barn och vuxna i deras naturliga omgivning vilket var något som Bryman (2006) tog 

upp. Som deltagande observatörer hamnade vi i bakgrunden, vilket även var 

språkpedagogernas önskan. Då det inte gavs tillfälle för diskussion med språkpedagogerna 

valde vi att komplettera med enkäter även till dem. Vi har läst relevant litteratur kring vårt 

ämne samt tidigare forskningsrapporter. Under studiens arbetsgång har vi också tagit hjälp av 

bibliotekarier på hemorten och även på Växjö universitetsbibliotek.  

3.2 Urval 

Vi valde att dela ut enkäter till samtliga 14 pedagoger på en mångkulturell förskola. Den 

aktuella förskolan ligger centralt i ett lägenhetsområde och har fyra avdelningar.  Det delades 

också ut enkäter till fyra språkpedagoger som arbetar på tre olika förskolor. Två förskolor 

ligger centralt i ett lägenhetsområde och den tredje förskolan är belägen i ett villaområde. 

Samtliga förskolor har 4 till 5 avdelningar. Enkäterna kompletterades med två observationer 

kring hur språkpedagoger arbetar. Två språkpedagogers arbete observerades eftersom vi ville 
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få en bild av den sociala verkligheten. Dessutom delade vi ut en enkät till den ansvarige för 

kommunens språktjänster för att vi skulle få ett ledningsperspektiv på våra frågeställningar. 

Vi ville få veta hur förvaltningen arbetar för att ge barn med annat modersmål än svenska så 

bra stöd som möjligt i deras språkutveckling t.ex. med modersmålsstöd.  

3.3 Genomförande 

När vi tog kontakt med berörda pedagoger informerade vi om syftet med vårt arbete och att 

utdelade enkäter och genomförda observationer skulle behandlas med största konfidentialitet. 

Av erfarenhet vet vi hur ansträngd tiden är för pedagogerna på dagens förskolor och det var 

anledningen till att vi valde enkäter, eftersom pedagogerna då kunde besvara dem när de 

ansåg sig ha tid. På den aktuella förskolan delades det ut enkäter till samtliga barnskötare och 

förskollärare. Det delades sammanlagt ut 14 enkäter varav 13 besvarades. Fyra 

språkpedagoger och en språkutvecklare svarade på för dem särkilt skrivna enkäter. Vi bad att 

få tillbaka de besvarade enkäterna inom två veckor. Efter förfrågan hos språkpedagogerna 

bestämdes det datum och tid för observation hos två av språkpedagogerna där det gjordes en 

observation hos dem var. Det gjordes för att konkret kunna se och bilda sig en uppfattning om 

deras arbetsmetoder. Litteratur, enkäter och observationer har under arbetets gång delats upp 

mellan oss och renskrivits och har därefter blivit utlagt på Webct för granskning. 

3. 4 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av enkäter med öppna frågor så att de intervjuade hade möjlighet att 

svara med egna ord. Det lämnade också utrymme för oväntade svar som vi inte hade föreställt 

oss vid utformningen av frågorna. Efter att ha läst om enkäters utformande (Bryman, 2006) 

var vi medvetna om att sådant skulle kunna inträffa. Vi har upplevt både fördelar och 

nackdelar med enkäter. Fördelarna var att arbetsmetoden sparade tid för både oss och de 

medverkande i undersökningen. Vi vet hur ansträngd tiden är för dagens pedagoger och det 

var anledningen till att vi valde att dela ut enkäter. Då kunde pedagogerna svara när de ansåg 

sig ha tid och möjlighet och det var något som Bryman (2006) tog upp som fördelar. 

Nackdelarna var att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor och därmed då kunnat få ett 

mer uttömmande svar från de intervjuade. Det fanns inte heller någon möjlighet att gå tillbaka 

och ställa frågor eftersom det var anonyma intervjuer (Bryman, 2006). Svaren som har getts 

på våra frågor var korta (stolpform) och därför fanns det tyvärr inget bra material att använda 
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som citat i våra analyser. De deltagande observationerna genomfördes på två olika förskolor. 

Barnen betedde sig till en början lite mindre naturligt för att efter en stund slappna av och bete 

sig mer naturligt ju längre tiden gick. Genom enkätsvar och observationer ville vi lära oss mer 

om hur man kan vidareutveckla de flerspråkiga barnens svenska språk. Vi kommer att i 

framtiden ta tillvara både de positiva och negativa erfarenheterna från det insamlade 

materialet och genom detta vidareutveckla vår pedagogiska kompetens när det gäller barns 

språkutveckling. 

3.5 Etiskt förhållningssätt  

Bryman (2006) anser att etiska frågor som handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet är av särskild vikt att tänka på i ett forskningsarbete. Författaren tar upp fyra 

viktiga etiska principer som gäller för svensk forskning. Det är av stor vikt att forskaren 

informerar om studiens innehåll och syfte för de som ska delta i intervjuer och dylikt. Det är 

också viktigt att poängtera att deltagandet är frivilligt. Detta kallar Bryman för 

informationskrav. Samtyckeskravet innebär att de som är tillfrågade för enkäter och 

observationer själva måste få bestämma om de vill delta i studien. I den här studien deltar 

endast myndiga personer och därmed ansvarar de själva för sitt deltagande. Då forskaren vill 

intervjua minderåriga måste föräldrarna ge tillstånd innan någon intervju får genomföras. 

Forskarens skyldighet är att behandla deltagande personer och förskolor med konfidentialitet 

så att det inte är möjligt att röja identiteter hos de deltagande. Den fjärde principen handlar om 

nyttjandekravet som innebär att forskaren endast får lov att använda det insamlade materialet 

för sin forskning. 

 

I samband med att vi kontaktade berörda pedagoger och förskolor var vi efter att ha läst 

Bryman (2006) noga med att informera om att vi går på lärarutbildningen för att bli 

förskollärare och att vi nu ska göra vårt examensarbete. Vi berättade också om arbetets syfte 

och informerade om att det var frivilligt att delta i vår undersökning. Det framgick tydligt av 

vår information att allt insamlat material skulle komma att behandlas konfidentiellt. Vi har, 

med Brymans principer i våra tankar, varit noga med att skriva så att det inte är möjligt att 

röja identiteter hos de deltagande och inte heller kommunen som studien har utförts i. 
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3.6 Generalisering 

Bryman (2006) påpekar att kvalitativa undersökningar i en viss yrkeskategori med endast ett 

fåtal deltagare inte är tillräckliga för att kunna generalisera resultaten till andra förskolor i vårt 

land. Våra genomförda kvalitativa undersökningar kan till en viss del gälla generellt. Samtliga 

pedagoger i förskolans verksamhet lyder under samma läroplan och är därmed ålagda att 

arbeta för att ge alla barn en god språkutveckling i svenska språket. Det som kan skilja 

förskolorna åt är möjligtvis pedagogernas arbetsmetoder (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Bryman (2006) hävdar att teorin från den kvalitativa forskningen ska vara i fokus för 

generaliseringen och inte populationen. Samtliga lästa författare har haft likvärdiga tankar och 

åsikter angående barns språkliga utveckling samt dess arbetsmetoder. 

3.7 Bearbetning av analys och resultat 

Vi har i vår studie medvetet valt att använda ordet pedagoger istället för lärare och barn 

istället för elever. 

 

Vid examensarbetets början hjälptes vi åt med att sammanställa frågorna i de enkäter som 

skulle delas ut till tillfrågade pedagoger. Efter att ha läst Brymans (2006) råd inför olika 

former av intervjuer var vi noga med att samtliga frågor skulle formuleras med tanke på 

studiens syfte och frågeställning. Våra observationer genomfördes också med syftet i åtanke. 

Enkätfrågorna försökte vi skriva så att ja och nej frågor skulle undvikas men det fanns ändå 

sådana frågor med i de färdiga enkäterna. 

 

När enkäterna hade samlats in sammanställde vi dem gemensamt och sökte efter likheter och 

skillnader i pedagogernas svar. I en av de besvarade enkäterna togs det även beslut om att 

sammanställa hälften av frågorna till en sammanhängande text. Enligt Bryman (2006) är det 

angeläget att ta bort svaren i de enkäter som inte är relevanta till studiens frågeställning. Det 

var något som vi tänkte på under sammanställningen. De besvarade enkäterna delades upp 

mellan oss och skrevs ner tillsammans med analys då intervjusvar och litteratur jämfördes. De 

två observationerna skrevs noggrant ner för att sedan jämföras med den använda litteraturen i 

efterföljande analys. 
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Utav 14 utlämnade enkäter fick vi tillbaka 13 stycken. Då det endast var ett bortfall av våra 

enkäter anser vi att det inte påverkade vår undersökning. Hade det varit ett större bortfall hade 

vi fått göra en bedömning av dess betydelse för vår studie (Patel & Davidsson, 2003) 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2006) tar upp två kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning och de är 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten har delats in i följande fyra delar. Tillförlitligheten 

handlar om att beskrivningarna i arbetet som forskarna lägger fram anses trovärdigt i 

mottagarens ögon samt att forskarna har genomfört studien efter de regler som finns. Därefter 

kommer överförbarheten som innebär att arbetet bör ha en fyllig redogörelse så att andra 

personer kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Det ska finnas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla steg i forskningsprocessen, vilket gör att det 

upplevs pålitligt. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskarna bör kunna 

säkerställa att man har agerat i god tro. Forskarna ska inte tillåta sig att låta personliga 

värderingar påverka utförandet av arbetet. Det andra kriteriet är äkthet d.v.s. att forskarna ska 

låta en rättvis bild genomsyra arbetet och även hjälpa forskarna till en bättre kunskap och 

förståelse för framtida yrkesutförande. Det är också viktigt att forskarna har fått en ökad 

förståelse för vad andra i omgivningen anser om ämnet. Man måste som forskare dessutom ha 

tänkt på att de som deltagit i studien har haft möjlighet att påverka sin situation genom att 

kunna välja ifall de velat delta eller inte. 

 

Syftet med våra enkäter och observationer var att få veta hur pedagoger arbetar med barns 

språkutveckling i svenska. Samtliga besvarade enkäter och observationer har sammanställts 

och tolkats utifrån vårt specifika syfte. Svaren som har lämnats stämmer väl överens med den 

litteratur som har lästs inför detta examensarbete och därmed anser vi att validiteten är god 

(Patel & Davidsson, 2003). Vi har genom våra enkäter och observationer undersökt det som 

är syftet med vårt arbete. Vi anser att vi har varit tydliga i vår beskrivning av 

forskningsprocessen och samtliga intervjufrågor finns med som bilagor i slutet av vårt arbete. 

 

Reabiliteten som handlar om pålitligheten anser vi något lägre än validiteten eftersom svaren 

kan skilja mellan olika förskolor. Frågorna som har ställts till de olika pedagogerna har dock 

varit desamma och därför tror vi att vi hade fått ganska likvärdiga svar om vi hade gjort om 

intervjustudien med samma pedagoger. Svaren kan ändå bli annorlunda eftersom de 
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intervjuade kan ha fått ny insikt i ämnet eller annorlunda stämningsläge (Patel & Davidsson, 

2003). Däremot är vi lite tveksamma till hur pass överförbara frågorna och resultaten är till en 

annan miljö och andra pedagoger då det kan skilja en del på arbetsmetoder hos olika 

förskolor. Som forskare har vi varit tydliga inför utdelningen av enkäterna med att 

pedagogerna som tillfrågades gavs möjlighet att välja ifall de ville delta eller inte. 
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4 Resultat och Analys 

Här presenterar vi vårt resultat av genomförda enkäter och observationer i löpande text. Efter 

varje enkätsvar och observation återkopplar vi undersökningen med en analys. 

4.1 Intervjufrågor till språkansvarig i kommunen                                                 

Vad innebär din tjänst? 

Tjänsten som språkutvecklare (50 %) innebär att utveckla språkarbetet på kommunens 

förskolor och förskoleklasser. Man fungerar som bollplank och kommer med inspiration, tips 

och kunskap. Språkutvecklaren ansvarar för nätverket med pedagogerna i F-klasserna. Under 

läsåret 06/07 har de träffats för att utbyta erfarenheter kring fonologisk medvetenhet och fått 

utbildning i ”Bornholmsmodellen – vägen till läsning”. Detta har gjorts i samarbete med en 

specialpedagog. Nätverket har även fördjupat sig i SLUS. Regelbundna träffar med 

språkpedagogerna då deras arbete följs upp. Vid träffarna diskuteras aktuella problem och 

framsteg. Tillsammans har det utformats mål, metoder, aktiviteter, utvärdering mm för deras 

uppdrag och de utbyter också erfarenheter och tipsar varandra. Tillsammans med 

bibliotekarierna planeras och genomförs träffarna med förskolornas läsombud. I 

språkutvecklarens uppdrag ligger också att samla ihop allt material som finns på enheterna 

och hitta en röd tråd samt koppla ihop Bornholmsmodellen, SLUS och övrigt språkmaterial. 

Detta ska bli en ”pärm” med teori och praktiska tips (idébank med övningar) som kan 

användas i förskola, förskoleklass och årskurs 1-2. En arbetsgrupp håller på att bildas och ska 

komma igång under hösten 2007. 

 

Vad har kommunen för syfte med sina språktjänster? 

Det har under många år arbetats mycket med språket på våra förskolor och skolor. Det har 

satsats mycket och många insatser har gjorts men resultaten är inte tillräckliga. Politikerna vill 

veta varför och hur det kommer sig att våra förskoleklassbarn inte har bättre resultat på 

fonolektestet i maj. Beror det på kunskapsbrist, på pedagogerna eller på förutsättningarna? 

Det har satsats på läsombud, samordningsbibliotekarie, personalförstärkningar, 

förskoleinspiratörer mm. Barnen i undersökningen är inte tillräckligt goda läsare i årskurs 2. 

Nu måste detta kartläggas och en utveckling bör ske. Barnen idag har inte tillräckligt stort 

ordförråd och är inte språkligt medvetna. Det kan bero på föräldrars tidsbrist, tid för samtal 

mm. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet men hur? 
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På några förskolor i kommunen finns det många tvåspråkiga barn som kräver mycket och 

därför har det satsats på språktjänster. Språkutveckling och självkänsla går ofta hand i hand 

och det handlar om att lyfta och stärka barnen. Det är en förmån att få tid till det enskilda 

barnet, tid för samtal, dialog och att hinna lyssna klart. Detta arbetssätt gynnar hela 

barngruppen och arbetslaget.  Det blir naturliga delningar av gruppen och färre barn/vuxen. 

Fördelen med att få vara med barnen i små grupper är att de kan komma till tals och får chans 

att uttrycka sig i lugn och ro. Återigen, det här med tiden, att pedagogen har tid för att lyssna, 

att barnen vågar prata… 

 

Är det ett politiskt beslut bakom dessa språktjänster? 

Ja 

 

Svaren på resterande frågor har satts ihop till en sammanhängande text. 

På frågan om hur många språktjänster det finns svarar den tillfrågade att det finns en 50 % 

tjänst som språkutvecklare för förskola. Det finns en tjänst på 100 % som specialpedagog med 

inriktning på läs- och skrivsvårigheter. Det finns fyra språkpedagoger varav två har sina 

tjänster på mångkulturella förskolor i kommunen. Övriga två delar på 50 % på en annan 

förskola. Förskolorna där språktjänsterna har placerats ut är de förskolor som har flest 

tvåspråkiga barn. Det var på dessa barn det skulle satsas enligt politiker och förvaltning. Det 

finns skrivna mål och syften med språktjänsterna och de har skrivits tillsammans med 

förvaltning, språkutvecklare, rektorer och språkpedagoger. Det sker både uppföljning och 

utvärdering av målen och det framkommer bl.a. genom kvalitetsredovisning. Den intervjuade 

informerar om att språktjänsterna kommer att finnas kvar hela 2007 och att man gärna ser en 

fortsatt verksamhet. 

 

Analys 
 
Språkutvecklaren som intervjuades tog upp vikten av att ha ett bra språk och att det under 

många år arbetats mycket med språket i den aktuella kommunen. Det har trots ett gediget 

arbete med språkinlärning uppdagats att barns ordförråd och språkliga medvetenhet inte har 

utvecklats så bra som förväntat. I Fickla, avloppsrör och stjärnprickig (2005) kan utläsas om 

betydelsen av att använda rim och ramsor samt funderingar kring språkets form. Det är genom 

att leka med språket som barn utvecklar en språkkänsla vilket i sin tur blir avgörande för hur 

barn kommer att använda språket i framtiden. Barn får den första och viktiga grunden för sin 
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läs- och skrivinlärning genom språklekar och vikten av detta togs upp i enkäten med 

förvaltningspersonalen. Skolverket (2003) nämner sagoläsning och berättande som exempel 

på metoder för att stimulera barns språkutveckling. Genom att pedagogerna väcker intresset 

för sagor och berättande får barnen ett bra ordförråd och en förståelse för hur språket är 

uppbyggt vilket i sin tur kan utveckla ett vidare intresse för skriftspråket och att läsa böcker.  

 

Granberg (2003) påtalar vikten av att vi vuxna tar vara på tillfällen för samtal, ger oss tid att 

lyssna på barnen eftersom det är då deras ordförråd och uttrycksförmåga stimuleras. Vidare 

poängterar Granberg att en viktig förutsättning för att barnens språk ska utvecklas är att de får 

en positiv upplevelse av kommunikation. Språkutvecklaren informerade om hur 

språkpedagogerna satsar på små grupper, vilket möjliggör utmärkta tillfällen för samtal, 

dialog och tid att lyssna på det barnen har att berätta. Även Hwang & Nilsson (2003) anser att 

det verbala samspelet mellan barn och vuxen är av stor betydelse för barnens utveckling. Hill 

(1999) hävdar att samtalstid är viktigt för barnens språkinlärning. Genom att barnen själva 

aktivt deltar och använder språket i samtal med andra människor utvecklas och stimuleras 

deras ordförråd och språkliga medvetenhet. Rakstang Eck & Rognhaug (1995) menar att alla 

behöver ett bra språk och förmåga till kommunikation, eftersom det anses vara grundläggande 

för människans existens och för att kunna samspela med människor i sin omgivning.  

4.2 Intervjufrågor till personal på förskola 

Vilken utbildning har du? 

De som svarade var åtta barnskötare och fem förskollärare. 

 

Vilka åldrar arbetar du med? 

Sju arbetar med barn mellan ett och tre år och sex arbetar med barn mellan tre och fem år. 

 

Hur planerar du din språkverksamhet för barnen? 

Här fick vi olika svar eftersom pedagogerna arbetar med barn i olika åldrar. Pedagogerna som 

arbetar med de yngre barnen använder sig av metoden att dela in barngruppen i mindre 

grupper efter mognad och utvecklingsnivå. De använder sig av rim och ramsor, sånger, sagor 

och berättande. Pedagogerna använder sig mycket av dialogen i vardagsarbetet. Tema är 

också något som används. Ett tema kan t.ex. handla om bokstäver. För att förstärka språket 

använder de sig av bilder och gester. 
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De som arbetar med de äldre barnen utgår från barnens språknivå och intresse. De använder 

också rim och ramsor, namnkort, sånger och lekar. Temaarbete är ett bra arbetssätt när det 

gäller språket och motorikträning. Dialogen i vardagsarbetet är en mycket bra språklig träning 

där barnen ombeds berätta och återberätta. De lägger vikten vid att barnens samtal är viktiga 

och att det finns någon pedagog som lyssnar. I språkverkstan används alltid samma 

inlednings- och avslutningsramsa.  

 

Upplever du att barn utvecklas bäst enskilt eller i grupp? 

Svaren blev även här olika beroende på vilken ålder pedagogerna arbetar med. De som arbetar 

med de yngre barnen menade att barnen utvecklas bäst i grupp eftersom barn behöver intryck 

från många olika håll. De som arbetar med de lite större barnen menar att båda alternativen är 

bra. Samtidigt menar de att barn som är tysta och blyga utvecklas bäst enskilt. Ju äldre barnen 

blir desto viktigare är att barnen får ett bra ordförråd och då är enskild språkträning det bästa 

för de tysta och blyga barnen. 

 

Hur ofta utvärderar du barnens utveckling av språket? 

Det är två gånger om året med SLUS som är ett språkutvecklings schema för förskolan/skolan 

i den aktuella kommunen. Några menar också att barnen utvärderas dagligen genom samtalet, 

och då kan avvikelser upptäckas.  

 

Arbetar du endast med barn som har annat modersmål än svenska? 

Alla svarar att de arbetar med barn med blandade modersmål.  

 

Märker du någon skillnad på barns språkutveckling beroende på modersmål? 

I denna fråga var det också olika svar beroende på vilken åldersgrupp de arbetar med. Av dem 

som arbetar med de yngre barnen menar de flesta att barnen som är tvåspråkiga utvecklas lite 

senare i sitt språk. Några menar att det inte är någon skillnad utan att det är individuellt och att 

det kan bero på sociala förhållanden och det biologiska arvet. Samtidigt har tiden som barnet 

är på förskolan betydelse och även föräldraengagemanget har stor betydelse för barnens 

språkliga utveckling. De som arbetar med 3-5 åringar anser att tvåspråkiga barn är lite senare i 

sin språkutveckling. Pedagogerna menar att de har det svårare med meningsbyggnad och med 

olika prepositioner samt att de har sämre ordförråd. Ordförståelsen blir också något sämre. 
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Analys 
 
Hwang & Nilsson (2003) menar att det är en naturlig och medfödd förmåga att lära sig ett 

språk samt att se hur språket är uppbyggt. Därför har vi gjort denna enkät för att se hur 

språkutvecklingen ser ut för barn med annat modersmål än svenska på en mångkulturell 

förskola. Vi fick in 13 svar av 14, där det kan utläsas att pedagogerna tänker lika beroende på 

vilken åldrar de arbetar med. De planerar verksamheten så att barnen får vara i delade grupper 

efter mognad och intresse. Skolverket (2005) menar också att det är bra om de yngre barnen 

och barn med annat modersmål än svenska delas in i mindre grupper. Då får barnen mer 

vuxenkontakt och det i sin tur gynnar barnens språkutveckling. De påpekar också att 

pedagogerna måste se barnen som tänkande individer som skapar mening och innebörd i sina 

erfarenheter och upplevelser. Detta hävdar pedagogerna att de gör när de delar in barnen i 

mindre grupper efter mognad och intresse.  

 

Under språkträningen används dialog i vardagen samt av rim och ramsor, sånger, böcker och 

berättandet. Detta tycker även Ladberg (2000) är ett bra sätt att stimulera till en snabbare 

språkutveckling. Dialogen är ett bra redskap och det är också av stort värde att barnen får 

gensvar när de har talat.  Fickla, avloppsrör och stjärnprickar (2005) uttrycker att det är av 

stor vikt att tänka på att en dialog kan ta tid och inte stressa på barnen utan låta dem prata till 

punkt samt att vi vuxna lyssnar aktivt. Ladberg (2000) påtalar vikten av att pedagogen 

använder exakta ord och att de använder sig av ett rikt och fylligt språk som barnen får 

uppleva i vardagen. För de yngre barnen är det värdefullt att språket knyts till rutiner och 

vardagssituationer så orden blir befästa. Öhman (2006) anser att barnen kan använda 

pedagogen som tolk. Skolverket (2003) påtalar också att ja- och nej- frågor inte ska ställas till 

barnen. För att ge barnen tydliga och konkreta ord används bilder som hjälpmedel. 

 

Pedagogerna tycker att barnen utvecklas bra både i grupp och enskilt. De pedagoger som 

arbetar med de lite större barnen menar att tysta barn utvecklas bäst enskilt. De utvärderar 

språkutvecklingen två gånger per år och då använder de sig av SLUS som är ett 

bedömningsschema efter LUS. SLUS har arbetats fram i kommunen för ett 1-16 års 

perspektiv. Pedagogerna som besvarade enkäterna arbetade inte bara med barn med annat 

modersmål än svenska. Skolverket (2005) hävdade att både det svenska språket och 

modersmålen utvecklas bäst genom samtal och i den vardagliga verksamheten. 
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Pedagogerna som arbetar med yngre barn tycker att det är skillnader på hur barnen utvecklas i 

sin språkutveckling. Några skriver att barn med annat modersmål utvecklas lite senare än sina 

kamrater, medan några tycker att det är individuellt efter sociala förhållanden och biologiskt 

arv. De menar att tiden som barnen är på förskolan har stor betydelse och hur 

föräldraengagemanget är. Pedagogerna som arbetar med de större barnen tycker att barn med 

annat modersmål är lite senare i sin språkutveckling. De påtalar att de har lite svårare med 

meningsbyggnad och med olika prepositioner samt ett dåligt ordförråd och en dålig 

ordförståelse. Hwang & Nilsson (2003) anser att tidigare hade barnen svårare att lära sig 

språket ordentligt, men idag påstås det att det snarare underlättar den allmänna 

språkförståelsen. Barnen lär sig anpassa språket beroende på den sociala situationen där 

språket används. Därmed hävdar Granberg (2003) att flerspråkighet kan vara en faktor som 

påverkar språkutvecklingen. Invandrar- och flyktingbarn kan ha sämre förutsättningar att följa 

den normala språkutvecklingen utan att de är sämre intellektuellt, utan att det är andra 

problem som gör att de bromsar upp, avstannar eller helt blockeras. Barn som har senare 

språkutveckling behöver inte bara extra språkstimulans utan de behöver även lyhörda vuxna 

som respekterar dem och som svarar på deras signaler. Ett nytt ord måste höras sextio gånger 

för att barnet ska kunna lära sig det och därför kan det ta tid att lära sig ett nytt språk och ny 

kultur. 

4.3 Intervjufrågor till språkpedagoger 

Vilken utbildning har du för denna tjänst? 

Utav de fyra språkpedagogerna, som delar på tre språktjänster, är tre förskollärare och en 

barnskötare. 

 

Vilka åldrar arbetar du med? 

Tre till fem år. 

 

 

Hur lägger du upp ditt arbete t.ex. med metod, hjälpmedel, mätpunkter? 

Samtliga språkpedagoger utgår från Bornholmsmodellen och från denna har de utarbetat egna 

arbetsplaner. Planerad verksamhet är för ett till två barn åt gången eller i mindre grupper. 

Arbetsmetoden kan bestå av samtal, sagoläsning och uppdrag. Som hjälpmedel brukar de sig 
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av allt som man möter i vardagen plus förskolematerial. Slutligen som mätinstrument 

använder man sig av SLUS. 

 

Upplever du att barn utvecklas bäst enskilt eller i grupp? 

Här var svaret entydigt, individuellt. 

 

Hur utvärderar du barnens språkutveckling och hur ofta? 

Två av pedagogerna, utvärderar vid diskussioner med sina arbetslag, flera gånger per termin. 

Medan övriga två gör det kontinuerligt, antingen direkt eller via sina anteckningar. 

 

Arbetar du endast med barn som har annat modersmål än svenska? 

Tre av våra språkpedagoger arbetar med barn oberoende av modersmål medan den fjärde 

pedagogen arbetar större delen av sin tid endast med utländska barn. 

 

Vilket samarbete har du med föräldrarna? 

Här svarade två av pedagogerna att de har föräldrakontakt någon gång per vecka och då i 

samband med lämning och hämtning. Återstående pedagoger har även enstaka samtal samt 

vid lån av böcker på hemspråket. 

 

Analys 
 
Vi fick in svar från alla fyra språkpedagogerna. Svaren på två av enkäterna är dock likvärdiga, 

då två av pedagogerna ofta arbetar tillsammans på några olika förskolor. Språkpedagogerna 

ansåg att barns utveckling var individuell. Liten grupp är att föredra för att samtalet barn/barn 

och barn/pedagog ska fungera bra. Björk-Willén (2006) skriver att när pedagogerna utmanar 

barnen i ett språkligt samspel har det en stor betydelse för barnens lärande. Även Gutler-

Lindström (2001) betonar att vuxna har en betydande roll vid språkinlärning och därmed är 

det betydelsefullt att pedagogerna på förskolorna skapar möjlighet för dialog mellan 

barn/vuxen. En av pedagogerna poängterade i sina svar, att ett barn som blir sett, får tid, 

utvecklas hela tiden. Ladberg (2000) tar upp vikten av att pedagogerna möter barnet där det 

befinner sig i sin språkliga utveckling, samt att de får uppleva gensvar från den vuxne. Då 

barnet upplever sig förstått blir det stärkt och författaren menar att en viktig del i barnets 

språkliga utveckling är att stärka dess självförtroende. 
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Genom att väcka intresset för sagor får barnen ett bra ordförråd och en förståelse för hur det 

nya språket är uppbyggt. Språklekar gör att barnen lättare får en språklig medvetenhet och det 

berikar språkutvecklingen. Rim och ramsor gör det lättare att minnas och barnen blir 

medvetna om hur språket är uppbyggt (Skolverket 2003). Espenakk m.fl. (2006) påtalar att 

vid användning av rim och ramsor leker barn med språket och lär sig språket utantill. Genom 

leken tränar barnet också det nya språkets intonation och språkljud. Därefter kan pedagogen 

arbeta vidare med barnen runt sångens/ramsans innehåll.  

 

Språkpedagogerna samarbetar även med föräldrarna vid lån av böcker på hemspråket. I 

Fickla, avloppsrör och stjärnprickig (2005) tas vikten upp av att det är bra för barnen att få 

höra språket genom högläsning.   

4.4 Observation 1 

Efter tidigare överenskommelse med språkpedagogen följde jag med henne och två barn med 

annat modersmål än svenska till skogen. Ryggsäcken packades av barnen med hjälp av frågor 

kring vad som behövdes från pedagogen. Det hela skedde som en dialog mellan barn och 

vuxen och de samtalade om antal, färger på muggar, och hur mycket vatten som behövdes till 

fyra personer. Under promenaden till skogen bjöd pedagogen in barnen till kommunikation 

både med sig själv men även mellan barnen. Hon ställde frågor, hade funderingar kring olika 

saker vilket uppmuntrade barnen till att föra aktiva samtal. Genom att pedagogen gav barnen 

tid att reflektera över frågor stimulerades deras tankeverksamhet. Pedagogen tog också 

tillvara på det barnen såg och kommenterade längs vägen. I skogen hade de en stock som 

samlingsplats där de brukar sitta och njuta av medhavd frukt och vatten. Även här fördes det 

utvecklande samtal, barnen funderade, svarade och det hela upplevdes av mig som en vanlig 

kommunikation människor emellan.  

 

Pedagogen brukar ha olika material med sig till skogen och denna dag handlade det dels om 

siffrorna 1-5, men också om de färger som siffrorna var skrivna med. Hon fick även med 

mängdlära när barnen skulle leta upp rätt antal pinnar till respektive siffra. Ledsagade av 

frågor som fick barnen att tänka efter, ibland genom samarbete och ibland individuellt 

genomförande, gjorde att barnen stimulerades i sina tankar, hittade ord, reflekterade och 

tyckte samtidigt att det var roligt. ”Så kunde det vara”, svarade hon barnen när svaren kring 

siffror och färger blev fel och så fick de en följdfråga som stimulerade barnens tankar vilket 
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ledde till rätt svar. Barnen ville springa nerför en brant backe och även då fick pedagogen med 

antal och antalsuppfattning. Barnen fick komma överens om hur många gånger de skulle 

springa och sedan drogs det ett streck i marken för varje tur nerför backen. Siffrorna kom 

fram och placerades ut under rätt antal streck. Vägen tillbaka till förskolan följde samma 

tillvägagångssätt som under ditvägen. Det samtalades om det man hade gjort och om det 

gruppen såg längs vägen samt vad som skulle hända när de kom tillbaka till förskolan. När vi 

kom tillbaka skildes vi åt efter att pedagogen hade berättat för mig att de alltid åt middag 

tillsammans. Därefter lästes det bok och spelades spel. En dag tillsammans med språk-

pedagogen sträcker sig mellan ca 9.30 – 13.30, vilket varierar lite beroende på barnens 

vistelsetider på förskolan. 

 
Analys 
 
De båda barnen hade hela tiden pedagogens fulla uppmärksamhet. Hon lyssnade på ett sätt så 

att barnen upplevde att den vuxne tyckte det var angeläget vad barnen sa. Det stärkte dem i 

deras självförtroende vilket i sin tur ledde till att barnen kände sig stärkta och uppmuntrade till 

att samtala ytterligare med pedagogen och varandra. Hill (1999) har funnit att tid för samtal är 

av stor vikt framför allt för invandrarbarns andraspråksinlärning och fortsätter med att påstå 

att det finns språkforskare som hävdar att grunden för barns språkutveckling är samtalet. 

Ladberg (2000) tog upp vikten av att de yngsta barnen behöver förankra sina sinnesintryck, 

upplevelser och det som sker samt knyta an språket till det som de redan kan och känner igen. 

När barnen fick syn på t.ex. djur, blommor, vattendrag och glasskärvor tog pedagogen vara på 

stunden att kunna samtala om sakerna i dess konkreta sammanhang vilket ger barnen en 

mycket bättre förståelse för vad hon berättar än om de skulle ha pratat om detsamma på 

förskolan. I Hwang & Nilsson (2003) påtalas vikten av samspel med människor, att det är då 

barns språk utvecklas med störst framgång. Här fick jag uppleva ett samspel mellan 

pedagogen och barnen från den stund de packade ryggsäcken till dess att de kom tillbaka till 

förskolan. Barnen kände sig sedda, och bekräftade av pedagogen som hela tiden var noga med 

att svara barnen, ge mycket beröm samt uppmuntrande ord. 

4.5 Observation 2 

Jag har varit på en förskola för att se hur en pedagog som har språktjänst arbetar med barn 

som behöver mer språkträning. Barnen var ca fem år gamla. Pedagogen började med tre barn 

som hon hade valt ut för dagens aktivitet. Hon frågade ett av barnen om det ville välja ett spel 



 36 

som de kunde spela tillsammans. Barnet valde ett Memory som handlade om Alfons Åberg. 

De gick tillsammans och satte sig vid ett bord. Vid bordet placerade sig två av barnen på ena 

sidan och det tredje barn satte sig bredvid pedagogen på andra sidan bordet. När de började 

spela, frågade pedagogen om någon hade spelat spelet innan, och det hade ett av barnen som 

då fick berätta hur reglerna var. Pedagogen bestämde vem som skulle börja. Under tiden de 

spelade talade de om vad som fanns på bilderna. Barnet som satt mitt emot pedagogen ville 

inte vända på korten och tittade ner i bordet. Pedagogen frågade då om barnet ville sitta i 

knäet på pedagogen och det ville barnet. De spelade vidare och pedagogen hade en dialog 

med barnen under hela speltiden. När det kom upp en särskild bild som pedagogen tyckte att 

barnen skulle kunna, frågade hon mer om vad som var på bilden. Ett av barnen var mycket 

försekommet och kom med snabba svar.   

 

Det kom in ett nytt barn i rummet som tuggade tuggummi. Då frågade pedagogen om man får 

ha tuggummi på förskolan och barnet svarade ja och skrattade. Ett av barnen som satt vid 

bordet sa nej. Pedagogen bad barnet att spotta ut det och flickan lämnade rummet. Barnen 

fortsatte att spela. Barnen som spelade började tröttna och frågade om de inte var färdiga men 

då svarade pedagogen att de måste först få brickorna fulla. Till slut vann ett av barnen och då 

sa pedagogen att de måste hjälpas åt att städa ihop spelet. Då såg hon att lådan var sönder och 

frågade det blyga barnet om det kunde hjälpa till med att laga lådan. Barnet nickade och de 

gick för att hämta tejp. Tillsammans lagade de lådan och därefter lades de tillbaka i hyllan. De 

gick ut tillsammans för att äta frukt. Innan alla gick ut frågade hon två andra barn om de 

skulle spela ett spel.  

 

De tre gick bort till hyllan där de hade alla spelen och pedagogen valde ett spel som handlade 

om färger och former. De gick och satte sig vid ett bord och lade alla formerna på sin plats på 

spelplanen och sedan tog de fram tärningarna. Ett av barnen började slå och fick då upp en 

färg på ena tärningen och en form på den andra. Pedagogen frågade vad barnet hade fått på 

tärningarna och barnet svarade att färgen var grön och pedagogen fick hjälpa barnet med 

vilken form som fanns på den andra. Det var en svår form som hette trapets. De började tala 

om vad formerna hette på spelet och det var sexkantig, fyrkantig, cirkel, rund, trekant och 

trapets. De förde en dialog hela tiden de spelade och rätt som det var sa det ena barnet att det 

kunde sjunga på spanska och då sa pedagogen att det ville hon gärna höra. Barnet började 

sjunga och sjöng halva sången. Pedagogen frågade då det andra barnet om det ville sjunga på 

sitt språk men det ville barnet inte. Istället började de rimma på olika ord. Det barn som kunde 
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spanska sa att röd färg heter rojo på spanska. När de hade spelat en stund tog pedagogen bort 

formtärningen för att de fortare skulle bli färdiga. Barnen undrade varför hon gjorde så och då 

berättade hon att det annars tog för lång tid innan de blev färdiga. Barnen nickade och de 

spelade vidare. När de var färdiga sa pedagogen att de skulle se vem som vunnit och 

pedagogen började räkna sina former och sa att hon hade 13. Sedan började det ena barnet att 

lägga sina former i rader och räknade till 16 och det andra barnet sa att det hade 21 former. 

Pedagogen sa då att de får räkna formerna tillsammans och de la formerna i en rad. De 

började räkna formerna som visade sig vara 13 stycken. Alltså vann det första barnet. Spelet 

avslutades och lades tillbaka på hyllan.  

 

Pedagogen bad barnen att de skulle hjälpa henne med att duka innan de gick ut. Det ena 

barnet var mycket intresserat av att hjälpa till medan det andra barnet var mer intresserat av 

observatörens glasögon och ville gärna prova dem. Barnet fick prova glasögonen och tyckte 

att det var roligt. När de var färdiga sa pedagogen att de skulle gå ut och barnen gick ut i 

hallen för att klä på sig. Det ena barnet frågade om det var kallt ute och om de behövde ha 

regnkläder. Pedagogen svarade att det var bra att ha regnkläder. Det ena barnet ville inte ha 

jacka på sig utan ville hellre ta sin overall. Då sa pedagogen att barnet fick själv välja. Barnen 

gick ut och jag åkte tillbaka till min förskola. 

 

Analys 
 
Granberg (2003) hävdar att förskoleåren är den viktigaste tiden för språkutveckling och därför 

har förskolan en viktig roll. Därför har kommunen satsat extra pengar på språktjänster, där 

man vill hjälpa barn med annat modersmål än svenska att få ett bra språk. Skolverket (2003) 

menar att barn lär sig inte ett språk utan de får språket på köpet i samspel med andra. Ett nytt 

språk lärs genom erfarenheter i samspel med andra människor och i sin omgivning. Därför 

måste pedagoger vara språkligt medvetna och ha en förståelse för hur barn lär sig ett nytt 

språk. Ladberg (1996) anser att alla barn har förmågan att lära sig många språk, det handlar 

om behovet och inte om begåvning. För att hjälpa barn att bygga upp det nya språket kan 

pedagoger använda sig av t.ex. rim och ramsor samt samtala mycket med barnen, så att de får 

höra det nya språket. Detta gjorde pedagogen som valde att spela spel med först tre barn, där 

ett av barnet fick välja ett spel. Pedagogen var noga med att se till att alla var delaktiga i 

spelet. Ett av barnen var lite blygt så pedagogen erbjöd barnet att sitta i hennes knä under 

spelets gång. Öhman (2006) hävdar också att genom pedagogernas samtal får barnen svenska 
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orden. Författaren hänvisar till Vygotsky som påstår att allt lärande sker genom samspel. 

Detta kunde observatören se när pedagogen bemötte det blyga barnet och hur barnet fick 

hjälpa till efter att spelet hade slutat. Genom att barnet fick känna sig betydelsefullt stärkte 

pedagogen barnet i sin självkänsla. Skolverket (2003) tycker att det har stor betydelse hur vi 

talar till och med barnet, för att barnet skall ta till sig språket. Vidare anses att miljön har stor 

betydelse, för att alla ska känna sig sedda. Pedagogens attityder har stor betydelse för hur 

barnet vill lära sig det nya språket. 

. 

Gutler–Lindström (2001) påpekar att sexåringar förstår att språkets ord har en betydelse. 

Denna utveckling kunde man se på de två sista barnen som visste att olika saker hade olika 

namn beroende på om de talade svenska eller något annat språk. Det ena barnet började 

sjunga och tala på spanska. Pedagogen var med och uppmuntrade barnet att tala och sjunga. 

Pedagogen frågade även det andra barnet om inte det kunde sjunga eller säga något på sitt 

språk. Skolverket (2003) påtalar att det är viktigt att pedagogen bekräftar för barnen att båda 

språken är betydelsefulla. Harding & Riley (1993) betonar att mår barnen bra och lever i en 

språkligt rik miljö där de har möjligheter att lyssna till och använda sitt språk får de inga 

problem med att lära sig ett nytt språk. Ladberg (2000) tycker också det är bra att pedagogen 

visar ett intresse för barnens språk och ursprung samt att uppmuntra och berömma barnen för 

att de kan tala och förstå flera språk. 

 

Hwang & Nilsson (2003) påtalar att samtalet med vuxna har en stor betydelse för hur språket 

kommer att utvecklas. Detta syntes då pedagogen förde dialog med barnen hela tiden och att 

barnen tyckte det var roligt. Hill (1999) påpekar också att samtalet måste vara roligt och 

intressant för att det skall bli en utveckling. Samtidigt tycker hon att pedagogen måste var 

aktiv i samtalet för det räcker inte bara att höra ett språk utan alla måste också var deltagande 

för att utvecklingen skall ske.  

 

I Lpfö 98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat 

talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar (Skolverket, 

2006:9). Det är bra att kommunen satsar på att ha särskilda språktjänster, så förskolan kan se 

varje barn och utveckla deras språk. Granberg (2003) hävdar att språkutveckling hänger ihop 

och sker i samspel med hela barnets utveckling, men att ingen utveckling sker utan stimulans. 

Därför är det betydelsefullt att vi vuxna talar med barnen, lyssnar på dem och berättar för 
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dem, för då stimulerar vi deras ordförråd och uttrycksförmåga och deras meningsbyggnad och 

grammatik.   
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5 Diskussion 

Vårt arbete har känts både intressant och stimulerande eftersom vi lever i ett samhälle som 

blir allt mer mångkulturellt. Syftet med vår undersökning har varit att se hur pedagogerna 

arbetar för att hjälpa barnen med svenska språket på en mångkulturell förskola. Vi har läst 

mycket litteratur och gjort observationer samt använt oss av enkäter med skriftliga 

intervjufrågor. Idag anser vi att personliga intervjuer hade varit bättre än enkäter då vi kunnat 

ställa följdfrågor och därmed få ett mer uttömmande svar från de intervjuade. Genom vår 

undersökning har vi kommit fram till att barn behöver närvarande pedagoger som ger barnen 

tid. Skolverket (2006) anser att vi pedagoger måste ta till vara på vardagen, där konkreta 

händelser blir ett redskap för barnens språkutveckling. Den pedagogiska verksamheten ska 

vara intressant och rolig. Detta är bara att hålla med om, för när de har roligt lär sig barnen 

språket på ett naturligt sätt. Vi måste låta barnen ha sin tid och utmana dem till att tänka 

själva. Genom att vi utmanar dem till nya saker och väcker deras intresse, växer också deras 

vilja till att lära sig det nya språket. Något som vi pedagoger behöver tänka på är att inte 

stressa våra barn på förskolorna utan låta saker ta tid. Av erfarenhet vet vi dock att pedagoger 

inte alltid låter barnen tänka färdigt utan i all välmening fyller de i allt för snabbt. 

 

Genom våra utdelade enkäter till pedagoger inom förskolan framgick det att de upplever att 

barnen ofta kan sjunga på svenska innan de talar svenska. Detta kunde vi även läsa om i 

boken Fickla, avloppsrör och stjärnprickig (2005). Författarna menar att ljud och rörelser i 

kombination stimulerar barnen till fortsatt ljud- och rörelseproduktion. Av erfarenhet vet även 

vi som har gjort undersökningen att det stämmer. Vi har fått en djupare förståelse för vikten 

av att barnen får tillgång till rörelse- och lekvisor, dans- och klapplekar. I vår undersökning 

påtalas vikten av att föra dialog med barnen. Via dialogen lär sig barn turordningen i samtalet, 

de får höra nya ord, och genom att vuxna ställer frågor stimuleras barnens tankar, fantasi och 

på så vis vidareutvecklar deras språk. Detta står även i boken Fickla, avloppsrör och 

stjärnprickig (2005) att barn måste förstå hur ett samtal fungerar för att kunna lära sig att tala.  

 

Pedagogerna i våra enkäter anser att tvåspråkiga barn är lite senare i sin språkutveckling 

medan Hwang & Nilsson (2003) skriver att senare forskning visar på att barns språk snarare 

utvecklas bättre i en flerspråkig miljö. De menar att de lär sig tidigt att anpassa sitt språk 

beroende på sin sociala situation. Vi har med vår erfarenhet också upplevt en viss skillnad i 

barnens språkutveckling beroende på deras vistelsetid på förskolan som kan variera mellan 15 
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– 50 timmar per vecka. Dessutom har vi märkt en viss skillnad beroende på deras sociala 

hemförhållande. Det har stor betydelse om familjen kommer som flyktingar eller som 

projektarbetare med vetskap om att det rör sig om en begränsad tid. 

 

I litteraturen påpekas värdet av att förskolorna kan erbjuda modersmålsstöd för barnens 

språkutveckling i svenska. Detta anser vi har stor betydelse för barns språkinlärning på våra 

mångkulturella förskolor. Med denna kunskap har vi förundrats över hur angeläget ett väl 

utvecklat modersmål är för att kunna tillgodogöra sig det svenska språket. Det handlar inte om 

antal ord, utan stödet behövs även för att barnen ska få en egen identitet. Vi har dessutom lärt 

oss att ett nytt språk är som att få en ny själ. Därför ifrågasätter vi varför kommunen inte 

erbjuder modersmålsstöd på förskolan. Beror det på kommunpolitikernas bristande kunskap 

eller handlar det om saknad av utbildade modersmålslärare?  

 

Med denna undersökning har vi utökat våra kunskaper i ämnet och som verksamma 

pedagoger känner vi oss styrkta i vår yrkesroll då det gäller möten med barn och deras 

familjer med annat modersmål än svenska. Av erfarenhet vet vi att det är betydelsefullt för 

föräldrarna att barnen blir tvåspråkiga. Vi kan se glädjen hos föräldrarna när barnen börjar 

använda och förstå båda språken. Föräldrarna uppmuntras att tala sitt modersmål hemma med 

sina barn. Modersmålets betydelse för barnens svenska språkutveckling visste vi var viktig 

men inte att det hade så stor betydelse som undersökningen har visat.  

 

Vi anser att vi har fått ytterligare verktyg för att bättre förstå själva språkutvecklingen hos 

barnen men även nya redskap för vår verksamhet. Detta är arbetsmetoder som gagnar även 

våra svenska barns språkutveckling. Något som vi har lärt oss under forskningsprocessen är 

att det även finns svenska barn som är modersmålsfattiga och i behov av extra språkträning. 

 

Under tiden som vi har forskat har vi fått mer kunskap om hur betydelsefullt det är att ha ett 

bra modersmål. Strid (1997) anser att det är viktigt att alla barn får ett så bra modersmål som 

möjligt. Vidare menar han för att klara sig bra i samhället behöver man ett väl utvecklat 

modersmål. Därför kan vi tänka oss att forska vidare för att se vad modersmålet har för 

betydelse för barns allmänna utveckling.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor till språkansvarig i kommunen 
 
Vad innebär din tjänst? 
 
 
 
 
 
Vad har kommunen för syfte med sina språktjänster? 
 
 
 
 
 
Är det ett politiskt beslut bakom dessa språktjänster? 
 
 
 
 
 
Hur många språktjänster finns det? 
 
 
 
 
 
Hur valdes berörda förskolor ut? 
 
 
 
 
 
Finns det mål och syfte med språktjänsterna och vilka har i så fall satt upp dem? 
 
 
 
 
 
Sker det en utvärdering från förvaltningens sida? 
 
 
 
 
 
Hur länge ska språktjänsterna finnas kvar? 
 
 
Tack för hjälpen!   Birgitta, Kerstin och Margareta 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till personal på förskola 
 
Vilken utbildning har du? 

 

 

Vilka åldrar arbetar du med? 

 

 

Hur planerar du din språkverksamhet för barnen? 

 

 

 

Upplever du att barn utvecklas bäst enskilt eller i grupp? 

 

 

 

Hur ofta utvärderar du barnens utveckling av språket? 

 

 

 

 

Arbetar du endast med barn som har annat modersmål än svenska? 

 

 

 

 

Märker du någon skillnad på barns språkutveckling beroende på modersmål? 

 
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen!   Birgitta, Kerstin och Margareta 
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Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor till pedagoger med språktjänst. 
 
Vilken utbildning har du för denna tjänst? 
 
 
 
Vilka åldrar arbetar du med? 
 
 
 
Hur lägger du upp ditt arbete t.ex. med metod, hjälpmedel, mätpunkter? 
 
 
 
 
 
 
Upplever du att barn utvecklas bäst enskilt eller i grupp? 
 
 
 
 
 
 
Hur ofta utvärderar du barnens utveckling av språket? 
 
 
 
 
 
Arbetar du endast med barn som har annat modersmål än svenska? 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket samarbete har du med föräldrarna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen!   Birgitta, Kerstin och Margareta. 


