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ABSTRACT 

 
Syftet med följande examensarbete har varit att undersöka vilka möjligheter som ges 

till barn i förskolan med annat modersmål än svenska att utveckla det svenska 

språket. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer som gjorts av pedagoger på 

en mångkulturell förskola. Genom intervjuerna ville jag ta del av hur pedagogerna 

enligt dem själva, går till väga för att stimulera dessa barns språk. Samt hur 

pedagogerna tror att verksamheten främjar det svenska språket hos barn med annat 

modersmål. Jag ville även ta del av deras tankar kring de svensktalande barnens 

påverkan men också deras inställning till modersmålets betydelse för att det andra 

språket ska utvecklas.  Resultatet visar på att pedagogerna finner förskolemiljön som 

en bra miljö i sig och att barnen dagligen i verksamheten ges möjlighet att träna det 

svenska språket vid en rad olika tillfällen. Dels vid styrda lärtillfällen men också 

under den fria leken. De vardagliga situationerna är ytterligare ett sådant tillfälle som 

pedagogerna nämner. Det kan tillexempel vara då pedagoger och barn dukar 

tillsammans och under själva måltiden då barnen får tillfälle till glosträning men 

också då pedagog och barn spontant samtalar med varandra under dagen. 

Pedagogerna menar att de själva bidrar genom att arbeta så konkret som möjligt och 

hela tiden tydliggöra saker för barnen. Dels genom konkret material men även 

genom att själva vara så tydliga som möjligt för att barnen lättare ska lära. De menar 

även att de svensktalande barnen och modersmålet har en viktig roll för barn med 

annat modersmål än svenska och för att de ska utveckla sitt andraspråk. 
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1 INTRODUKTION 

 

Följande examensarbete kommer att fånga upp den kompetens som finns hos 

pedagogerna då de arbetar med att utveckla det svenska språket hos barn med annat 

modersmål än svenska på den mångkulturella förskola som jag fått möjligheten att ha 

med i min undersökning. I och med tidigare kontakt med förskolan hade jag redan en 

viss insyn i pedagogernas arbete så med detta spann jag vidare. 

 

Det som intresserar mig är pedagogernas syn av vilka möjligheter som ges till dessa 

barn för att de ska kunna utveckla det svenska språket på bästa sätt. Hur gör 

pedagogerna enligt dem själva för att stödja dessa barn och vilka tillfällen ges i 

verksamheten enligt pedagogerna för att utveckla barnens språk? Jag ville också ta 

del av deras tankar kring de svensktalande barnens betydelse samt modersmålets 

betydelse vid inlärning av ett andraspråk. 

 

Allt fler barn från olika kulturer integreras i våra svenska förskolor. Dessa barn har 

olika upplevelser med sig sedan tidigare då en del kommit som främlingar till ett helt 

nytt land och en helt ny kultur. Eller så är de födda i Sverige men främst omges av 

människor från deras ursprungliga kultur och därmed främst talar sitt modersmål. 

Detta innebär att många av barnen inte kan ett ord svenska då de börjar i förskolan, 

medan andra talar det nya språket lite grann.  

 

Alla barn har ett stort behov av att få känna trygghet, oavsett vad, men särskilt de 

som fått sina rötter uppryckta. Det är viktigt att dessa barn på bästa sätt kommer in i 

den nya kulturen och ges rätten att så snart som möjligt få lära sig det nya språket. 

För att på så vis känna tillhörighet samt känna sig mer hemmastadda i sin nya kultur. 

Då barnen lär sig det svenska språket så öppnas det upp många nya dörrar.  

 

I Läroplanen Lpfö 98 står det att ”förskolan skall medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 

modersmål”. 

Det står även skrivet att om barn med utländsk bakgrund utvecklar sitt modersmål så 

är chanserna bättre att de utvecklar det svenska språket lättare. Men även kunskaper 

inom andra områden kan utvecklas positivt av detta.  

 

Med de orden följer ett ytterst viktigt uppdrag för de pedagoger som arbetar eller 

kommer att arbeta i verksamheten. Däribland jag själv. Det kan vara viktigt att en 

dialog förs angående detta, för att väcka tankar kring vad dessa barn verkligen 

behöver. Genom det här examensarbetet hoppas jag på att jag själv, andra blivande 

pedagoger och pedagoger ute i verksamheten ges tillfälle att reflektera över barn med 

annat modersmål än svenska och vad som krävs för att dessa barn ska utvecklas 

framåt i det svenska språket.  
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2 BAKGRUND 

 

Följande bakgrundskapitel kommer inledningsvis att allmänt handla om barns 

språkutveckling. Därefter följer rubriker som tvåspråkighet och andraspråks 

inlärning. Jag belyser modersmålets betydelse samt pedagogens roll.  

2.1 Barns språkutveckling 

 

Innan barnet ens har lärt sig sina första ord så har det upplevt både samtal och 

dialoger. Detta genom ögonkontakt, gester, mimik och läten menar Tornèus (2000). 

När barnet känner en trygghet tillsammans med någon som pratar med den, t.ex. 

föräldrarna, så jollrar barnet betydligt mer. Detta för att kontakten stimulerar barnet 

menar Westerlund (2009) Kontakten mellan det lilla barnet och dens föräldrar är av 

största vikt då hela barnets utveckling, därmed barnets språkutveckling, präglas av 

denna skriver Lindö (2002). För att små barn skall utveckla sitt språk krävs det att vi 

talar med barnen, lyssnar och läser för dem skriver Knutsdotter Olofsson (2003). 

 

”Barn uttrycker sig på det språk som är tillgängligt för dem” skriver Knutsdotter 

Olofsson (2003 sid 38). Hon menar också att under barns första år har de fått uppleva 

sången, leken och det talade språket i någon form. De har då prövat sig fram och 

försökt att uttrycka sig genom dessa. Med hjälp av språket kommunicerar barnen och 

formar vad det tänker, känner och ser (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Då barnet är runt ett år kommer vanligtvis de första orden. Så småningom lär barnet 

sig fler ord och under den här första tiden i barnets språkutveckling använder det sig 

enbart av ett ord i taget då det pratar, för att sedan övergå till att sätta ihop två ord i 

taget menar Håkansson (1998). Så tidigt som i förskoleåldern utvecklar det sitt uttal 

och lägger grunden till grammatiken. Ordförrådet hos barnet samt de retoriska 

färdigheterna utvecklas kontinuerligt resten av livet. Språkutveckling är en pågående 

process som ständigt fortsätter skriver Strömqvist (2003).  

 

Barn har ett mycket stort behov av att uttrycka sig. De behöver uttrycka vad de 

känner och vad de varit med om. I leken får de chansen att bearbeta detta och ges 

därmed chansen att utveckla sitt språk. Då man i leken mestadels av tiden sätter ord 

på saker och handlingar berikas språket hos barnen. Här talas ett varierat språk 

beroende på om man befinner sig i leken, utanför leken eller om man talar om leken. 

Även detta berikar barnets språk menar Knutsdotter Olofsson (2003). 

 

Tillsammans med sin omgivning utvecklar barnet sitt språk. Och med hjälp av sitt 

språk kan det förändra sin omgivning skriver Bjar & Liberg (2003). Med hjälp av 

språket kan barn även göra sina känslor och behov synliga för andra i sin omgivning. 

Man kan utveckla sin identitet, få känna gemenskap till andra människor, få tillgång 

till större kunskap samt mer inflytande över saker och ting. För att utvecklingen av 

språket skall gå framåt krävs att språk och handling fyller en funktion och samspelar 

med varandra. Man kan även säga att utvecklingen av språket sker då barnet 

använder sig av rätt ord vid rätt tillfälle menar Lindö (2002). 
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2.2 Tvåspråkighet 

 

Definitionen av tvåspråkighet varierar mycket. Överallt skiljer sig uppfattningarna 

kring definitionen av begreppet. En del menar att man måste vara uppvuxen med två 

språk, annars är man inte tvåspråkig. Andra menar att en viss kunskap om två språk 

är tillräckligt för att man ska kunna kalla sig för tvåspråkig.  

 

Tove Skutnabb- Kangas anser att det finns fyra olika kriterier som anses innebära 

tvåspråkighet. Ursprungskriteriet, kompetenskriteriet, funktionskriteriet och 

attitydkriteriet. Ursprungskriteriet innebär att man talar två språk från början. Enligt 

kompetenskriteriet är man tvåspråkig om man talar två språk lika bra. Med 

funktionskriteriet menas att man som tvåspråkig använder sig av två språk i flertalet 

situationer.  Attitydkriteriet innebär att den som är tvåspråkig kan identifiera sig som 

detta eller att någon utomstående gör det(Skutnabb-Kangas, 1981). 

 

Man brukar dela in begreppet tvåspråkighet i två delar. Simultan och successiv 

tvåspråkighet, beroende på hur man lär in språken. Med simultan tvåspråkighet 

menas att barn lär sig två språk samtidigt. Medan man med successiv tvåspråkighet 

menar att barn först lär sig ett språk och därefter ett annat skriver Håkansson (2003).     

 

Fördelarna med att vara tvåspråkig överväger helt klart de få nackdelar som finns, 

menar Baker (1996). De barn som blivit tvåspråkiga ges möjlighet att utveckla nya 

relationer till andra människor som talar samma språk. De får också chansen att 

erfara två kulturer. I de fall där barnets släktingar talar ett annat språk kan dessa nu 

kommunicera med varandra. Senare i livet kan barnet som vuxen få ekonomiska 

fördelar av att vara tvåspråkig, t.ex. när det gäller arbeten som kräver att man talar 

fler språk menar Baker (1996). Likaså Arnberg (2004) instämmer med att 

tvåspråkighet är viktigt. Både för barnet själv och barnets familj men även för resten 

av samhället. Det är viktigt att olika nationer kan förstå varandra, både språkligt och 

kulturellt skriver hon. För den enskilda individen öppnas möjligheter då man är 

tvåspråkig. Man kan t.ex. leva och arbeta i ett annat land. Men man kan också skapa 

nya möten med andra människor från andra länder. Barns tänkande vidgas och får en 

större bredd av idéer och erfarenheter då de ges tillgång till två kulturer (Arnberg, 

2004). Att vara tvåspråkig är bra på mer än ett sätt anser även Nygren-Junkin (2006), 

som t.ex. att den kognitiva förmågan utvecklas.  

De möjliga nackdelarna skulle i så fall vara om båda språken blir underutvecklade 

och att det tar kraft och energi för barnen att utveckla två språk. Barnets identitet kan 

även bli drabbad på så vis att om barnet talar två språk flytande, och det inte känner 

sig säker på sin tillhörighet utan istället kluven av detta menar Baker (1996). 

 

Om barnet fortsätter att tala sitt modersmål ofta och regelbundet under tiden som det 

lär sig det nya språket så påverkas modersmålet avsevärt lite av det nya språkets 

tillkomst skriver Ladberg. Även Baker (1996) hävdar att utvecklingen av 

modersmålet definitivt inte påverkas negativt då barn lär in det nya språket. Snarare 

påverkas det positivt då barnen blir mer uppmärksamma och medvetna om språket i 

sig. Däremot kommer flertalet av de barn som är tvåspråkiga inte att tala de båda 

språken lika bra. Detta för att varje språk har sitt syfte. Man använder de olika 

språken vid olika tillfällen och i olika situationer och då i olika stor utsträckning. 

Beroende på hur barnets livssituation ter sig förändras styrkan i språken som talas av 

barnen. Det kan till exempel vara så att barnet flyttar och får nya vänner eller att 
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familjen får tillökning (Baker,1996). Håkansson (2003) hävdar på samma sätt att det 

ena språket blir lidande om man inte fortsätter att använda det lika flitigt som det 

andra. Det som kan hända är att framförallt substantiv och verb kan försvinna och 

behöva lånas in från det andra språket.   

 

Enligt Arnberg (2004) så är förskoleåldern den bästa perioden i barns liv för att bli 

tvåspråkiga. Arnberg (1996) menar vidare att det bästa skulle vara om 

förskolegruppen skulle omfatta både barn med annat modersmål än svenska och 

svensktalande barn men även svensktalande pedagoger samt pedagoger med annat 

modersmål än svenska. Detta för att på bästa sätt stimulera och utveckla båda 

språken samtidigt för barnen i naturliga situationer. I många fall är detta dock inte 

möjligt då man t.ex. lever i ett invandrartätt område och flertalet av barnen talar 

samma modersmål.   

 

 

Beroende på om barnet har behov av att tillägna sig fler språk eller inte så lär sig 

barnet vad det behöver. Om föräldrarna talar samma språk eller varsitt språk så vill 

barnet också lära sig dessa, barnet har då ett behov av detta. Hur miljön ser ut som 

barnet lever i spelar alltså en stor roll för om barnet lär sig språk och använder sig av 

olika många språk. Barnet använder så många språk som behövs. Ibland blandar man 

språken vilket även kallas för kodväxling. Kodväxling tyder inte på att man blandar 

ihop de olika språken utan snarare att det faller sig naturligt att plocka in vissa ord 

från ett språk för att kunna fullända en hel mening på något annat språk. Detta för att 

kommunikationen ska kunna fortlöpa menar Ladberg (2000). Baker (1996) skriver 

att ett flertal föräldrar ser detta som ett fel, men det är viktigt att man som förälder 

ändå inte kritiserar sina barn . Då överför de en känsla av misslyckande till barnet 

vilket istället kan hämma barnets språkinlärning.  

 

2.3  Andraspråksinlärning 

 

Det första språket, dvs. modersmålet, utvecklas inte riktigt på samma sätt som 

andraspråket. Skillnaden är att det parallellt sker en kognitiv utveckling i samband 

med språkutvecklingen hos de mindre barnen som tar till sig och lär sig sitt 

modersmål. Detta gäller inte för de barn som lär sig ett andraspråk. Dessa barn har 

redan utvecklat en typ av kognitiv mognad. Man vet också att de barn som lär sig att 

tala sitt modersmål ofta talar med någon sorts dialekt. De har även ett stort ordförråd 

och vet hur man böjer ord samt hur man anpassar sitt språk efter olika situationer och 

sammanhang, vilket sällan sker hos de barn som lär sig svenskan som andraspråk 

menar Håkansson (2003).  

 

Små barn har olika behov. Det är behovet i sig som är avgörande för om barnet tar 

till sig ett språk eller inte. Om behovet finns där så lär sig barnet. Men bara för att ett 

språk talas runt omkring barnet så är det ingen självklarhet att barnet för den skull tar 

till sig det. I första hand är det tillsammans med de människor som barnet älskar och 

känner närhet och trygghet till som det lär sig av skriver Ladberg (2000). När barn 

kommer till ett nytt land möter de ofta andra barn som blir deras nya vänner. 

Automatiskt infinner sig ett behov av att kunna förstå varandra då de vill leka 

tillsammans. De får därmed chansen att lära sig det nya språket. På så vis har de nya 

vännerna stor betydelse för barnets språkinlärning menar Ladberg (2000). Även 
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Arnberg (1996) skriver om vikten av barn som talar majoritetsspråk, för att 

språkinlärningen ska gynnas hos barnen med annat modersmål. Lite större barn som 

vill börja med någon form av fritidsintresse, t.ex. fotboll, kan bli sporrade att lära sig 

språket för att klara av att delta, förstå och göra sig förstådda menar Ladberg (2000).  

 

Man brukar säga att barn lär sig språk lättare än vuxna. Men när det gäller t.ex. 

ordförrådet så är fallet annorlunda. Om barnet inte har någon relation till ordet så lär 

det sig heller inte så lätt. Men då orden tillhör barnets erfarenheter kan det lättare ta 

till sig dem. Särskilt om orden är viktiga för barnet menar Ladberg (2000). 

Håkansson (2003)menar att ju yngre ett barn är då de lär in ett språk desto bättre. Då 

sker det på bästa möjliga vis. Enligt Baker (1996) så brukar små barn ta till sig 

språket på ett naturligt och omedvetet sätt, t.ex. genom leken och konkreta 

situationer. De är inte rädda för att det ska bli fel ibland utan strävar efter att få fram 

sitt budskap. De små barnen tillgodogör sig språket i samspel med andra och känner 

ingen press så som något större barn kanske gör. Däremot är tankeförmågan och hur 

man tar till sig ny information bättre hos det något större barnet. Även hur man 

analyserar och minns saker är bättre hos större barn. Detta gör att de större barnen på 

sätt och vis lär sig ett nytt språk snabbare än ett mindre barn skriver Baker (1996). 

Det som är viktigast vid språkinlärningen är att barnet befinner sig i situationer där 

språket används, för att barnet lättare skall kunna koppla samman språk med rätt 

situation. Barnet kan då relatera och memorera menar Hyltenstam (1996). 

 

Många av de yngre barnen som ska lära sig ett nytt språk lär sig vissa saker utantill 

genom att lyssna på fröken eller sina vänner och därmed minnas. Det kan handla om 

att lära sig alfabetet eller att lära sig räkna. Ramsor och sånger är också exempel på 

vad barnen lätt tar till sig och lär. På förskolan kan barnen känna igen vissa fraser 

som t.ex. nu ska vi ha samling eller nu är det städning. Dessa barn har oftast en lust 

till att lära och då är det också lättare. Om inte lusten finns så sker heller ingen 

inlärning menar Ladberg (2000). Då ett barn tillbringar mycket tid på förskolan 

tillsammans med pedagoger som talar språket bra och som kan stärka 

språkinlärningen genom stimulans, gynnas barnens tvåspråkighet skriver 

Baker(1996).  

 

Barn som kommer nya till ett land har olika upplevelser med sig i bagaget. De kan 

känna av oro och sorg som leder till att deras inlärning hämmas eller helt blockeras. 

Den ständiga oron och sorgen tar för mycket energi menar Ladberg(2000). De barn 

som varit med om kriget har i regel svåra traumatiska upplevelser med sig i bagaget. 

Koncentrationssvårigheter kan bli en följd av detta menar Kadesjö (1996), vilket kan 

ge symtom av depression, ängslighet och osäkerhet. Barnet kan bara tänka på vad 

familjen varit med om och får då inte saker och ting gjorda och kan heller inte ta till 

sig av det som den ska lära. När det gäller barn i skolan så är det viktigt att ta reda på 

de verkliga orsakerna till att barnet har svårt att koncentrera sig, som vid det här laget 

kan ha inneburit inlärningsproblem menar Kadesjö (1996) vidare. 

 

2.3.1 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärning 
 

Till skillnad från enspråkiga barn så har tvåspråkiga barn inte på samma sätt tillgång 

till så många personer som kan lära dem sitt modersmål. Där med har dessa barns 

föräldrar en mycket viktig roll. Det är viktigt att de inspirerar och motiverar sina barn 
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till att tala sitt modersmål och ser till att tillfällen ges till att ofta tala detta språk. 

Förskolan och skolan klarar inte av den uppgiften själva utan behöver det stödet 

hemifrån menar Arnberg (2004). 

 

För att modersmålet ska kunna bevaras så har det visats sig vara viktigt med 

modersmålsundervisning. När barn i förskolan använder sitt modersmål behärskar de 

även andraspråket bättre skriver Hyltenstam (1996).  

 

Modersmålsläraren är en mycket viktig person för barnet. Denne bär på en mängd 

kunskaper och erfarenheter som kan komma att gynna barnet. Modersmålsläraren 

stärker och stödjer barnets identitet och självförtroende. Man visar att det är 

acceptabelt att ursprungligen komma från ett annat land och tala ett annat språk som 

modersmål menar Ladberg (1996).   

 

Tvåspråkig personal eller modersmålsläraren kan underlätta för tvåspråkiga barn att 

lättare komma i kontakt med andra barn och vuxna på förskolan. Med deras hjälp får 

barnen chansen att känna sig ”hela”. Detta för att de blir förstådda på flera plan (Hill, 

1995) Många av de intervjuade ungdomarna i Hills undersökning har sett dessa 

människor som mycket betydelsefulla och förskolans främsta trygghet då de var barn 

(Hill, 1995).  

 

Svenska pedagoger kan omöjligt sitta inne med samma form av kunskaper och 

därmed inte heller ge det särskilda stödet till barnen. Barn har kommit till Sverige 

vid olika åldrar och har därmed i sin tur olika erfarenheter av språk. Ibland är 

modersmålet det starkaste språket eller så är svenskan det som barnet talar bäst. 

Hemspråkslärarens uppgift kan vara att översätta och förklara på båda språken för att 

tydliggöra för barnet menar Ladberg (2000).  

 

”Ett väl utvecklat modersmål är bästa grunden för ett väl utvecklat 

andraspråk”(2006, sid 12) skriver Nygren- Junkin. Modersmålet stärker barns 

identitet men har även en mycket viktig betydelse för barns språkutveckling.  

Språkforskare runt om i världen är överrens om att modersmålet har stor påverkan 

över hur andraspråket utvecklas. Om det inte sker en utveckling av modersmålet så 

leder detta i regel till att även andraspråket stannar av. 

 

Redan i början av 1960-talet fick de båda forskarna Gardner och Lambert resultat av 

sin forskning av skolbarn som visade att det var ofarligt att ha två språk och att detta 

istället stimulerade den kognitiva förmågan hos barnen (Nygren-Junkin, 2006).  

 

Fler undersökningar har gjorts runt om i världen av andra forskare. Dessa visar på att 

skolbarn som talar både sitt modersmål samt sitt andraspråk bra, inte bara får bättre 

resultat i skolan än de skolbarn som endast talar ett språk, utan har även bättre 

resultat i andra språk(Nygren- Junkin, 2006) 

 

1995 gjordes en undersökning av Margret Hill av 42 elever från tre förortsområden i 

Göteborg. Samtliga elever var gymnasieelever, dock med olika inriktningar samt 10 

olika modersmål. Resultatet av denna undersökning visade att eleverna som 

återkommande hade haft modersmålsundervisning i skolan sedan första klass nu 

både var bättre i sitt modersmål, men även i sitt andraspråk jämförelsevis med de 
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elever som inte deltagit i skolans modersmålsundervisning. Deras betyg i övriga 

språk var också högre i genomsnitt (Hill, 1995). 

 

Thomas och Colliers undersökning från 1997 visade att elever som fått undervisning 

både i sitt förstaspråk och i sitt andraspråk hade bättre resultat i snitt än de 

enspråkiga eleverna. Resultatet visade dock att de elever som inte regelbundet fått 

sin undervisning på modersmålet hade sämre resultat än de enspråkiga eleverna 

(Thomas & Collier, 1997). 

 

2.4 Pedagogernas roll 

 

Pedagogerna på förskolan kan engagera sig och försöka stärka barnets identitet på 

olika sätt. De kan anstränga sig med att få rätt uttal på barnets och föräldrarnas namn 

och de kan lära sig något från barnets kultur eller språk. Antingen en sång eller en 

lek. I de fall där det kommer ett nytt barn som ska skolas in på förskolan kan 

pedagogerna förbereda de andra barnen inför detta och lära dem barnets namn och 

kanske även hur man hälsar på barnets modersmål. På så vis kan barnets första 

känsla bli att det känner sig sett. Pedagogerna kan också ta del av och lära sig vissa 

ord på barnets modersmål som kan underlätta då de allra yngsta barnen ännu inte lärt 

sig det nya språket. Till exempel ord som betyder byta blöja och äta mat. Detta för att 

lättare möjliggöra en kommunikation menar Ladberg (1996).  

 

Framför allt i de vardagliga situationerna har pedagogerna möjlighet att stimulera 

barnen genom att benämna saker och upprepa så att barnen lär. När barn tappar ett 

ord så är det viktigt att pedagogerna finns där för att fylla i och hjälpa så att de lär 

sig. Vid dessa tillfällen tar barnen lättast till sig språket då de själva har behov av det 

menar Ladberg (1996). Pedagogernas uppgift är att skapa lärtillfällen och utnyttja de 

situationer som uppkommer på bästa sätt för att barnen ska utvecklas och lära. 

Pedagogerna bör även se till varje barns förmåga och möta barnet på deras nivå. På 

detta vis har pedagogerna och verksamheten en ytterst viktig uppgift då de har stor 

betydelse för hur barnen utvecklar sitt språk skriver Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006). 

 

Andraspråksforskaren Evelyn Hatch betonar samtalets roll för 

andraspråksinlärningen. Grammatiken utvecklas i andraspråket då samtal sker mellan 

parter som i grunden talar olika modersmål. Den ene parten hjälper den part med 

annat modersmål genom att fylla i och komplettera dennes ”språk”(1978). 

 

Det kan vara svårt för barn som inte kan så mycket svenska att samtala i grupp. Dels 

blir barnets talutrymme ytterst litet men det är även lätt att det som sägs i gruppen 

inte når barnet ända fram. Istället kan pedagogerna försöka att närma sig barnet 

genom att få både kroppskontakt och ögonkontakt. Man kan korta ner långa 

meningar och tala tydligt samt ge barnet den tid det behöver på sig menar Ladberg 

(1996). 

 

För att stimulera språket hos barnen kan man använda sig av lekar som t.ex. Kims 

lek, där barnen ska gissa vilket föremål som tagits bort. Man kan även spela memory 

eller lotto där man gjort bilder av sådana saker som är viktiga för barnet att lära sig, 

som olika sorters mat och klädesplagg. När man läser sagor och berättar för barnen 
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kan man tänka på att göra det så konkret som möjligt för barnen så att de inte tappar 

intresset och ger upp sin inlärning. Teman kan också vara väldigt språkstimulerande 

att jobba med. Man får möjlighet att fånga varje enskilt barns vardag och 

erfarenheter om man väljer familjen, känslor o.s.v. som teman. Genom rim, ramsor 

och musik kan barnen lära sig språkljud och uppbyggnad hävdar Ladberg (1996). 

 

Svenska pedagoger skulle behöva någon form av utbildning i svenska som 

andraspråk. Samt bättre känna till hur barn lär sig lättast. I förskolan får barnen 

främst lära genom muntliga instruktioner trots att det har visat sig att barnen lättast 

lär sig genom att iaktta sina pedagoger menar Arnberg (1996). Det krävs att barnen 

får den hjälp och den träning som de behöver för att utveckla sitt språk. Vuxna med 

erfarenhet som kan utforma en stimulerande språkmiljö för barnen är betydelsefulla. 

Om dessa vuxna dessutom planerar inför att öka och stimulera barnens språkliga 

medvetenhet kan detta innebära stora steg framåt av barnens språk skriver Svensson 

(2009). 

 

Lika viktig som varje enskild pedagog är för barnen är också deras samarbete 

sinsemellan . Då en modersmålslärare tillsammans med en svensk pedagog visar på 

gott samarbete får barnen en känsla av integrering vilket är positivt för barnens 

känsla av tillhörighet menar Ladberg (2000). 
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3 PROBLEM 

 

Samtidigt som jag vill lyfta fram den kompetens som finns bland pedagogerna då de 

arbetar med att utveckla det svenska språket hos barn med annat modersmål än 

svenska så är mitt syfte med studien att undersöka pedagogernas syn av vilka 

möjligheter som ges till barn med annat modersmål än svenska att utveckla det 

svenska språket i förskolan. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

- Hur anser pedagogerna i förskolan att de kan stödja barn med annat 

modersmål än svenska i sin språkutveckling? 

- På vilket sätt tror pedagogerna att de svensktalande barnen bidrar till att 

utveckla det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska? 

- Hur ser pedagogerna på modersmålets betydelse för utvecklingen av ett 

andraspråk? 

- Hur menar pedagogerna att verksamheten främjar det svenska språket hos 

barn med annat modersmål än svenska? 
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4 METOD 

 

I metodavsnittet nedan kommer beskrivning att göras av den valda metoden, hur 

undersökningsgruppen såg ut, hur genomförandet av intervjuerna gick till och hur det 

gick till då analysen utfördes. Slutligen beskrivs möjliga felkällor men även sådant 

som kan komma att stärka undersökningen.     

 

4.1 Val av metod 

 

I arbetet har det tillämpats en kvalitativ undersökning, med intervju som valt 

instrument. Genom detta hoppas jag på att få ut ett så rikt material som möjligt. Patel 

och Davidsson (2003) skriver att en kvalitativ intervjus främsta syfte är att ta reda på 

uppfattningar som den intervjuade har om någonting. Mitt val har gjorts utifrån att 

jag främst varit intresserad av de intervjuades tankar och erfarenheter angående mitt 

valda ämne. Lantz (1993) beskriver intervjumetoden som en viktig källa som kan ge 

värdefulla data om människors tankar och åsikter. Genom intervjuerna vill jag 

därmed få större inblick i vilka möjligheter barnen med annat modersmål än svenska 

har att utveckla det svenska språket. Med intervju som metod ges möjlighet till att 

ställa följdfrågor till den intervjuade, vilket gör att svaren breddas. Intervjuerna hade 

en relativt hög grad av standardisering med en relativt låg grad av struktur. På så vis 

ges den intervjuade möjligheten att i stor utsträckning tala fritt och utförligt. Jensen 

(1995)menar att då frågorna kan ledas till öppna svar kan information som var ny för 

forskaren tas emot. Då intervjufrågorna är standardiserade menar Patel och 

Davidsson (2003) att det blir lättare att finna kategorier samt jämföra data.  

 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Intervjuerna har gjorts med 5 stycken pedagoger som arbetar på en mångkulturell 

förskola i en mindre stad. Samtliga av dessa är utbildade förskollärare. Jag valde att 

enbart intervjua förskollärarna därför att det i verksamheterna numera främst 

efterfrågas om utbildad personal. Och dessa i och med sin utbildning antogs ha 

bredare kunskaper än resterande personal. Om undersökningsgruppen hade bestått av 

både barnskötare och förskolelärare hade möjligtvis resultatet fått en större vidd på 

grund av olika synsätt som grundat sig i deras olika utbildningar. Mitt urval kan 

därmed vara till en nackdel för studien. Pedagogerna är alla kvinnor i åldrarna 38-59 

år. De har under ett tjugotal år arbetat tillsammans på förskolan. Tre av dem arbetar 

främst med de yngre barnen, 1-3 år, medan de andra båda arbetar med de något 

större barnen, 4-5 år. 

 

4.3 Genomförande 

 

Per telefon talades jag vid med en utav pedagogerna på förskolan och frågade om de 

var villiga att delta vid mina intervjuer. Även syftet med undersökningen förklarades 

och samtal fortskred. Jensen (1995)menar att det är betydelsefullt att den som ska bli 
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intervjuad bör ha klart för sig vilken form av information som intervjuaren är ute 

efter.  

 

När klartecken getts och tid för intervjuerna bokats, skickades ett missivbrev ut via 

mejl till samtliga pedagoger som skulle komma att intervjuas. I missivbrevet stod 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer skrivna (Dimenäs, 2007), som innebär 

att man måste informera sitt syfte med undersökningen till de som ska intervjuas, 

samt klargöra över att de tillfrågade har valmöjlighet till att delta i undersökningen. 

Här meddelas även att alla uppgifter är konfidentiella samt att kommande data endast 

får användas för forskningsändamål. Dessutom skickades intervjufrågorna med så att 

pedagogerna kunde förbereda sig genom att studera och fundera över frågorna redan 

innan intervjuerna skulle göras. Tanken med detta var att pedagogernas kommande 

svar av frågorna skulle bli så utförliga och givande som möjligt. För att sedan berika 

resultatdelen i arbetet i största möjliga mån.  

 

En pilotstudie utfördes innan intervjuerna gjordes för att kontrollera att 

intervjufrågorna var korrekt utformade för att ge givande svar och om där fanns en 

röd tråd kopplat till syftet i undersökningen. Jag tog kontakt med fyra pedagoger på 

en annan förskola och bad dem se över frågorna. Vi träffades och samtalade och jag 

insåg att det är ytterst viktigt att man formulerar sig korrekt då man utför en intervju. 

Ett par av frågorna uppfattades som snarlika, så i efterhand omformulerades dessa 

inför de verkliga intervjutillfällena. Patel & Davidsson (2003) hävdar att man bör 

utföra en pilotstudie för att öka tillförlitligheten. 

 

Dagen då intervjuerna utfördes befann vi oss på förskolan. Mina verktyg som jag 

hade att tillgå var papper och penna samt en bandspelare som jag hade lånat. Papper 

och penna användes främst för att göra stödanteckningar. Kvale (1997) anser att med 

bandspelare som verktyg är det lättare att lägga fokus på samspelet under intervjun 

istället för att behöva koncentrera sig på att anteckna hela tiden. Pedagogerna 

intervjuades enskilt. Enligt Jensen (1995) känner den intervjuade sig mest bekväm 

när mötet sker mellan två. Vi befann oss vid intervjutillfällena i förskolans 

personalrum som var placerat i byggnadens källare. Här kunde intervjuerna ske 

ostört från barnen. Intervjuerna skedde under pedagogernas barnfria tid. Jag hade 

förberett mig genom att ta del av böcker som Intervjumetodik skriven av Lantz 

(1993) samt Forskningsmetodikens grunder skriven av Patel & Davidsson (2003). 

Inledningsvis ställdes frågor om pedagogens ålder och utbildning. Därefter tidigare 

erfarenheter samt arbetslivserfarenheter i yrket och hur länge pedagogerna varit 

verksamma i arbetslaget. De övriga intervjufrågorna kompletterades med följdfrågor 

som, kan du ge exempel, kan du utveckla vad du menar och kan du beskriva närmare 

hur du tänker. Tiden för intervjuernas utförande varierade mellan 40-60 minuter per 

intervju.  

 

4.4 Analys av data 

 

När intervjuerna genomförts var det tid att transkribera intervjuerna, nu med datorn 

som hjälpmedel. Detta tog relativt lång tid så det gjordes i tre omgångar. Även 

anteckningarna som gjorts under intervjuerna sågs över för eventuell komplettering. 

Utskrifter av de transkriberade intervjuerna lades ut på bordet för att lättare ge en 

överblick av samtliga data. Vidare fortlöpte arbetet med läsning av data. Ett flertal 
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gånger upprepades läsningen för att på så vis bilda en uppfattning om hur 

resultatdelen skulle komma att utformas. Med hjälp av intervjufrågorna delade jag in 

data under rubriker för att sedan finna lämpliga underrubriker. Det som jag sedan 

sökte var olika kategorier ur pedagogernas svar, för att sedan finna tillhörande citat 

att styrka dessa med. Patel & Davidsson (2003) menar att man arbetar med intervjuer 

i olika steg. Först läser man på och blir insatt i data. Sedan försöker man finna olika 

kategorier. Man kan säga att man sorterar för att finna mönster. 

 

4.5 Metodkritik och felkällor 

 

Då jag informerat pedagogerna om mitt aktuella syfte med arbetet samt låtit dem ta 

del av intervjufrågorna kan tillförlitligheten ha ökat. De har genom detta haft gott om 

tid på sig att tänka över sina svar och på så vis ge mer utförliga sådana. De vet vad 

jag har för avsikt att undersöka och svarar därmed enligt detta. Å andra sidan kan det 

också ha inneburit att det som sades under intervjuerna var inövat och inte hela 

sanningen. Pedagogerna kan ha pratat ihop sig då de diskuterat frågorna sinsemellan 

vilket inte gynnar resultatet. Då jag valt att göra intervjuerna enbart på en förskola 

blir tillförlitligheten inte lika stor som om jag hade valt att göra intervjuerna på flera 

förskolor.  

 

 

För att få fram bästa tänkbara tillförlitliga resultat av en intervju krävs till en början 

att intervjuaren har tidigare erfarenheter av att utföra intervjuer skriver Lantz (2007). 

Detta är något som jag inte har, vilket kan ha påverkat resultatet på ett negativt sätt. 

Om de som intervjuas finner intervjun meningsfull har det betydelse för vilka svar 

som ges menar Patel&Davidsson (2003). Likaså miljön har betydelse för hur 

intervjun ter sig menar de. I detta fall verkade samtliga av pedagogerna finna 

innehållet av frågorna mycket intressant så förhoppningsvis var det positivt för min 

undersökning. Miljön däremot var delvis inte helt i avskildhet från telefon och övrig 

personal vilket i sin tur ledde till ett par avbrott under samtliga intervjuer. Detta kan 

ha gjort att de intervjuade blivit störda och på så vis kommit av sig i sitt berättande. 

Även Lantz (1993) skriver att rummet bör vara fritt från störande moment.  

 

Då intervjuerna gjordes hade pedagogerna gott om tid till att svara på frågorna så att 

deras budskap skulle nå fram, vilket är viktigt anser Lantz (1993). Om intervjuerna 

är standardiserade så ökar tillförlitligheten menar Patel & Davidsson. Mina intervjuer 

hade en relativt hög grad av standardisering vilket därmed borde ses som positivt. 

Risken finns då man använder sig av intervjumetoden att den som utför intervjuerna 

tolkar svaren beroende på vad man har för erfarenheter och kunskaper likaväl som 

den intervjuade tolkar frågorna och ger svar efter detta menar Patel & Davidsson 

(2007). 
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5 RESULTAT 

 

I följande resultatdel har svaren utifrån intervjuerna sammanställts. Resultatet 

redogör över pedagogernas syn av barn med annat modersmål än svenska och deras 

möjligheter att utveckla det svenska språket i förskolan. 

 

Här nedan presenteras nu resultatet av detta med följande rubriker, pedagogens roll, 

de svensktalande barnens betydelse, modermålets betydelse samt verksamhetens 

utformning och medel. Rubrikerna har sedan tillhörande underrubriker. Citat används 

som förstärkning där respondenterna har uttryckt tankar och erfarenheter. Samtliga 

respondenter har fingerade namn. Dessa namn är följaktligen Emma, Mia, Hanna, 

Gita och Carro. 

 

Här ges först en kort presentation av vad pedagogerna har för utbildningar, 

kunskaper och erfarenheter. 

 

Samtliga pedagoger anger att de har gått förskolelärare utbildningen. Dock under 

olika perioder. Även längden på utbildningarna har varierat.  Två av dessa pedagoger 

berättar även om föreläsningar som de fått gå på som handlat om barns 

språkutveckling och material som språkpåsar som grundar sig på tvåspråkiga barn. 

Det har även funnits föreläsningar som handlat om att möta flyktingfamiljer. 

Samtliga pedagoger hävdar att deras erfarenhet hjälpt dem att utvecklas i arbetet med 

tvåspråkiga barn.  

 

5.1 Pedagogens roll 

 

Under denna rubrik redovisas svaren på huruvida pedagogerna anser sig kunna stödja 

barn med annat modersmål än svenska.  

 

I de flesta fall var pedagogerna väldigt överens men på en del punkter skiljer de sig 

åt. Här beskrivs sedan hur pedagogerna går till väga samt anser vara betydelsefullt i 

de vardagliga situationerna för att utveckla det svenska språket hos barn med annat 

modersmål. Men även hur de kommunicerar med barn som talar ytterst lite svenska 

eller som inte talar någon svenska alls.  

5.1.1 Språkutveckling i vardagliga situationer 
Utifrån pedagogernas svar angående frågan om hur de går till väga för att främja det 

svenska språket hos barn med annat modersmål i vardagliga situationer fann jag ett 

flertal olika kategorier som redovisas nedan. 

 

Att vara konkret 

Begreppet konkret upprepas ett flertal gånger i svaren av intervjuerna. Att vara så 

konkret som möjligt hjälper barnen att lättare förstå menar pedagogerna. Och då 

barnen förstår kan de också lära och ta in nya saker och begrepp. Så här berättade en 

av pedagogerna kring begreppet konkret. 

 

Vi visar konkret för barnen med våra språkpåsar, tillexempel. De tycker det är jätte 

spännande när vi tar fram dem. Barnen ser vad vi talar om (Emma) 
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Då pedagogerna arbetar med sina språkpåsar får barnen både lyssna och ta del av 

påsens innehåll, de får en bild till ordet, vilket gör det hela konkret för barnen. 

 

Tydlighet 

Samtliga pedagoger menar att tydlighet är något som är ytterst viktigt när man vill att 

det svenska språket ska utvecklas hos barn med annat modersmål. En av 

pedagogerna sa så här gällande tydlighet. 

 

Det viktigaste är tydligheten, att man förenklar det svenska språket och visar tydligt 

på samma gång (Mia) 

 

Den här pedagogen menar att om man förenklar språket samtidigt som man visar så 

uppstår en tydlighet som underlättar för barnen då de lär.  

 

Peka 

Medan man pratar kan det vara bra att peka för att visa vad man menar berättar en av 

pedagogerna.  

 

Jag brukar peka på olika saker för att visa vad jag menar. Då har barnen lättare att 

ta till sig och förstå vad jag menar (Emma) 

 

Då den här pedagogen vill visa något för ett barn så pekar hon för att barnen lättare 

ska förstå. 

 

Hämta olika saker 

Man kan gå och hämta olika saker som tydliggör det man vill säga menar en av 

pedagogerna. 

 

Ibland tar man hjälp genom att hämta olika saker. Det kan handla om vad som helst 

egentligen. Hur som helst så ser ju barnen då, vad det är man menar (Gita) 

 

Om en pedagog vill underlätta för ett barn så att det lättare ska förstå så kan man 

hämta olika saker och visa barnet menar pedagogen ovan.  

 

Visa med hjälp av händerna 
Man kan även visa med händerna vad man menar berättar en av pedagogerna. 

 

Man visar med händerna och pekar. Det kan vara till hjälp ibland (Hanna) 

 

Som en hjälp för att barnen lättare ska förstå menar den här pedagogen att man kan 

visa med hjälp av händerna.  

 

Det pågående samtalet 
Några av pedagogerna menar att det pågående samtalet mellan barn och pedagog 

spelar en stor roll för språkutvecklingen i vardagliga situationer. Här lär barnen 

genom att delta. Barnen försöker förstå och göra sig förstådda. En pedagog berättar 

följande. 
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Samtalet pågår ju hela tiden mellan pedagog och barn och i detta så tror ju jag att 

barnen lär. Bara genom att delta i samtalet alltså (Carro) 

 

Under dagen sker ett pågående samtal mellan pedagoger och barn menar pedagogen 

ovan. Bara genom detta deltagande kan barnen lära in mycket.  

 

Upprepa och benämna 

Att upprepa och benämna saker och ting under dagen är något som pedagogerna 

självmant gör menar flertalet av dem. En pedagog säger följande. 

 

Vi upprepar oss hela tiden och benämner saker för att barnen ska ta till sig (Gita) 

 

Genom att ständigt upprepa och benämna saker för barnen ges de god möjlighet att ta 

till sig och lära menar den här pedagogen. 

5.1.2 Verktyg för kommunikation  
 

Nedan redovisas de kategorier som funnits i samband med frågan angående hur 

pedagogerna anser sig kommunicerar med barn med annat modersmål och som ännu 

inte talar det svenska språket. 

 

De menar att de använder sig av ett flertal ting för att närma sig och för att 

kommunicera med de barn med annat modersmål än svenska som ännu inte lärt sig 

att tala det nya språket. 

Kroppsspråk 

Samtliga pedagoger berättar att de använder sig av kroppsspråket för att 

kommunicera med barn som inte talar någon svenska alls. En pedagog menar att 

kroppsspråket kan vara till stor hjälp på olika sätt.  

 

Genom kroppsspråket visar man och försöker vara tydlig. Man visar ju med 

kroppsspråket hela tiden egentligen. Om man så pekar, kramas eller bara genom att 

ha en viss hållning eller vad man ska säga (Carro) 

 

Den här pedagogen använder sig av kroppsspråket på en rad olika sätt. Dels genom 

att peka och kramas men också genom sin hållning.  

 

Peka 

Några av pedagogerna berättar att de brukar peka på saker som de menar då de pratar 

med barnen. Detta för att barnen ska få en bild till vad pedagogen menar och lättare 

förstå. En pedagog sa så här. 

 

När jag pratar med barnen så brukar jag peka på vad jag menar, då får ju barnen en 

bild till ordet (Mia)   

 

Då pedagogen ovan samtalar med barnen kombinerar hon detta med att peka på 

föremål för att barnen ska få en bild till det talade ordet. 

 

Trygghet och Närhet 



18 

Pedagogerna menar även att kroppskontakten är viktig och att närhet är 

betydelsefullt för att barnen ska känna trygghet. Om barnen känner sig trygga så har 

de större möjlighet att ta till sig det nya språket tror de. En av pedagogerna talade om 

närhet och trygghet enligt följande. 

 

Man måste erbjuda närhet så de inte känner sig övergivna. Göra så de känner 

trygghet så att de kan ta till sig. Sen kan de komma in i allt (Emma) 

 

Pedagogen ovan menar att man till en början bör ge närhet till barnen och göra så de 

får en känsla av trygghet. Först då kan de gå vidare till att lära sig saker. 

 

Tar med barnet och visar 

En pedagog förklarar att hon brukar ta med barnen för att visa vad hon menar.  

 

Man tar ibland med barnet i handen och visar vad man menar. Man kanske går till 

någon hylla och visar något eller så tar jag med barnet till korten i tamburen och 

visar(Carro) 

 

Pedagogen ovan menar att då man vill förtydliga något för barnen kan ett bra sätt 

vara att ta med barnet och visa. På det viset får barnen en bild till det man säger. 

 

Leken 

En av pedagogerna beskrev att man lättare närmar sig de barn som ännu inte talar det 

svenska språket då man går in i leken tillsammans med dem.  

 

Jag föredrar ju att ta till leken för att närma mig. Jag menar de flesta barn brukar ju 

tina upp då. I leken kan jag sen benämna och upprepa och visa barnet de olika 

sakerna. Då lär de (Hanna) 

 

Leken menar hon är betydelsefull då man vill närma sig ett barn. Här menar hon 

vidare att pedagogen kan visa och benämna och så småningom lär sig barnet. Detta 

är ett bra sätt att närma sig samtidigt som barnet lär sig något av det. 

 

5.2 De svensktalande barnens betydelse 

 

Nedan redovisas huruvida pedagogerna tror att de svensktalande barnen bidrar till att 

barn med annat modersmål utvecklar det svenska språket.  

 

Samtliga av pedagogerna finner de svensktalande barnen mycket betydelsefulla och 

menar att de är den största bidragande orsaken till att de tvåspråkiga barnen 

utvecklas framåt i sitt språk.  

 

De bidrar med sig själva. De bidrar med att de bara är. Svårare än så är det inte. De 

är toppen för dessa barn (Emma) 

 

Den här pedagogen menar att de svensktalande barnen bidrar med sig själva och på 

så vis hjälper barn med annat modersmål än svenska att komma framåt i det svenska 

språket. 
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En annan pedagog menar även att de svensktalande barnen blir en drivkraft för de 

andra barnen då de vill kunna som dem.  

 

De svenska barnen bidrar mest. Lusten av att vilja vara tillsammans blir en 

drivkraft. Om de vill spela boll eller vad det nu än rör sig om så lär de sig med hjälp 

av kompisarna (Gita) 

 

Den här pedagogen menar att när barn med annat modersmål än svenska vill göra 

något som de svensktalande barnen gör så blir dessa som en drivkraft för dem. De 

vill också och lär sig just därför med hjälp av dem.  

 

Leken 

I leken kan barnen lära av varandra menar ett par av pedagogerna. En av 

pedagogerna uttrycker sig enligt följande. 

 

I leken, de visar de andra barnen under leken och lär av varandra. I början avvaktar 

de, studerar och följer sen (Carro) 

 

Pedagogen ovan menar att barnen först observerar varandra i leken för att sedan ta 

efter. Genom leken sker lärandet tillsammans med andra barn. 

 

5.3 Modersmålets betydelse 

 

Nedan redovisas pedagogernas syn på modersmålets betydelse för utvecklingen av 

ett andraspråk.   

 

Samtliga av pedagogerna finner detta mycket viktigt. De nämner två olika 

anledningar till att det är så viktigt att barn talar sitt modersmål. Här nedan urskiljs 

de båda kategorierna. 

 

Modersmålet är viktigt för tvåspråkighetens skull 

Samtliga av pedagogerna menar att modersmålet är ytterst viktigt för att utveckla det 

svenska språket. En av dem svarade så här. 

 

Det är viktigt med ett helt modersmål annars blir inget av språken hela (Hanna) 

 

Pedagogen menar att det är viktigt att man talar sitt modersmål bra för annars finns 

risken att inte heller det andra språket talas på ett korrekt sätt.  

 

Några är medvetna om vad forskningen säger om detta och en del har egna 

erfarenheter kring det hela då de själva har ett annat modersmål. Två av pedagogerna 

svarade så här. 

 

All forskning visar ju på att det är så otroligt viktigt. Det hör man ju hela tiden 

(Hanna) 

 

Den här pedagogen är medveten om att forskning tyder på att modersmålet är av stor 

vikt för ett andraspråks utveckling. 
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Superviktigt, jag har ju själv ett annat modersmål så jag har lite erfarenheter av just 

detta (Gita) 

 

Den här pedagogen har egna erfarenheter av att tala ett annat modersmål och lära sig 

ett andraspråk. Hennes erfarenheter av detta säger att modersmålet är ytterst viktigt 

för tvåspråkighetens skull. 

 

Modersmålet är viktigt för familjens skull 

Några av pedagogerna menar att de tycker att modersmålet är ytterst viktigt för att 

hålla samman de tvåspråkiga barnens familjer. Om barnen inte regelbundet talar sitt 

språk så tappar de mer och mer av det, och istället talar de främst svenska hemma, 

vilket kan innebära att de allt mindre gör sig förstådda hos sina föräldrar och övriga 

släktingar som i sin tur kanske inte talar det svenska språket. Så här berättade en av 

pedagogerna. 

 

Vi säger till föräldrarna att de ska tala sitt språk hemma. Dels för 

språkutvecklingens skull, dels för att inte skapa en klyfta mellan barnen och deras 

föräldrar (Emma) 

 

Pedagogen ovan menar att de brukar uppmuntra föräldrarna då de kommer till 

förskolan att tala sitt modersmål hemma. Dels för att andraspråket ska utvecklas men 

också till stor del för familjens skull, att föräldrar och barn ska kunna fortsätta att 

kommunicera med varandra. 

 

5.4 Verksamhetens utformning och medel 

 

Under denna rubrik redovisas pedagogernas tankar kring huruvida verksamheten 

främjar det svenska språket hos barn med annat modersmål än svenska. 

 

Nedan visas pedagogernas tankar kring miljön i verksamheten samt deras 

beskrivning av huruvida de anpassar verksamheten för de tvåspråkiga barnen. Här 

ges även en bild av vad pedagogerna anser vara de särskilda tillfällena under dagen 

för de tvåspråkiga barnen att utveckla det svenska språket på, samt vad de använder 

sig av för metoder och material för att barnen ska utvecklas framåt i sitt språk. 

5.4.1 Miljön på förskolan 
 

Samtliga pedagoger menar att det inte krävs någon annorlunda miljö på förskolan för 

att utveckla det svenska språket hos barn med annat modersmål. De menar att de inte 

behöver göra en särskild lek- och lärmiljö utan att de anpassar efter hela barngruppen 

då de planerar. Så här berättade en av pedagogerna. 

 

Vi gör om för att det ska passa barngruppen. Man ser till hela gruppen. Annars tror 

jag inte på en särskild miljö. Förskolemiljön är en bra miljö i sig (Mia) 

 

Pedagogen ovan anser att förskolemiljön är en bra miljö i sig och att då man planerar 

och gör om så anpassas miljön efter hela barngruppen. 
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Något motsägelsefullt är det dock när en av pedagogerna menar att hon tror att de 

skulle ha utformat miljön något annorlunda om barngruppen enbart hade bestått av 

barn med annat modersmål än svenska. Så här uttryckte hon sig. 

 

Om man bara hade dessa barn så hade man säkert inrett på ett annat sätt. Färre 

saker och ännu mer lappar och bilder (Emma) 

Den här pedagogen menade att om barngruppen enbart hade bestått av barn med 

annat modersmål så hade hon valt att anpassa miljön på ett annat sätt. Dels med färre 

saker men också med fler lappar och bilder. 

 

En pedagog beskriver att det skulle vara roligt att besöka andra förskolor för att se 

hur de jobbar.  

 

Skulle va himla kul att åka och besöka andra förskolor, då kunde man kanske få 

några nya tips och idéer (Gita) 

 

Den här pedagogen menar att det skulle vara intressant att få besöka andra förskolor 

för att inspireras till att eventuellt utveckla sin verksamhet och förskolemiljö. 

 

5.4.2 Tillfällen för språkträning i verksamheten 
 

Pedagogerna nämner nedan olika tillfällen som de menar gynnar barn med annat 

modersmål än svenska att utveckla det svenska språket på.  

 

Vardagssituationer 

En pedagog menar att barnen genom vardagssituationer lär mycket. Under dagen på 

förskolan kan pedagogerna benämna saker och visa med hjälp av rörelser. En 

pedagog svarade så här.  

 

Man benämner ju saker hela tiden och visar och förklarar. Tar dem i handen och 

visar. Så i vardagssituationer lär de sig ju hela tiden (Gita) 

 

Pedagogen ovan menar att barnen i de vardagliga situationerna ges tillfälle för 

språkträning näst intill hela tiden. Då pedagogerna tillexempel benämner, visar och 

förklarar under dagen på förskolan. 

Rutiner under dagen 

Ett par av pedagogerna menar att barnen med hjälp av de dagliga rutinerna som finns 

på förskolan kommer framåt i sitt språk. Även om barnen knappt talar någon svenska 

alls så lär de sig snabbt vad som komma skall under dagen och kan lära genom detta. 

De vet att dagen i stort sätt ser lika dan ut och känner till de olika aktiviteterna och 

att bestämda grupper har särskilda pedagoger. Detta hjälper barnen att så småningom 

komma in i och lära sig det svenska språket. Så här uttryckte sig en av pedagogerna 

om rutinerna på förskolan. 

 

Struktur, rutiner, att dagen ser lika dan ut. Mötet, lunchen, grupperna. Att det är 

samma vuxna. Barnen vet vart de ska gå (Mia) 
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Pedagogen ovan menar att då dagen är strukturerad så hjälper detta barnen att ha koll 

på vilken grupp de tillhör och vart de ska ta vägen under vissa tidpunkter. I och med 

detta tar de lärdom av en mängd olika saker under dagen. 

 

Lugna stunden 

Under lugna stunden delas barnen in i smågrupper. Detta sker dagligen efter lunchtid 

och då får barnen tillfälle att synas och komma till tals på ett annat sätt än i den stora 

gruppen. Under lugna stunden kan pedagogen tillexempel välja att läsa och samtala 

om en bok eller att ta en språkpåse och jobba med. En pedagog sa enligt följande om 

talutrymme. 

 

Vid lugna stunden är det ju mindre grupper som vi jobbar med. Barnen får mer 

talutrymme, det jobbar vi mycket för att de ska få (Emma) 

 

Just talutrymmet menar pedagogen ovan är mycket viktig för att barnen ska 

utvecklas framåt i sitt språk. 

 

Under lugna stunden ges även ett tillfälle att använda sig lite extra av materialet 

språkpåsar som pedagogerna försöker jobba mycket med. En av pedagogerna 

berättar. 

 

När vi är i de mindre grupperna ger vi dem lite mer tid för att prata och visa och 

förklara med språkpåsarna (Carro) 

 

Då de är färre barn under lugna stunden kan pedagogerna ta sig tid till att använda 

språkpåsarna mer och förklara med hjälp av dessa menar pedagogen ovan.   

 

Ibland väljer pedagogerna att läsa en bok och samtala om den under lugna stunden 

för att träna språket. En pedagog berättar. 

 

Lugna stunden har vi. Då kan man ta en bok och jobba med, läsa den och samtala 

om den. Då tränar du ju språket (Hanna) 

 

För att träna språket kan det vara bra att läsa och samtala om olika böcker. Detta 

menar pedagogen ovan att de brukar göra med barnen under lugna stunden.  

 

 

Måltider 

Vid detta tillfälle menar ett par av pedagogerna att det är ypperligt att utveckla sitt 

språk på. De menar att barnen bara genom att duka övar sig i språket. Man benämner 

kniv och gaffel med mera och man får även träna sig på att räkna då man dukar fram 

till var och än av barnen som ska äta. När man sedan intar måltiderna så benämner 

man det som serveras för dagen. Därmed blir det mycket glosträning för barnen 

vilket är en förutsättning för att de ska lära sig det nya språket. Nedan berättar en av 

pedagogerna enligt följande. 

 

Vid de olika måltiderna känner nog jag att barnen tränar sig mycket. Vi vuxna dukar 

ju alltid tillsammans med ett eller två barn och då passar man ju på att benämna och 

träna lite extra. Men det gör vi ju med alla barn, sen kanske man tänker lite extra på 
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var de befinner sig just nu. En del behöver ju mer från grunden om man säger så 

(Emma) 

 

Under måltiderna ges stora möjligheter att träna språket menar pedagogen ovan, men 

också då de dukar tillsammans med barnen. Det är då man kan passa på att benämna 

så att barnen kan lära sig. Vissa barn kanske har större behov än andra och behöver 

träna lite extra, detta är något som kan anpassas.  

 

Leken 

Några av pedagogerna menar att ett bra tillfälle för barn med annat modersmål än 

svenska att utveckla det svenska språket på är i leken. En pedagog uttrycker sig så 

här om att själv delta i leken. 

 

När man är med i leken själv så benämner man ju sakerna och vad man gör, 

tillexempel (Hanna) 

 

Pedagogen ovan menar att då hon deltar i leken kan hon passa på att benämna olika 

saker. 

 

En annan menar också att barnen tränas tillsammans med sina kompisar och 

utvecklas genom det. 

 

I leken så utvecklas de ju tillsammans med de andra barnen. De lär av varandra och 

det är så underbart att se (Mia) 

 

Pedagogen ovan tycker att det är en fröjd att se barnen tillsammans i leken. Hur de 

utvecklas och lär av varandra. 

 

5.4.3 Metoder och material för språkträning 
 

I intervjuerna berättar pedagogerna om de olika metoder och material som de 

använder sig av för att gynna det svenska språket hos barn med annat modersmål. 

Här nedan ges en beskrivning av dessa olika. 

 

Språkpåsar 

Dessa små handsydda påsar innehåller olika teman, så som kläder, frukter och 

toalettartiklar bara för att nämna ett fåtal. Vissa påsar innehåller även sagor och 

ramsor med tillhörande föremål berättar en av pedagogerna.  

 

Pedagogerna menar att det blir så konkret för barnen då de får föremålen till det 

talade orden att de därmed lättare förstår och kan lära sig. Så här berättar en av 

pedagogerna om språkpåsarna. 

 

Vi visar ju och förklarar med hjälp av påsarna, det blir så konkret. Jag har sällan 

varit med om barn som inte intresserar sig för påsarna. Det är lika spännande varje 

gång (Mia) 

 

Pedagogen ovan menar att intresset är stort för de olika språkpåsarna och att det blir 

mycket konkret för barnen då de visar och förklarar med dessa. 
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Pedagogerna menar att de medvetet arbetar med detta särskilda material och att de 

egentligen jobbar för invandrarbarnen med detta men att de svenska barnen får det 

med sig.  

 

Vi har anpassat under årens lopp, de svenska barnen tycker också att det är roligt 

med språkpåsarna (Gita) 

 

Beroende på hur barngruppen sett ut under åren har pedagogerna på förskolan 

anpassat sitt material. Det är inte bara barn med annat modersmål än svenska som 

uppskattar språkpåsarna. Detta gäller för samtliga menar pedagogen ovan.  

 

 

Flanosagor 

När man använder sig av flanosagor berättar man en saga med hjälp av en slags 

filttavla. Där sätter man upp målade pappfigurer efterhand då man berättar sagan. På 

detta vis så blir det mer konkret för barnen än om man bara hade berättat en saga på 

det vanliga viset menar en av pedagogerna. Nedan berättar en av pedagogerna. 

 

Med flano blir det mer konkret, istället för att berätta en saga på vanligt vis. Det är 

roligt att variera tycker jag (Carro) 

 

Då man berättar sagan med hjälp av pappfigurer blir hela innehållet mer konkret för 

barnen menar pedagogen ovan. 

 

Barnen blir intresserade och vill vara delaktiga menar en annan pedagog. 

 

Barnen visar intresse genom att sitta stilla och lyssna, efter vill de ofta själva försöka 

och testa materialet (Emma) 

 

Barnen är intresserade och testar gärna själva att berätta sagan med hjälp av flano 

materialet menar den här pedagogen.  

 

Aktivitetskort 

Aktivitetskorten använder de sig av vid mötet. Då sätts det upp bilder på de 

aktiviteter som barnen kan välja att göra. Vid legot och på ett flertal andra ställen 

finner man tillhörande bild uppsatt. Här blir det åter igen konkret för barnen då de ser 

korten och hör ordet menar flertalet av pedagogerna. Så här berättar en av 

pedagogerna om aktivitetskorten. 

 

Att hela tiden göra det så konkret som möjligt för barnen, det jobbar vi med hela 

tiden. Med hjälp av bilderna ser barnen på en gång och kan sätta samman bilden 

med ordet (Hanna) 

 

Med hjälp av aktivitetskorten menar pedagogen ovan att de gör det konkret för 

barnen så att de får en bild till det talade och skrivna ordet. 

 

Rim, ramsor och sånger 

När pedagoger och barn sjunger tillsammans på samlingen eller har rim och ramsor 

så blir det lustfyllt för barnen menar en av pedagogerna. Så här sa hon. 
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Att sjunga och köra rim och ramsor tycker nästan alla barn om. De får orden 

samtidigt som de har roligt (Gita) 

 

Pedagogen ovan menar att de flesta barn uppskattar då de använder sig av rim och 

ramsor samt sjunger på förskolan. Det blir ett lustfyllt lärande för barnen.  

 

 

Sångförklädet 

Under mötet får ett av barnen ta på sig ett litet förkläde som har flera fickor på 

magen. I dessa fickor finns olika föremål som associerar till varsin sång eller ramsa. 

Barnet med förklädet går runt i ringen till sina kompisar och låter dem ta fram något 

ur en ficka. Därefter sjunger man eller läser ramsan tillsammans. På detta vis får 

sångerna en innebörd och barnen ges möjlighet att förstå vad det är man tillexempel 

sjunger om förklarar en av pedagogerna.  

 

Sångförklädet. Då får ju något barn känna i en ficka där och sen sjunger man om det 

som kom fram. Då ser ju barnen vad det är vi sjunger om. Då förstår de bättre 

(Hanna) 

 

Då man på samlingen använder sig av sångförklädet och ett barn tar fram något 

föremål ur fickan så kan barnen lätt få en bild av vad det är sången handlar om. 

Vilket ökar barnens chanser att lära sig förstå handlingen av sången menar 

pedagogen ovan. 

 

Talutrymme 

En av pedagogerna menar att talutrymme borde bli en egen metod som de använder 

sig av.  

 

Jag tycker att talutrymme borde bli en egen metod. Man engagerar sig mycket och 

messar men man kanske ska vara lite mer tyst och ge talutrymme istället (Mia) 

 

Genom ökat talutrymme kan barnen komma till tals och få tillfälle att träna sig menar 

pedagogen ovan. Istället för att man som pedagog gärna själv talar och engagerar sig.  
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6 DISKUSSION 

 

I följande kapitel kommer resultatet i undersökningen att ställas mot bakgrunden. 

Diskussionen presenteras nedan i form av samma rubriker som i resultatdelen, detta 

för att skapa en röd tråd och göra innehållet lättförståligt för läsaren.  

 

Jag vill poängtera att det är pedagogernas tankar och funderingar kring huruvida de 

tvåspråkiga barnen ges möjlighet att utveckla det svenska språket som 

undersökningen baseras på. Jag kan därmed inte fastställa att så är fallet. Dessutom 

får man ha i åtanke att undersökningen endast är gjord på en förskola med enbart fem 

intervjuade pedagoger. Samt att undersökningen bygger på mina tolkningar. 

 

6.1       Pedagogens roll 

 

Det som framkom av mina intervjuer var att pedagogerna, var och en av dem enbart 

hade sin förskollärarutbildning i ryggen med bara några få föreläsningar om att möta 

flyktingfamiljer samt föreläsningar om material som grundar sig på tvåspråkiga barn. 

Detta är något som jag finner mycket förvånande med tanke på att så pass många 

barn på förskolan idag faktiskt talar fler än ett språk och att det enligt Lpfö 98 klart 

och tydligt framgår att förskolan ska sträva efter att varje barn med annat modersmål 

än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl 

på svenska som på sitt modersmål. Med någon form av utbildning skulle 

pedagogerna möjligtvis finna ännu mer inspiration och hjälp till att utveckla de 

tvåspråkiga barnens språk. Arnberg (1996) menar just detta, att svenska pedagoger 

skulle behöva någon form av utbildning i svenska som andraspråk. Man kan undra 

om det i framtiden kommer att finnas krav på detta? 

 

Några av de intervjuade pedagogerna finner samtalet som mycket betydelsefullt. De 

menar vidare att barnen lär genom att bara delta i samtalet. Barnen försöker här 

förstå samt göra sig förstådda. Likaså Hatch (1978) betonar samtalets roll för 

andraspråksinlärningen. Enligt resultatet så svarade flertalet av pedagogerna att de 

dagligen upprepar och benämner saker för att hjälpa barnen framåt i sitt språk. Dels i 

de vardagliga situationerna men också i det pågående samtalet. Detta menar Ladberg 

(1996)  är av stor vikt för att språket ska stimuleras och utvecklas.  

 

I de vardagliga situationerna menar flertalet av pedagogerna att de bland annat 

stödjer barnen genom att finnas där och fylla i med ord som barnen tappar. Detta 

menar de själva är något som de är mycket bra på att göra. Det jag funderar på är om 

de verkligen hinner med det i den mån de borde för att kunna stödja dessa barn då 

barngruppen är stor och personalen ofta underbemannad. Här menar även Ladberg 

(1996) att de vardagliga situationerna är det ultimata tillfället att stödja barnens 

utveckling av språket på. Då barnen tappar ett ord så kan pedagogerna direkt vara på 

plats för att fylla i och hjälpa det på rätt väg menar hon vidare. Baker (1996) menar i 

sin tur att då barnen tillbringar mycket tid på förskolan tillsammans med pedagoger 

som talar språket bra så stimuleras och gynnas tvåspråkigheten. 

 

Pedagogerna svarade också under intervjuerna att kroppskontakt och närhet är 

oerhört viktigt för att barnen ska känna trygghet och därmed få lättare att ta till sig 
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det nya språket. En fråga som jag ställer mig angående detta är hur de gör i de fall 

där barnen inte vill ha närhet och kroppskontakt. Alla barn är trots allt inte stöpta i 

samma form och en del barn blir obekväma av allt för närgående kontakt. Ladberg 

(1996) stärker det som pedagogerna menar genom att skriva att man som pedagog 

ska försöka närma sig barnen och få kroppskontakt samt ögonkontakt med dem. 

Detta gör så att barnen känner en trygghet vilket är ytterst viktigt i alla lärsituationer. 

Ladberg (2000) skriver vidare att barn i första hand lär sig tillsammans med de 

personer som de bland annat känner närhet och trygghet till.  

 

Utifrån intervjuerna så beskrev en av pedagogerna att hon gärna använder sig av 

leken för att komma nära ett barn som ännu inte talar det svenska språket. Hon menar 

att i leken kan barnet ta efter det man visar och så småningom lära sig.  Ladberg 

(1996) stärker detta genom att skriva att det är ett bra sätt att ta till leken för att 

stimulera barnens språk.  

 

 

6.2         De svensktalandebarnens betydelse 

 

Samtliga av pedagogerna finner de svensktalande barnen mycket betydelsefulla och 

menar att de är den största bidragande orsaken till att barn med annat modersmål 

utvecklas framåt i sitt språk. Hur blir det då tänker jag, på en förskola där det bara 

befinner sig barn med annat modersmål än svenska. Hur ser deras möjligheter ut att 

utveckla det svenska språket? Ladberg (2000) menar dock att om behovet finns att 

lära sig det nya språket så lär sig också barnet. I intervjuerna svarade en pedagog att 

lusten av att vilja vara tillsammans blir en drivkraft för dessa barn att lära sig. 

Ladberg (2000) i likhet med Arnberg (1996) hävdar samma sak. Att det är 

kompisarna som sporrar dessa barn till att vilja lära sig det nya språket. Baker (1996) 

menar även han att det är i samspel med andra som barnen lär sig bäst. Även Bjar & 

Liberg (2003) hävdar att barn tillsammans med sin omgivning utvecklar sitt språk. 

 

6.3         Modersmålets betydelse 

 

Det framgår av intervjuerna att samtliga av pedagogerna finner modersmålet ytterst 

viktigt för att utveckla det svenska språket. I likhet med detta skriver Nygren-Junkin 

(2006) att ett väl utvecklat språk ligger till grund för att andraspråket ska utvecklas. 

Hon menar vidare att språkforskare runt om i värden är överrens om detta, vilket 

också en utav pedagogerna hävdar.  

 

Pedagogerna beskrev även en annan anledning till varför de finner modersmålet av 

så stor vikt. De menar i likhet med Arnberg (2004) att föräldrarna spelar en stor roll 

för att barnen ska kunna bevara sitt modersmål. De behöver inspirera och motivera 

sina barn till att tala modersmålet. Pedagogerna klarar inte själva av den uppgiften på 

förskolan menar Arnberg (2000) Ett par av pedagogerna hävdar att de uppmuntrar 

föräldrarna till att tala sitt modersmål hemma. Dels för språkutvecklingens skull men 

också för att inte skapa en klyfta mellan barnen och deras föräldrar. Baker (1996) 

skriver att en av de många fördelarna då barnen talar sitt modersmål är att de kan 

hålla kontakten med sina släktingar.  
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6.4        Verksamhetens utformning och medel 

 

I resultatet framkom det att pedagogerna på förskolan medvetet planerar för att 

barngruppen ska komma framåt i sin språkutveckling. Dels genom upplägget av 

dagen men också genom att välja att använda de olika material och metoder som 

gynnar språket. Svensson (2009) menar att det är ytterst betydelsefullt då vuxna med 

erfarenhet medvetet skapar en stimulerande lärmiljö för att öka barnens språkliga 

medvetenhet. Detta menar hon kan leda till effektiva steg framåt för barnen i sin 

språkliga utveckling.  

 

Dagligen förekommer aktiviteten lugna stunden på förskolan och det är då enligt 

pedagogerna som de får möjligheten att ge barnen lite mer tid och talutrymme. Det är 

då de lättare kan se mer till varje barn än då de tillsammans befinner sig i den stora 

gruppen. De berättar att de under lugna stunden ibland läser och diskuterar en bok 

och Knutsdotter Olofsson (2003) menar att små barn kräver att man talar med dem, 

lyssnar samt läser för dem för att de skall utveckla ett språk.  

 

Pedagogerna menar också att de i vardagen tar till vara på situationer så som till 

exempel måltiderna att skapa lärtillfällen för barnen. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) betonar vikten av just detta. De menar att det är pedagogernas 

uppgift att skapa dessa lärtillfällen för barnen samt att se till varje barns egen 

förmåga. Hyltenstam (1996) skriver att det viktigaste för att språkinlärning ska ske är 

att barnen befinner sig i situationer där språket används. Detta för att barnen lättare 

ska kunna koppla samman språket med situationerna. Och det är detta som jag tolkar 

att pedagogerna syftar på då de talar om vikten av fasta rutiner. Att dagen bland 

annat innehåller måltider, möten och lugna stunden. 

 

Genom intervjuerna fick jag ta del av de olika material och metoder som man 

använder sig av på förskolan. Som jag ser det kan barnen med hjälp av dessa 

språkpåsar få en bild eller ett föremål till det talade ordet. Likaså genom de övriga 

metoderna så som flanosagorna, aktivitetskorten samt sångförklädet ges barnen en 

bild eller ett föremål till det talade ordet. Ladberg (1996) menar just detta, att när 

man läser sagor och berättar för barnen så bör man göra det så konkret som möjligt 

för dem. Ladberg (2000) talar dessutom om hur viktigt det är att barnen har en 

relation till ordet för att de lättare ska ta till sig det. Vad jag förstår får barnen genom 

språkpåsarna så pass konkret kunskap via rim och ramsor, samt sagor med mera att 

de inte tappar sitt intresse för det som lärs ut. Ladberg (2000) menar att om inte 

lusten finns där så sker heller ingen inlärning.   

 

Några av pedagogerna angav leken som ett av de tillfällen då barnen ges möjlighet 

att utveckla det svenska språket på. Detta är något som Knutsdotter Olofsson (2003) 

stärker då hon beskriver att barnen i leken ges chansen att bearbeta känslor och 

upplevelser. De kan därmed utveckla sitt språk då de sätter ord på dessa.  

 

Det citat som jag valt att ha som rubrik på mitt arbete kommer från en av 

pedagogerna som menar just det som citatet säger, att ”förskolemiljön är en bra miljö 

i sig”. Enligt Arnberg (2004) så är förskoleåldern den bästa perioden i ett barns liv 

för att bli tvåspråkiga. Vidare menar Arnberg (1996) att det bästa är att 

förskolegruppen omfattar både svensktalande barn samt barn med annat modersmål. 

Men även svensktalande pedagoger samt pedagoger med annat modersmål. Bakers 
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(1996) däremot menar att om barn tillbringar mycket tid på förskolan tillsammans 

med pedagoger som kan språket så stärker detta språkinlärningen och gynnar 

tvåspråkigheten. 

6.5        Förslag till vidare forskning 

 

Något som jag kom att fundera över och blev nyfiken på under tiden som arbetet 

fortskred var hur de tvåspråkiga barnen ser på sina egna möjligheter till att utveckla 

det svenska språket i förskolan. När tycker de själva att de får tillfälle att utveckla sitt 

språk i verksamheten. Vid eventuellt vidare forskning kring detta skulle man kunna 

använda sig av intervjuer samt observationer för att få det resultat man söker. 

 

Man skulle också kunna se hur pedagogerna verkligen arbetar och går tillväga för att 

stödja barn med annat modersmål än svenska, istället för att fokusera på deras syn 

kring detta. Och då genom att observera dem. 

 

Om man vill skulle man även kunna bredda undersökningen genom att se över fler 

förskolor och eventuellt jämföra dessa med varandra. 
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BILAGA 1 
 

Frågor till pedagogerna på förskolan 

 

1. Vad har du för utbildning, erfarenhet och kunskap för att kunna stödja barn 

med annat modersmål än svenska i deras språkutveckling?  

 

2. Hur går du till väga i de vardagliga situationerna för att främja det svenska 

språket hos barnen med annat modersmål? 

 

3. Hur kommunicerar du med barnen som har ett annat modersmål och som inte 

talar någon svenska alls? 

 

4. Hur tycker du att de svensktalande barnen bidrar till att utveckla det svenska 

språket hos barnen med annat modersmål? 

 

5. Hur ser du på modersmålets betydelse för utvecklingen av ett andra språk? 

 

6. Beskriv dina tankar kring en språkstimulerande miljö för barnen med annat 

modersmål än svenska. Krävs det en annorlunda miljö för dessa barn för att 

det svenska språket ska utvecklas på bästa sätt? 

 

7. På vilket sätt anpassar ni verksamheten så att det svenska språket hos dessa 

barn gynnas på bästa sätt? 

 

8. Vilka särskilda tillfällen ges till barnen med annat modersmål än svenska att 

utveckla det svenska språket under dagen? 

 

9. Finns det särskilda metoder/ material som ni använder er av för att utveckla 

det svenska språket hos barnen med annat modersmål? Vilka? Vad är syftet 

med de olika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


