
LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 HP

Pedagogers erfarenheter och metoder kring andraspråksinlärning
- i förskolan

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi Amra Alagic
    och idrottsvetenskap Rebecca Jernberg

Handledare: Nina Modell
Kurs: GO 2963 
År och termin: 2011- HT



Sammanfattning 

Amra Alagic & Rebecca Jernberg

Titel:

Pedagogers erfarenheter och metoder kring andraspråksinlärning - i förskolan.

Engelsk titel:

Pedagogues experiences and methods on second language learning - in preschool.

Antal Sidor: 33

Undersökningens syfte har varit att ta reda på pedagogers erfarenheter och vilka metoder de har 
använt sig av kring barns andraspråksinlärning i förskolan. Metoden som använts för att undersöka 
problemformuleringarna är intervjumetoden. Sex verksamma pedagoger som arbetar på fyra olika 
förskolor intervjuades. I analysen skrivs det om hur det empiriska materialet förhåller sig till det 
teoretiska ramverket  och tidigare forskning i  förhållande till  andraspråksinlärningen i  förskolan. 
Studien  resulterade  i  att  alla  våra  intervjuade  pedagoger  tyckte  att  arbetet  med  svenska  som 
andraspråk är viktigt. Deras erfarenheter kring barns andraspråksinlärning är positiva men olika. 
Som pedagog måste man individualisera arbetssätten eller metoderna. Alla barn är olika och lär sig 
olika, och det går inte att använda ett arbetssätt eller en metod till alla barn. Att tänka på hur man 
pratar med barnen för att de ska förstå på bästa sätt är av vikt samt att man bär med sig en förståelse 
för vad de kan ha varit med om innan de började på förskolan. 
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1 Inledning 
Vi  är  intresserade  av  att  undersöka  pedagogers  erfarenheter  och  metoder  kring 
andraspråksinlärningen  i  förskolan.  Grunden  till  det  är  att  vi  under  vår  verksamhetsförlagda 
utbildning  har  sett  att  behovet  har  ökat  när  det  gäller  pedagogers  kunskaper  om svenska  som 
andraspråk. Vi har även uppmärksammat att barngrupperna har blivit mer mångkulturella och att 
pedagogerna har haft  olika erfarenheter kring inlärningen av svenska som andraspråk. Eftersom 
kunskaperna och erfarenheterna är varierande, så finner vi det relevant att göra en undersökning. 
Andraspråksinlärningen ser olika ut hos varje individ. Alla har en språklig bas och tillägnar sig en 
utbyggnad i  skolan,  genom basen underlättas  inlärningen av ett  andraspråk  (Hyltenstam 2007). 
Enligt oss har språket en avgörande betydelse och underlättar kommunikationen mellan exempelvis 
folkslag och länder. Alla språk i världen kan delas upp i minoritets- och majoritetsspråk. Hyltenstam 
& Stroud (1991) beskriver skillnaden, folk som talar ett minoritetsspråk klarar sig inte länge utanför 
det område där det talas. Folk med ett majoritetsspråk har lättare för att klara sig i samhället med 
sitt språk. 
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2 Syfte och problemformulering
Syftet  är  att  ta  reda  på  vad  pedagoger  har  för  erfarenheter  kring  arbetet  med  barns 
andraspråksinlärning  i  förskolan.  Med  erfarenheter  menas  pedagogers  upplevelser  kring 
andraspråksinlärningen i  förskolan. I undersökningen vill vi även ta reda på vilka metoder som 
pedagogerna arbetar efter i samband med andraspråksinlärningen. Våra problemformuleringar ser ut 
på följande sätt:

• Vad är pedagogers erfarenheter kring andraspråksinlärning?

• Hur ser pedagogernas metoder ut kring andraspråksinlärning?
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3 Bakgrund
I bakgrunden definieras begrepp som är relevanta för den teoretiska delen av arbetet. Här beskrivs 
även talets  uppkomst  och utvecklingen av svenska  som andraspråk  ur  ett  historiskt  perspektiv. 
Svenska som andraspråk presenteras även i relation till olika aspekter så som kommunikationens 
och modersmålets betydelse. 

3.1 Begreppsdefinitioner
Tvåspråkighet: Nationalencyklopedin  skriver  att  det  inte  finns  någon  direkt  definition  av 
begreppet tvåspråkighet. Förklaringen av begreppet tvåspråkighet är, personer som behärskar två 
språk lika bra som personer som behärskar ett språk. En vidare förklaring innebär en person som 
kan uttrycka sig och förstå ytterligare ett språk förutom modersmålet. Denna förklaring relateras 
ofta till sammanhang som inte är vetenskapliga. Medan man i vetenskapliga sammanhang fokuserar 
mer på individers behärskning och inlärning av språket. 

Successiv  tvåspråkighet:  Hyltenstam  (2007)  har  samma  definition  av  begreppet  successiv 
tvåspråkighet  som Nationalencyklopedin.  Båda  skriver  att  begreppet  handlar  om personer  som 
etablerat  sitt  förstaspråk/modersmål,  för  att  sedan  lära  in  ett  andraspråk.  Etableringen  av 
förstaspråket sker vid språkinlärningen, vilket betyder att det är det språket man lär sig när man lär 
sig tala.

Simultan tvåspråkighet: Arneberg (2004) definierar begreppet simultan tvåspråkighet i koppling 
till ett barns första möte med språket. Författaren menar att ett barn som lär sig två språk samtidigt 
från början utvecklar simultan tvåspråkighet. Det vill säga om ett barn till exempel har föräldrar 
som talar två olika språk. Nationalencyklopedin har samma definition, där två språk lärs in parallellt 
från födseln.

Bas  och  utbyggnad: Bas  och  utbyggnad  är  två  begrepp  som hjälper  oss  att  förstå  hur  barns 
språkutveckling kan ske i förhållande till barnets första och andraspråk. Basen är grundstrukturen 
och  reglerna  för  språkets  användning  som  barnet  tillägnar  sig  innan  det  kommer  till  skolan. 
Ordförrådets storlek varierar beroende på hur väl utvecklad basen hos ett barn är. Basen grundar sig 
alltså på förstaspråket/modersmålet. Utbyggnaden sker då barnet kommer till skolan, där skrivandet 
och läsningen lärs in och byggs ut (Hyltenstam 2007). Hyltenstam (2004) har gjort en tabell över 
olika områden som berör språkinlärningen så som ordförråd, ljudsystem och grammatik. När barnen 
kommer till skolan sker en utbyggnad inom dessa områden då eleverna till exempel kan använda 
rätt ord i rätt sammanhang eller anpassa talet till en viss situation.

Modersmål: Modersmål är det begrepp som används sedan 1998 till att beteckna ett annat språk än 
svenskan som talas  i  elevens  hemmiljö.  Barnet  lär  sig  detta  språk först.  Barn kan lära  sig  två 
modersmål samtidigt i tvåspråkiga familjer. Barn lär sig att använda modersmålet som redskap till 
att använda symboliska begrepp och till att koda sin omvärld (Nationalencyklopedin).  

Första- och andraspråk: Förstaspråket är barnets modersmål. Andraspråket lärs in efter det att 

3



barnet tillägnat sig delar av eller hela sitt förstaspråk och där andraspråket nyttjas i en miljö med 
naturlig kommunikation. Till skillnad från ett främmande språk som man lär sig i skolan och inte i  
en miljö där man talar det naturligt och kontinuerligt, skall ett andraspråk precis som förstaspråket 
kunna täcka alla kommunikationsbehov som talaren har. 

Metaspråk: Metaspråk betyder att beskriva ett språk, till exempel ”röd är ett adjektiv” ordet röd är 
ett så kallat objektsspråk, det som beskrivs. Resten av meningen är metaspråk, nämligen det som 
beskriver adjektivet.  Hansson (2009) beskriver metaspråk som ett  språk om språket  och för  att 
kunna prata om det så måste man känna till språket och dess uppbyggnad. Det krävs medvetenhet 
och kunskap om reglerna i språket. 

PTSD: PTSD betyder  posttraumatic  stress  disorder  som är  en  psykisk  störning.  Personer  som 
drabbas av denna störning har upplevt något traumatiskt utöver vanliga mänskliga erfarenheter. Det 
är en krissituation som personen bearbetar. De som inte lyckas bearbeta situationen eller händelsen 
på ett naturligt sätt kan i kombination med exempelvis sociala faktorer leda till en psykisk störning. 
Händelser som kan bidra till att en person regerar starkt är krigsskador, koncentrationsläger, död, 
våldtäkt och tortyr. Om reaktionerna är intensiv skräck, hjälplöshet och rädsla så lider personen av 
PTSD störning. Det finns tre symptomer för den psykiska störningen. Den första är återupplevande, 
då personen konstant får minnesbilder av den traumatiska händelsen. Den andra är undvikande som 
innebär att stänga ut alla känslor och tankar men även undvika aktiviteter som kan kopplas till 
händelsen.  Den tredje  är  psykisk  överspändhet  som gör  att  personen har  en  spänd vaksamhet, 
svårigheter att sova och koncentrera sig.

Assimilation  och Ackommodation:  Piaget (2008) skriver att assimilation och ackomondation är 
två kompletterande processer. Assimilation innebär en utveckling som sker hos en person då den tar 
in ny kunskap för att  anpassa den med befintliga strukturer  som redan finns.  Ackommondation 
innebär att  en persons nuvarande kunskap inte är tillräcklig i  förhållande till  den situation som 
personen ställs  inför.  Därför  anpassas den befintliga kunskapen efter  den nya situationen. Båda 
begreppen innebär en anpassning och ingår i ett schema som varje individ får vid födseln.

3.2 Talets uppkomst
Rehnqvist  & Svensson (2008) skriver ur ett historiskt perspektiv om  när och  varför människan 
började tala. Med hjälp av arkeologiska fynd har forskare fastställt att under homosapiens uppkomst 
för cirka 200 000 år sedan, så fanns det ett talspråk. Människans biologiska utveckling är enligt 
Rehnqvist & Svensson (2008) en förklaring till talspråkets framväxt. På grund av hjärnans tillväxt 
och höfternas avsmalning så fick människosläktet i jämförelse med djuren föda barn i ett outvecklat  
stadium. Konsekvensen av det blev att barnen inte hade en medfödd klängreflex så som apornas 
avkommor. Detta medförde att människomamman var tvungen att bära sitt barn och kunde därmed 
inte kommunicera genom gester längre. På så sätt utvecklades talspråket. Att överföra information 
blev genast lättare och man kunde göra andra saker samtidigt. 

3.3 Utvecklandet av svenska som andraspråk
Det var först på 1960- talet som man började uppmärksamma svårigheterna med att lära sig ett nytt 
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språk.  I  samband  med  den  stora  migrationen  till  västvärldens  industriländer  började  problem 
uppkomma om att det var svårt för de nyanlända att tillägna sig det nya språket, både bland vuxna 
och barn. Andraspråkslärarnas brister i det nya språket resulterade i att deras integrering i samhället 
begränsades och därmed även deras utveckling. Barnen blev begränsade i sitt kunskapsinhämtande i 
skolan på grund av bristande språkkunskaper och de vuxna fick jobb som stod långt under deras 
kvalifikationer.  De  hade  inte  heller  samma  möjlighet  till  att  bli  befordrade  som  de  infödda 
kollegerna. Även om andraspråksundervisningen varit en aktiv fråga sedan 1960- talet och man har 
gjort förbättringar allt efter hand så finns det än idag stora brister. Skolledare får själva bestämma 
hur undervisningen ska genomföras så länge målkriterierna uppfylls (Hyltenstam 1993). 

Frykholm  (2007)  skriver  att  förutsättningarna  för  andraspråksundervisningen  behöver  ändras. 
Pedagogerna behöver skapa en miljö där alla får komma till tals och blir sedda. För att det ska ske 
ett kreativt lärande är det viktigt att allas speciella behov, förutsättningar och intressen inberäknas 
av  pedagogerna.  Författaren  menar  att  pedagoger  behöver  vara  lyhörda,  empatiska  och  väl 
underrättade om varje barns uppväxtvillkor, utveckling och sociokulturella sammanhang. 

3.4 Svenska som andraspråk 
I denna del presenteras olika förutsättningar som en andraspråkstalare kan ha, för att lära sig ett 
andraspråk.  

3.4.1 Språkets betydelse för kommunikation
När talspråket utvecklades så medförde det stora möjligheter för kommunikation, exempelvis under 
jakt i mörker då man kunde varna varandra för faror. Det finns oändliga kombinationsmönster i det 
lexikala språket vilket bidrog till att man kunde skapa flera språk som kännetecknade olika byar och 
folkslag. Det råder delade åsikter om vad språkets väsentligaste funktion är. Författaren skriver att 
det är en funktion för överförning av information. Språket blir en informationsbärare som har en 
sändare  och mottagare.  En  annan funktion  är  att  språket  fyller  en  roll  som markör  vilket  kan 
relateras till maktsituationer (Rehnqvist 2008). Parkvall (2006) har liknande tankar kring språkets 
funktion. Han menar att människor dagligen använder sig av språket för att kommunicera och att 
det är en metod till  att göra sig förstådd men även förstå andra. Genom kommunikation skapas 
förutsättningar för utveckling och kunskap. 

Lindberg  (1993)  skriver  om  språk  och  kommunikation  som  två  sammankopplade  begrepp. 
Människans  viktigaste  drivkraft  är  kommunikationen,  eftersom  den  utmanar  och  skapar 
förutsättningar till  individers tillägnande av språket. Idag är språken välutvecklade vilket de inte 
hade varit om människans behov av att kommunicera på ett förfinat sätt inte funnits.  ”Språk och 
kommunikation  går  sedan  urminnes  tider  hand  i  hand” (Lindberg  1993:10).  Behovet  av 
kommunikation ställer språkkunskaperna på prov. Därför blir språket ett mål i sig för att kunna 
kommunicera. Ett mål som man börjar arbeta med redan i förskolan, då förskolans läroplan skriver:  
”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama,  
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod…” 
(Lpfö 2010:7).

3.4.2 Successiv och simultan tvåspråkighet
Hyltenstam (2007) skriver utifrån Skolverkets studier att skolor inte lyckas ge barn med svenska 
som andraspråk en likvärd utbildning så som svenska elever får. Ett av skälen till det är barns och 
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elevers språkliga faktorer. Individens specifika situation gör att de språkliga faktorerna har varierat 
inflytande på respektive person. Det beror på att alla har en egen inlärningshistoria och lär sig på 
olika sätt. Successiv tvåspråkighet är där barnet har etablerat sitt förstaspråk och successivt gett sig 
på det andra språket. Simulant tvåspråkighet är en metod där barnen lär sig att prata sitt första och 
andraspråk samtidigt. Olika sätt att behärska språket utvecklas beroende på hur väl förbindelsen 
med första- och andraspråket har varit. I Sverige är det vanligast att behärskningen av andraspråket 
tenderar att  bli  mer avancerat än förstaspråket. Det beror på att vissa språk används sällan och 
endast vid vissa tillfällen då de ska fylla en viss funktion. Till skillnad från förstaspråket så finns  
andraspråket i barnens omgivning, så som ungänge, förskola och media.  

3.4.3 Majoritetsspråk och minoritetsspråk
Hyltenstam & Stroud (1991) skriver om att när man talar om majoritet och minoritet så handlar det 
om ett antalsförhållande där majoriteten består av flertalet och minoriteten av fåtalet. Men det finns 
också  en  maktinnebörd  i  begreppen där  majoriteten  utövar  makt  över  minoriteten.  En språklig 
minoritet som till exempel samiskan har en begränsad funktion i samhället, till exempel så står inte 
avgångarna på Arlanda flygplats på samiska. Detta får till följd att minoriteten får svårare att ta del 
av  samhällets  funktioner  om  de  inte  lär  sig  majoritetens  språk.  De  blir  tvungna  att  lära  sig 
majoritetsspråket för att kunna ta del av samhället. Alltså ”måste” de bli tvåspråkiga.

3.4.4 Bas och utbyggnad
Barns/elevers språkutveckling håller sig till en normal avancering oberoende på vilket språk det 
gäller. Dock finns det milstolpar som barn går igenom vid olika stadier i språkutvecklingen. Barns 
första levnadsår innehåller huvuddelen för språkinlärningen, där uttal och prosodi behärskas. Under 
fyra-fem års ålder utvecklas den grammatiska strukturen. Barns ordförrådd ökar stegvis. Språket 
som lärs in innan skolstarten blir förstaspråket (modersmålet). Basen som barnet/eleven har innan 
skolstarten utger en struktur för hur andraspråket kan läras in. Väl i skolan så arbetar man med 
utbyggnaden,  som innebär att språkutvecklingen på modersmålet byggs på samtidigt som ett nytt 
språk lärs in. Författaren poängterar att barn/elever med en väl utvecklad bas och en kontinuerlig 
utbyggnad i  skolan  har  lättare  att  lära  sig  fler  språk.  Lärare  och vuxna utmanar  barnets  språk 
automatiskt  när  de  hör  att  det  finns  språklig  kompetens,  vilket  i  sig  leder  till  språkutveckling 
(Hyltenstam 2007). 

3.5 Vikten av modersmålet
I  skolan  finns  det  modersmålsundervisning  men det  är  inget  högprioriterat  ämne.  1977  trädde 
reformen om modersmålsundervisning i kraft men det kallades då för hemspråk. Denna betäckning 
ändrade  man  senare  till  modersmål  år  1997.  Trotts  reformen  så  visar  en  undersökning  på  att 
modersmålsundervisningen inte tas på allvar även om skolorna utåt visar en positiv bild genom 
officiella dokument. Det skrivs även om att införandet av modersmålsundervisningen kan tolkas 
som en symbolisk gest som utåt sett gör att det ser bra ut (Elmeroth 2008). 

Eleverna kan välja sin modersmålsundervisning genom att  ha undervisningen som språkval  där 
eleverna läser sitt modersmål istället för valfritt främmande språk, elevens val, skolans val eller 
utanför timplanebunden tid. Om eleven väljer det sistnämnda så läggs undervisningen efter skoltid 
och de ordinarie lärarna missar chansen att utveckla ett samarbete med modersmålslärarna. Detta 
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samarbete  hade  kunnat  ge  en  förståelse  för  modersmålets  betydelse  för  inlärningen  av  ett 
andraspråk men även att ordinarie lärare hade kunnat få en bättre insyn i elevernas kulturbakgrund 
och därmed kunnat införa undervisning på ett interkulturelltplan (Elmeroth 2008). 

3.6 Kunskapsinhämtning med två språk
Hyltenstam (2007) poängterar att tvåspråkigheten är ett instrument för kunskapsinhämtning. Om 
språkbehärskningen är väl avancerad hos eleven så kan språket ses som ett verktyg. Eleven kan i 
olika  ämnen  få  kunskaper  på  sitt  modersmål  och  sitt  andraspråk.  Detta  beskriver  vikten  av 
modersmålet för barn under skolgången. Hyltenstam (2007)  finner stöd utifrån en undersökning 
som  gjordes  på  42  gymnasielever  med  svenska  som  andraspråk.  Studien  bygger  delvis  på 
sambandet  mellan  elevers  deltagande  i  modersmålsundervisningen  från  tidiga  åldrar  till 
grundskolan. Utifrån intervjuerna konstaterades att elever som har mest svårigheter i skolan är de 
som har fått minimal undervisning i sitt modersmål. I intervjuerna berättar eleverna själva att de har 
svårigheter med skolan, vilket visar på att de är medvetna om sin kunskapsutveckling. De elever 
som  lyckats  bäst  i  skolan  är  de  som har  deltagit  i  modersmålsundervisning  från  förskola  till  
gymnasium. Bergman, Sjöqvist, Bulow & Ljung (1992) skriver om hur kunskapsinhämtningen kan 
ske hos barn som är tvåspråkiga. Inlärningssituationerna underlättas när båda språken används som 
ett redskap. Författaren skriver att verbaliseringen av känslor, sammanhang, minnen och tankar sker 
lättare på modersmålet. Anledningen till  det är  att erfarenheterna från början oftast  relateras till 
modersmålet,  vilket  är  positivt  eftersom  kunskapsinlärningen  på  andraspråket  kan  ske  genom 
exempelvis  översättning.  Det  är  ett  arbetsätt  som även  ger  möjligheter  till  jämförelser  mellan 
språken. Den reviderade läroplanen för förskolan skriver under rubriken: ”förskolans värdegrund 
och uppdrag” att:

”Språk  och lärande hänger  oupplösligt  samman liksom språk och  identitetsutveckling.  Förskolan  ska 
lägga  stor  vikt  vid  att  stimulera  varje  barns  språkutveckling  och  uppmuntra  och  ta  till  vara  barnets 
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 
modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.  
Av skollagen framgår  att  förskolan ska  medverka  till  att  barn med annat  modersmål  än svenska får  
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. (Lpfö 2010:7)

Barnen i förskolan erbjuds möjligheter till att hämta in kunskap och lära sig om olika områden på 
det svenska språket. Modersmålet ligger till grund och hjälper andraspråket att utvecklas och där 
med får barnen möjlighet att hämta in kunskap på två språk. 

3.7 Barn med särskilda behov
Angel & Hjern (2004) skriver om nyanlända flyktingar med traumatiska upplevelser även kallat för 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Personer med diagnosen har genom extrema upplevelser fått 
psykiska svårigheter. Symptomen till PTSD innehåller tre faser som den drabbade går igenom. Den 
första är  återupplevande, här återupplever den drabbade det som har hänt via minnesbilder. Den 
andra är undvikande, här kan den drabbade ändra på sig själv för att hålla minnena på avstånd och 
för att ha så lite tankeanknytningar till det som hände gör man inte längre det man brukade tycka 
om  att  göra.  Den  tredje  är  förhöjd  vakenhetsgrad,  den  drabbade  får  svårt  att  sova  och 
spänningshuvudvärk är vanligt. När barn upplever något traumatiskt så är det vanligt att de anklagar 
sig själva för det som hänt, de tror att det ät deras fel. Det leder till att många barn bearbetar det  
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upplevda traumat genom leken.  Espenakk (2004) skriver  om att  man ska vara uppmärksam på 
språkförseningar efter två års ålder. 

”Förseningar i tidig språkutveckling ger ofta ökad risk för svårigheter senare i utvecklingen, därför att  
språklig förmåga är  stark relaterad till  andra kognitiva  funktioner,  framtida läs-  och skrivsvårigheter, 
inlärningssvårigheter, psykologiska svårigheter osv” (Espenakk 2004:36).

Därför är det viktigt att personer i barnets närhet så som föräldrar och pedagoger är uppmärksamma 
på symptomen, för att motarbeta en försening av första- och andraspråksinlärningen. Det skrivs 
även att det generellt tar längre tid för tvåspråkiga barn att tillägna sig språket än för jämnåriga 
enspråkiga barn. Med detta menar vi att det inte behöver vara en psykisk diagnos som är orsak till 
förseningen.  Förutom  PTSD  som  nyanlända  barn  kan  lida  av  så  finns  det  också  medfödda 
biologiska faktorer som kan försena språkutvecklingen (Espenakk 2005). 

Bengtsson (2006) har  skrivit  en studie  om barn med Downs syndroms verbala  uttryck. Downs 
syndrom är en biologisk medfödd sjukdom, som innebär ökning av kromosomer. I studien skrivs 
det om barnens talintentioner och strategier, där man menar att barn skapar mening och utvecklar 
språket  oberoende  av  syndromen.  Våra  individuella  syner  på  språkutveckling  hos  barn  med 
särskilda behov tenderar att styra våra attityder. Det beror på att man har en förutfattad mening om 
vad som är normalt och vad som är avvikande.
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4 Tidigare forskning
I tidigare forskning har ett urval av forskning gjorts som vi tycker är relevant för vår undersökning. 
Anledningen till valet av just denna forskning beror på att den beskriver hur ett andraspråk växer 
fram. 

Ledningen på skolorna har sällan kunskaper om vad ämnet svenska som andraspråk innebär och 
anser sällan att läraren behöver en utbildning för ämnet. I Hyltenstams (1993) undersökning kom 
man fram till att i och med avsaknaden av centrala styrmedel som förmedlar direktiv om vad som 
ska ingå i undervisningen och hur den lämpligast bör följas upp så håller språkundervisningen för 
andraspråkstalare en lägre kvalitet än vad den borde. 

När barn lär sig tala, talar de om det som finns i deras omgivning och ansiktsuttryck samt gester är 
en stor del av kommunikationen. Det är inte alltid som barnet kan förklara på ett sätt  så att en 
person som inte var med vid händelsen kan förstå vad som hänt. Berättandet tar tid att utveckla, 
först  måste  barnet  utveckla en förståelse för  vad som är  intressant för den  som lyssnar.  Sedan 
utveckla förmågan att kunna berätta det. Det är viktigt att barnet får en chans att utveckla språket 
även utanför den vardagliga basen, här är det av vikt att pedagogerna och vuxna i barnets närhet 
särskilt uppmärksammar det tvåspråkiga barnet som har en bas i sitt förstaspråk men inte har ett lika  
utvecklat  andraspråk.  Evenshaug  &  Hallen  (2001)  skriver  om  att  vuxna  utifrån  en 
förstärkningsprincip kan hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att selektivt förstärka barnets 
första läten som liknar begripliga ord.  Senare förstärker de vuxna ordkombinationer som liknar 
meningar, detta utifrån Skinners (1957) associationsinriktade inlärningsteori. Detta ifrågasätts av 
Baron (1992) som menar att även om föräldrarna rättar barnets fel så ger det ingen större effekt. 
Wedin (2011) skriver att det ”grundarbete” som pedagogerna hjälper barnet med i förskolan blir till 
stor hjälp när barnet sedan börjar i skolan. Har de tvåspråkiga barnen vid skolstarten en bristfällig 
svenska blir det mycket mer komplicerat för barnen då de både ska jobba på att komma ikapp sina 
kamrater i svenskan samtidigt som de skall hinna med skolarbetet, som blir mycket svårare då de 
inte till fullo förstår uppgifterna.   

Wedin (2011) skriver om en undersökning där forskare har följt barn från tidiga år till grundskolan. 
De har konstaterat att förstaspråket även kallat för basspråket lärs in från ett till två års ålder. För att 
andraspråkseleverna  ska  uppnå  samma  kunskap  som deras  enspråkiga  skolkamrater  så  tar  det 
ungefär  fyra  till  tio  år.  Det  visar  att  många  elever  halkar  efter  och  måste  arbeta  ikapp  sina 
skolkamrater för att kunna nå samma kunskapsnivå. Undervisningen spelar naturligtvis en stor roll 
eftersom undervisningsmetoden kan sakta ner  inlärningen men även utveckla den.  Det visar på 
vilken betydelse organisationen av undervisningen har för flerspråkiga elever. Författaren delar in 
undervisningen i gynnsamma och mindre gynnsamma metoder. I forskningen kom man fram till två 
metoder. Den som var mindre gynnsam för flerspråkiga elever kallas för ”språkdränkning”. Det 
innebär att den tvåspråkiga eleven placeras i undervisning med enspråkiga där det första språket 
”dränks”.  Den gynnsamma metoden handlar om ett envägsprogram och ett tvåvägsprogram. Eleven 
får möjlighet att delta i modersmåls- och andraspråksundervisningen under hela skolgången. Det 
som skiljer programmen åt är att det i tvåvägsprogramet räknas elever med två modersmål samt 
infödda elever som ursprungligen har ett annat språk. Det gemensamma för båda programmen är att 
de har samma mål vilket är att eleven under hela skolgången ska utveckla sin tvåspråkighet och 
läskunnighet.  
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Det blir allt svårare att höra om svenskan är ett barns första- eller andraspråk. Därför är det viktigt 
att pedagogerna har bra kännedom om barnens språkutveckling, så att pedagogerna kan planera in 
språkutvecklande situationer. De flesta av de barn som växer upp i Sverige med svenskan som sitt 
andraspråk, förvärvar ändå svenskan som sitt starkaste språk. Det på grund av att svenskan tidigt 
upptar en stor del av barnets dagliga tal, det kan vara att barnet i tidig ålder börjar i förskolan och 
samtidigt umgås med kamrater som har svenska som modersmål. Det finns även de barn med annat 
modersmål än svenska som även de är födda här men inte utvecklar svenskan lika starkt. Det kan 
bero på att föräldrarna talar deras modersmål i hemmet och vistas i miljöer där de inte kommer i så 
stor  kontakt  med  svenskan.  Språkutvecklingen  hos  döva  barn  kan  i  viss  mån  jämföras  med 
flerspråkiga barns, för dem blir teckenspråket deras förstaspråk. Det blir dock lite problematiskt då 
även  föräldrarna  måste  lära  sig  teckenspråk.  Den  konstiga  tvisten  blir  att  de  barn  som  har 
teckenspråk som sitt förstaspråk inte är de döva utan de hörande med döva föräldrar. Det har även 
utpekats som ett problem att döva barns språkutveckling blir lidande på grund av teckenspråket. 
Men  genom  forskning  har  det  framkommit  att  de  barn  som har  svenskt  teckenspråk  som sitt 
förstaspråk har goda chanser att utveckla talad svenska som sitt andraspråk, även om det oftast är 
skriftspråket som blir mest dominant. 

Krister Schönström (2010) har skrivit en avhandling om tvåspråkighet hos döva elever. Författaren 
använder sig av forskning som gjorts vid Stockholms universitet kring dövas tvåspråkighet ur olika 
språkvetenskapliga  perspektiv.  I  avhandlingen  konstateras  att  det  finns  skillnader  i 
andraspråksinlärningen hos döva och hörande barn/elever. Två huvudskillnader är att de döva ställs 
inför  en annorlunda inlärningssituation och teckenspråket  är  basen för  språkinlärningen.  Krister 
Schönström (2010) refererar till Svartholm (2006) som skriver om en kamp som förs för att döva 
elever ska kunna få undervisning på deras villkor. Inlärningen hos eleverna skulle ske genom ett 
annat  sinne,  det  visuella.  Man  fann  inom kort  att  de  dövas  undervisning  likande  de  hörandes 
andraspråksinlärning.

Aronsson & Cekaite (2005) har skrivit en vetenskaplig artikel om andraspråksinlärning genom lek 
och humor.  Den vetenskapliga artikeln handlar  om hur  andraspråksinlärningen kan ske  i  leken 
genom kommunikation. Förstaspråket har ett privilegium och språkinlärningen anses ske hela tiden 
under  barnens  vistelse  i  verksamheten.  Lärare  har  en  begränsad  kompetens  när  det  gäller 
andraspråksinlärningen  och  lägger  stor  vikt  på  de  spontana  samtalen  som  sker  i 
verksamheten/klassrummen.  Skribenten  menar  att  barns  spontana  initiativtagande  i  lekar  och 
aktiviteter gör dem till aktiva språkinlärare utan att de riktigt är medvetna om det. Dock menar man 
inte att det inte finns formella språkinlärningsmetoder som till exempel ordlekar och språklekar. När 
barnen/eleverna får leka, skratta och samarbeta så skapar de en miljö där deras språkliga egenskaper 
kommer till uttryck. Det som uttrycks är exempelvis, kodväxling, variationer i tonhöjd, volym och 
röstkvalitet, vilket är direkt relevant för språkinlärningen. Språket har en samverkande roll i relation 
till verksamheten/klassrummet. För att barnen/eleverna ska upprätthålla intresset hos varandra så 
använder de sig av sin uppfinningsrikedom för att säkra den uppmärksamheten och upprätthålla 
intresset. Det kan ske genom att barnet/eleven försöker att vara rolig. 

Skribenterna poängterar att när man leker med språk, är  det nära besläktat med metaspråk. Det 
beskriver en av de teoretiska kopplingarna mellan lek och lärande. Metalingual är en funktion där 
barn/elever talar om språket. Metaspråket kan användas som ett verktyg att producera eller förstå 
olika  områden  inom språket.  Det  kan  vara  ett  sätt  att  utnyttja  språkets  funktioner  i  en  social 
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interaktion.  Metalingual  har  en  viktig  roll  i  det  vardagliga  språket.  Det  skapar  möjligheter  till  
språkträning, som sker genom upprepningar och variationer. Det kan bidra till att barn/elever ökar 
medvetenheten om olika områden som finns  i  språkinlärningen så som fonologi  och morfologi 
(Aronsson & Cekaite 2005).

Håkansson & Norrby (2007) skriver om forskning som gjorts om hur interaktionen i samtal kan 
bidra till utveckling av andraspråksinlärningen. Forskare är till största del mest intresserade av hur 
inlärningen av ett andraspråk ser ut och hur inlärarens ”inlärningsspråk” förändras. Inlärningen ska 
fylla ett mål och det är naturligtvis att andraspråket ska bli så bra som möjligt. För att få reda på hur 
inlärarspråket utvecklas mot målspråket så har man jämfört förstaspråks- och andraspråksinlärares 
interaktioner  i  gemensamma  samtal.  Ett  av  resultaten  som  visades  var  att  första  och 
andraspråksinlärare strävar efter att komma fram till  en gemensam förståelse, vilket är  typsikt i 
samtals  interaktioner.  Andraspråksinlärare  använder  sina  språkliga  resurser  tillsammans  med 
förstaspråkstalarens för att till slut komma fram till en enig förståelse.

Lindberg  (2004)  skriver  om  vilken  roll  interaktionen  och  samtalen  har  i  relation  till 
andraspråksforskningen.  I  forskningen  kunde  det  konstateras  att  samtalet  har  en  ledande  roll  i 
utvecklingen av andraspråket och den sociala interaktionen. Slutsatsen berättar om några viktiga 
faktorer som behöver tillämpas i undervisningen i andraspråk. Elever ska få rika möjligheter till att 
utveckla  sina  individuella  språkkunskaper.  Förberedande  situationer  och  sammanhang  som ger 
möjlighet till kommunikativt deltagande, ingår i pedagogens roll. Det främjar och leder möjligtvis 
till  uppfyllelse  av  målkriterier.  Förutom  undervisning  och  verksamhetsförberedelser  för 
andraspråksutveckling så betonas även samtalen utanför  det  vill  säga lek,  raster och situationer 
utanför  undervisningen.  Ansvaret  för  en  positiv  utveckling  ligger  inte  enbart  på 
andraspråksinläraren. För att kommunikation och utveckling ska ske så behövs det intresse från 
båda parter. Författaren betonar att det finns barn/elever som kommunicerar på sina modersmål, 
vilket möjligtvis kan vara orsak till många konflikter och missförstånd. Genom kommunikation och 
strävan efter en gemensam vilja av att förstå varandra så sopas inte bara missförstånd och konflikter 
undan. Ur ett globalt perspektiv så leder det till att fördomar förebyggs, kulturskillnader får nya 
synsätt, kunskap om varandra skapas och framför allt att skapa samtalsmönster och strategier som 
leder till utveckling av ett rikt språk.
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5 Teoretiskt ramverk
I  det  teoretiska  ramverket  beskriva  andraspråksinlärningens  olika  perspektiv.  Begrepp  och 
språkinlärningsteorier som vi anser är relevanta för att få en djupare förståelse för vår undersökning,  
tas upp. 

5.1 Språklärarspråk
Håkansson (1993) har gjort två studier om hur lärare tenderar att förenkla och anpassa sitt språk när 
de  talar  till  andraspråksinlärare.  Studien  grundar  sig  på  till  exempel  frågor  kring  hur  denna 
anpassning sker och om den underlättar språkinlärningen. Den första studien bygger på att en lärare 
berättar  en historia för eleverna.  Den återberättas sedan av eleverna för att få fram hur mycket 
förståelse som har skapats. Därefter berättades samma historia för en vuxen med svenskt ursprung. 
Anledningen till det är att få fram skillnaden på lärarens språk i berättandet för infödda svenskar 
och andraspråksinlärare. Den andra studien bygger på inspelningar som gjordes under en dag vid tre 
tillfällen. Lärare som undervisade vuxna andraspråkselever spelades in. 

Resultatet på studierna bidrog till att man kunde konstatera att lärarna använde rak ordföljd och 
korta  meningar,  samma  ord  användes  ofta  och  den  största  skillnaden  var  att  lärarna  talade 
långsammare med andraspråksinlärare än med infödda svenskar. I resultatet fick man fram att de 
elever som klarade av att återberätta berättelsen bäst hade en lärare som använde samma ord många 
gånger, använde korta meningar och berättade med hög hastighet. De som klarade sig sämst var 
elever som hade en lärare som talade sakta och inte ändrade längden på meningarna. 

Håkansson (1993) refererar till Krashen (1985) som menar att språkinlärningsprocessen beror på 
hur man som lärare anpassar språket. Det gäller att språket anpassas till den nivå som ligger strax  
över elevernas språkliga nivå, på detta sätt utvecklas hela tiden elevens språk. 

5.2 Krashens huvudhypoteser kring språkinlärning
Tingbjörn (1994) skriver om Stephen Krashen som är en språkpedagog, med stor påverkan i frågor 
om språkinlärning. Det han är mest känd för är sina fem huvudhypoteser. Den första hypotesen är 
the acquisition–learning hypothesis (förvärv/inlärningshypotesen). Här hävdar han att man gör sina 
språkförvärv genom äkta kommunikation (acquisition).  Andraspråksinläraren behöver inte  gå på 
språkkurser för att lära sig, utan det räcker att man pratar med lokalbefolkningen. På detta sätt får 
inläraren en känsla för vad som är rätt och fel i språket. Det är genom acquisition som barn lär sig 
sitt förstaspråk. Learning innebär att man lär sig språket genom den traditionella språkinlärningen, 
här är eleven medveten om inlärningsprocessen och att man ska lära sig, detta medför att eleverna 
lär  sig  reglerna  och  de  får  inte  samma känsla  för  vad  som är  rätt  och  fel  som man  får  med 
acquisition.  Den  andra  hypotesen  är  the  natural  order  hypothesis (hypotesen  om  en  naturlig 
inlärningsordning). Han menar att man lär sig saker i en viss ordning, man kan inte lära sig nästa 
steg  om man inte  har  lärt  sig  det  steget  som var  innan.  Den tredje  hypotesen  är  the  monitor 
hypothesis (utgivarhypotesen).  Som  går  ut  på  att  varje  inlärare  har  en  monitor,  en  slags 
granskningsmekanism som granskar att man talar språket rätt. Ett möjligt hinder är att man inte 
hinner tänka till när man pratar för att det går för fort, utan att det är lättare när man skriver för då  
har man mer tid att granska meningarna och se om de ser rätt ut. För att den här hypotesen ska  
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fungera så måste man även kunna de grammatiska reglerna. Krashen hävdar att det finns både över- 
och  underanvändare  av  den  här  hypotesen.  Överanvändare  är  rädda  för  att  begå  språkfel  och 
underanvändarna tar risker och pratar med folk utan att  bry sig om att  det  blir  fel.  Den fjärde 
hypotesen är the input hypothesis (inputshypotesen). Här hävdar han att språkinlärningen uppstår av 
sig själv när inläraren möter begriplig språklig stimulans på rätt nivå. Krashen har gjort följande 
formel: i+1 (input + ett steg) med detta menas att inläraren måste samtala med någon som är på 
nivån ovanför. Om inläraren samtalar med någon som är på samma nivå så utvecklas inte talet. Den 
femte hypotesen är the affective filter hypothesis (hypotesen om det affektiva filtret). Han menar att 
de som vill lära sig ett språk och är positiv till det har ett lågt affektivt filter medan de som är  
oroliga och känner sig osäkra har ett högt affektivt filter. Därför är det viktigt att inläraren känner 
sig trygg i sin studiegrupp och med sin lärare, på så sätt kan man sänka deras affektiva filter så att  
de känner sig trygga och vågar prata och lära sig (Tingbjörn 1994). 

5.3 Piagets teori om anpassningsprocessen 
Med utgångspunkt från Piagets teori så går den att koppla till  Håkanssons (1993) slutsats om hur 
lärare anpassar språket i möte med andraspråkselever, samt Krashens inlärningsteorier. Evenshaug 
& Hallen (2001) skriver att Piagets teori utgår från en studie som betytt mycket för hur man idag 
tolkar utvecklingen kring barns språkutveckling. Han skriver om ett jämviktstillstånd som sker med 
hjälp av en anpassningsprocess (adaption). Anpassningsprocessen går ut på att miljön anpassas efter 
individen och att individen anpassar sig efter miljön. Det handlar om inre tankar och strukturer som 
individer  konstruerar  för  att  kunna  fungera.  Strukturer  som inte  är  hållbara  och  inte  fungerar 
filtreras bort för att göra plats åt nya. Inlärningen ses som en process där individen står i centrum.  
Dessa  två  anpassningsmetoder  har  Piaget  valt  att  kalla  för  assimilation  och  ackommodation. 
Assimilation sker till exempel när vi upplever något nytt då använder vi tidigare kunskap för att  
tolka  det  nya.  Piaget  menar  att  alla  har  ett  medfött  schema  som  hjälper  oss  att  anpassa  nya 
upplevelser. Det egna schemat är inte alltid tillräckligt och då använder vi oss av ackommodation. 
Det  innebär  att  omgivningen  måste  anpassas  efter  oss  och  schemat  måste  formas  efter  nya 
omständigheter.  Ny utveckling och inlärning sker när schemat anpassas till  den nya situationen 
(Piaget 2008). 

5.4 TPR, en språkinlärningsteori 
TPR metoden utvecklades av James Asher på 1960- talet och betyder total physical response. Den 
innebär att man lär sig ett språk genom att lyssna och fårstå för att sen kunna utföra en handling.  
Läraren ger en uppmaning på svenska som sedan en annan lärare utför som behärskar svenskan. På 
detta sätt introduceras nya ord, när lärarna har demonstrerat de nya orden ett antal gånger är det  
elevernas tur att utföra uppmaningarna. De andra eleverna får sitta och lyssna och iaktta tills det är 
deras tur att försöka. På så sätt avancerar läraren undervisningen allt eftersom eleverna blir bättre på 
svenskan. Det krävs att läraren är väl förberedd. Ett exempel på hur TPR metoden kan fungera i  
praktiken  är  att  läraren  presenterar  nya  ord  som läraren  gör  om till  uppmaningar  på  svenska. 
Exempelvis ”gå till dörren”, därefter arbetar man med de nya orden med hjälp av övningar. Därefter 
presenteras  ytterligare  nya  ord  och  uppmaningar  som  ska  tillämpas  i  nya  övningar.  Till  slut 
repeteras  alla  nya ord och begrepp som tagits  upp.  Vuxna andraspråkselever  kan även göra en 
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skriftlig tillbakablick. Eftersom detta är en process som byggs på hela tiden så blir det material till  
nästa moment som alltid börjar med repetition (Engström 1993). 
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6 Metod och material 
I metod och material beskrivs valet av undersökningsgrupp, tillvägagångssätt och forskningsetiska 
principer. De forskningsetiska principerna beskriver fem huvudkrav som skyddar de medverkande 
intervjupersonerna i undersökningen.

6.1 Undersökningsgrupp
Vi har genomfört forskningsintervjuer där kunskapen växer fram genom det professionella samtalet 
om den intervjuades vardagsliv (Kvale 2009).  Intervjuerna har gjorts med kvinnliga pedagoger som 
arbetar  på  förskolor.  De  intervjuade  har  varierande  erfarenheter  och  metoder  av 
andraspråksinlärningen. Syftet med urvalet av pedagogerna är att få fram tydliga skillnader mellan 
de  olika  arbetsmetoderna  och  erfarenheterna.  Här  presenteras  en  tabell  med  en  översikt  på 
förskolorna och hur många pedagoger som intervjuades på varje förskola.

 

Förskola Antal intervjuade pedagoger

Vitsippans förskola 2

Blåklockans förskola 2

Fyrklövens förskola 1

Maskrosens förskola 1

6.2 Tillvägagångssätt 
Vi  valde  att  använda intervjuer  som undersökningsmetod,  då  vi  ansåg  att  vi  skulle  få  ett  mer 
uttömmande och beskrivande svar på det sättet. Vi ringde upp de olika förskolorna, presenterade 
oss, berättade om arbetet och frågade om det gick bra att komma ut och genomföra intervjuer. Vår  
undersökning kännetecknas av den kvalitativa metoden där svar är önskade som bygger på den 
intervjuades upplevda erfarenheter och kunskaper sett från den intervjuades egna perspektiv (Kvale 
2009). Trost (2010) skriver vidare att den kvalitativa metoden är bra om intervjuaren vill få reda på 
hur den intervjuade resonerar och reagerar. 

Alla intervjuerna gjordes på samma dag. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en bärbar 
dator. Utifrån våra egna erfarenheter så har vi upplevt att många intervjupersoner tenderar att bli 
nervösa när de spelas in. Anledningen till det är att många kan känna en viss oro när en bandspelare 
är placerad mitt på bordet och de intervjuade kan bli distraherade eftersom de blir påminda om att 
de blir inspelade. Det var enkelt  att använda datorn, då den stod placerad vid sidan om och de  
intervjuade kunde känna sig avslappnade. 

En intervju genomfördes i grupp på en av förskolorna medan de andra intervjuerna genomfördes 
enskilt.  Enligt Trost (2010) är gruppintervjuer inte att föredra då det lätt  blir så att de tystlåtna 
hamnar i skymundan och de talföra tar över. Författaren menar att om intervjuaren tystar ner de 
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talföra så att de tysta får komma till tals blir det lätt en spänd atmosfär vilket man vill undvika i  
intervjusammanhang. Detta var dock inget vi råkade ut för då intervjupersonerna i vår gruppintervju 
var lika talföra. Intervjuerna genomfördes av båda två, på så sätt gick det att fylla i varandra om vi 
skulle råka glömma något. Dessutom gav det möjligheter för båda två att komma med följdfrågor. 
Detta stödjer Trost (2010) som skriver att det kan vara ett stöd om intervjuarna är samspelta. Alla 
intervjuerna avslutades med en fråga om de intervjuade hade något de ville tillägga, så att de skulle 
känna att de fick sagt allt de kände var relevant. 

Efter  att  alla  intervjuer  var  genomförda  transkriberades  de  och  lästes  igenom.  Därefter  skrevs 
resultatet utifrån svaren och pedagogernas erfarenheter och metoder tydliggjordes. Det visade sig att  
kvaliteten  på  intervjusvaren  var  varierande,  vilket  var  positivt.  I  vår  studie  avidentifieras  alla 
intervjupersoner samt förskolor. Kvale (2009) skriver att intervjumaterial som inte är relevant för 
undersökningen inte behöver tas upp. I enlighet med detta tar vi endast upp det som är relevant för 
vår undersökning då det blev en del sidospår i intervjuerna. 

6.3 Forskningsetiska principer
Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet är fyra krav som 
med ett ord även kallas för individskyddskrav. Forskningsetiska övervägandens utgångspunkt är 
individskyddskravet som är ett skydd mot individers livsförhållanden. Kraven finns utformade av 
Vetenskapsrådet (2002) för att forskningen ska hålla hög kvalitet och inrikta sig på aktuella frågor.  
Informationskravet är ett krav som ser till att uppgiftslämnaren blir informerad om forskningens 
syfte  och  vilka  villkor  som  ställs  för  de  deltagande.  Konfidentialitetskravet  kan  relateras  till 
offentlighet och sekretess, där personuppgifterna måste bevaras så att ingen obehörig kan få tag på 
dem. Samtyckeskravet innebär att personen som medverkar i undersökningen har rätt att bestämma 
över sin individuella medverkan. Nyttjandekravet handlar om den insamlade informationens nytta 
det vill säga att insamlad data inte får delas ut till andra syften än vetenskapliga (Vetenskapsrådet 
2002). I vår undersökning utformas ett informationstycke (se Bilaga 1) som berättas muntligt för de 
intervjuade om forskningsetiska principer som vi har utgått ifrån. 

6.4 Metodkritik 
Urvalet  av  intervjupersonerna  gjordes  slumpmässigt  på  de  förskolor  vi  har  haft  kontakt  med. 
Kriterierna  har  varit  att  pedagogerna  skall  ha  en  fullbordad  förskoleutbildning  och  arbetar  på 
förskolor. Vi anser att man även kunnat ta hänsyn till urvalet av pedagoger, då deras bakgrund, kön, 
ålder och arbetslivserfarenhet möjligtvis hade påverkat resultatet av det empiriska materialet. Trost 
(2010) skriver  om olikkönade och samkönade  intervjuare  där  han menar  att  det  finns  för-  och 
nackdelar med att intervjua personer av samma och olika kön. Olika faktorer spelar in och det finns 
en tendens att man formulerar och stället frågor som är självklara för att man tar svaren för givet. 
Författaren skriver att i vissa sammanhang så är det nödvändigt att bli intervjuad av samma kön, då 
det till exempel gäller våldtäkt eller misshandel. Enligt oss var det nästan självklart att intervjua 
kvinnor eftersom majoriteten som arbetar på förskolor är kvinnor. Det finns manliga förskolelärare, 
som hade varit relevanta till  vår undersökning men det var inget som fanns i tankarna just då.  

I  intervjuerna  så berättade  vissa  pedagoger  exempel  på  situationer  för  att  tydliggöra  sina  svar. 
Exempel  som togs  upp var  från ”nuet” det  vill  säga händelser  som hänt  nyligen.  Trots  (2010) 
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skriver att vi definierar olika situationer i nuet. Det kan leda till de intervjuade ofta tänker på hur de  
agerar och arbetar just nu. I vår undersökning tar vi reda på erfarenheter och metoder vilket har en 
uppenbar koppling tillbaka i tiden. Därför behöver frågor och följdfrågor vara utformade på så sätt 
så att tidigare erfarenheter kommer fram på rätt sätt. I våra intervjuer använde vi oss knappt av 
några följdfrågor eftersom vi ansåg att huvudfrågorna täckte mestadels det vi ville få fram. 

Bryman (2002) skriver om begreppen validitet och reliabilitet. Validitet relateras till forskningens 
giltighet, det vill säga hur väl undersökningen har genomförts i förhållande till syftet. Reliabilitet 
handlar  om huruvida  en  forskare  i  en  liknande undersökning kan  komma fram till  en  likartad 
slutsats. Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod så har validiteten påverkats på 
olika  sätt.  Intervjuerna  spelades  in  vilket  påverkar  validiteten  positivt  eftersom  vi  kan  styrka 
resultatet. Något som kan påverka validiteten negativt är att vi enbart genomförde sex intervjuer. 
Det kan leda till att läsaren ifrågasätter giltigheten.  
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7 Resultat 
I  resultatet  presenteras  svaren  på  våra  frågeställningar  utifrån  intervjuerna.  Varje  förskola 
presenteras  enskilt.  Den  första  frågeställningen  handlar  om  pedagogernas  erfarenheter  kring 
andraspråksinlärning  i  förskolan.  Den  andra  frågeställningen  handlar  om  vilka  metoder 
pedagogerna har använt sig av i arbetet med andraspråk.  

7.1 Vitsippans förskola
Vitsippans förskola ligger en bit utanför en medelstor stad i södra Sverige, med nära till naturen. 
Det är en stor förskola med fem avdelningar varav tre avdelningar är syskonavdelningar med barn i  
åldern ett-fem år. En äldrebarnsavdelning med barn i ålder tre-fem år och en småbarnsavdelning 
med barn i åldern ett-tre år. Majoriteten av barnen på förskolan har en helsvensk bakgrund det är 
endast  sju  barn  som  har  utländsk  bakgrund  eller  har  en  förälder  med  utländskbakgrund.  På 
Vitsippans förskola intervjuades två pedagoger samtidigt från två olika avdelningar, vi kommer att 
redovisa deras berättelser individuellt. 

7.1.1 Pedagogers erfarenheter kring andraspråksinlärning
Barnets första möte med andraspråket
Lisa tycker att svenska som andraspråk är viktigt, men påpekar vikten av att barn med svenska som 
andraspråk måste få utveckla sitt förstaspråk hemma, så att de har den språkliga basen. Hon menar 
att  barnet  lär  sig  svenska  i  förskolan.  Barnet  sitter  på  samlingarna  och  i  leksituationer  och 
observerar  de  andra  barnen  innan det  själv deltar.  Är det  något  som det  inte  förstår  så  får  en 
pedagog visa  med bilder  och  tecken.  I  och  med att  det  tar  mycket  tid  från  de  andra  barnen i 
gruppen, finns ofta en känsla av otillräcklighet, att de inte hinner vara med de andra barnen lika 
mycket som de önskar.  Det är  viktigt  att  man tar hänsyn till  vad dessa barn kan ha med sig i 
bagaget, för det kan vara förklaringen till varför barnet reagerar på olika sätt. Som pedagog får man 
inte ha fördömande tankar utan: 

Så man har det med sig så man inte tänker usch vad jobbigt det är, utan att man förstår att det kan ju bero  
på någonting.

På Lisas avdelning vet de aldrig hur länge barnen får stanna och även om de vet att barnet rätt som 
det är kan vara borta på grund av flytt till annan ort eller på grund av utvisning, så säger hon att 
arbetet känns viktigt. Miljön måste vara så välkomnande och trygg som möjligt så det blir en positiv  
erfarenhet för barnet så länge det vistas där.

Vi tar en dag i taget, men det är väldigt tråkigt när de har flyttat för då känner man att, usch nu fick vi inte  
säga hejdå. Och inte fick de med sig pärmen, så det känns lite ledsamt, det gör det.  

Barnets integrering i förskolan
Anna berättar att hennes erfarenheter kring svenska som andraspråk har gett henne insyn i andra 
kulturer, att hon har lärt sig att se saker från en helt annan synvinkel. Detta har medfört att hon 
lyssnar mer och är mer lyhörd mot barnen. Det är glädjande att se barn som nästan omedelbart 
smälter in i barngruppen och frustrerande att se barn som inte gör det, som ett barn de hade som 
kom från Polen:
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Då skulle jag vilja prata polska egentligen, för då såg jag det här osäkra och det är jobbigt att se på ett  
barn och att man inte kan hjälpa dom.

Det kan vara svårt för barnen som har svenska som andraspråk att komma in i barngruppen, men 
Anna menar att det inte behöver vara på grund av språket. Det finns barn med svensk bakgrund som 
har  samma problem. Anna påpekar  problemet med att  få  föräldrarna att  förstå  att  de ska prata 
modersmålet hemma och hon menar att barnet lär sig svenskan i förskolan bättre om barnet har 
modersmålet som grund. Det första Anna tänker på när det kommer ett barn med svenska som 
andraspråk är hur mycket det förstår när hon pratar. Hon tar det lite försiktigt i början och har lärt  
sig att prata saktare, då hon pratar fort i normala fall och begränsar orden till det nödvändigaste. En 
personlig svårighet kan vara att det känns svårt att det tar så mycket från den övriga barngruppen. 
Det är mycket möten, att man måste gå iväg och att  det  splittrar  verksamheten.  Barnen är fast  
bosatta och kommer att bo kvar till skillnad från Lisas avdelning där de inte vet hur länge barnen får  
stanna.  

7.1.2 Pedagogers metoder kring andraspråksinlärning
Behovet av tolk
Lisa berättar att de utländska barnen som kommer till hennes avdelning har väldigt lite svenska med 
sig, eller ingen alls. Därför är tolkar och telefontolkar till stor hjälp i deras arbete den första tiden,  
särskilt då i arbetet med föräldrarna. Barnet sitter med under de första mötena med telefontolken, de 
försöker även få ut en tolk som kan vara med på plats någon gång i början. Det är däremot inte lika 
lätt att åstadkomma då det kostar mer för förskolan som själva får stå för alla kostnader. Däremot så 
har de aldrig stött på några hinder från förskolechefen, Lisa berättar:

När vi känner att nu har vi lite som vi måste gå igenom med föräldrarna och vi känner att de måste förstå, 
då frågar vi chefen. Då säger vi det att nu skulle vi behöva tolk, är det okej? Och då säger hon ja, jag  
tycker inte att det har varit något problem. 

Tidigare fanns tolk med ute på förskolan under de tre första dagarna. Det var bra och smidigt för om  
föräldrarna, barnet eller pedagogerna undrade över något så var det bara att fråga så fick de svar 
direkt. Däremot var det svårt att få tag på någon som pratade språket och det var dyrt. Telefontolk är 
lättare  att  komma över  då  det  är  det  billigaste  alternativet,  däremot  kan  det  även  här  vara  ett 
problem att hitta någon som pratar språket. Det svåra med telefontolk kan vara att få båda parterna 
att dyka upp, Lisa berättar:

…vi bokat någon gång men så har inte tolken dykt upp på telefon och då har man fått avboka. Nästa gång 
är det föräldrarna som har missat och inte dyker upp och då sitter telefontolken där, ja det har hänt både 
och.

Visuella metoder
När barnet  börjar på förskolan arbetas det  mycket med bilder  för att  barnet  skall  få en visuell  
uppfattning om vad det är pedagogerna pratar om. På så sätt lär sig barnet att associera orden med 
bilder och på så sätt får orden även ett innehåll. Något annat de jobbar kontinuerligt med är tecken 
som stöd. Det går inte att ha bilder till allt, vid till exempel matsituationer så pekar pedagogerna på 
till exempel mjölken och gör samtidigt tecknet. Detta tycker de fungerar bra då barnet oftast snabbt 
lär sig vad tecknen betyder. De individanpassar sina metoder efter barnet och känner rätt snabbt vad 
det är barnet behöver. Med hjälp av ögonkontakt ser de att barnen hänger med eller om det är något 
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de inte förstår. Lisa påpekar att det inte är enbart det utländska barnet som blir involverat utan alla 
barn på avdelningen blir engagerade. Lisa berättar om ett exempel:

…när det är påklädning så har vi satt upp bilder då på väggen vad det är man ska ta på sig, så de inte tar  
på sig för lite. Och då visar vi vilka kläder de ska ta på sig och det funkar jätte bra. Alla barnen står där så  
det är ju inte bara de som behöver.

Det  är  inte  bara  barnen  som lär  sig  utav  detta  arbete  med  inlärningen  av  ett  andraspråk  utan 
pedagogerna lär sig mycket nytt samtidigt. Lisa berättar att de får inblick i och lär sig om en ny  
kultur, de har framme kartor och en jordglob. Där visar de för barnen var de befinner sig, om platser  
de har besökt och var barnets/barnens hemländer ligger. De lånar även mycket böcker och CD-
skivor från biblioteket på barnets/barnens modersmål. Ibland skickade de med ett brev med bilder 
hem till föräldrarna, så fick barnet berätta vad de hade gjort på förskolan. På detta sätt får även 
föräldrarna en inblick i vad deras barn gör. 

Individanpassning 
De  har  inga  speciella  språkutvecklingsmetoder  på  Annas  avdelning  som  de  utgår  ifrån  utan 
individanpassar  till  varje  enskilt  barn.  Barnen är  duktiga  på  att  visa  vad de  vill,  de  hämtar  en 
pedagog, tar tag i handen och visar. De har inte haft så många invandrarbarn på avdelningen men 
när det  händer tar de in en tolk vid första mötet men senaste gången fanns det en pedagog på 
förskolan  som kunde  hjälpa  till  att  tolka.  Det  är  svårt  att  förklara  vilka  regler  som gäller  på 
förskolan, men när det kommer till barnet är det inga problem när det börjar. Biblioteket har varit 
till stor hjälp, de försöker låna böcker och musik på barnets modersmål och det händer att barnets 
föräldrar stannar kvar en stund och läser ur böckerna. Vid dessa tillfällen är det inte ovanligt att  
även de andra barnen sitter och lyssnar. 

Anna berättar att de barn som kommer till dem är rätt små och har för det mesta redan bott i Sverige 
i  ett  år,  så  de  växer  in  i  gruppen  nästan  med en  gång.  På  grund  av  det  så  har  det  inte  varit 
nödvändigt att börja använda tecken som stöd, som de har på Lisas avdelning. Däremot har de haft 
det en gång när de hade ett barn med Downs Syndrom och då blev det omedvetet att pedagogerna 
använde tecken även till de andra barnen. 

Flerspråkighet
Det borde vara givet att en tolk ska vara med under det första mötet med föräldrarna och barnet  
säger Anna. Det är så mycket de ska berätta för föräldrarna om verksamheten och att de vill veta lite 
om familjen som vad de kommer ifrån och vad de har för språk. På så sätt har de något att utgå ifrån  
när de ska ner till biblioteket, sen är det även en trygghet för föräldrarna att kunna fråga allt de 
funderar på och få en trygghet i den kunskapen. Innan intervjun är slut så lägger Anna till att:

Det blir mer påtagligt att man tänker mer på flickan från Rumänien än pojken från Danmark, man tänker 
mer att det är flickan som har ett andraspråk. Man glömmer gärna de andra. Det måste man tänka på att  
man även måste ha danska böcker. Så det måste man tänka på, för när den ena föräldern är svensk så 
tänker man att man kan prata och förklara för en av föräldrarna i alla fall och sen kan den tolka för den  
andra, så det måste man tänka på, att det faktiskt är ett andraspråk. 
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7.2 Blåklockans förskola 
Förskolan ligger i ett invandrartätt område mitt i en medelstorstad i södra Sverige och består av fem 
avdelningar. Det är inga åldershomogena grupper på avdelningarna, tvärtom så är barngrupperna 
åldersindelade.  Barnen är  från  många olika  länder  och det  finns  endast  ett  helsvenskt  barn  på 
förskolan.  Det  innebär  att  resterande  84  barn  har  svenska  som  andraspråk.  Majoriteten  av 
personalen är svenskar men det finns pedagoger med utländsk bakgrund vilket ses som en tillgång 
eftersom  det  underlättar  kommunikationen  mellan  barnen,  föräldrarna  och  pedagogerna  på 
förskolan. Intervjun gjordes individuellt med två förskolelärare där vi fick reda på vilka erfarenheter 
det har och vilka metoder som används.

7.2.1 Pedagogers erfarenhet kring andraspråksinlärning
Dilemman 
Linda har en positiv erfarenhet med arbetet med andraspråksinlärning, Mötet mellan föräldrar, barn 
och förskollärare är öppet. Många tvåspråkiga barn och föräldrar är väldigt öppna och vill veta att 
de agerar rätt. Därför strävar pedagogerna efter att förmedla det som är rätt. I dessa möten kan det  
ske kulturkrockar. På grund av detta är det viktigt att man använder kommunikationen till att berika 
varandra, så att det inte uppstår missförstånd. Ibland kan det uppstå dilemman då pedagogen inte 
vet anledningen till vissa föräldrars agerande. Det är lätt hänt att man tar för givet att föräldrarna  
inte förstår eftersom de inte kan svenska, istället för att se det som om de inte vill lyssna. Då har 
man tolk till  hjälp, samtidigt som det innebär utgifter för förskolan. Erfarenheten byggs på hela 
tiden, Linda säger att:

Man är i sin lilla bubbla, i svenska samhället, har svenska synsätt och allting. Sen så vidgas det hela tiden, 
allt. När någon säger något då undrar vi hur tänker ni då. Vad är det för skillnad mellan skräp och bälte är 
en fråga som kan komma... 

Linda säger att arbetet med svenska som andraspråk i förskolan är något som finns i bakhuvudet 
efter att man arbetat med det i så många år och fått massor av erfarenhet. I förskolan får barnen för 
första gången höra korrekt svenska. Det är ett spännande arbete eftersom man aldrig vet vad som 
ska hända eller hur barnen och föräldrar tolkar vissa situationer. 

Gemensamhet 
Birgitta berättar att under hennes fem år på denna mångkulturella förskola så har hon fått mycket 
erfarenhet. Större delen av erfarenheterna har varit positiva och hon märker att det finns ett stort  
intresse för språket hos barnen. Generellt så brukar det ta längre tid för de tvåspråkiga barnen att  
lära sig svenska eftersom de också lär sig modersmålet. Det blir två språk som lärs in parallellt och 
många ord att hålla reda på. Det svenska språket är väldigt viktigt för barnen eftersom det är ett 
gemensamt språk med oss pedagoger och framförallt med andra barn på förskolan. För att leken och 
kommunikationen ska uppstå så måste alla förstå varandra. 

Det är ju deras föräldrars kultur samtidigt som de behöver svenskan för att det är oftast det som är det 
gemensamma för alla. När dom är här och leker med andra barn som har andra hemspråk så är det ju  
svenskans som är gemensam.

Som pedagog blir man nyfiken och vill veta mer om barnens språk. Modersmålet är en viktig del för 
barnens självkänsla och identitetsutveckling. Erfarenheter som har varit mindre positiva är att man 
lägger ner mycket energi på att prata korrekt. Man måste hela tiden vara medveten om hur språket 
ska användas, till exempel att använda många synonymer för att öka ordförståelsen och ordförrådet.  
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När arbetsdagen är slut kan man ibland känna av huvudvärk och ont i halsen. Birgitta berättar också 
att  man  använder  en  förenkling  av  språket  eftersom  man  tror  att  barnen  med  svenska  som 
andraspråk ska förstå lättare. 

7.2.2 Pedagogers metoder kring andraspråksinlärning
Olika metoder utifrån teorier
Linda berättar i intervjun att hon tidigare arbetat med performansanalyser för att hjälpa barnen med 
andraspråksinlärningen. Med hjälp av performansanalysen så kan man fastställa var barnet befinner 
sig i språkutvecklingen. Det skulle utföras performansanalyser på alla barn enligt kommunen. Linda 
berättar att man så småningom märkte att barnen lärde sig substantiv först och klädde sedan dem 
med adjektiv och till sist lärde de sig prepositionerna. Performansanalysen gav vissa kunskaper om 
barnens språkutveckling,  dock var  det  något  som pedagogerna redan visste.  Analyserna slutade 
användas för några år sedan. 

Förut gjorde vi performansanalyser men det gör vi inte längre, det är ute ur tiden nu. Det var ett redskap 
att kolla vart barnen låg i utvecklingen. Men nu med sagans hjälp ser man det så tydligt.  I vår dialog att 
man  observerar  att  man  lyssnar  hela  tiden  i  vardagssituationer  istället  för  att  sätta  sig  ner  med 
preformansanalyser som vi gjorde och tog flera timmar att lyssna. Det gav visserligen men det vet vi  
redan att barnen kan substantiv först.

Efter  att  Linda tillsammans  med  alla  andra  anställda  varit  närvarande  på  en  föreläsning  som 
förskolechefen anordnat så ändrades arbetet med svenska som andraspråk. På föreläsningen pratade 
man om att det inte sker någon språkutveckling hos barn förrän den språkliga utmaningen ligger på 
rätt nivå. Linda märker att med hjälp av sagan så får man in alla bitar både språkutvecklingen och  
läroplanen. Hon märker var ett barn ligger i språkutvecklingen, trots att barnen är olika. Vissa barn 
får ut ord konstant medan andra barn lagrar och kan helt plötsligt få ut en hel mening. Med hjälp av 
språkpåsar,  rim  och  ramsor  kan  utmaningen  läggas  på  rätt  nivå.  Dessutom  är  det  viktigt  att 
pedagogen  hela  tiden  tänker  på  hur  man  talar.  Att  använda  många  ord  och  att  inte  använda 
kroppsspråket, hjälper barnen att förstå språket istället för rörelserna. Pedagogen bör vara lyhörd 
och  skapa  en  trygghet  för  barn  och  föräldrar.  Det  ger  möjlighet  till  en  miljö  där  en  god 
språkutveckling kan ske. 

Birgitta arbetar  på  samma  förskola  som  Linda,  dock  så  har  inte  hon  varit  med  om  när 
performansanalyserna gjordes. De metoder som hon använt sig av har varit språkpåsar, ramsor och 
sagor.  Många  sagor  och  sånger  gestaltades  och  temalådor  användes.  Birgitta  har  samma 
förskolechef som Linda vilket innebär att de båda var på föreläsningen om språkutveckling. Birgitta 
berättar: 

Han som höll i det förklarade att det man arbetar med handlar inte så mycket om språkutveckling utan att  
förtydliga ord. Det har nästan inget med utmaningar att göra. Vi har ändrats oss men språkpåsarna och 
materialet finns kvar. Vi använder oss nu mycket mer av pratet, berättar vad som händer ”Ojj nu ramlade 
nallen ner på golvet, kan du ta upp den. 

Det är en medvetenhet som finns med hela tiden. Som pedagog tänker man hela tiden på att vara 
tydlig och sätta ord på allting. Det är något som får ta sin tid eftersom det inte blir korrekt om det  
sker  för  snabbt.  När  pedagogerna  möter  barnet  första  gången  så  bör  man  vara  extra  försiktig 
eftersom man försöker  kolla  av vad barnet  ligger  i  språkutvecklingen.  Birgitta  berättar  att  hon 
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använder sig av ett  ödmjukt förhållningssätt  mot föräldrar. Informationen som ska överföras till 
föräldrarna måste ske på flera sätt, därför kan man inte ta något för givet.

7.3 Fyrklöverns förskola
Förskoleläraren som intervjuades arbetar på en förskola som består av fyra avdelningar. Hon är född 
i Sverige men har ett annat modersmål. Området är invandrartätt och det går endast två barn på 
förskolan  som  har  svenska  som  modersmål.  Personalen  består  till  största  dels  av  svenskar.  I 
intervjun berättar Eva att hon är ny på det nuvarande stället. Därför väljer hon att berätta om sina 
erfarenheter i arbetet med svenska som andraspråk från sin förra arbetsplats. Eva jämför det hon har 
sett på de två olika arbetsplatserna, eftersom det finns olikheter. 

7.3.1 Pedagogers erfarenhet kring andraspråksinlärning 
Tidsmässiga skillnader
Erfarenheten  kring  andraspråksinlärningen  har  varit  positiv.  Barngrupperna  på  Evas  tidigare 
arbetsplatsen har  bestått  av tre  till  fyra barn med svenska som andraspråk.  Eva berättar  att  det 
svenska språket kommer relativt snabbt. Det går att se andraspråksutveckling på en termin och efter 
ett år så har barnen ökat ordförrådet. Integrationen mellan barnen är ett stort bidrag till inlärningen. 
Det finns föräldrar som är födda i Sverige med utländsk bakgrund som väljer att prata med barnen 
på sitt modersmål hemma. Dessa barn har inga svårigheter med svenskinlärningen. Den nuvarande 
arbetsplatsen har en barngrupp där alla barn har svenska som andraspråk. Barnen integreras inte på 
samma sätt. Eva berättar att:

...mycket samtal, dialog med barnen och om dom säger nått som inte vi förstår så ber vi dom upprepa det  
igen och ibland får man ju lägga till ord för att komma fram till vad det var eller visa på en sak, amen då 
var de det. Och sen när vi sitter ner vid måltiden så pratar vi mycket om deras språk också och att a men 
vad heter det på ditt språk och just att vi visar intresse för att deras språk är viktigt också och at t vi gärna 
vill lära oss också.

Svårigheter  som uppstår  är  att  barnen inte  förstår  trots  att  man försöker  med alla  medel.  Som 
pedagog  bör  man  vara  så  pass  professionell  så  att  man  kan  förstå  och  utmana  barnens 
andraspråksinlärning. Eva känner att mer kompetensutbildning inom området skulle behövas trots 
att de reflekterar kring ämnet tillsammans i arbetslaget.  Ämnet svenska som andraspråk är viktigt 
att arbeta med eftersom det sker ett kulturutbyte. Tillsammans lär man sig om varandras kulturer när 
man arbetar med ämnet. Det ger en möjlighet att sätta sig in i en helt annan värld. 

7.3.2 Pedagogers metoder kring andraspråksinlärning
Pedagogens förhållningssätt 
Eftersom Eva jämför två olika förskolor så berättar hon att man har använt olika metoder. Hon 
berättar att intresse ska visas för alla i barngruppen. Barn som har svenska som andraspråk behöver 
få extra stöd och känna att pedagogerna är intresserade av deras förstaspråk. Att lära sig några få ord 
och  spela  musik  på  deras  hemspråk  skapar  en  trygghetskänsla  hos  barnen,  dessutom  ger  det 
möjlighet till att våga uttrycka sig mer. Pedagogerna använder mycket böcker eftersom där finns 
bilder, ord och benämningar. Det gäller att vara tydlig i arbetet med sång, ramsor och musik så att 
barnen utvecklar sina språkkunskaper. Barn lär av varandra, därför kan de lotsas in i leken och på så 
sätt med stöd av varandra utveckla språket. Eva har samma förhållningssätt till alla barn, förutom 
att hon försöker vara tydligare med barnen som har svenska som andraspråk. Hon berättar att man 
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ska vara försiktig så att inte de andra barnen uppfattar att pedagogen pratar annorlunda med barnet 
som har svenska som andraspråk. Anledningen till det är att det kan tolkas fel och att tvåspråkiga 
barn kan tappa status i barngruppen.

Jag känner nog att jag har samma förhållningssätt till alla barn faktiskt, och sen att man är lite mera tydlig 
mot det här barnet som inte har språket. Det tycker jag nog är viktigt att man har samma förhållningssätt. 
Att det inte blir att andra barn då snappar upp att jaha den där förstår inte, det är inte ku l att leka, det blir 
låg status.

Metoderna som man arbetar med utgår inte från någon identifierad teori. På Eva tidigare arbetsplats 
fick man själv läsa på kring ämnet. När man arbetar i en mångkulturell förskola så är det svårt att se  
varje barn individuellt. Grupperna behöver därför vara mindre, för att barnen ska få tid för möte i 
leken med andra barn och dialog med pedagoger. Mycket beror på tid, pengar och resurser som inte 
finns och det drabbar barnen. 

7.4 Maskrosens förskola
Förskolan ligger i ett litet samhälle utanför en medelstorstad i södra Sverige. Förskolan har fyra 
avdelningar där barnen är åldersintegrerade på två avdelningar, resterande är småbarns avdelningar. 
Majoriteten av personalen har en svensk bakgrund. Förskolan ligger i ett område där majoriteten är 
svenskar. På avdelningen arbetar det fyra förskolelärare och barngruppen består av 25 barn där tre 
har svenska som andraspråk.

7.4.1 Pedagogers erfarenhet kring andraspråksinlärning
Likheter i språkinlärningen
Lottas erfarenheter kring andraspråksinlärningen skiljer sig inte mycket från språkutvecklingen hos 
barn  med svenska som modersmål.  Därför  innehåller  intervjun till  största  del  erfarenheter  som 
skapats tillsammans med alla barnen. Svårigheter som uppstår med andraspråksbarn är svårigheter 
som kan uppstå hos vilket annat barn som helst menar Lotta.

Eftersom jag ser det inte som ansträngningar eftersom jag kan se att det barnet som har svenska som 
andra språk kan ha liknade svårigheter med det svenska språket som ett annat svenskt barn i barngruppen.

Att  barnen och pedagogerna  inte förstår  varandra är vanligt  oavsett  vilket  modersmål  man har. 
Dessutom är det ett viktigt ämne, eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Lotta tillhör en 
annan kultur, vilket innebär att hon har en större förståelse för vissa situationer eller ageranden från 
föräldrar.  Det  är  ett  aktivt  kulturutbyte som man behöver börja  arbeta med i  tidig ålder för att 
förebygga fördomar och utfrysningar.

7.4.2 Pedagogers metoder kring andraspråksinlärning
Generalisering 
Lotta arbetar på en småbarnsavdelning och de arbetar inte speciellt med barn som har svenska som 
andraspråk. Eftersom alla barnen lär sig att tala i den åldern så använder de samma metoder som 
med alla andra barn. Barnen med svenska som andraspråk integreras med barnen som har svenska 
som  modersmål.  De  lär  sig  mycket  av  varandra  i  leken  och  i  situationer  som  uppstår  i  den 
pedagogiska verksamheten. I arbetet med språkutvecklingen så utgår de från barnet och använder 
sig av språkpåsar, sagor, sånger och ramsor. Lotta berättar att barn är olika och det fungerar inte att 
använda sig av samma metod och teori till alla barn.

24



Nej vi utgår inte från någon teori utan vi utgår bara från barnet. Och anpassar det till barnet. Om detta 
barn behöver arbeta mer på sitt ordförråd så använder vi material som hjälper barnet och vi pedagoger är 
naturligtvis med.

Hon berättar att det är viktigt med rätt förhållningssätt till barn med ett andraspråk, att vara lyhörd, 
uppmuntra, skapa trygghet och framförallt tro på att de klarar av det. Samtidigt så behöver alla 
andra barn också känna på  detta  förhållningssätt.  På så sätt  delar  inte  pedagogen på barn med 
andraspråk och barn med svenska som modersmål. 

7.5 Resultatsammanfattning 
Utifrån  vår första frågeställning så konstaterades att de intervjuade pedagogernas erfarenheter ser 
olika ut beroende på vilken förskola pedagogen arbetar på och hur barngruppen ser ut. Gemensamt 
för alla pedagoger är att erfarenheterna har varit positiva och medfört kunskaper om olika kulturer 
och språk. Vissa intervjupersoner har varit verksamma pedagoger i en kort period vilket resulterat i 
att  erfarenheterna  inte  har  varit  varierande.  Den  andra  frågeställningen  resulterade  i  att  några 
pedagoger arbetar efter en definierad teori kring andraspråksinlärning. Det utesluter inte att de andra 
pedagogerna  inte  utgår  från  en  teori,  bara  att  deras  teorier  inte  är  definierade.  Många  av  de 
intervjuade  pedagogerna  anser  att  teorier  för  barns  generella  språkutveckling  kan  användas  i 
andraspråksinlärningen i det pedagogiska arbetet i förskolan. 
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8 Analys
I  analysen  kopplas  litteraturen  ihop  med  det  empiriska  materialet  för  att  ett  kritisktanalytiskt 
resonemang ska kunna föras. Olika perspektiv tas upp för att läsaren ska få en bredare synvinkel. 

8.1 Pedagogers erfarenheter kring svenska som andraspråk
Hyltenstam (1993) skriver om att svenska som andraspråk inte är en prioritet och att kvaliteten är 
lägre än vad den borde vara för andraspråksundervisningen. Utifrån det empiriska materialet  så 
finns det inget som styrker detta, utan tvärtemot så uttrycker tre av sex pedagoger att de alltid har 
upplevt  att  svenska  som  andraspråk  är  ett  högprioriterat  ämne.  Möjligtvis  så  beror  detta  på 
åldersskillnaderna mellan förskolebarnen och skoleleverna. Som Lotta berättar så lär sig alla barn 
språket i en tidig ålder i förskolan, vare sig det är modersmålet eller andraspråket. En tanke som 
dyker  upp är  att  andraspråksinlärningen blir  ett  enskilt  ämne när  barnen kommer upp i  skolan 
medan  det  i  förskolan  är  integrerat  i  den  pedagogiska  verksamheten.  Det  empiriska  materialet 
stödjer  tanken där  fyra pedagoger  bekräftar  att  arbetet  med andraspråksinlärning är  integrerat  i 
verksamheten. En av dem berättar att andraspråksutvecklingen är något som finns med hela tiden. 
Pedagoger tänker helt enkelt mer på barns språkutveckling och andraspråksinlärning då det finns 
styrdokument  som  skriver  att  verksamheten  ska  erbjuda  barnen  en  språkutvecklande  miljö. 
Pedagogerna  har  även ansvar  att  utveckla en  stimulerande och utmanande  miljö  för  språk  och 
kommunikationsutvecklingen för barnen Lpfö (2010). 

8.1.1 Individanpassning 
Piaget  (2008)  och  Evenshaug  &  Hallen  (2001)  skriver  att  Piagets  teori  handlar  om  en 
anpassningsprocess där individen anpassar sig efter miljön och miljön anpassas efter individen. 
Individen  måste  stå  i  centrum  för  att  inlärningen  ska  ske.  Alla  pedagoger  som  deltagit  i 
undersökningen berättar hur viktigt det är att individanpassa språkinlärningen. En av pedagogerna 
uttrycker att man inte kan ha en teori till alla barn då alla barn lär sig på olika sätt. I relation till  
Piagets teori så kan det innebära att pedagogerna måste anpassa miljön efter barnet för att det ska 
ske en språkutveckling. Förutsättningarna ser olika ut i olika situationer, en av pedagogerna berättar 
att tiden inte räcker till för att individanpassa andraspråksinlärningen till varje barn. Det betyder i 
detta fall att barnet måste anpassas efter miljön. 

8.1.2 Tidsmässiga skillnader
Wedin (2011) skriver utifrån tidigare forskning att många elever med svenska som andraspråk inte 
har samma kunskapsnivå som skolkamrater med svenska som förstaspråk. Eleverna tenderar att 
halka efter rent kunskapsmässigt och därför behöver de arbeta ikapp sina skolkamrater. I intervjun 
berättar en av pedagogerna att det tar längre tid för de tvåspråkiga barnen att lära sig eftersom de 
har två språk som lärs in parallellt. Utifrån detta menar vi att kunskapsnivån inom andra områden 
kan bli lidande eftersom fokus hamnar på språkinlärningen. Trots att våra intervjuade pedagoger 
säger att språkinlärningen bör vävas in i verksamheten.

8.2 Pedagogers metoder kring svenska som andraspråk
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Två  pedagoger  berättar  om  en  metod  som  de  nyligen  har  börjat  tillämpa  i  arbetet  med 
andraspråksinlärningen. Metoden innebär att pedagogerna ställer barnen inför språkliga utmaningar 
på rätt nivå. Därför gäller det att ta reda på vad barnen kan och inte lägga utmaningen för högt eller  
för lågt för då sker ingen språkutveckling hos barnet, berättar en av pedagogerna. Samma tankar har 
Wedin (2011) som menar att språkutvecklande situationer måste planeras in för att det ska ske en 
språkutveckling. Men detta kan inte ske om pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap om var 
barnen befinner sig i den språkliga utvecklingen. Vårt empiriska material tillsammans med Wedins 
(2011) visar en metod om hur möjligheter för språkinlärning ges med hjälp av kunskap om barnets 
individuella språkutveckling. 

8.2.1 Barnets integrering i förskolan
I Aronsson & Cekaites (2005) vetenskapliga artikel handlar forskningen om hur barn i leken och 
med hjälp av humor utvecklar sitt andraspråk. Barnen blir omedvetet aktiva språkinlärare med hjälp 
av sitt initiativtagande i spontana lekar.  Författarnas tankar stämmer överens med det empiriska 
materialet där två av pedagogerna berättar att barn lär av varandra i leken. De menar att barnen med 
svenska som andraspråk blir språkligt utmanade av de andra barnen i den fria leken. Alla pedagoger 
som intervjuades håller med om att även de lär sig något av arbetet med andraspråksinlärningen. 
Det kan vara att de lär sig ord och sånger på barnens hemspråk, detta kan ske i leken tillsammans 
med barnen, vilket bekräftar Aronsson & Cekaites (2005) forskning men även Lindberg (2004) som 
skriver om interaktionens och samtalets roll för andraspråksinlärningen. 

8.2.2 Visuella metoder
En av pedagogerna berättade i intervjun att de använder sig mycket av teckenspråk och kroppsspråk 
som hjälp vid inlärningen av ett andraspråk. Pedagogen tycker att metoden fungerar bra då barnen 
snabbare  får  en  förståelse  för  vad  det  är  pedagogen  vill  säga.  En  av  de  andra  intervjuade 
pedagogerna berättar om en svårighet som kan uppstå med användningen av tecken och rörelser i 
andraspråksinlärningen. Det kan leda till att pedagogerna inte riktigt vet hur mycket barnet kan då 
de använder sig av tecken och rörelser som förstärker det som sagts. Vid en uppmaning så kan 
barnet tolka rörelsen istället för ordet. Pedagogerna delar inte samma uppfattning kring metoden, 
dock berättar Linda att kroppsspråk och teckenspråk kan behövas i början. Allteftersom barnen lär 
sig språket så bör man minska på kropps- och teckenspråket för att öka barnens språkliga förståelse. 

Wedin (2011) skriver att  en viss jämförelse kan göras mellan flerspråkiga barn och döva barn, 
författaren menar att teckenspråket blir deras förstaspråk. Det bekräftar inte vårt empiriska material, 
då båda pedagogerna anser att barnen bör börja tala så fort som möjligt och att tecken/kroppsspråket  
ses som ett hjälpmedel till bättre språkförståelse. Schönström (2010) skriver att man bör skilja på 
döva barn och andraspråksinlärande barn. Förutsättningarna för språkinlärningen är olika, för döva 
barn  är  teckenspråket  basen  för  inlärningen  och  de  ställs  inför  en  annan  inlärningssituation  i 
jämförelse med icke döva barn som lär sig ett andraspråk. Författaren delar inte tankar med Wedin 
(2011) som menar att en jämförelse mellan döva och andraspråkstalande barn kan göras. Däremot 
skriver  Schönström  (2010)  att  man  funnit  liknelser  mellan  undervisningen  i  hörandes 
andraspråksinlärning och dövas språkinlärning.

Två av de intervjuade pedagogerna berättar att de arbetar efter en teori som innebär att man lägger 
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språket  på  en  nivå  som  ligger  precis  ovanför  barnens  och  att  det  på  så  sätt  effektiviserar 
språkinlärningen. När utmaningen ligger på rätt nivå så utvecklas barnets språk men om utmaningen 
ligger för lågt eller på samma nivå så sker det ingen språkutveckling. Denna teori kan även kopplas 
till  Kraschens inputhypotes som Tingbjörn (1994) skriver om. Kraschen har gjort en formel i+1 
(input+1 steg) som innebär att man ska lägga talet på en nivå som ligger precis ovanför barnens, på 
så sätt sker språkutvecklingen. Engström (1993) skriver om TPR metoden som i stora drag innebär 
att det enbart är läraren som pratar och barnen lyssnar. Denna teori finner vi inte i vårt empiriska 
material. Utifrån intervjuerna så kan man konstatera att barnen är de aktiva talarna och inte enbart 
pedagogerna. 

I vår undersökning visade det sig att enbart två pedagoger använde sig av en teoretisk metod, de 
resterande pedagogerna arbetar generellt med andraspråksinlärningen genom att använda sig av de 
metoder som de tror barnet  behöver.  Det  utesluter inte att  alla pedagoger inte följer  förskolans 
läroplan då den skriver att barnen ska: ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt  
sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera  
med andra…” (Lpfö 2010:10).  Vi  finner att  alla pedagoger följer läroplanen i  den pedagogiska 
verksamheten på olika sätt. 

8.2.3 Pedagogers förhållningssätt
Det empiriska materialet bekräftar till viss del Håkanssons (1993) studie om pedagogers sätt att tala 
med  andraspråksinlärare.  Författaren  skriver  att  pedagoger  förenklar  sitt  tal  när  de  talar  med 
andraspråksinlärare. I intervjuerna berättar fyra pedagoger om hur de talar tydligare, långsammare 
och att de begränsar orden till det nödvändigaste. De resterande pedagogerna talar medvetet på ett 
oförändrat sätt med barnen då de anser att det kan bli en statusskillnad i barngruppen. De menar att  
när de andra barnen hör att pedagogen pratar övertydligt och långsamt så tappar barnet status i de 
andra barnens ögon. Resultatet av Håkanssons (1993) forskning visar att de barn som lärde sig bäst 
var de som hade en pedagog som talade: 

”…ett  ganska  snabbt  tal,  med korta  meningar  och  många upprepningar  och  omformuleringar förstås  
bättre  av  eleverna  än  ett  långsamt  tal  med längre  meningar  och  utan  omformuleringar”.  Håkansson 
(1993:69)

Om man utgår från Håkanssons (1993) resultat så talar inte en enda intervjuad pedagog helt ”rätt”,  
de fyra pedagogerna borde inte tala långsammare. De andra två pedagogerna borde tänka på att 
begränsa sitt tal till korta meningar och upprepningar. 
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9 Diskussion
I diskussionen resoneras och diskuteras analysen tillsamman med litteraturen. Dessutom tas våra 
personliga åsikter och erfarenheter upp. 

Vi anser att när ett andraspråk lärs in så är det viktigt att barnet har stöttande pedagoger som är väl 
insatta i barnets språkutveckling och ger dem möjlighet till att kommunicera. Pedagogerna skapar 
en  miljö  som är  språkligt  utmanande  och  där  barnet  känner  sig  tryggt.  Rehnqvist  (2008)  och 
Parkvall (2006) har samma tankar kring språkets funktion i förhållande till kommunikation, där man 
anser att språket är ett sätt att göra sig förstådd. Lindberg (1993) är inne på liknande tankar då han 
skriver att kommunikation och språk är två begrepp som hör ihop. Utifrån våra intervjuer så berättar 
många pedagoger att barnen behöver en trygg miljö för att utveckla sin förmåga att kommunicera. 

Med våra intervjuer i relation till Hyltenstams (2007) och Hyltenstam & Strouds (9991) teorier om 
andraspråksinlärning  så  kan  vi  konstatera  att  det  finns  faktorer  som  påverkar  inlärningen. 
Hyltenstams (2007) skriver att simultan tvåspråkighet är att lära sig två språk samtidigt, till exempel 
modersmålet och svenska som andraspråk. Motsatsen är successiv tvåspråkighet som går ut på att 
lära sig ett språk först och sedan ett annat. Detta säger även en av våra intervjuade pedagoger som 
menar att barnen i förskolan har mycket att ”hålla reda på” eftersom de lär sig två språk samtidigt.  
Hyltenstam  &  Stroud  (9991)  delar  in  språket  i  minoritetspåk  och  majoritetspråk,  ingen  av 
pedagogerna rankar det svenska språket men de uttrycker att svenskan är en nödvändighet eftersom 
det är något barnen använder gemensamt för att uttrycka sig. 

9.1 Pedagogers erfarenheter kring andraspråksinlärning
I  vår studie finner vi det inressant  att  enligt  forskningen så är inte svenska som andraspråk ett 
högprioriterat ämne. Men de pedagoger vi intervjuade berättade motsatsen. Pedagogerna hade olika 
erfarenheter men i grund och botten så ansåg alla att det var ett viktigt arbete. Tre av pedagogerna 
arbetar på förskolor som befinner sig i invandrartäta områden, där blir pedagogerna tvungna att 
arbeta med språket dagligen då nästan alla barn på förskolan har svenskan som andraspråk. På så 
sätt blir det en naturlig del av vardagen, till  skillnad från de andra pedagogernas förskolor som 
nästan har enbart svenska barn. Trots skillnaden mellan förskolorna så är svenska som andraspråk 
lika prioriterat när de väl får ett barn som är i behov av det. 

Svenska som andraspråk är ett viktigt ämne som kan bidra med kunskaper för pedagoger. Många av 
pedagogerna i intervjun berättar att de arbetar med modersmålet, då de lyssnar på musik eller får 
höra olika ord och hur de uttalas på modersmålen. Elmeroth (2008) betonar detta när hon skriver att  
eleverna förmedlar kunskaper till pedagogerna, det sker ett kulturellt utbyte där samarbete ligger till 
grund. Förutom kulturutbytet så kan modersmålet vara ett ytterligare sätt för barnen att hämta in 
kunskaper skriver Bergman, Sjöqvist, Bulow & Ljung (1992). I våra intervjuer nämndes inte denna 
tanke men vi anser inte att det är omöjligt eftersom en av pedagogerna berättar att de väcker lust 
och intresse hos barnen när de använder sig av deras hemspråk i verksamheten. 
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9.2 Pedagogers metoder kring andraspråksinlärning
Förskolechefen har en viktig roll i arbetet med svenska som andraspråk. Det är förskolechefen som 
bestämmer viken kompetensutveckling pedagogerna får, så som föreläsningar och litteratur. Två av 
våra intervjuade pedagoger har fått mycket uppmuntran och stöd i sitt arbete vilket har bidragit till 
att  de  har  en  specifik  teori  som  de  utgår  ifrån  i  sitt  arbete  med  svenska  som  andraspråk. 
Pedagogernas  teori  kan  ha  grunder  i  Kraschens  inputhypotes.  Tingbjörn  (1994)  skriver  att 
Kraschens teori går ut på att språkinlärningen sker när utmaningen läggs ett steg högre än barnets 
språkliga nivå. Enligt oss använder pedagogerna denna teori i arbetet med svenska som andraspråk 
även om pedagogernas kompetensutveckling har utgått från en annan föreläsare. Det kan bero på 
pedagogernas olika arbetsplatser och barngrupper. Vi menar, om barngruppen brister i den språkliga 
förmågan så innebär det att verksamheten måste lägga ner extra mycket arbete på språket. Medan en 
förskola där barngruppen möjligtvis brister i leken så läggs det extra arbete på det området. 

Enligt oss behöver många pedagoger tänka på vad barnen har med sig i ”ryggsäcken”. Det är lätt att 
man tar för givet att de inte förstår medan de kan finnas andra orsaker till att barnet inte utvecklar  
språket, så som trauma. Angel & Hjern (2004) skriver att trauma kan leda till språkförseningar. Vi 
förväntade oss att alla  intervjuade pedagoger skulle  betona barnens erfarenheter mer än vad de 
gjorde, med det menar vi inte att det inte fanns i åtanke. Barnens erfarenheter är direkt relevanta till 
metoderna  som används för  andraspråksinlärningen.  Hyltenstam (2007) menar  att  ”basen”  som 
finns  hos  barnen  är  en  struktur  som  formas  av  erfarenheter  som  barnen  tillägnar  sig  innan 
skolstarten. När de väl kommer till skolan så arbetar man med ”utbyggnaden” där strukturen byggs 
ut. Många pedagoger tänker inte på att man kan dra nytta av barnens erfarenheter och förkunskaper 
i arbetet  med svenska som andraspråk.  Dock kan det vara svårt om man arbetar med barn som 
precis börjat lära sig att tala, då de inte har några förkunskaper. 

9.3 Metoddiskussion 
Faktorer  som påverkade  vårt  resultat  är  intervjufrågor  och  pedagogernas  initiativtagande.  Våra 
tidigare kunskaper kring ämnet kan möjligtvis ha bidragit till att intervjufrågorna utformades på ett 
relativt  bra  sätt,  men vi  anser  att  de  följdfrågor  som ställdes  kunde ha  varit  mer  utvecklande. 
Resultatet  hade  varit  annorlunda  om  inte  intervjufrågorna  varit  rätt  formulerade.  Pedagogers 
initiativtagande  och  ambitioner  att  svara  på  intervjufrågorna  kan  ha  påverkat  resultatet.  Om 
pedagogerna hade varit stressade, osäkra eller nervösa så hade resultatet säkerligen sett annorlunda 
ut. Pedagogerna som intervjuades hade olika erfarenheter och två av dem är nyligen examinerade 
vilket kan ha resulterat i olika svar. Vi kunde se ett mönster mellan de nyexaminerade pedagogernas 
svar trots att de arbetade på olika förskolor i olika områden med olika barngrupper. Anledningen till  
det kan enligt oss vara att de delar samma barnsyn och utgår från samma grundtankar kring barns 
språkinlärning. 

9.4 Förslag till vidare forskning
Svenska som andraspråk är ett brett område där det inte enbart behöver delas in i erfarenheter och 
metoder.  I  en  vidare  studie  går  det  att  undersöka  skillnaden  mellan  språkinlärning  och 
andraspråksinlärning. Det hade varit intressant att få reda på hur språkinlärningen skiljer sig åt i 
förskolan, eftersom det är där barnen utvecklar den språkliga basen. Hyltenstam (2007) menar att 
basen byggs upp och skapas i tidig ålder. 

30



Vi har i vår undersökning sett att andraspråksinlärningen utvecklas samtidigt som språkinlärningen i 
förskolan. När barnen kommer till skolan så blir andraspråksinlärningen ett enskilt ämne och blir 
därmed segregerat från den ordinarie undervisningen. Det hade varit intressant att få reda på hur det 
påverkar eleverna statusmässigt. I vår undersökning berättade en av de intervjuade pedagogerna hur 
viktigt det är att inte göra någon skillnad mellan barnen då det kunde resultera i en statussänkning i 
barngruppen. Hur ser det ut  i  en klass där barnen med svenska som andraspråk måste gå ifrån 
klassen. 

9.5 Slutsats 
Pedagogernas erfarenheter kring andraspråksinlärning i förskolan är positiva och olika. Olikheterna 
beror  möjligtvis  på vilket  område förskolan befinner  sig,  samt  hur  många barn det  är  som har 
svenska som andraspråk. Pedagogernas metoder varierar beroende på barngruppen. Vissa pedagoger 
utgår från en teori i arbetet med svenska som andraspråk. De andra pedagogerna följer barnens 
språkutveckling och tar hjälp av generella metoder och anpassar dem efter barnens individuella 
språkutveckling.  

Avslutningsvis  så vill  vi  konstatera  att  det  är  viktigt  med svenska  som andraspråk  i  förskolan. 
Barnen får då en stadig språklig grund innan de kommer upp i skolan och har en god språklig 
utveckling.
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Information till pedagoger om forskningsetiska principer Bilaga 1

Informationskravet, pedagogen informeras om undersökningens syfte och villkor.
Konfidentielltkravet, pedagogen informeras om sekretess och att namn på förskola och pedagog 
byts ut.
Samtyckeskravet, pedagogen får komma med frågor och bestämma vad av det som har sagts som 
är relevant till undersökningen.
Nyttjandekravet, pedagoger informeras om att insamlad data endast kommer att användas i 
forsknings- och vetenskapliga syften. 

Information om undersökningens syfte och villkor:
Syftet är att ta reda på vad pedagoger har för erfarenheter kring arbetet med barns 
andraspråksinlärning i förskolan. Med erfarenheter menas pedagogers upplevelser så som hinder, 
möjligheter, förutsättningar och kompetens. I undersökningen vill vi även ta reda på vilka metoder 
som pedagogerna arbetar efter i samband med andraspråksinlärning. Våra problemformuleringar ser 
ut på följande sätt:

TEMA 1: Vad är pedagogers erfarenheter kring andraspråksinlärning? 
TEMA 2: Hur ser pedagogernas metoder ut kring andraspråksinlärning?

Intervjufrågor:

TEMA 1
Kan ni berätta för oss om ert arbete med andraspråksinlärning i arbetet på förskolan?
Har ni mött svårigheter i arbetet med andraspråk?
Hur påverkar det dig som pedagog?
Har ni sett resultat?
Har era erfarenheter varit positiva eller mindre positiva?
Tycker ni att arbetet med svenska som andraspråk är viktigt?
Lär ni er någonting i arbetet med barn som är tvåspråkiga?

TEMA 2
Kan ni berätta hur ni tänker kring begreppet svenska som andraspråk?
Vad tänker ni på när ni möter ett barn med andraspråk?
Hur går ni till väga när ni får ett barn med andraspråk?
Vilket förhållningssätt har ni?
Utgår ni från någon teori?
Är det individ anpassat?
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