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ABSTRAKT 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka pedagogers kunskaper och syn på 

betydelsen av modersmålet samt hur de arbetar i förskolan med barn som har svenska 

som andraspråk. Vi har gjort en kvalitativ studie i tre förskolor i två kommuner och 

sammanlagt har vi intervjuat tio pedagoger. Resultatet visar att pedagogernas kunskaper 

generellt är goda kring hur värdefullt det är att ta tillvara på barnens modersmål för att 

främja andraspråket och för att stödja barnets självkänsla och identitet. Dock tyder 

resultatet på att det inte alltid är enkelt att ta tillvara på barnens modersmål. Det kan till 

exempel bero på att pedagogerna upplever att barnen använder sitt modersmål för att 

utestänga andra barn ur leken eller menar pedagogerna på att de själva måste kunna 

andra språk för att det ska vara möjligt att lyfta fram dem i verksamheten. Engelska 

tycks vara ett språk som används mer och mer i verksamheterna, pedagogerna berättar 

att de sjunger på engelska och att de räknar på engelska, i en av förskolorna hade de en 

engelsktalande pedagog som en dag i veckan pratade engelska med barnen hela dagen. 

Pedagogerna beskrev vikten av att vara konkret och att sätta ord på det som görs och det 

gäller inte bara i arbetet med barn med svenska som andraspråk utan det gäller även de 

barn med svenska som modersmål. Ett gott samarbete med föräldrarna lyftes fram som 

oerhört värdefullt och alla pedagoger utom en sa att de talat om för föräldrarna att de ska 

tala modersmålet med sina barn, något som en del föräldrar inte gjorde trots att de själva 

hade svårigheter med det svenska språket. Det visar ännu tydligare hur viktig roll vi 

pedagoger har i att sprida kunskaperna om modersmålets betydelse för både 

andraspråkets utveckling samt för barnets självkänsla och identitet. 

Nyckelord: svenska som andraspråk, förskola, modersmål, modersmålsundervisning, 

föräldrasamverkan 
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1 INTRODUKTION 
Samhället har under de senaste decennierna förändrats mycket. Sverige är idag inte 

ett land som officiellt är tvåspråkigt, ändå har vart fjärde barn rötter i ett annat land. 

Några decennier tillbaka var det väldigt ovanligt att ha mer än ett språk i Sverige. 

Medan det idag är mer vanligt att barn i förskolan har en eller båda föräldrar som 

kommer från en annan kultur. Många barn i förskolan är därmed två- eller 

flerspråkiga. Det är viktigt att pedagogen förstår vad det innebär att lära sig ett nytt 

språk och hur vi som pedagoger kan gå till väga för att hjälpa barnet. 

 

På de förskolor vi har gjort vår VFU har det varierats med antal barn med annat 

modersmål än svenska, och vi argumenterade över deras arbetssätt och detta gjorde 

oss intresserade av vad vi som pedagoger kan bistå med för ett barns 

andraspråksutveckling. Även vad vi som pedagoger kan göra för att inte stjälpa 

barnets flerspråkighet, utan hela tiden positivt hjälpa dem i sin utveckling. Det som 

också intresserar oss är hur vi som pedagoger kan jobba tillsammans med föräldrarna 

för att främja barnets flerspråkighet.    

 

Den nya reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) tar upp 

olika mål som vi anser kan vara en bas för de frågeställningar som berörs i vårt 

arbete. 

Inom området normer och värden som Lpfö98 tar upp ska: 

 
- ”Förskolan sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 2010:8) 

 

- ”Förskolan sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 

känsla och respekt för andra kulturer” (Skolverket, 2010:9) 

 

- ”Förskolan ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och 

att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” 

(Skolverket, 2010:13) 

 

Med dessa rader i åtanke ska vi försöka reda ut hur vi pedagoger tillsammans med 

varandra i verksamheten och med hjälp av föräldrarna kan arbeta för att stödja barn 

med flera språk. 
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2 BAKGRUND 
Nedan följer en behandling om hur olika författare har forskat sig fram angående 

barn med två eller flera språk som modersmål. Hur pedagogen arbetar för att främja 

barns tvåspråkighet både självständigt och tillsammans med föräldrarna. 

2.1 Teoretikers uppfattning om barns lärande 

Nedan beskriver vi barns utveckling och lärande utifrån Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori och Urie Bronfenbrenner och systemteoretiska tänkande. 

2.1.1 Lev Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev Vygotskij är inom den sociokulturella teorin, det mest uppmärksammade namnet 

skriver Strandberg (2006). Det var barnets utveckling som Vygotskij var mycket 

intresserad av, men även att det är genom samhället som barnet lär sig ett av de 

viktigaste verktygen, språket. För att barnet ska lära sig det verbala språket anser 

Vygotskij att det är genom samspelet med andra som de lär sig främst om språkets 

stora roll i utvecklingen. Barnets tänkande utvecklas som ett socialt verktyg i den 

verbala interaktionen (a.a.).  

I Vygotskijs teori används ofta termen den proximala utvecklingszonen. Wedin 

(2010) beskriver Vygotskijs teori på följande vis. Det är när en individ lär sig av 

någon som är mer kunnig än sig själv, det kan till exempel vara en kunnig kamrat 

eller en lärare. Den kunniges nivå ligger strax över ens egna. Även krashen (1982) 

anser att utmaningen bör ligga precis över barnets behärskningsnivå för att barnet ska 

kunna tillgodose sig den nya kunskapen. Nivån får dock inte vara för hög, det gynnar 

vid den tidpunkten inte språkutvecklingen hos barnet. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen handlar om att barnen lär sig av 

varandra. Han tar också upp den potentiella nivå som innebär att barnet lär sig av 

egen kraft eller med hjälp av kamrater, familj, eller pedagoger (a.a.). 

Smidt (2010) beskriver många av de begrepp som omfattar Vygotskijs teori. Några 

av dem är, sociohistoriska synsättet som har stor betydelse för pedagog och barnet. 

Att pedagogen ser till att ta reda på så mycket som möjligt om barnets historia och 

kultur. Gemensam praxis handlar om hur vi som pedagoger presenterar saker och 

ting för barnen i förskolan och hur väsentligt det är att leda in dem i gruppen. 

Kulturell habitus handlar om hur pedagogen tar hänsyn till vissa delar i planeringen 

till exempel interaktioner, resurser och aktiviteter. Att interagera anser Vygotskij är 

en grund för lärande och handlar om barnen i par eller grupper utbyter ord, idéer, 

tankar och erfarenheter. Mycket av det som försiggår i förskolan handlar om bilder 

och tecken därför är semiotik, läran om symboler, viktig. Vygotskij beskriver 

intresset av att göra en kulturöverföring från generation till generation, till exempel 

kulturens värderingar, vanor med mera. Utifrån aktiviteterna kunna säga vad som 

lärs in och hur det går till är ett situerat lärande. Vygotskij benämner även inter- och 

intrapsykiskt där interpsykiskt betyder att barnen förstår interaktionen mellan 

individer till exempel utbyte av idéer och intrapsykiskt är privata tankar som 

individen har själv (a.a.). 

2.1.2 Urie Bronfenbrenner och systemteoretiskt tänkande 

Utifrån Bronfenbrenners (1979) systemteoretiska tänkande, finns olika system som 

går in i varandra. Enligt bronfenbrenner illustreras detta tänkande på följande sätt: 
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Utifrån Bronfenbrenners systemteori (1979) 

 

Bronfenbrenner utgår från att barnet är i mitten. Det första systemet är Mikro, där det 

i barnets värld bland annat finns vårdnadshavare, syskon och förskola. Det andra 

systemet är Meso, som handlar om de olika världar som barnet ingår i, till exempel 

interaktionen mellan hem-förskola eller religiösa sammanhang. Det tredje systemet 

är Exo, där barnet träffar på de resurser som finns tillängliga i 

landet/staden/kommunen som barnet bor i, till exempel föräldrarnas arbetsplatser. 

Det fjärde systemet är Makro, det handlar om de värderingar vi har och vad som 

påverkar en, till exempel religion och politik (a.a.). 

Detta system anser Gustavsson (2009) utvidgas hela tiden genom en individs liv, 

inget system är det andra likt, alla individers system är olika. Beroende till exempel 

på vilka intressen individen har, hur vi ser på politiken, vilken koppling individen har 

till andra både i skolan, på jobbet m.m. Utifrån detta system kan vi enkelt se om 

barnet har en aktiv eller inaktiv roll i samhället och hur det allmänt står till i barnet 

värld. Detta är enklast att ta reda på i högre åldrar till exempel lågstadiet, än i 

förskoleåldern då barnen anses vara för små (a.a.). 

2.2 Barns språkutveckling 

Bergman (1992) skriver att modersmålet lärs in så pass tidigt i livet att det knappast 

finns några minnen av det senare i livet, medan undervisning av språk i skolan 

framkallar desto fler minnen. Ett tredje inlärningssätt av språk är det som uppstår då 

människor vill kommunicera med varandra. Det är ett informellt lärande, där 

människor lär sig av varandra utan regler och undervisning (a.a.). Vi kommunicerar 

med varandra för att skapa mening och förståelse kring det som händer och sker, 

menar Bjar och Liberg (2003), då meningskapande förekommer genom både verbala 

och ickeverbala kommunikationsformer. Kommunikationen är avgörande för att 

utveckla våra tankar och vår förståelse för omvärlden. Det språkliga sammanhang 

som människor befinner sig i och de relationer som vi ingår i skapar en förståelse av 

oss själva och vår identitet eftersom de formar oss på olika sätt. Genom språk och 
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kommunikation lär människan sig hur vi bör vara och vilka olika värderingar och 

normer som råder i det samhälle och den kultur som vi socialiseras in i (a.a.).  

  

Svensson (1998) menar att människans språk används för att kommunicera med 

andra och med språket utvecklas vårt kognitiva tänkande. Det hjälper oss att lösa 

problem och genom språket tillkännager vi samhörighet med olika grupper (a.a.). 

Samtidigt skriver Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2008) att grunden 

för språket lärs in när barnen är som yngst och därför är den språkliga miljön runt 

omkring väldigt betydelsefull. Förskolan har en stor roll i den biten eftersom många 

små barn befinner sig på förskolan till stor del om dagarna (a.a.).  

2.3 Barns andraspråksutveckling 

Torpsten (2008) skriver, för att generellt beskriva andraspråksutvecklingen kan vi ta 

hjälp av språkets bas och utbyggnad som utgår från att barnet kan sitt modersmål. 

Det innebär att barnet kan förstå och göra sig förstådd i samtal, att barnet kan böja 

orden korrekt och sätta ihop meningar i rätt följd (a.a.). I skolverket (2011) skriver 

Håkansson att hennes forskning visat att om barnet lär sig sent i modersmålet, lär sig 

barnet även sent i andraspråket. Barn som lär sig ett nytt språk fokuserar till en 

början på ord och begrepp, sedan lär de sig böjningsformer och meningsbyggnader 

(a.a.) 

I flerspråkiga samhällen är det genom kamraterna som barn lär sig det nya språket, 

redogör Ladberg (2003). Det är genom leken, glädjen och att få vara med, som 

barnet utvecklas. Ett sätt att få barn att lära sig det nya språket är att ta reda på deras 

intressen och sedan använda det för att lära sig det nya språket (a.a.). Wiklund (2002) 

gjorde en studie av språkinlärning hos ungdomar som visade att pojkar kommit 

längre än flickor i det nya språket på grund av att pojkarna engagerade sig mer i 

aktiviteter. Den största orsaken till språkinlärning är om barnet är i behov av det nya 

språket. Enspråkiga människor tror oftast att en person som är flerspråkig är speciellt 

begåvad, men det handlar inte om begåvning utan det har med behov och möjligheter 

att göra (a.a.).  

2.3.1 Simultan och successiv tvåspråkighet 

Arnberg (2004) nämner två olika slag av tvåspråkighet, simultan och successiv 

tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet är när barnet lär sig två språk på samma gång, 

det vill säga föräldrarna pratar var sitt språk med barnet. Successiv tvåspråkighet är 

när individen pratar först ett språk och sedan lär sig ett nytt. Det är likväl viktigt att 

veta att inlärning av både simultan och successiv tvåspråkighet under den tidiga 

uppväxttiden kan leda till en högre nivå av tvåspråkighet. Medan Ladberg (2003) 

beskriver simultan tvåspråkighet, genom att två språk lärs in samtidigt, men hon 

anser att ett barn som lär sig ett andra språk vid ett eller två års ålder är en successiv 

inlärning eftersom modersmålet redan har ett års försprång. Oavsett om barnet lär sig 

ett eller flera språk samtidigt följer språken samma mönster, orden som barn lär sig 

kommer vid samma tidpunkt. Däremot kan barn som lär sig två språk samtidigt ligga 

något år efter de som lär sig ett språk och förklaringen är ganska enkel. De barn som 

lär sig två språk samtidigt har dubbelt så mycket att lära sig än vad ett barn som ska 

lära sig ett språk har och det får ta tid (a.a.).  

Kompetensen hos barn med tvåspråkighet pendlar i de språken barnet kan, det finns 

områden inom språken där barnet kan mer eller mindre ord (Arnberg, 2004). 
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Författaren skriver även att det kan få två följder: ”det ena språkets utveckling blir 

långsammare än för enspråkiga barn som lär sig detta språk som förstaspråk; det 

starkare språket inverkar på det svagare (dvs. interferens)” (Arnberg, 2004:105). 

2.3.2 Modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen 
Cummins (2000) menar att barnets nivå på sitt modersmål ger en bild av hur väl 

barnet kommer att lära sig ett andraspråk. Om barnets närstående samtalar med 

barnet kring olika ämnen, skapar det ett stort ordförråd på modersmålet. Det gör att 

barnet har en stabil grund att stå på för att lära sig ett andraspråk och lyckas i 

förskola. När modersmålet främjas i förskolan, hjälper modersmålet och 

andraspråket varandra genom att modersmålet hjälper till i tankarna med begrepp 

och förståelse och när barnet lär sig på andraspråket kan de nya kunskaperna 

överföras tillbaka till modersmålet. Barn med ett utvecklat modersmål har redan 

förståelse för olika fenomen och författaren skriver även att det enda som de behöver 

lära sig är nya etiketter på intellektuella färdigheter som de redan har förvärvat. 

Flerspråkighet ger många fördelar i utvecklingen av språk och lärande, men om 

modersmålet inte främjas kommer det att få negativ effekt i form av att både barnets 

personliga och utvecklingsmässiga möjligheter försämras (a.a.). Det märks tidigt på 

barnets språkutveckling att barn börjat tala som sina kamrater mer än som sina 

föräldrar (Ladberg 2003). Det har även att göra med att när barn lär sig språket är det 

betydelsefullt vilka barnen känner samhörighet med (a.a.).  

Forskning visar att andraspråksinlärningen inte hämmas av att barnet fortsätter att 

tala sitt modersmål utan snarare tvärtom, menar Roberts (2008). Att andraspråket får 

stöd av att barnet talar sitt modersmål, fortsätter pedagoger och politiker att oroas 

och tänka att modersmålet och andraspråket blandas och att andraspråksinlärningen 

kan hämmas om barn till exempel får böcker lästa på båda språket. Studien som 

författaren gjorde visade att de barn som läst böcker på sitt modersmål i själva verket 

presterade bättre gällande att identifiera ord som hörde till sagoböcker än de barn 

som hade läst böcker på andraspråket. Studien fann inga negativa effekter av att läsa 

böcker på båda språken (a.a.). 

Det finns ett motstånd mot att använda två språk i undervisningen menar Skans 

(2011). En del människor menar att modersmålet kan störa andraspråksinlärningen 

och att det är bra att hålla isär språken (a.a.). Det har tidigare gjorts studier som pekat 

på att andraspråket skulle störas av modersmålet, men Lindberg (2002) skriver att 

forskarna i studierna inte lagt någon vikt vid de stora skillnaderna i den sociala 

bakgrunden. De hade inte heller utrett hur pass väl barnen kunde de båda språken, 

om barnen hade föräldrar med utländskt efternamn benämndes de ändå som 

tvåspråkiga (a.a.).  

2.3.3 Modersmålets betydelse för självkänslan och identiteten 
Om lärare sänder ut signaler om att barnet ska lämna sitt modersmål utanför skolans 

dörrar, är det som att ta bort en del av barnens identitet (Cummins, 2000). Det 

minskar barnets motivation till att delta aktivt och att känna sig trygg. Det räcker inte 

att pedagogen tyst acceptera barnets modersmål och kultur utan pedagogen måste 

aktivt få in det i undervisningen, för att det kompletterar andraspråket. Om lärare och 

skolledning bekräftar barns olika modersmål och bakgrunder i undervisningen kan 

det motverka negativa uppfattningar om mångfald som kan finnas ute i samhället 

(a.a.). Ladberg (2003) menar att människor uttrycker två sidor av identiteten, där det 

ena handlar om ett vi, det blir en gemenskap mellan dem ”jag” anser mig tillhöra. 
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Den andra sidan av identiteten är när ”jag” säger de, då utrycker jag avstånd (a.a.). 

Modersmålsundervisning är viktig för utvecklingen av modersmålet och därmed för 

självkänslan och det ger ett stöd för dubbel kulturell identitet. Vidare menar Lidberg, 

Hyltenstam, Myrberg & Frykholm (2007) att attityden som omgivningen visar barn 

med svenska som andraspråk ihop med andra faktorer påverkar hur väl barn presterar 

i skolan (a.a.).  

Skans (2011) talar om två olika sorters tvåspråkighet, dels en minoritetstvåspråkighet 

som innebär att ett barn har ett minoritetsspråk som sitt modersmål och sedan lär sig 

ett andraspråk som är ett majoritetsspråk. Författaren menar vidare på att om barnet 

har ett majoritetsspråk som andraspråk, till exempel engelska ger det ofta status och 

ses som en resurs. Dock är ett misslyckande inte lika stort om barnet redan talar ett 

majoritetsspråk. Om barnet däremot misslyckas att tillägna sig ett majoritetsspråk om 

det har ett minoritetsspråk som modersmål blir konsekvenserna större, till exempel 

kan det bli svårare att få ett arbete. Om barnet har ett ursprung i ett annat land har 

modersmålet en stor betydelse för att förstå sin bakgrund och kultur. Hur 

omgivningen uppfattar minoritetsspråket har betydelse för identiteten om barnet 

känner ett hot mot sitt språk. Därför bör lärare arbeta aktivt för att främja barnets 

flerspråkighet och lyfta upp det till något positivt, det påverkar även barnets 

motivation för ett vidare lärande (a.a.). 

2.4 Faktorer som främjar en andraspråksutveckling 

Nedan kommer vi beskriva de faktorer som kan påverka barnets 

andraspråksutveckling till det positiva. Genom pedagogernas olika arbetssätt, attityd, 

modersmålsundervisning och föräldrarna. 

2.4.1 Arbetssättet 
Det viktigaste för att kunna arbeta med olika språklekar i förskolan är att barnen 

känner att miljön är väl organiserad och att de känner sig trygga i den (Ladberg, 

2003). Ladberg (2003) och Smidt (2010) beskriver att språkanvändningen blir mer 

varierad desto längre barnen får leka, därför är det viktigt att pedagogerna inte stör i 

leken. Blir barnen avbrutna i leken blir även fantasierna avbrutna och barnens 

tankegångar kan förstöras. I barnens lek kan mycket komma fram därför är det 

viktigt som pedagog att låta barnen leka färdigt och inte rusa in i leken som 

påbörjats. Lillemyr (1990) nämner leken som ett pedagogiskt redskap. I förskolan 

bör pedagogerna respektera de lekar som barnen leker och träda in i dem efter 

barnens villkor. Han hävdar att barnen använder leken för att bearbeta besvikelser 

och konflikter (a.a.). Även Olausson (2012) beskriver att pedagogen självklart stöttar 

barnets utveckling genom planerade lekar och där pedagogen leder den, men 

pedagogen måste även vara öppen för de aktiviteter som barnen skapar.  

Det finns olika språklekar enligt Arnqvist (1993) som pedagogerna i förskolan 

tillsammans med barn i olika åldrar kan arbeta med för att hjälpa barnet att komma 

framåt med sitt andraspråk. Han beskriver begreppsbildning och ordförråd som bland 

annat handlar om att beskriva och förklara föremål, då till exempel utifrån storlek, 

form, färg med mera. Detta kan pedagogen sedan anpassa till barnens utveckling och 

anpassa föremålen efter barnens nivå. Ytterligare exempel på språklekar är att finna 

synonymer – likartade betydelser och antonymer – motsatta betydelser, men även 

klassifikationer som förekommer i barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra 

elefanter”, då fyra föremål ställs mot varandra och tre av föremålen hänger samman 

på ett eller annat sätt och det fjärde föremålet ska bort, till exempel banan, päron, 
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tallrik och apelsin (a.a.). Arnqvist (1993) och Lidberg, Hyltenstam m.fl (2007) anser 

att det är viktigt att barnen leker med språkets betoningar och rytm. Det kan handla 

om sånger, visor, rim med mera. Genom musik kan pedagogen förtydliga eller 

illustrera ett annat område, som till exempel barnets hemland och dess musikkultur. 

Lidberg, Hyltenstam m.fl. (2007) skriver att Dale anser att med förutsättning att det 

sker en reflektion och förståelse är det bra för barnen att imitera varandra.  

Det har betydelse för barns lärande att de får göra återberättelser av olika föremål 

(Ladberg, 2003 & Arnqvist, 1993). Till exempel används det mycket flanosagor i 

förskolan och det kan vara ett ypperligt sätt att få barnen att använda språket mer och 

kunna återberätta en saga eller att pedagogen ber barnen att själva sätta ihop en ny 

saga utifrån de flanobilder som finns (Arnqvist, 1993). Däremot skriver Ladberg 

(2003) att samlingen sällan är en bra språksituation för de barnen med ett annat 

modersmål än svenska. Hon beskriver två olika förskolor där personalen har olika 

syn på varför de ska ha samling i stora gruppen eller dela in barnen i mindre grupper. 

Den ena förskolan anser att det är gruppkänslan som är den viktigaste och den andra 

förskolan ansåg att det var viktigast att nå alla barn och därför dela in de i mindre 

grupper (a.a.). Även Gibbons (2002) skriver om smågruppsaktiviteter som en 

meningsfull aktivitet i förskolan, hon nämner studiens sammanställning av 

grupparbetets fördelar. När barnen känner sig trygga i gruppen vågar de vara mer 

språkligt aktiva, vågar utbyta information och ställa frågor till varandra. Författaren 

menar även, när barnen arbetar i smågrupper tränar de på sin sociala förmåga till ett 

bra samarbete. Hon menar även att det är viktigt att pedagogen dokumenterar och 

analyserar barnens arbete (a.a.). I sin studie berättar Skans (2011) att pedagogerna 

kan i sina smågruppsaktiviteter anpassa efter antalet barn och kunna variera dess 

innehåll.  

Skans (2011) beskriver även utifrån sin studie att konkreta föremål och bilder är bra 

exempel på vad pedagogen kan använda vid sagoläsning för ett bättre förståelsestöd. 

Han beskriver även att det är samlingen som ger en social gemenskap. Samlingarna i 

en förskola är oftast likadana, därför blir det enklare för barnen att lära sig saker och 

ting (a.a.).  

Även Rubinstein Reich (1993) beskriver att förskolans samlingar kan liknas vid en 

ritual då det handlar om upprepningar och igenkänning.  

2.4.2 Pedagogernas attityd 
Pedagogerna uttrycker en vilja att skapa jämställdhet mellan alla språken och att de 

har en positiv inställning till dem menar Skans (2011) i hans studie. De menar att det 

viktigaste är kommunikationen och inte på vilket språk kommunikationen utspelar 

sig. Pedagogerna berättar även om hur de brukar ha gemensamma fester med mat 

från alla länderna som barnen representerar, även om de flesta barnen är födda i 

Sverige. De menar också att de högtider som firas ska alla firas likvärdigt. 

Författaren beskriver utifrån Lunneblads studie, att föräldrarnas engagemang 

ändrades om pedagogerna i förskolan talade om allas olika kulturer istället för att 

peka ut vi och dem genom att tala om att alla invandrare har en kultur (a.a.). 

 

Pedagogerna i Skans (2011) studie har själva annat modersmål än svenska och 

genom att de konsekvent använder dem som stöd visar de på att det är accepterat att 

tala andra språk och det handlar även om att erkänna barnens ursprung. På förskolan 

där studien genomfördes var antalet barn med svenska som modersmål färre än 

antalet barn med andra modersmål. Även pedagogerna representerade flertalet av 
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barnens modersmål eftersom de själva hade andra modersmål än svenska (a.a.). I 

Olaussons (2012) studie hade pedagogerna aktiviteter där barnen kunde utrycka sina 

kulturella ingivelser, men om barnen fick välja mellan dessa eller fri lek, övergick 

aktiviteten till fri lek istället. 

2.4.3 Föräldrasamverkan 
För att det ska bli ett bra samarbete med föräldrarna gäller det att pedagogerna bland 

annat visar att familjen är välkommen, glada att ha de hos dem och framför allt att 

pedagogerna visar att de tycker om deras barn (Skolverket, 2006). Vid 

utvecklingssamtalen kan pedagogen tillsammans med föräldrarna diskutera barnets 

vanor, vad barnet äter, låta barnet ta med en leksak, men även komma fram till hur 

de kan hjälpa varandra i barnets språkutveckling. När familjen kommer från en 

annan kultur kan det även vara att de ser på lärandet på ett annat sätt, därför är det 

viktigt att tidigt ta hjälp av en person som talar familjens modersmål, för att få en bra 

start (a.a.). 

Lidberg, Hyltenstam m.fl. (2007) beskriver hemmiljöns betydelse när de använder 

sig av böcker och sånger. Föräldrarna vill sitt barns bästa och därför är det viktigt att 

förskolan och hemmet samarbetar för barnets positiva utveckling.   

Både lärare och föräldrar hade enligt Bedore, Peña, Joyner, Candace och Macken 

(2011) studie rätt uppfattning om hur mycket av andraspråket barnen kunde. Dock 

var det bara föräldrarna som hade rätt uppfattning om hur mycket av modersmålet de 

kunde. Författarna vill lyfta fram hur betydelsefullt det är att föräldrarna samarbetar 

för att förstå hur barnet använder sina språk. Särskilt betydelsefullt är det om barnen 

behöver extra stöd, författarna menar att det kan vara svårt att skilja mellan en 

normal fördröjning av språk för att barnen är tvåspråkiga eller om det rör sig om en 

språkstörning ifall pedagogerna inte har barnens språkhistoria på båda språken (a.a.). 

2.4.4 Modersmålsundervisning 
Olausson (2012) talar om att barnen i hennes studie inte använde sitt modersmål på 

något sätt i verksamheten om modersmålet inte var svenska. Vidare beskriver hon i 

sin studie att modersmålsundervisningen sker separat från övrig verksamhet och det 

avspeglar hur barnen uppträder gentemot sina språkkunskaper (a.a.).  

Bland politiker råder det en enighet att barn som har svenska som andraspråk och har 

ett annat språk i hemmet har rätt till modersmålsundervisning enligt Lidberg, 

Hyltenstam m.fl. (2007). Författarna menar att barn med minoritetsspråk som 

modersmål ofta har begränsningar i olika delar av modersmålet, det kan gälla till 

exempel uttal, men även ordförrådet. Där menar författarna att 

modersmålsundervisningen kan spela en avgörande roll. I de fall där barnen inte 

möter modersmålet i speciellt många sammanhang behöver de inte bara undervisning 

i det formella i språket utan de behöver även stöd för att kompensera för brister i 

språkets bas (a.a.). 

När ett barn kommer till ett nytt land är det enligt Skans (2011) studie oftast i 

förskolan som barnet kommer i kontakt med det nya språket. Därför är det viktigt att 

ta tillvara på barnets modermål och ta hjälp av det för att barnet ska lära sig det nya 

språket. Det kan vara ett händelserikt steg att komma till en ny miljö och verksamhet, 

det blir inte lättare för barnet om mötet i förskolan är på ett nytt och obegripligt språk 

(a.a.). 
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2.5 Sammanfattning 

Barnets språk utvecklas för att kommunicera med andra menar Bergman (1992). Vår 

kommunikation med andra behövs för att utveckla våra tankar och förståelse både för 

omvärlden, men även för oss själva skriver Bjar och Lidberg (2003). Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2008) förklarar att förskolan har en stor roll i 

att skapa en god språklig miljö för barnen eftersom det är när barnen är små som 

grunden för språkutvecklingen läggs. Wedin (2010) talar om Vygotskijs zon för 

proximal utveckling, det innebär att barnet lär i samspel med en mer erfaren person.  

Bronfenbrenner (1979) och det systemteoretiska tänkandet ser barnet som om det 

befinner sig i mitten omgiven av olika världar: Mikro är den värld närmast barnet i 

form av vårdnadshavare, syskon och förskola, sedan Meso som bland annat är 

samverkan mellan hemmet och förskolan och det tredje är Exo som innefattar de 

resurser som samhället har att erbjuda (a.a.). 

Simultan och successiv tvåspråkighet är två olika typer av tvåspråkighet skriver 

Arnberg (2004). Simultan tvåspråkighet innebär att barnet tillägnar sig två språk, 

medan barnet genom successiv tvåspråkighet tillägnar sig först ett språk och lär sig 

sedan ett nytt när det första är befäst (a.a.). Enligt Ladberg (2003) följer 

språkutvecklingen samma mönster oavsett om barnet lär sig ett eller två språk, dock 

kan det vara en liten försening för de tvåspråkiga barnen av den enkla anledningen 

att de ska lära sig dubbelt så mycket språkkunskaper (a.a.). Modersmålet har stor 

betydelse för andraspråket menar Cummins (2000). Om barnet har modersmålet har 

barnet en bra grund att stå på när det andra språket ska läras in. Barnet har då redan 

förståelse för olika fenomen och endast nya etiketter för dem ska läras in. Vidare 

skriver författaren hur viktigt det är att barnet har rätt till sitt modersmål innanför 

förskolans dörrar eftersom det annars vore som att stänga ute en del av barnets 

identitet (a.a.). Attityden som omgivningen visar gentemot barnet med svenska som 

andraspråk får betydelse för hur väl barnet presterar i skolan skriver Lidberg, 

Hyltenstam m.fl. (2007).  

Ladberg (2003) skriver att det som är betydelsefullt när pedagogerna ska arbeta med 

språklekar för att träna barns språk är att barnen känner trygghet i miljön och att den 

är välorganiserad (a.a.). Samarbetet med föräldrarna är enligt Bedore, Peña m.fl. 

(2011) av stor vikt, därför att språkutvecklingen kan förstås bättre om kunskaper 

kring båda barnets språk finns. Hur väl barnet kan andraspråket vet ofta både 

pedagoger och föräldrar medan barnets kunskaper i modersmålet är det endast 

föräldrarna som kan svara på (a.a.). 

Barn som talar ett minoritetsspråk som modersmål har ofta brister i sitt språk därför 

att de inte kommer i kontakt med modersmålet i tillräckligt många sammanhang. Där 

kan modersmålsundervisning ha en avgörande roll och ge stöttning där bristerna 

finns menar Lidberg och Hyltenstam m.fl.(2007). 
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3 SYFTE 
Syftet med vår studie är att undersöka hur tre förskolor i två olika kommuner arbetar 

med barn med svenska som andraspråk, men det kommer inte göras någon 

jämförelse mellan kommunerna om hur de arbetar. Vi vill ta reda på vilka synsätt 

pedagogerna har kring svenska som andraspråk och hur de arbetar i verksamheten 

med barnens språk. Vi vill även undersöka hur de arbetar tillsammans med 

föräldrarna för att främja barns andraspråksutveckling samt om pedagogerna anser 

att barnets modersmål har betydelse för deras självkänsla och identitet.  

 

Våra frågeställningar är: 

1. Hur ser pedagogerna på modersmålets betydelse? 

2. Hur används de olika modersmålen i verksamheten? 

3. Hur samverkar pedagogerna med föräldrarna?  
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4 METOD 
Avsnittet nedan kommer att beröra vårt tillvägagångssätt i studien, vilket urval vi har 

gjort, hur vi genomförde studien samt hur analysen gjordes. 

4.1 Metodval  

Vi har utifrån vår problemformulering valt att göra en kvalitativ studie med 

intervjuer som verktyg. Med intervjuer hoppas vi att det samlade materialet kan 

fånga upp så pass många delar i vår frågeställning som möjligt. Patel och Davidsson 

(2003) skriver att syftet med en kvalitativ intervju kan vara att upptäcka vad den 

intervjuade har för uppfattningar och erfarenheter kring något fenomen. Det gör att 

intervjuaren aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ i förväg eller avgöra det 

rätta svaret på en fråga (a.a.). Lantz (2007) skriver att ett sätt att beskriva intervjuns 

art är att beskriva den utifrån struktureringsgrad. Hon beskriver att en intervju kan 

vara helt öppen där den som intervjuas år en bred öppen fråga som hon eller han kan 

prata fritt kring. Intervjun kan även vara helt strukturerad, det innebär då att den 

intervjuade får svara på frågor som är formulerade sedan innan och de ställs i en 

bestämd ordning. Den som intervjuas svarar även med i förväg arrangerade 

svarsalternativ (a.a.). Vi formulerade frågorna på så vis att de skulle kunna utvecklas 

med hjälp av följfrågor beroende på vilka svar som getts av intervjupersonen (se 

bilaga 2). Samtidigt ville vi att svaren skulle vara jämförbara med varandra då 

frågorna som ställdes var desamma för alla som intervjuades och de följde en viss 

ordning. Patel och Davidsson (2003) skriver att vid helt standardiserade intervjuer 

ställs samma frågor i samma ordning till alla som ska intervjuas. Graden av struktur 

bestäms av hur pass öppen en fråga är, om det endast går att svara ja eller nej, har de 

en hög grad av struktur (a.a.). Våra intervjuer har en relativt hög grad av 

standardisering med en relativt låg struktur. 

4.2 Urval  

Vi har gjort personliga intervjuer på 3 förskolor i två mindre kommuner och 

sammanlagt blev det 10 intervjuer. Vi valde medvetet två förskolor med större antal 

barn med svenska som andraspråk och den tredje med färre antal barn med svenska 

som andraspråk. Samtliga intervjuade är kvinnliga förskollärare med en erfarenhet på 

mellan 18– 40 år. Av de intervjuade jobbar fyra av förskollärarna med 3-5 åringar 

och sex av dem jobbar med 1-3 åringar. Den ena förskolan valdes efter att vi 

kontaktat rektorn till den förskolan i den kommunen, som berättade att den förskolan 

hade ett stort antal barn med svenska som andraspråk, och därmed var den precis vad 

vi sökte. I den andra kommunen visste vi lite om de förskolor som kunde passa in i 

undersökningen. Dessa kontaktades via telefon. Den ena förskolan valdes på grund 

av dem hade ett stort antal barn med svenska som andraspråk och den andra valdes 

eftersom den har ett färre antal barn med svenska som andraspråk. 

4.3 Genomförande 

Vi började med att ringa till de berörda förskolorna för att ta reda på om vi fick 

komma ut och intervjua personalen. Vi beskrev vid telefonsamtalen vad som var 

huvudsyftet med vår studie och förklarade varför vi behövde deras intervjusvar. Patel 

och Davidsson (2003) menar att det är av största vikt att förklara för de som ska 

intervjuas vad syftet med en studie är samt varför deras roll är viktig för vår studie. 
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När vi fått klartecken av handledaren angående intervjufrågorna bokade vi in 

intervjuerna med pedagogerna i förskolorna och vi åkte dit (se bilaga 2). Med på 

plats hade vi ett missivbrev där de fyra etiska principerna från Vetenskapsrådet 

redovisades (se bilaga 1). De innebär att vi som intervjuar måste meddela vårt syfte 

med studien, att deltagandet är frivilligt, att det kan avbrytas under intervjun, att det 

är anonymt och att all inspelad data raderas efteråt. Vi satt inne i ett litet samtalsrum 

där risken för störningar var liten. Vi inledde med att lite kort beskriva hur intervjun 

kommer att gå till samt att de gärna fick ge respons på upplägget under tiden för att 

ge oss tips på eventuella ändringar som kunde behöva göras inför kommande 

intervjuer. Lantz (2007) menar att den inledande stunden innan intervjun är mycket 

betydelsefull och bygger upp relationen mellan den som intervjuar och 

intervjupersonen. Även miljön har betydelse för hur intervjun kommer att bli, en 

lugn miljö utan störningar är att föredra (a.a.) De som intervjuades fick även 

intervjufrågorna i handen som de kunde läsa själva som ett visuellt stöd samtidigt 

som frågorna ställdes. En av oss ställde frågorna och den andre gjorde små 

anteckningar samt hjälpte till att ställa följdfrågor under intervjuns gång, alla 

intervjuer spelades in med en Iphone. Patel och Davidsson (2003) skriver att fördelen 

med inspelningar är att alla svar registreras exakt men nackdelen är att det är 

tidskrävande eftersom intervjuerna måste skrivas ut. En annan aspekt är att närvaron 

av bandspelaren kan påverka vilka svar de som intervjuas ger. Inledningsvis ställde 

vi frågor om intervjupersonens utbildning, hur lång erfarenhet av jobbet de hade 

samt vilken åldersgrupp som de för tillfället arbetade med. 

4.4 Analys av data 

Analysen påbörjades genom att lyssna på samtliga inspelningar, samtidigt som vi 

skrev ner dem på datorn. De tio intervjuerna var mellan 12 minuter och 35 minuter 

långa, bearbetningen av att skriva ner dem tog väldigt lång tid. När det var klart 

började vi läsa igenom alla intervjusvar som vi fått in och till hjälp hade vi papper 

och penna och gjorde stödanteckningar. Vi började även stryka under intervjusvaren 

med olika färger, en färg för varje ny kategori som vi kunde hitta. Dock upptäckte vi 

att svaren berörde flera kategorier och att det blev svårt att hålla isär dem. Därför fick 

vi omarbeta våra tankar och slutade med den kategoriseringen, istället läste vi 

igenom alla svaren på nytt och utgick från kategorier som vi skrev i datorn. Det var 

otroligt mycket text att bearbeta och vi tittade på vår frågeställning för att kunna 

sortera bort sådant som inte var relevant för det som vi skulle analysera. 

Datareduktion är en del i analysen menar Lantz (2007) och en del av informationen 

går förlorad därför är det av stor vikt att det som blir kvar överensstämmer med 

frågeställningen (a.a.). Som Patel och Davidsson (2003) skriver behövdes flera 

genomläsningar och det var ett väldigt omfattande material som tog tid att bearbeta 

(a.a.). Vi letade efter kategorier och delade in intervjusvaren under dem. Efter att ha 

delat in svaren i kategorier som vi kunde hitta, läste vi igenom allt igen och 

upptäckte att vi kunde lägga ihop några kategorier under samma rubrik för att få en 

mer lättläst och mer lättförståelig text. Precis som Patel och Davidsson (2003) 

skriver kan det vara att några kategorier kan slås ihop eller ges en bättre benämning 

(a.a.). Att flera kategorier kunde läggas samman visade ännu tydligare hur svårt det 

hade varit att sitta och stryka under texten med olika färger som vi började med först. 

Vi fortsatte att läsa igenom alla intervjusvaren och mjölka ur dem för att få in dem i 

vårt resultat. När vi kände oss nöjda med alla kategorier valde vi ut citat som 

förstärkte det vi kom fram till i resultatdelen. Under varje citat gjorde vi en tolkning 

för att sammanfatta texten. Intervjupersonerna fick i resultatet benämningarna 
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pedagog 1-10 för enkelhetens skull eftersom varje intervju som vi skrev av från 

inspelningarna fick ett nummer.  

4.5 Metodkritik 

Eftersom tiden var knapp var det svårt att få till en tid som passade på förskolorna, vi 

hann inte heller i förväg ge dem intervjufrågorna utan de var oförberedda i den 

bemärkelsen. Det kan också vara en fördel eftersom svaren annars hade riskerat att 

bli inövade eller att kollegorna sinsemellan hade pratat ihop sig och gett samma svar. 

Lantz (2007) menar att det kan vara en bra idé att göra en eller flera pilotintervjuer 

och det var något som vi inte hann göra. Dock meddelade vi den första 

intervjupersonen om att det var vår första intervju och att hon mer än gärna fick ge 

respons på frågorna under tiden som intervjun genomfördes. Två av frågorna som 

berörde möjligheter och hinder var lättare att ställa samtidigt för att de intervjuade 

skulle kunna komma på något svar. Eftersom vi var två som intervjuade och vi valde 

att intervjua dem en och en kan det möjligen ha gjort att de kände sig underlägsna 

och inte gav fullständiga svar. Det var dock inget som vi märkte av, men det kan 

finnas en möjlighet att de kände på det viset och kan möjligen ha motverkats genom 

att istället haft parintervjuer. Det var något vi funderade på, men eftersom vi ville ha 

de enskildas syn ville vi inte att de skulle kunna påverka varandra när de hörde 

varandras svar på frågorna. 
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5 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras svaren från intervjuerna. Resultatet beskriver 

pedagogernas syn på modersmålets betydelse för andraspråksutveckling samt hur de 

arbetar med barn som har svenska som andraspråk.  

Samtliga pedagoger är alla kvinnor och har gått förskollärarutbildning, men 

utbildningen har varierat i utformning och pedagogerna har utbildats vid olika 

tidpunkter. Hälften av pedagogerna har även fortbildats inom ämnet svenska som 

andraspråk. Vi kommer att benämna pedagogerna som pedagog 1, pedagog 2, 

pedagog 3, och så vidare.  

Vi kommer även att skriva ut citat, och det är vad pedagogerna har sagt under 

intervjuerna.   

5.1 Pedagogernas syn på modersmålet 

Nedan kommer vi att redovisa vad som framkom i intervjuerna kring hur 

pedagogerna ser på modersmålets betydelse för andraspråket och hur de ser på 

modersmålets betydelse för självkänslan och identiteten. Under vissa rubriker har vi 

valt att dela upp förskolorna var för sig eftersom vi har sett tydliga skillnader.  

5.1.1 Modersmålets betydelse för andraspråket 
Nio av tio pedagoger är överens om att modersmålet är oerhört viktigt för barnet. De 

menar att utan att ha lärt sig modersmålet kan barnet inte tillgodose sig det nya 

språket. Pedagog 1 uppger att forskningen visar att barnet inte behöver ha ett färdigt 

språk för att lära sig ett nytt. Pedagog 5 uppgav att det nog var viktigt att ha ett 

modersmål, men hon var osäker på varför det har betydelse. Två av tio pedagoger 

pratar om en språkfälla som kan uppkomma. Att barnen blir halvspråkiga om de inte 

har en bra grund att stå på i det ena språket när de börjar lära sig det nya.  

Om detta säger pedagog 4 såhär:     

Har barnet inte sitt modersmål, har det heller ingenting att relatera de nya orden till. Det 

behövs för att tillgodose sig det nya (Pedagog 4). 

Pedagog 4 anser att modersmålet behövs för att kunna tillgodose sig det nya språket. 

Hon menar att barnet behöver ha sitt modersmål för att kunna relatera de nya orden 

till det.  

Pedagog 5 menar att: 

Viktigt att får ha sitt modersmål, men de pratade sitt modersmål mycket hemma då fick vi gå 

in och stötta i det svenska språket. De funderar nog inte på att flytta tillbaka (Pedagog 5). 

Pedagog 5 menar att det är viktigt med sitt modersmål, men att pedagogerna i 

förskolan fick gå in och stötta det svenska språket för de fick ingen svenska i 

hemmet. Hon menar att de behövde det svenska språket eftersom de inte skulle flytta 

tillbaka till sitt hemland. 

 

Pedagog 8 lyfte fram en viktig aspekt:  

Vi hade en mamma som var kurdisk, hon hade bott i småbyar och i öknen, hon hade aldrig 

sett en väg eller ett höghus därför hade hon inte de orden på sitt språk heller, och då är det 

inte lätt att lära sig de orden på det nya språket heller (Pedagog 8). 
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Pedagog 8 menar att det inte är lätt att lära sig ord på ett nytt språk som barnet inte 

ens har erfarenhet av genom sitt modersmål. Det blev väldigt tydligt i hennes 

beskrivning med den kurdiska mamman som inte ens visste vad en väg eller ett 

höghus var.  

5.1.2 Modersmålets betydelse för självkänsla och identitet 
Alla pedagogerna anser att modermålet är viktig för självkänslan och identiteten. 

Pedagogerna menar att det är viktigt att de visar intresse för barnets språk och lyfter 

det till något positivt. Två av pedagogerna nämner hur hemskt det skulle vara med 

motsatsen, till exempel att säga till barnet att de måste prata svenska eller suckar åt 

dem när de talar sitt modersmål. Tre av pedagogerna nämner dock att de ibland får 

säga till de barn som talar samma modersmål som inte är svenska, att de måste tala 

svenska när någon annan vill vara med i leken, de säger att de upplever att barnen 

ibland använder sitt språk för att stänga ute andra barn ur leken. 

Sju av pedagogerna nämner att det är viktigt att de känner samhörighet med sin släkt, 

att de kan tala samma språk, men dock nämner de att den insikten oftast kommer när 

de blir äldre. En av pedagogerna har lärt sig att dementa människor tappar sitt 

andraspråk och modersmålet kommer tillbaka, hon menar att det vore förfärligt om 

barnen inte alls kan prata med sina föräldrar på äldre dagar.   

Pedagog 4 beskriver det såhär: 

Det beror på hur barnet blir mottagen, om det finns intresse för deras språk växer barnet. 

Men om pedagogerna tvärtom säger att de ska prata svenska skulle dem säkert känna sig 

mindre värda. Det är ju deras identitet att de har ett annat ursprung (Pedagog 4). 

Pedagog 4 menar att mottagandet är det som avgör hur barnets självkänsla och 

identitet påverkas. Om pedagogerna visar intresse för barnets språk växer det. Om 

pedagogerna däremot säger till barnet att tala svenska, skulle det förmodligen känna 

sig mindre värd. 

5.2 Språket i verksamheten 

Samtliga av de i undersökningen medverkande pedagoger säger att de är tydliga med 

det svenska språket när de pratar om vardagliga sysslor, till exempel påklädnad, 

blöjbyten, sagor. Språkpåsar användes mer eller mindre på alla förskolor, 

pedagogerna använder dem som stöd vid sånger och sagor för att det ska bli mer 

konkret för barnen.  

Pedagog 7 beskriver såhär: 

Vi jobbar mycket konkret med allt vi gör, vi visar med bilder och använder språkpåsar. Vi 

berättar inte sagor rätt upp och ned utan vi har alltid material som hör till (Pedagog 7). 

På en förskola med många barn med svenska som andraspråk, delar pedagogerna 

medvetet upp barnen i mindre grupper för att alla ska få komma till tals och våga 

träda fram. På detta vis får de mer individuell språkträning än om de hade varit större 

grupper. På den förskolan har de ett väldigt stort materialförråd med mängder av 

olika språkmaterial som de använde sig av dagligen. Vi fick gå runt och titta på allt, 

det var mängder med bra saker som förstärker språkutvecklingen. På samma förskola 

delade de in barnen efter utvecklingsnivå och inte efter ålder. En av pedagogerna på 

en förskola med färre barn med svenska som andraspråk delade de också in barnen i 

mindre grupper.  
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Pedagog 7 berättar: 

Vi försöker medvetet dela in barnen i mindre grupper för att de ska få mer talutrymme, vi 

anpassar inte efter ålder utan efter utvecklingsnivå (Pedagog 7).  

 

När vi kommer in på just arbetssättet säger pedagog 1 att det egentligen inte är någon 

större skillnad att arbeta med barn med svenska som andraspråk mot att jobba med 

barn som har svenska som modersmål. Om barnen kan lite eller ingen svenska alls 

får pedagogerna lägga sig på en lättare nivå, vara mycket konkreta, samt använda 

material och kroppsspråk i verksamheten. Alla de pedagoger vi intervjuade ansåg att 

det är viktigt för alla barn att pedagogen är konkret och tydlig, inte bara de med 

svenska som andraspråk. Flera av pedagogerna på förskolorna använder tecken som 

stöd i verksamheten.  

Pedagog 6 säger såhär: 

Om barnen pekar på något föremål, benämner vi pedagoger ordet för att barnen ska få höra 

det. Vi servar inte barnen genom att tolka genom kroppsspråk utan vill att de ska försöka 

använda sig av de språkkunskaper de har verbalt (Pedagog 6). 

Pedagog 6 menar att pedagogerna inte lägger orden i munnen på barnen, eller tolkar 

deras kroppsspråk utan de vill att barnen ska försöka tala om vad de vill med det 

verbala språket. Om barnet pekar på något föremål benämner pedagogerna det som 

barnet pekar på för att barnet ska få höra ordet. 

5.2.1 Modersmålets plats i verksamheten 
På en av förskolorna med större antal barn med svenska som andraspråk, visar dem 

stort intresse för barnens modersmål genom att fråga barnen vad olika ting heter på 

deras modersmål. Tre av de fyra intervjuade pedagogerna på den förskolan berättade 

att de vid matbordet gör på detta vis, och bland annat frågar om barnen kan räkna på 

sitt modersmål. En av pedagogerna på denna förskola berättar att barnen inte alltid 

vill svara, men det är inte det viktigaste utan det är att förmedla att alla språk är lika 

mycket värda. Den pedagogen som arbetar med de yngsta barnen anser att det är lite 

svårare att lyfta fram modersmålet eftersom de är för små för att ha ett talat språk. 

Barn med samma modersmål pratade ändå svenska vid leken i förskolan, och en av 

pedagogerna nämner att barnen även pratar svenska vid leken i hemmet. På förskolan 

har de även sångstunder med sånger på olika språk. Även vid sagostunderna har de 

böcker på andra språk och jämför ord och hur de läser. En pedagog nämner att hon 

har visat barnen att böcker kan läsas på olika sätt, till exempel arabiska böcker läses 

bakifrån och fram. De arabisktalande barnen tycker att vårt sätt att läsa är konstigt, 

därför vill vi påpeka för barnen att det som är rätt för oss behöver inte vara rätt för 

andra.  

Pedagog 2 berättar följande: 

Vi frågar ofta vad det heter på deras språk och ibland kommer barnen spontant och berättar 

att de vet vad det heter på deras modersmål (Pedagog 2). 

Pedagog 2 menar att pedagogerna ofta frågar barnen om vad olika saker heter på 

deras språk, men hon berättar även att barnen själva kommer fram och berättar 

spontant ibland. 

 

På den andra förskolan med stort antal barn med svenska som andraspråk använder 

pedagogerna mestadels svenska i verksamheten, förutom när det är nyinskolade barn 
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då de använder ordlistor som de fått av föräldrarna, till exempel toalett, kissig, 

törstig. En av pedagogerna på denna förskola säger att de räkna på olika språk vid 

matbordet. I övrigt svarar de övriga tre intervjuade pedagogerna på den förskolan nej 

på frågan om de använder andra språk än svenska i verksamheten. En av 

pedagogerna berättar att de förr fick lära sig att svenska var det språk som skulle 

användas och inget annat, men att det har ändrats idag. Att de inte använder andra 

språk nu heller beror på att de inte kan några andra. På 1-3-årsavdelningen är det på 

gång att pedagogerna ska göra en bok till varje barn med barnets modersmål 

tillsammans med det svenska språket. Det finns en vilja från alla pedagogerna att 

utveckla sina kunskaper och uppmärksamma de olika högtiderna och traditionerna 

mer, samt att få böcker på andra språk och ha lite ord på olika språk synliga i 

verksamheten till exempel ordet välkommen på barnets modersmål i tamburen.  

Om ordlistorna i verksamheten säger pedagog 8:  

Vi har gjort ett formulär där vi har bett föräldrarna skriva ord på sitt språk för att vi ska 

kunna titta i den när barnen säger något ord för att vi ska förstå vad de vill (Pedagog 8). 

Pedagog 8 menar att ordlistorna är bra för att få förståelse för vad barnen vill när de 

talar på sitt modersmål. De ber därför alla föräldrar att fylla i ett sådant formulär med 

de vanligaste orden som barnet använder. 

 

På den tredje förskolan med endast ett fåtal barn med svenska som andraspråk 

uppger pedagogerna att de får tala sitt modersmål, men en pedagog ansåg att det inte 

får ta över det svenska språket. Alla pedagogerna på den förskolan tycker att det är 

svårt eftersom de inte kan barnets modersmål och att barnen är 1-3 år. Engelskan 

används ibland, för att pedagogerna kan språket, de har även ett barn med engelska 

som modersmål. En av pedagogerna försöker ta reda på vad orden som barnet 

uttrycker på sitt modersmål betyder för att de ska kunna använda det parallellt till 

svenskan och på detta vis ta till vara på båda språken.  

Pedagog 6 säger följande: 

Engelskan brukar vi få in i sånger när vi sjunger med de stora barnen, våra 1 åringar är för 

små (Pedagog 6). 

Pedagog 6 menar att de använder engelskan när de sjunger med de äldre barnen, men 

att det är svårt med de yngre barnen som inte talar så mycket alls.  

5.2.2 Resurser i verksamheten 
På en av förskolorna har de en resurs som pratar arabiska och en av pedagogerna 

som jobbar där har engelska som modersmål. Alla pedagogerna som vi intervjuade 

på den förskolan såg dessa som en tillgång i verksamheten. 

På frågan vilka resurser pedagogerna önskade sig, sa sex stycken att de vill ha en 

modersmålslärare som kom dit eller en som fanns tillgänglig i verksamheten hela 

tiden. De andra fyra vill ha pedagoger i verksamheten som har ett annat modersmål 

än svenska samt har en pedagogisk utbildning. Två av pedagogerna säger att 

modersmålsundervisningen skulle ske mer i barngruppen, som det är nu går de iväg. 

På detta sätt skulle det bli en mer naturlig del för alla barnen, att det finns fler språk 

än svenska och att det är accepterat. En av pedagogerna uttrycker att som det är nu är 

det väldigt skolinriktat. Det blir som en lektion istället för en naturlig del av 

verksamheten. Två av pedagogerna nämner att föräldrarna är en stor resurs för dem. 



20 

 

Det framkommer även i tre av intervjuerna att vid inskolning skulle en tolk vara väl 

behövlig, mest då till föräldrarna. 

Pedagog 5 och 8 uttrycker sig på följande sätt: 

De modersmålslärare som har varit här tar ut barnen som i skolan, det hade skapat mer 

intresse om modersmålsläraren varit med i barngruppen. Dessutom måste barnen vara 5 år 

och sen måste de vara ett visst antal för att de ska kunna få modersmålsundervisning 

(Pedagog 5). 

Ibland har vi turen att ha duktiga föräldrar. Vi hade till exempel en mamma som skulle skola 

in sitt barn. Mamman kunde fyra språk, då hjälpte hon oss att översätta vad de andra barnen 

sa (Pedagog 8). 

Pedagog 5 menar att sättet som modersmålsläraren undervisar på är väldigt 

skolinspirerat och hon menar att det hade skapats ett större intresse för barnen om 

undervisningen hade skett i barngruppen. Pedagog 8 berättar att de ibland har turen 

att ha duktiga föräldrar som kan hjälpa pedagogerna att tolka barnen då de själva 

skolar in sina barn på förskolan. 

5.2.3 Engelska som modersmål och andraspråk 
En av förskolorna med större och en med färre antal barn med svenska som 

andraspråk använder engelska i verksamheten, de menar att engelskan är ett centralt 

språk i samhället. Den ena förskolan har en pedagog med engelska som modersmål 

och den andra har barn med engelska som modersmål. På förskolan där pedagogen 

med engelska som modersmål talar hon i huvudsak engelska med barnen hela dagen. 

Hon har samlingar på engelska med barn från alla avdelningar då de sjunger och 

leker lekar. De andra två pedagogerna som arbetar med barn som är mellan 3-5 

använde sig även dem ibland av engelska, till exempel sjunger och räknar. På 

förskolan finns även böcker på engelska som barnen kan ta fram. 

Pedagog 2 berättar följande: 

Jag har engelska med barnen, en gång i veckan sjunger vi och jag pratar engelska med 

barnen. Det är en del av verksamheten (Pedagog 2). 

Pedagog 2 berättar att hon har samlingar med barnen där de sjunger på engelska och 

hon talar engelska med barnen, hon beskriver det som att det är en del av 

verksamheten.   

 

På förskolan där barnet har engelska som modersmål berättar pedagogerna att de 

använder engelska fraser för att barnet ska förstå, men även att de ibland sjunger på 

engelska med alla barn. En pedagog menar att barnen på hennes avdelning visar 

intresse för engelska, bland annat att de räknar på engelska.  

På den tredje förskolan med större antal barn med svenska som andraspråk använder 

pedagogerna engelska språket endast vid kontakt med föräldrarna. 

5.3 Pedagogernas samarbete med föräldrarna angående 

barns språkutveckling 

Alla pedagoger förmedlar sina kunskaper om att det är viktigt att föräldrarna pratar 

modersmålet hemma och i förskolan arbetar dem med det svenska språket. Två av 

dem nämner även att de behöver föräldrarna för att få en helhetssyn på barnets 

språkkunskaper, det kan ha kommit olika långt i modersmålet och det svenska 

språket. Alla pedagogerna uppger att det alltid är bra med ett bra samarbete med 
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föräldrarna, om föräldrarna känner sig trygga blir även barnen trygga och det är 

grunden för en god inlärning. 

Pedagog 6 beskriver: 

”Vi tittar på vad barnen lärt sig i språkväg inte bara i svenska utan även i modersmålet. Det 

är kanske ännu viktigare att de har ett språk där. Det är bra att ha en dialog med föräldrarna 

kring det eftersom det bara är föräldrarna som kan veta hur mycket barnet kan på 

modersmålet” (Pedagog 6).  

Pedagog 6 menar att det är viktigt som pedagog att titta på vad barnet kan i språkväg 

inte bara i andraspråket utan även i modersmålet. Hon menar att det är ännu viktigare 

att ta reda på vad barnet kan på sitt modersmål.  

Pedagog 10 berättar: 

”Om barnen säger ord på ett annat språk vill vi gärna prata med föräldrarna och ta reda på 

vad barnen säger” (Pedagog 10). 

Pedagog 10 menar att när barnen säger något ord på sitt modersmål som 

pedagogerna inte förstår är det viktigt att det finns en dialog med föräldrarna för att 

pedagogerna ska få en förståelse över barnets språk.  

Alla pedagogerna uppger att det är särskilt svårt att samarbeta med de föräldrar som 

inte förstår eller talar svenska, just för att vi inte förstår varandra. Därför är det 

viktigt att pedagogen i förskolan tidigt tar hjälp av en tolk för att få en bra start, för 

att det inte ska bli några missförstånd. Sex av tio pedagoger menar att när det verbala 

språket inte finns är det viktigt att med kroppsspråket visa att vi är glada att de är här 

och vi tycker om deras barn. Det är också viktigt att föräldrarna skriver upp de ord 

som barnet ofta använder, för att pedagogerna ska vara uppmärksamma på vad 

barnet vill, till exempel gå på toaletten. Två pedagoger berättar att det är viktigt att 

visa intresse för föräldrarnas kultur och hemland.  

Pedagog 7 och 6 beskriver två sätt att samverka med föräldrarna: 

Vi försöker under inskolningarna intressera oss för föräldrarna, att vi frågar om kulturen och 

deras hemland (Pedagog 7). 

Vi tittar på vad barnen har lärt sig i språkväg, inte bara i svenskan utan i hemspråket med och 

det är kanske ännu viktigare att de har ett helt språk där (Pedagog 6). 

Pedagog 7 menar att det är väsentligt att visa att det finns intresse för deras kultur 

och deras hemland. Det visar på en öppenhet och en vilja att skapa en god relation 

med föräldrarna och med deras barn. Pedagog 6 menar att det är av stor vikt att ta 

reda på hur långt barnet har kommit i båda sina språk och där är föräldrarna den 

viktigaste kontakten för att ta reda på hur språkutvecklingen ser ut i modersmålet. 

5.4 Sammanfattning 

Samtliga pedagoger som vi har intervjuat var överens om att modersmålet var viktigt 

för barnet att ha. En av pedagogerna uttryckte dock att hon inte visste på vilket sätt 

det var viktigt. Hon berättade att hon och hennes kollegor sagt till föräldrarna att tala 

mer svenska i hemmet eftersom de inte fick någon svenska alls hemma och att de 

inte skulle flytta tillbaka. 

Två av pedagogerna talade om en språkfälla som kan uppstå om barnet inte har en 

god grund att stå på i modersmålet, de sa att det kan göra att inget av barnets två 

språk blir helt. Nio av tio pedagoger menade att utan modersmålet kan barnet inte 

lära sig ett nytt språk. Det är i enlighet med det som Cummins (2000) skriver, han 
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menar att om barnet kan sitt modersmål har det en bra grund att stå på och det enda 

som behöver läras in är nya etiketter på fenomen som barnet redan har kunskaper 

om. 

Alla pedagogerna ansåg att modersmålet har stor betydelse för självkänslan och 

identiteten och de förklarade att modersmålet måste lyftas fram till något positivt i 

verksamheten. Dock berättade tre av dem att de ibland måste säga till barnen att tala 

svenska när andra barn vill vara med i leken. Pedagogerna upplever att barnen med 

annat modersmål än svenska ibland använder sitt modersmål för att utesluta andra 

barn ur leken. 

När det finns barn med svenska som andraspråk i förskolan berättar alla pedagoger 

hur viktigt det är att vara konkret och att hela tiden sätta ord på det som görs. På två 

av förskolorna nämnde pedagogerna betydelsen av att arbeta i smågrupper för att 

barnen ska våga träda fram och för att alla ska komma till tals. Gibbons (2002) anser 

att smågruppsaktiviteter är bra och meningsfullt för att barnen blir trygga i en mindre 

grupp och vågar vara mer språkligt aktiva än i en större grupp (a.a.). Alla tre 

förskolorna arbetade mer eller mindre med språkpåsar, men det var särskilt en av 

dem som hade mängder av material som de använde varje dag. De menade att 

materialet var viktigt för att förstärka berättandet eller sånger som de sjöng. 

På en av förskolorna där de hade många barn med svenska som andraspråk 

förklarade pedagogerna att de använde sig av barnens olika modersmål i 

verksamheten, att de lyfte fram dem särskilt vid måltiderna och att de ibland sjöng 

lite på andra språk. På den andra förskolan med många barn med svenska som 

andraspråk användes det mer sällan och det var det svenska språket som dominerade 

förutom att de hade ordlistor med vardagliga ord på barnens olika språk och en av 

pedagogerna säger att de räknar på barnens olika språk. På den tredje förskolan där 

det var få barn med svenska som andraspråk används engelska lite då och då, de har 

ett barn med engelska som modersmål. Dock menar de att engelskan är ett språk de 

behärskar och därför använder pedagogerna det, de övriga språken används inte. 

Sex av pedagogerna skulle önska att modersmålslärare kom till dem och två säger att 

det bästa vore om de var med i verksamheten istället för att gå iväg med enskilda 

barn. I en studie gjord av Olausson (2012) använde barnen inte sina modersmål i 

verksamheten om modersmålet inte var svenska och det menade författaren var i 

enlighet med hur modersmålsundervisningen skedde eftersom den skedde separat 

från den övriga gruppen och det kunde avspegla barnens sätt att avstå från sina 

modersmål i verksamheten (a.a.). Fyra av pedagogerna säger att de vill ha personal 

med andra modersmål än svenska för att de ska kunna representera barnens olika 

språk. Samarbetet med föräldrarna är väldigt betydelsefullt förklarar alla pedagoger 

som blev intervjuade, och de säger till föräldrarna att de ska tala sitt modersmål med 

barnen för att de ska få en god språklig grund. Pedagogerna säger att om föräldrarna 

är trygga och känner tillit till förskolan då gör även barnen det och det är grunden till 

att inlärning överhuvudtaget ska ske. 
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6 DISKUSSION 
Nedan kommer vi att diskutera samman den litteratur vi gått igenom tillsammans 

med de resultat vi fått fram. Centralt är de frågeställningar som vi sökte svar på: Hur 

ser pedagogerna på modersmålets betydelse? Hur används de olika modersmålen i 

verksamheten? Hur samverkar pedagogerna med föräldrarna? 

6.1 Pedagogernas syn på modersmålets betydelse samt 

hur de lyfter fram modersmålet i verksamheten 

Cummins (2000) skriver att om barnens närstående samtalar mycket med barnet på 

modersmålet bygger det upp ett bra ordförråd som i sin tur ger en stabil grund att stå 

på för att lära sig ett andraspråk. Författaren menar att om barnet har ett utvecklat 

modersmål har de redan en förståelse för olika fenomen och det enda barnet behöver 

lära sig är nya etiketter på intellektuella färdigheter som de redan förvärvat (a.a.). 

Bronfenbrenner (1979) beskriver det tredje systemet Exo, som påtalar att området 

där barnet bor har betydelse för hur barnets tidigare erfarenhet av ord kan påverka 

det nya språket. Skans (2011) och Lindberg (2002) skriver att det finns ett motstånd 

mot att använda två språk i undervisningen för att det skulle störa 

andraspråksinlärningen. Medan Lindberg (2002) menar att i studier, har forskare inte 

tagit hänsyn till faktorer som till exempel stora skillnader i bakgrunden eller hur väl 

barnen kunde båda språken (a.a.). Arnberg (2004) beskriver att det likväl är viktigt 

att veta att inlärning av både simultan och successiv tvåspråkighet under den tidiga 

uppväxttiden kan leda till en högre nivå av tvåspråkighet (a.a.). Skans (2011) skriver 

att det finns två olika sorters tvåspråkighet, om ett barn har ett minoritetsspråk som 

modersmål och lär sig ett andraspråk som är ett majoritetsspråk, kallar författaren det 

för minoritetstvåspråkighet. Ett majoritetsspråk till exempel engelska som 

modersmål eller andraspråk ger högre status och ses som en resurs, till skillnad mot 

att kunna ett minoritetsspråk. En av pedagogerna berättar om en förälders 

erfarenheter på sitt modersmål, hon saknade ord för bland annat väg och höghus på 

sitt modersmål och det blev inte lätt att förstå de orden på sitt andraspråk. Nio av de 

tio intervjuade pedagogerna var överens om att modersmålet var viktigt för barnet, 

om de inte kan sitt modersmål kan de inte tillgodose sig det nya språket heller. En av 

de nio pedagogerna är medveten om att det går att lära sig två språk parallellt. En av 

pedagogerna visste inte varför modersmålet hade betydelse, men hon uppgav att det 

nog var viktigt. Hon uppgav att hon sagt till föräldrarna att prata mer svenska i 

hemmet. Hennes argument till det var att familjen nog inte skulle flytta tillbaka, 

pedagogens kunskaper kring modersmålets betydelse på andra plan kan ses som 

begränsad och pedagogens tankar skiljer sig emot vad forskning har visat i denna 

studie. Pedagogerna som vi intervjuade verkar ha kunskaper om att modersmålet är 

väldigt viktigt för barnen att ha med sig. En av pedagogerna är dock osäker på varför 

det är viktigt. Endast fem av tio intervjuade har fått utbildning kring svenska som 

andraspråk och det kan absolut påverka hur de ser på modersmålets betydelse. Som 

en pedagog berättade har det inte alltid varit självklart att andra språk ska vara en del 

av verksamheten. Pedagogerna på en av de förskolorna med stor andel barn med 

svenska som andraspråk finns det en önskan om att få in andra språk och kulturer 

mer i verksamheten, men trots att de har väldigt goda förutsättningar är det inget som 

de arbetar aktivt med. Pedagogerna poängterar över att tiden är för kort och deras 

osäkerhet på att de inte kan barnens modersmål. 



24 

 

Engelska används på två av de tre förskolorna, det används till en viss del i 

verksamheten. På den ena förskolan fanns en pedagog som hade engelska som 

modersmål och den andra hade barn med engelska som modersmål. I likhet med 

Skans (2011) anser vi att engelskan har en hög status i samhället och det är något 

som barnen kommer att lära sig i skolan och det kan förklara varför engelskan har en 

sådan framträdande plats.  

Cummins (2000) skriver att om pedagogen sänder ut signaler om att barnet ska 

lämna sitt modersmål utanför skolans värld, är det som att ta bort en del av barnets 

identitet. Motivationen hos barnet till att delta aktivt och känna sig trygg kan då 

minska. Pedagogerna måste arbeta aktivt för att få in barnets modersmål och 

bakgrund i verksamheten (a.a.). Lidberg, Hyltenstam m.fl (2007) skriver att 

modersmålet är väsentligt för utvecklingen av modersmålet och det påverkar även 

självkänslan samt ger stöd för dubbel kulturell identitet (a.a.). Alla pedagogerna är 

överrens om att modersmålet är viktigt för barnets identitet och självkänsla. De 

menar att det är viktigt att de lyfter barnets språk till något positivt och visar intresse. 

Två av pedagogerna säger att motsatsen skulle vara fruktansvärt om pedagogerna sa 

att dem inte får prata sitt modersmål eller till och med suckar åt barnen. Tre av 

pedagogerna säger att de har fått säga till barn med ett annat modersmål än svenska 

att prata svenska istället för sitt modersmål i leken. Pedagogerna upplever att en del 

barn använder sitt modersmål för att stänga ute andra barn ur deras lek. I den 

forskning studien har kommit fram till är det viktigt att barnen får prata sitt 

modersmål. Att vi som pedagoger aldrig nämner att det på något vis är negativt att 

använda det i förskolan. I det fallet där pedagogerna upptäckte att barnen använde 

modersmålet för att utestänga andra barn, är det viktigt att påpeka för barnen varför 

det inte passar sig att prata sitt modersmål just för tillfället. Kan inte barnen något på 

andraspråket, i detta fall svenska kan pedagogen inte säga till barnen att prata 

andraspråket för att det kan förstöra självkänslan och där med störa 

andraspråkinlärningen.    

Skans (2011) skriver att i den studie han gjort kring tvåspråkiga barn fanns det flera 

pedagoger med andra modersmål och de använde dem konsekvent i verksamheten. 

Det signalerar att alla språk är lika mycket värda och att det inte är något konstigt 

med det och att det finns andra språk. Det handlar om att erkänna allas ursprung 

(a.a.). På en av förskolorna fanns det en pedagog med annat modersmål än svenska 

och en dag i veckan hade hon sångstunder och talade med barnen på sitt modersmål 

som var engelska. Hon beskrev det som att det var en naturlig del av verksamheten 

och att barnen tyckte det var roligt. På samma förskola berättade de andra 

pedagogerna att de brukade sjunga sånger på de andra språken som barnen talade 

samt att de hade böcker på olika språk. Både som de kunde ta fram i verksamheten, 

men barnen kunde även låna hem dem. De andra två förskolorna använde inte 

barnens modersmål lika flitigt, men de hade ordlistor som de fått av föräldrarna. Två 

pedagoger på varsin förskola nämnde att de försöker fånga upp ord på modersmålet 

som de kan använda parallellt med svenskan. Det är klart en fördel att ha personal 

som har annat modersmål än svenska eftersom de för de kan tala ett annat språk 

flytande. De intervjuade pedagogerna berättar att de skulle kunna vara mer flitiga på 

att använda de ordlistor som föräldrarna skriver ner. Att använda dessa mer i 

verksamheten, mer parallellt med det svenska språket. Till exempel vid påklädning 

när barnet ska ta på sig vantar, att pedagogen säger det på både svenska och barnets 

modersmål, när barnen ritar teckningar att pedagogen då skriva på andra språk än 

svenska. 
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6.2 Andraspråksutveckling i verksamheten 

Det viktigaste för att kunna arbeta med olika språklekar i förskolan är att barnen 

känner att miljön är väl organiserad och att de känner sig trygga i den (Ladberg, 

2003). Pedagogerna som vi intervjuat nämner att ett gott samarbete med föräldrarna 

ger en trygghet hos barnen eftersom föräldrarnas känslor avspeglar sig på barnen. 

Om föräldrarna visar att de tycker det är jobbigt avspeglas det på barnet och de 

reagerar ofta starkare då än om föräldrarna ger signaler som visar att det är okej. 

Arnqvist (1993) skriver om begreppsbildning och ordförråd som bland annat handlar 

om att beskriva och förklara föremål (a.a.). Även Skans (2011) beskriver att konkreta 

föremål och bilder är bra för att barnen ska få en bättre förståelse (a.a.). Smidt (2010) 

skriver om Vygotskijs begrepp semiotik, där läran om symboler är viktig. Därför att 

mycket av det som görs i förskolan handlar om bilder och tecken (a.a.). Flera av de 

intervjuade pedagogerna sa att de var noga med att benämna de ord och saker som de 

använde i verksamheten. Pedagogerna använder sig av språkpåsar med konkreta 

material för att förstärka sånger, sagor, ramsor med mera. Pedagogerna anser att det 

gynnar alla barn och inte bara de barnen som har svenska som andraspråk. I det 

vardagliga arbetet kan pedagogen ta tillvara på det som händer och sker runtomkring 

och sätta ord på det för att ge barnen en ökad förståelse och med den stress som råder 

idag. Det kan vara bland det viktigaste av allt eftersom verksamheten i övrigt inte 

alltid hinner planeras ordentligt. Dock verkar det som att speciellt en av förskolorna 

var förberedda med mycket material som de kunde använda sig av vid en planerad 

verksamhet som till exempel språkpåsar i samlingar.   

Arnqvist (1993) och Lidberg, Hyltenstam m.fl. (2007) anser att det är viktigt att 

barnen leker med språkets betoningar och rytm, det kan göras genom sång och 

musik. Genom musik kan pedagogerna uppmärksamma andra områden till exempel 

barnets hemland och dess musikkultur (a.a.). På en av förskolorna med många barn 

med svenska som andraspråk sjöng de sånger på olika språk. På två av de tre 

förskolorna sjöng de på engelska. På den ena förskolan berodde det mycket på att en 

pedagog hade engelska som modersmål och barnen visade mycket intresse för 

språket. På den andra förskolan hade de barn med engelska som modersmål, 

pedagogerna uppgav att engelskan är enklare än andra språk att använda i 

verksamheten på grund av att de kan språket. Att sjunga är något som ofta är centralt 

i förskolan och genom det kan pedagogerna på ett utmärkt sätt få in andra språk i 

verksamheten. Till skillnad från ett talat språk behövs ingen direkt förståelse för det 

som sjungs utan det går att sjunga ändå, barnen med annat modersmål än svenska 

kan eventuellt bidra med inspelade sånger på sitt språk eller finns det många bra 

internetsidor där det går att få tag på sånger på andra språk. 

Ladberg (2003) skriver att om det är för stora grupper i samlingarna är det ingen bra 

språksituation för de barn med svenska som andraspråk. Hon beskriver två förskolor 

där den ena förskolan har alla barnen tillsammans i samlingen för att få en bra 

gruppkänsla och på den andra delas barnen in i mindre grupper för att pedagogerna 

ansåg det var viktigast att nå ut till alla barnen (a.a.). Smidt (2010) skriver om att 

Vygotskij anser att en grund för lärande är att barn i grupp utbyter ord, idéer och 

erfarenheter (a.a.). Wedin (2010) beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon 

som handlar om att barn lär sig av varandra (a.a.). De intervjuade pedagogerna delar 

medvetet upp barnen i mindre grupper för att alla ska få komma till tals och våga 

träda fram. Barnen får en individuell språkträning. På en av förskolorna delade de 

upp barnen efter utvecklingsnivån istället för ålder. Genom de små grupperna får 

barnen möjlighet för mer talutrymme och ta mer plats. Dock kan smågrupper 
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missgynna barnen på det viset att de inte lär av de mer kunniga, som framkommer i 

den proximala utvecklingszonen, ifall de delas in efter vilken utvecklingsnivå de 

ligger på. I helgrupp får alla barn möjlighet att ta del av allas kunskaper och 

erfarenheter. 

6.3 Samarbetet mellan pedagog och vårdnadshavare 

Skolverket (2006) skriver att det är av stor vikt att pedagogerna på förskolan 

signalerar till föräldrarna att de är glada att ha dem där och att de känner sig 

välkomna. Pedagogerna måste visa att de tycker om barnen som kommer till dem 

och ska gå i förskolan. På utvecklingssamtalen kan pedagogerna tillsammans med 

föräldrarna gå igenom barnets vanor och diskutera för att tillsammans främja barnets 

språkutveckling (a.a.). Bedore och Peña m.fl. (2011) skriver även de att det är viktigt 

att samarbeta med föräldrarna kring barnets språkutveckling eftersom det är lika 

betydelsefullt att få veta hur långt barnet har kommit med sitt modersmål som det är 

att veta hur långt barnet kommit med andraspråket. Bara föräldrarna kan svara på hur 

det går med modersmålet (a.a.). Pedagogerna som vi intervjuat berättar att de 

förmedlar till föräldrarna att de är välkomna och att de tycker om deras barn. En av 

pedagogerna berättar att det inte är helt lätt att tala om det när föräldrarna inte kan 

det svenska språket, utan att kroppsspråket då måste användas. Pedagogerna menar 

att de behöver föräldrarna för att få en helhetssyn på barnets språkkunskaper, 

språkkunskaperna kan variera från barnets språk till det andra. Ett samarbete med 

föräldrarna är alltid att föredra för om föräldrarna känner sig trygga gör även barnen 

det. Flera av pedagogerna berättar också att de har föräldrar som hjälp när ett barn 

inte kan så mycket svenska, då ber de föräldrarna att skriva en liten ordlista med 

vanliga ord som barnet använder. Ordlistan är bra för att förstå vad barnet vill 

förmedla. Eftersom barnen är till stor del av dagen i förskolan är det viktigt att ha en 

god relation till föräldrarna och att de känner sig trygga med att lämna sitt barn i 

förskolan. Barnen känner av om det inte finns en god relation mellan pedagog - 

föräldrar och det påverkar med stor sannolikhet barnets känslor gentemot förskolan 

och lärandet.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi funnit flera intressanta frågor som vi inte fått svar på 

därför kunde dessa vara några förslag på fortsatt forskning. Bland annat, varför 

pedagoger idag inte får tillgång till mer utbildning av barns andraspråk då det blir 

mer och mer av det i dagens samhälle. Är det på grund av att det inte finns pengar 

eller finns det fler argument?  

Det finns även i vår studie pedagoger som har haft svar som skiljer sig mot de andra, 

det skulle vara intressant att gör fortsatt forskning på detta och ta reda på varför de 

tänker på detta vis.   

Utifrån vår studie skulle det vara intressant att även observera pedagogerna i 

verksamheten för att ytterligare kunna ta reda på hur de arbetar med barn med annat 

modersmål än svenska. För att sedan utefter det göra intervjufrågor på vad som 

observerats. När vi var ute och gjorde våra intervjuer sa många av pedagogerna på 

förskolorna att det fanns mycket material att använda och vi fick även ta del av det, 

men det skulle vara intressant att se hur och om det används.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej 

Vi heter Charlotte Jarlfors och Emma Svensson och vi är lärarstudenter vid 

Linneuniversitet i Kalmar. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om barn 

som har svenska som andraspråk och hur personal i förskolan arbetar med de barnen. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka och jämföra hur tre förskolor i två olika 

kommuner arbetar kring barn med svenska som andraspråk.  

 

Metod: För att kunna genomföra vår studie har vi för avsikt att intervjua 

förskollärare eller personal med annan befattning på er förskola. Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av en diktafon och tar ca 30-45 minuter. Intervjuerna 

kommer att vara konfidentiella. Inspelningen kommer att raderas när arbetet är klart. 

De citat som kommer att förekomma i det färdiga textmaterialet behandlas på ett 

sådant sätt att intervjupersonerna inte skall kunna identifieras.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Om du väljer att delta har du rätt att när som 

helst avbryta och avsluta ditt deltagande utan att ange skäl för detta.  

 

  

Vi är tacksamma för er medverkan   

Med vänliga hälsningar Charlotte Jarlfors och Emma Svensson  

 

Har ni ytterligare frågor och funderingar angående intervjuerna eller annat, hör av er 

på: 

Charlotte Jarlfors: 

Cj22XX@XXX.XX eller 073- XXX XX XX 

 

Emma Svensson 

Es22XX@XXX.XXu.se eller 070- XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cj22XX@XXX.XX
mailto:Es22XX@XXX.XXu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1) Vad har du för utbildning? 

2) Hur gamla är barnen på din avdelning? 

3) Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

4) Hur stor del av barngruppen har ett annat modersmål än svenska?  

5) Hur ser du på betydelsen av modersmålet för barns andraspråksinlärning? 

6) Hur tar ni tillvara på barnens modersmål i verksamheten t.ex. tillåts barnen prata 

sitt modersmål? 

7) Har barn på olika avdelningar fast med samma modersmål möjlighet att leka med 

varandra? 

8) Använder ni på något sätt andra språk än svenska i verksamheten, om ja, hur då? 

9) Visar barnen något intresse för varandras språk, om ja, på vilket sätt?  

10) Anser du att det är viktigt att skapa intresse för varandras språk? 

11) Tror du att modersmålet har betydelse för självkänslan och identiteten, om ja, på 

vilket sätt? 

12) Berätta om hur ni samarbetar med föräldrarna kring barnens språkutveckling. 

13) Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta med barn med annat 

modersmål än svenska? 

14) Har du fått den fortbildning du anser dig behöva i arbetet med barn med ett 

andraspråk? 

15) Arbetar du med språket på ett medvetet sätt, i så fall vilket? 

16)  Vilka resurser gällande barns modersmålsinlärning skulle du önska fanns 

tillgängliga på din arbetsplats? 

17) Vad kan det finnas för möjligheter för en lyckad andraspråksinlärning? 

18) Vad kan det finnas för hinder för en lyckad andraspråksinlärning? 
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Vi har inga fler frågor, men finns det något annat som du vill berätta om som vi inte 

har tagit upp? 

 


