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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med andraspråksutveckling i 

mångkulturella förskolor och deras arbete för att skapa goda förutsättningar för detta. 

Studiens teoretiska angöring utgår ifrån tanken att barnen lär i sociala kontexter. 

Resultatet visar hur pedagoger gör medvetna val i planering av både aktiviteter och den 

fysiska miljön på förskolan, för att underlätta vid barnens andraspråkutveckling. Det har 

framkommit att pedagogerna upplever tiden som en utmaning i arbetet med 

andraspråksutvecklingen, vid en trygg inlärning skall språket inte stressas fram. 

Pedagogen har en stor roll i att barnen på ett lustfyllt sätt utvecklar sitt andraspråk, samt 

att en god föräldrakontakt underlättar beträffande barnens trygghetskänsla på förskolan 

och bibehållandet av deras modersmål. Pedagoger och litteratur poängterar vikten av 

pedagogens betydelse för andraspråkutveckling, hur viktig både tid och trygghet är. 

Andraspråksutvecklingen gynnas av att barnet har en grund i sitt modersmål och får 

fortsatt tillgång till detta. 
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1 INTRODUKTION 

Dagens förskola utgör en gemensam arena för barn med varierande bakgrund, olika 

etniciteter och modersmål. Detta är en undersökning med fokus på 

andraspråksutveckling i den mångkulturella förskolan. Avsikten med 

undersökningen är att få några förskollärares perspektiv på hur språkutvecklingen 

kan främjas i förskolepedagogik kontext. Vi anser detta vara ett relevant område 

eftersom pedagoger i sin profession möter många barn med olika etniciteter och 

modersmål. Undersökningens relevans styrks av aktuella styrdokument som 

pedagoger har att förhålla sig till: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på 

svenska som på sitt modersmål  (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2010:11). 

Utifrån våra erfarenheter i förskolan har vi mött barn med annat modersmål som inte 

tillägnat sig det svenska språket. Kommunens resurser för att underlätta den 

språkliga barriären i mötet mellan pedagogen och barnet tycktes vara obefintlig. 

Pedagoger tycktes inte heller ha ett utvecklat arbetsätt för att främja barnens 

andraspråksutveckling. Detta skapar en problematik eftersom kommunikation är en 

central del i förskolans verksamhet, vilket väckte frågan: Hur tänker pedagoger kring 

att medvetet arbeta med andraspråksutveckling och hur tar det sig uttryck i 

praktiken? 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare arbetar med 

andraspråksutveckling i mångkulturella förskolor och deras arbete för att skapa goda 

förutsättningar för detta.  

Detta ämnar vi undersöka med intervju som kvalitativ metod. Den insamlade empirin 

kommer att analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

2.2 Frågeställningar 

De övergripande frågeställningarna vi vill ha svar på i vår undersökning är: 

 Hur planerar pedagogen förskoleverksamheten för att främja utvecklingen av 

ett andraspråk hos barn? 

 Vilka förutsättningar och begränsningar upplever pedagoger att det finns i 

arbetet med språkutveckling i den mångkulturella förskolan? 

 Hur kan pedagoger i förskolan arbeta med språkutveckling tillsammans med 

barn som har ett annat modersmål än svenska? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 

Språket är starkt kopplat till människans identitet. Språket är inte bara ett sätt att 

kommunicera utan är även en viktig faktor för tankestrukturer och ett verktyg för att 

tänka kring, förstå och tolka omvärlden. Ladberg (2003) menar att det är 

betydelsefullt för barn med annat ursprung att få använda sitt modersmål, men lika 

viktigt är det som mänsklig rättighet att få tillgång till att kommunicera med det 

språket som utgör normen för kulturen man bor i. 

3.1 Språkutveckling  

Nauclér, Welin & Ögren (1988) beskriver två typer av goda språkinlärningsmetoder, 

naturlig- respektive styrd inlärning. Den naturliga inlärningen handlar om att lära sig 

språket genom att interagera och kommunicera med andra på ett naturligt sätt i 

vardagliga sammanhang.  I den naturliga inlärningen lär individen inte sig de regler 

som ett språk bygger på, detta sker genom den styrda inlärningen i den formella 

undervisningen. Den naturliga inlärningen dominerar då barn i förskolålder tillägnar 

sig ett nytt språk (a.a). Språk har olika funktioner, två utav dessa är: språket som 

samtalsspråk samt inlärningsspråk. Samtalsspråket styrs av behovet att kommunicera 

och inlärningsspråket syftar till att språket används för inlärning (Ladberg, 1999). 

 Språkliga färdigheter kan kategoriseras på flera vis, i förskolan är det grammatiska 

inte av samma vikt som den kommunikativa förmågan. De grammatiska kunskaperna 

utvecklas delvis i takt med den pragmatiska förståelsen. Den kommunikativa 

förmågan syftar till att språket kan användas på ett förståeligt sätt, för att göra sig 

förstådd och förstå andra, i olika sammanhang. Olika situationer kräver olika typer 

av språkhandling (Sandvik & Spurkland, 2011). Barn utvecklar sina olika språk 

beroende på behov, olika sammanhang kräver olika typer av språkkunskaper 

(Ladberg, 2003). Nauclér, Welin & Ögren (1988) belyser begreppet 

”användbarhetsprincipen”, vid språkinlärning så lär sig barn det de har användning 

för.  
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3.2 Förstaspråkets betydelse för 

andraspråksutvecklingen 

Ladberg (1999) menar att berika ett barn med ytterligare språk anses inte vara 

problematiskt, när det finns ett behov av att kunna nyttja det. Fortsättningsvis 

poängterar hon att den svenska språkutvecklingen kan hämmas om barnet inte får 

fortsatt tillgång till sitt modersmål (a.a).  Det mest fördelaktiga för barnen i deras 

språkutveckling är om föräldrarna fortsätter att tala sitt hemspråk med barnen, genom 

detta blir de både tvåspråkiga samt att de kan utvecklas bikulturellt (Baker, 1996). 

Ladberg (2003) betonar vikten av att förskollärare poängterar för vårdnadshavare att 

andraspråksinlärningen främjas av att barnet får bibehålla sitt modersmål genom att 

detta används i hemmet. Språkforskare har konstaterat att flerspråkiga barn gynnas i 

sin språkutveckling, oavsett språk, om de får tillgång att använda dem alla (a.a). 

Hemspråkstöd är ett bra sätt som kan underlätta för barn vid andraspråksinlärning, 

det blir som en bro mellan det som är bekant för barnet och det som är okänt. 

Trygghet hos barnen ökar deras förmåga att lära sig ett nytt språk, det som känns 

tryggt för barnen är ofta det som är bekant för dem (Ladberg, 1996). 

Enligt Nauclér, Welin & Ögren (1988) finns olika uttrycksstrategier som barn 

använder sig utav när de lär sig ett andraspråk. Dessa strategier tar sig uttryck genom 

att barnet ofta har olika långa tysta perioder där de lyssnar av och bygger upp det nya 

språket. Nästa steg är att barnet tillämpar hela oanalyserade fraser som de använder 

sig utav i konkreta situationer, utan att barnet förstår innebörden av de enskilda 

orden.  Ett annat steg i strategierna är språkblandning, där barnet blandar sina språk 

genom uttal, böjning av ord, grammatiska regler, etc. (a.a) Flerspråkiga barn tenderar 

att blanda språken, detta kan ske såväl medvetet, som omedvetet. Det är 

betydelsefullt för pedagogen att ha kunskap kring detta och trygga vårdnadshavare 

vid eventuell oro. Barn som lär sig flera språk parallellt lär sig på samma vis som 

enspråkiga barn, emellertid kan det ta något längre tid (Ellneby, 2007).  Flera 

undersökningar visar att det är väldigt vanligt att språken blandas under en period när 

det gäller att lära sig två språk samtidigt. Efter denna period sker en uppdelning av 

språken, men de har fortfarande viss inverkan på varandra för att sedan mynna ut i att 

ett av språken kommer att dominera. Slutligen i utvecklingen blir det viss balans i 

användningen av språken (Arnqvist, 1993). 
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Enligt Ladberg (2003) finns det tre hörnstenar som är viktiga för pedagogerna att ha i 

åtanke vid andraspråksutveckling. Dessa är atmosfär för språk, organisera för språk 

samt att ge barnen ett rikt inflöde av språk. Detta innebär att atmosfären som finns i 

barngruppen är av stor vikt för barnens trygghet samt att de vågar uttrycka sig. 

Beträffande organisationen handlar det om att barnen ska få så bra möjligheter som 

möjligt för att använda sina språk, detta sker genom lekmaterial, tid, utrymme och 

uppdelning av barn i mindre grupper. Genom berättelser, sagor, samtal och läsning 

av böcker får barnen det som Ladberg benämner med inflöde (a.a). Andra viktiga 

faktorer som kan påverka vid barns andraspråksinlärning kan vara individens ålder, 

sociala bakgrund, undervisning, motivation, språkbegåvning samt den vardagliga 

kontakten med personer som har barnens andraspråk som modersmål (Abrahamsson, 

2009). 

3.3 Förutsättningar 

Tryggheten är viktig då barn tillägnar sig ett nytt språk, det är betydelsefullt att inte 

kritisera eller tillrättavisa barnens fel när de talar sitt andraspråk. Det är av vikt att 

lyssna på vad barnet säger och inte hur det sägs. Somliga barn får inte så mycket 

eller vågar inte ta så mycket talutrymme i en stor barngrupp. Individuellt arbete med 

barnet kan därför vara gynnsamt för deras andraspråksutveckling, genom att arbeta 

individuellt med barnet kan man undvika att denne drar sig till en passiv tillvaro som 

försvårar språkutvecklingen (Nauclér, Welin & Ögren, 1988). Språkutveckling sker 

inte bara genom att höra ett språk utan att också aktivt få använda det. Språkandet 

sker i sammanhang där barnet har ett behov utav språket för att kommunicera (Hill, 

1999). 

Ellneby (2007) framhåller i sin bok ”Pedagoger mitt i mångfalden” hur viktigt 

samtalet är för språkutvecklingen hos barn. Pedagogen har ett stort ansvar i 

andraspråksutvecklingen både i att benämna, bekräfta och i att skapa ett stort 

talutrymme för barnet. Språkandet är en betydelsefull faktor för människans 

utveckling, både i lärandet men också för den emotionella utvecklingen (a.a). Den 

vuxne har en viktig roll i dialogen med barnet genom att föregå med gott exempel 

som en mer erfaren språkbrukare. En aktiv samtalspartner som även kan ge 

samtalsutrymme – visa nyfikenhet och ställa frågor, detta lär barnet att göra 

detsamma (Ladberg, 2003). I dialogen med barn som har annat modersmål än 
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svenska är det av vikt att ha i åtanke att den språkliga kunskapsnivån inte är 

motsvarande med barnets intellektuella nivå.  Barn med svenska som andraspråk 

ligger oftast lägre i sitt språkliga kunnande än ett jämngammalt barn med svenska 

som modersmål.  Den intellektuella nivån är ofta högre än deras språknivå, därför 

bör vuxna anpassa sitt språk så att det ligger på en lagom nivå där barnet inte 

uppfattar det som ”barnsligt” (Nauclér, Welin & Ögren, 1988). Claesdotter (1997) 

har studerat hur pedagoger arbetar på en invandrartät förskola. Den yrkesverksamma 

förskolläraren är projektledare, vars ambition är att utveckla en pedagogik för hur 

språkstimulans hos invandrarbarn skall kunna främjas i den pedagogiska 

verksamheten. Förskolläraren menar att tålamod, tid och tydlighet är viktiga faktorer 

i arbetet med språkstimulans. Vidare lyfter hon viktiga fundamentala aspekter såsom 

tillit och självförtroende hos barn som lär sig andraspråk. Det är betydelsefullt med 

upprepningar och att barnen får samma typer av begrepp i samma situation för att ge 

dem en ökad förståelse för begreppets innebörd (a.a).  I vardagsrutiner möjliggörs 

goda lärtillfällen för barns språkutveckling genom aktiva dialoger.  I dessa 

situationer kan barnen utveckla sin begreppsförståelse då ord är återkommande 

(Eriksen Hagtvet, 2004). 

3.4 Förskolans innehåll 

Vardagssituationerna har stor betydelse för språkutvecklingen hos barn, att aktivt ha 

en verbal dialog med barnen i de situationer som uppkommer i vardagen bidrar 

positivt till deras språkliga utveckling.  I ett barns liv finns det många återkommande 

vardagssituationer och det är genom upprepning som barnet lär sig över tid (Eriksen 

Hagtvet, 2004). ”De dagliga rutinerna ger en välkänd struktur och stadga och kan 

skapa ett positivt känslomässigt klimat, samtidigt som det ger rika inlärningstillfällen 

genom att vara naturliga och meningsfulla. Dagliga rutiner i vardagssituationen som 

Nauclér, Welin & Ögren (1988) lyfter som betydelsefulla är måltider, lekar och 

utevistelse. (a.a). 

Nauclér, Welin & Ögren (1988) betonar värdet av att lyfta fram ett visst innehåll i 

förskolans verksamhet i arbetet med barn med annat modersmål.  De lyfter fram 

teman som en del i detta, framför allt att jobba med teman som har med identitet att 

göra. Detta är viktigt för alla barn men särskilt viktigt när begreppen ska finnas på 

två språk. Skapande verksamhet möjliggör barns delaktighet, genom detta kan de 
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barn som inte har så god språkförmåga uttrycka sig på lika villkor. Det är betydligt 

lättare att sätta ord på det du har skapat med dina händer. Genom motoriska övningar 

får barnen uppleva med kroppen det de sedan lär sig att benämna med ord. Samma är 

det med sinnesövningar, även här upplever barnen det de sedan sätter ord på. Drama 

kan skapa en ökad förståelse för det som berättas, detta förtydligas med hjälp av 

miner, kroppsspråk, gester eller dockor. Grupplekar och sånger kan användas för att 

stärka gemenskapen och känslan av samhörighet i en barngrupp. Att använda sig av 

sånger från de kulturer som barnen kommer ifrån kan användas dels för att göra 

deras kultur intressant samt att de får uppleva det språk och kultur de möter hemma 

även på förskolan. Även Hill (1999) understryker vikten av att kommunicera och 

utveckla språk inom förskolans ramar, med hjälp av kroppsspråk, ramsor och sagor 

kombinerat med rekvisita - ord som förstärks med hjälp av visuella bilder, detta för 

att skapa en ökad förståelse för ordets innebörd för de barn som ännu inte behärskar 

det svenska språket. 

I den pedagogiska verksamheten sker stimulering av språkutveckling ständigt, både i 

de planerade aktiviteterna, de vardagliga rutinerna som i den icke planerade 

verksamheten. Det lärande som sker behöver systematiskt dokumenteras. 

Dokumentationer fyller flera funktioner i förskolan, det är ett sätt att synliggöra 

lärandet som sker, det ger också förskollärare underlag för att kritiskt reflektera över 

verksamheten och dess innehåll för att förbättra och utveckla arbetssätt. (Sandvik & 

Spurkland, 2011). 
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4 TEORETISK ANGÖRING 

Nedan kommer vi att presentera de utgångspunkter som vi har valt att  utgå ifrån när 

vi har analyserat vårt resultat. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt för vår studie 

när vi analyserar och sammanställer empirin. Det sociokulturella perspektivet på 

lärande bygger på hur människan i social interaktion med andra ständigt lär och 

förändrar sina tankestrukturer. Lev Vygotsky var en framstående teoretiker som 

menade att språket kom före tanken samt att individen i sociala kontexter utvecklar 

sitt tänkande och därmed utvecklas i sitt lärande (Arnqvist, 1993). Vygotsky 

betonade interaktionism som betydelsefullt för utvecklingen av barnets språk och 

begreppsuppfattning.   

4.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Begreppet den ”proximala utvecklingszonen” syftar till att individen kan tillägna sig 

kunskap denne ännu inte behärskar på egen hand, men tillsammans med någon mer 

erfaren, utveckla sitt lärande och därmed behärska det på egen hand framöver. En 

lärandeprocess som ännu ligger över individens förmåga, men kunskap som kan 

erövras tillsammans med andra. Språkutvecklingen kan således möjliggöras i ett 

socialt sammanhang (Håkansson, 2014). I förskolan är språk och kommunikation 

centrala delar för såväl samspel som lärande. Den teoretiska utgångspunkten ger en 

ökad möjlighet att synliggöra förskollärare uppfattningar kring hur barns 

språkutveckling sker i ett socialt sammanhang och hur detta tar sig uttryckt i 

praktiken.  

4.2  Jim Cummins 

Øzerk (1996)  beskriver psykolingvistens Jim cummins teori kring språkutveckling 

som bottnar i Vygotskijs sätt att se på lärande och språkets funktioner, dock 

fokuserade Cummins ytterligare på aspekter kring lärande i tvåspråkighet. Cummins 

ställde hypotesen ”Interdependence hypothesis, vilket kan översättas med ömsesidig 

avhängighetshypotes där olika språkfärdigheterna i olika språk är beroende utav 



 

9 

 

varandra och sker parallellt. Hypotesen presenteras i modellen ”dual-

isbergsmodellen”. 

 

(Øzerk, 1996, s. 157) 

S1 är förstaspråket och s2 andraspråket. Dual står för tvåspråkighet. Modellen visar 

hur språken byggs upp från samma fundamentala grund baserad på kunskaper, 

tidigare erfarenheter, förförståelse, tankar och insikter - detta ligger under vattenyta. 

Topparna ovanför föreställer olika språk och att dessa ser olika ut beror på att vi 

kommunicerar med våra språk på olika sätt, i olika sammanhang. 

4.3 Jerome S Bruner 

Bruner är en amerikansk psykolog som skrivit fram tre representationsteorier; den 

ikoniska representationen (föreställningsmässiga), den enaktiva representationen 

(handlingsmässiga) samt den symboliska. Han menar att tanken styrs av språket och 

lyfter hur språket möjliggör ett kritiskt, självständigt och abstrakt tänkande. 

Imsen (2000) menar att Bruner är en av de främste förespråkarna för det starka 

sambandet mellan språk och tanke vid inlärning. Bruner menar att 

inlärningsprocessen gynnas av att uppleva saker både visuellt och konkret, genom att 

använda konkreta material kan individen hjälpas att skapa ny föreställningar och 

kunskaper som denne inte enbart kan erövra genom det talade språket. Bruners idéer 
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kring lärande bygger på hur lärande främjas av att få använda öga och hand 

samtidigt, detta bottnar i Piagets teori kring lärandeprocessen. 
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5 METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod, urvalet av informanter, 

insamling och bearbetning av empiri samt hur vi tagit de forskningsetiska 

principerna i beaktande och avslutningsvis föra en metoddiskussion. 

5.1 Val av metod 

För att kunna genomföra vår undersökning har vi valt en kvalitativ metod som 

kommer att bygga på intervjuer med förskollärare, detta har vi valt för att få en 

nyanserad bild av deras uppfattningar och arbetssätt inom det berörda området. 

Intervjuer möjliggör flera olika aspekter inom samma område, både svarsfrekvensen 

och validiteten är hög (Denscombe, 2009). Detta är några utav de anledningar som 

gjort att vi valt att använda just intervju som metod. 

5.2 Urval  

Vår ambition är att få pedagogers perspektiv på deras arbete med 

andraspråksutveckling i förskoleverksamheter. Vi har gjort en kvalitativ 

undersökning där vi har vänt oss till olika förskollärare för att få en ökad förståelse 

kring hur arbetet med andraspråksutveckling i den mångkulturella förskolan ser ut i 

praktiken. Förskollärarna är yrkesverksamma på olika mångkulturella förskolor, där 

majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. Vi hade sedan tidigare en 

förkunskap kring vilka stadsdelar som är kända som mångkulturella och valde att 

kontakta förskolor placerade i dessa. Detta definieras som ett subjektivt urval där 

intervjuaren strategiskt väljer informanter som tros ha gedigen kunskap inom valda 

område (Denscombe, 2009). Genomförandet av våra intervjuer har utförts på 

förskolor i både mindre och större städer, detta för att se eventuella likheter och 

skillnader i deras arbetssätt med andraspråksutveckling.  

Vi har besökt nio olika förskolor placerade i tre olika städer i södra Sverige för att 

genomföra våra intervjuer. Städerna är olika stora, från mindre stad till storstad. 

Endast en respondent var för oss känd sedan tidigare, det var ett medvetet val att 

majoriteten av respondenter var okända. Intervjuer där respondenter och intervjuaren 

känner varandra sedan tidigare kan ha en påverkan på situationen, intervjuaren kan 

ha föreställningar kring svarens innehåll samt att intervjun kan övergå i en dialog 
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(Kihlström 2007b) Enligt konfidentialitetskravet har vi valt att inte skriva ut namn på 

de städer vi besökt, samt att namnen på förskollärarna är fingerade. 

Mindre stad:  

 ”Viktoria” jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 1-6 år. De har 20 barn 

i barngruppen, varav 17 st. har annat modersmål än svenska. Det finns 6 olika 

modersmål representerade i barngruppen. ”Viktoria” har 15 års erfarenhet av 

att arbeta på mångkulturell förskola. 

 ”Linda” jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 4-6 år. De har 20 barn i 

barngruppen, varav 7 st. har annat modersmål än svenska. Det finns 5 olika 

modersmål representerade i barngruppen. ”Linda” har själv annat modersmål 

än svenska och har 9 års erfarenhet av att arbeta på mångkulturell förskola. 

 ”Lena” jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 5-6 år. De har 19 barn i 

barngruppen, varav 13 st. har annat modersmål än svenska. Det finns 6 olika 

modersmål representerade i barngruppen. ”Lena” har 8 års erfarenhet av att 

arbeta på mångkulturell förskola. 

Mellanstor stad:  

 ”Benita” jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. De har 14 barn i 

barngruppen, varav 13 st. har annat modersmål än svenska. Det finns 6 olika 

modersmål representerade i barngruppen. ”Benita” har 4 års erfarenhet av att 

arbeta på mångkulturell förskola. 

 ”Stina” jobbar på en privat förskola och på den avdelning hon arbetar är 

barnen runt 4 år gamla. De har 17 barn i barngruppen, varav 16 st. har annat 

modersmål än svenska. Det finns 4 olika modersmål representerade i 

barngruppen. ”Stina” har 12 års erfarenhet av att arbeta på mångkulturell 

förskola. 

 ”Pia” jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 3-6 år. De har 23 barn i 

barngruppen, varav 19 st. har annat modersmål än svenska. Det finns 7 olika 

modersmål representerade i barngruppen. ”Pia” har 17 års erfarenhet av att 

arbeta på mångkulturell förskola. 
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Storstad:  

 ”Sara” jobbar på en allmän förskola med barn i åldrarna 3-5 år. De har 12 

barn på förmiddagen och 12 barn på eftermiddagen dvs. sammanlagt 24 barn, 

varav 23 st. har annat modersmål än svenska. Det finns 9 olika modersmål 

representerade i den sammanlagda barngruppen. ”Sara” har själv annat 

modersmål än svenska och har 29 års erfarenhet av att arbeta på 

mångkulturell förskola. 

 ”Ulrika” jobbar på en förskola där de har delat upp verksamheten i olika 

enheter. De basenheter Ulrika arbetar på har barn i åldrarna 1-3 år och 4-5 år. 

De har sammanlagt 35,5 barn i barngruppen, där alla har annat modersmål än 

svenska. Det finns 6 olika modersmål representerade i barngruppen. ”Ulrika” 

har 25 års erfarenhet av att arbeta på mångkulturell förskola. 

 ”Vera” jobbar på en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. De har i nuläget 16 

barn men ska bli 18 st. i barngruppen, där alla har annat modersmål än 

svenska. Det finns 5 olika modersmål representerade i barngruppen. ”Vera” 

har 14 års erfarenhet av att arbeta på mångkulturell förskola. 

5.3 Insamling av empiri  

Vi formulerade relevanta frågor (se bilaga) för att få svar på de övergripande 

frågeställningar som vi har, även följdfrågor utöver intervjufrågorna har förekommit 

för att kunna ge utrymme och förstärka respondentens svar. Denscombe (2009) 

beskriver denna typ av intervju som semistrukturerad, vilket innebär att 

intervjufrågor är formulerade i förväg. Det finns flexibilitet kring frågornas 

ordningsföljd och respondenten har utrymme att utveckla sina svar. Våra 

intervjufrågor är av öppen karaktär, med detta betyder att det inte finns några 

förutbestämda svar, vilket möjliggör en stor variation i den insamlade empirin. 

Öppna frågor ger respondenten möjlighet att ge en nyanserad bild av deras 

uppfattning. Slutna frågor tenderar att begränsa respondentens svar, vilket bidrar till 

färre perspektiv i empirin.  

När vi planerade inför intervjuerna diskuterade vi först var vi ville genomföra dessa 

och kom gemensamt fram till att det skulle vara i olika städer i södra Sverige. Vi 

tyckte också att det kunde vara intressant att se om arbetet med 
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andrasparåksutveckling skilde sig på något sätt mellan en liten stad i förhållande till 

en större. Vi beslutade oss för att ta kontakt med förskolor som profilerar sig som 

mångkulturella i en mindre stad, en mellanstor stad och en storstad. Vi bestämde oss 

för att göra tre intervjuer i varje stad. Intervjuer i den mindre staden genomfördes 

under VFU-perioden, eftersom en av oss gjorde sin VFU på en mångkulturell 

förskola. Denna förskola ligger angränsande till ytterligare förskolor med 

mångkulturell profilering. I den mindre staden togs kontakten personligen med de 

förskollärarna som vi önskade intervjua, alla gav sitt godkännande.  

För att komma i kontakt med förskolor i de båda större städerna googlade vi efter 

mångkulturella förskolor i de valda städerna, dessa kontaktade vi sedan genom 

telefonkontakt. De första vi ringde till var i den mellanstora staden och vi lyckades 

boka in dessa tre intervjuer på en och samma dag senare i veckan. Samma dag 

kontaktade vi förskollärare i den största staden, vi fick kontakta många olika 

förskolor/avdelningar innan vi slutligen talade med tre olika förskollärare som ville 

deltaga samt hade möjlighet att genomföra intervjun på samma dag i kommande 

vecka. Mellan intervjuerna i de olika städerna transkriberade vi genomförda 

intervjuer. 

Samtliga respondenter fick välja plats för intervjuerna och dessa genomfördes på 

respektive förskola, intervjun med ”Linda” genomfördes i barngruppen medan de 

övriga gjordes i ett lugnt rum som angränsande till avdelningen.  Kihlström (2007b) 

menar att det är fördelaktigt att göra ljudupptagning under intervjuns gång. 

Inspelning av intervjuer möjliggör att man kan ta del av materialet vid ett flertal 

tillfällen, samt ordagrant återge det som sagts. Vi använde oss utav en I-phone för att 

spela in intervjuerna, dock godkändes inte ljudupptagning när vi intervjuade 

”Benita” och ”Stina”. Under dessa intervjuer fick vi istället anteckna, på dator samt 

med block och penna. Detta gjorde vi för att få med så mycket information som 

möjligt, två par öron hör mer än ett.  

Vi intervjuade olika förskollärare som är yrkesverksamma på olika mångkulturella 

förskolor i både större och mindre städer i södra Sverige, respondenternas perspektiv 

samt arbetssätt bör därför inte vara präglade av varandra. Detta bidrog till att vi fick 

nyanserade svar till vår insamlade empiri samt kunde se likheter och skillnader. 



 

15 

 

5.4 Bearbetning av empiri 

Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades, för att sedan 

sammanstallas genom att se likheter och skillnader i svaren. Vi började med att 

analysera svaren och sortera dem under våra teman för att få struktur, vilket är en bra 

start enligt Malmqvist (2007). 

Efter genomförandet av alla intervjuerna jämförde vi respondenters svar kring 

respektive frågeställning och sammanställde dessa. Svaren kategoriserades utifrån de 

mönster som framkom.  

5.5 Forskningsetik  

Gemensamt för alla intervjuer var att vi först informerade respondenterna om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Hermerèn (2011) betonar vikten av att 

tillämpa god forskningsed där man som forskare vet vilka skyldigheter man har 

gentemot informanter och hur man hanterar det empiriska materialet. Vi anser oss ha 

god kunskap kring vilka rättigheter informanter har och vilka skyldigheter vi har 

gentemot dem. De 4 huvudkraven enligt forskningsetiska principer vi kommer ha i 

bejakande och informera våra respondenter kring är:  

 Informationskravet – informera respondenterna kring forskningens syfte. 

 Samtyckeskravet – respondenterna tar själva ställning till huruvida de vill 

deltaga. 

 Konfidentialitetskravet – personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan ta del utav dem. 

 Nyttjandekravet – insamlad empir får endast användas till överrenskommet 

ändamål.  

Vid genomförande av intervjuer anser vi att det är viktigt att informera kring 

ovanstående principer till dem de berör och respektera dessa. Detta innebär att man 

genomför och behandlar data på ett korrekt sätt (Björkdahl Ordell, 2007). 

 



 

16 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till hur kommunicerbar texten är i innehåll och uppbyggnad. Det är 

av vikt att skribenten har tydliggjort textens olika faser och beskrivit dem på ett 

sådant sätt att textens innehåll blir tillgängligt för läsaren (Kihlström, 2007a) Vi har i 

vår studie försökt formulera en läsvänlig text. Tillvägagångssättet beskrivs tydligt 

och resultatet stärks med citat från empirin.  

Reliabiliteten syftar till textens tillförlitlighet (Kihlström, 2007a). Empirin ger 

utrymme för olika nyanser och är förankrade i verkligheten. Det kan vara 

problematiskt att kontrollera trovärdigheten i en studie som bygger på människors 

uppfattningar, då svaren kan variera samt tolkas olika (Denscome, 2009). I vår 

process har vi försökt hålla oss objektiva till intervjusvaren vid framskrivandet av 

resultatet. 

5.7  Metoddiskussion 

Intervju som metodval har både för- och nackdelar. Motiveringen till valet av 

kvalitativ intervju som metod är att vi som skribenter ville närma oss förskollärares 

perspektiv kring hur de upplever arbetet med andraspråksutvecklingen i en 

mångkulturell förskola. Intervjuer möjliggör att vi kan få en nyanserad bild av 

förskollärares uppfattningar och arbetssätt inom det berörda området, då vi har 

möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vilka aspekter som lyfts kan vi därmed få 

uttömmande svar. Intervjuer kan således bidra till flera olika perspektiv inom det 

berörda område och såväl svarsfrekvensen som validiteten är hög (Denscombe, 

2009).  Nackdelar med vårt val av metod är att det är tidskrävande och då vi har 

tidsrammar att förhålla oss till innebär detta att vi i vårt urval får begränsa oss 

eftersom empirins mängd annars skulle bli ohanterligt. Detta bidrar till att resultatet 

får ses som ett fenomen, ett sätt att beskriva hur det kan se ut i verkligheten och kan 

således inte ses som en generell sanning. Intervjusvar behöver kategoriseras och 

tolkas vilket kan ske på olika vis beroende på vem personen är som tolkar data och 

vad denne väljer att lyfta fram som väsentligt (Denscome, 2009)  
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6 RESULTAT 

Utifrån våra övergripande frågeställningar kommer vi i detta kapitel presentera 

sammanställningen av vårt resultat. Vi har kategoriserat svaren under framskrivna 

underrubriker utifrån de mönster som framkommit i den insamlade empirin. 

6.1 Hur planerar pedagogen förskoleverksamheten 

för att främja utvecklingen av ett andraspråk hos 

barn? 

Här belyses betydelsen av miljön, val av pedagogiska aktiviteter samt hur 

dokumentationen används. 

6.1.1 Miljöns betydelse 

Samtliga intervjuade förskollärare var eniga kring hur miljön hade en stor betydelse 

för de tvåspråkiga barnen i verksamheten. Den fysiska miljön, såväl inomhus som 

utomhus är utformad för att väcka nyfikenhet. Miljön bör vara planerad på ett tydligt 

sätt och locka barn till lärande. Den fyller en funktion i att vara utformad på ett 

sådant sätt att den inspirerar till kreativitet och ger underlag för fysiska ting att 

samtala kring. Återkommande ord i beskrivningen av den fysiska miljön var hur den 

ska vara tydligt planerad med rum i rummen, så barnen utan det verbala språket 

känner en trygghet i vad man gör vart. Flertalet förskollärare poängterar hur den 

fysiska miljön ska planeras utifrån de behov och intressen som finns i barngruppen. 

Miljön är föränderlig och bör så vara för att tillgodose de olika barn som finns och 

tillkommer i den pedagogiska verksamheten. Miljön ska vara tillåtande och locka till 

lek, materialet ska vara stimulerande, varierat och lättillgänglig så barnen utifrån 

intressen kan bruka de leksakerna som finns att tillgå. Miljön ska främja att locka till 

lek och i leken finns det lustfyllda lärandet: ”Vi är alltid med i leken och det innebär 

ju att när vi är med så kommer språket automatiskt”(Ulrika, 2014-11-18). 

Alla intervjuade förskollärarna använde sig utav bilder för att konkret visa vad det 

var för material och vart det skulle vara placerat i rummet, detta för att barnen skulle 

se materialet både i verkligheten, på bild, få höra ordet och även se ordbilden då 

många valt att placera text under bilderna. Att få uppleva samma sak på flera olika 

sätt genom tydlighet och upprepning, är betydelsefullt för språkinlärningen menar 
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några av förskollärarna. Mycket bilder och bildscheman uppsatta på väggarna kan 

förenkla för barnen, skapa en trygghet så barnen förstår rutiner och ramar inom 

förskolan:  

Att man har bilder och ord under och sånt så de ser klart och tydligt på ett enkelt 

sätt, kläderna t.ex., att ha bilder. Det är själva miljön med att hela tiden sätta ord på 

grejerna. Mycket bilder på väggarna och text till försöker vi hela tiden så att de lätt 

kan se /…/ Det jobbar vi mycket med, vi har det överallt (Linda, 2014-10-30). 

Visuell förstärkning kan bidra till ökad förståelse för barnet då man inte verbalt kan 

kommunicera med varandra, då kan man förtydliga genom bilderna, dessa ger även 

underlag för samtal och lärandetillfällen då barnen ska tillägna sig begrepp och ord i 

det svenska språket: 

 Tydlighet för att de lättare ska förstå det. För då kan man ju lättare prata om 

det, de behöver inte peka och så. ”Vad är det du tog nu? Ja, så kanske de inte 

vet. ”Det var ett spel!” att man liksom hela tiden är tydlig med att benämna vad 

de olika sakerna heter (Vera, 2014-11-18). 

6.1.2 Pedagogiska aktiviteter 

I de didaktiska valen vid planerade pedagogiska aktiviteter gav intervjusvaren oss 

uppfattningen av att det fanns ett syfte med hur man strukturerade dem, detta för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för barns andraspråksutveckling. Dock fanns det 

variationer i svaren kring tillvägagångssätten för vilka val och arbetsmetoder som 

gynnade barns lärande. 

En förskollärare menar att valet av aktiviteter måste grunda sig i vad barnen visar 

intresse för, detta är en förutsättning för att skapa ett lustfyllt lärande. i det lustfyllda 

lärandet ökar barnens vilja till att kommunicera och att bli förstådd. Samtliga 

intervjuade förskollärare lyfte vikten av att i aktiviteter ständigt vara tydlig och 

konkretisera – använda bilder, konkreta material, att dramatisera samt tydligheten i 

sitt kroppsspråk. Det som skiljde svaren åt var huruvida variation eller upprepning av 

aktiviteter var fördelaktigt för andraspråksutvecklingen. En förskollärare menar att 

det är av vikt att upprepa mycket, använda sig utav samma sånger och sagor och inte 

ändra för mycket. En annan respondent gav uttryck för hur viktigt det var att de 

planerade aktiviteterna var varierade för att barnen skulle få många olika upplevelser 

och använda språket i många olika sammanhang. 
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 Likaså fanns meningsskiljaktigheter i hur man som pedagog bör använda språket vid 

samtal med barn som har ett annat modersmål: rikt språk eller förenklat! ”Att de får 

så mycket ord som de bara kan få. I början var vi rädda för att använda svåra ord, vi 

förenklade, korta meningar” (Pia, 2014-11-12). 

”De (pedagoger i svensk förskola) lägger till fler ord, svårare ord så att säga. Man 

förenklar det kanske lite när man jobbar med invandrarbarn, just för att de ska få en 

förståelse kring det” (Vera, 2014-11-18). 

Alla svaren indikerade vikten av att dela upp barnen i smågrupper för att möjliggöra 

ett större utrymme att tala för var och en, för att se barnet och dennes utveckling på 

ett tydligare sätt.  

Vi delar in barnen i lite mindre grupper dels för att alla barn ska få 

samtalsutrymme, för att de inte har tålamodet och för att vi ska hinna med dem 

och för att vi ska hinna prata med dem och för att de ska bli hörda (Pia, 2014-

11-18). 

Hur barnen blev placerade i grupper berodde på olika faktorer; dels utvecklingsnivå 

och behov, uppdelningen skedde medvetet för att skilja på vissa barn och 

sammanföra andra. I vissa fall delades de upp för att hamna i den grupp där 

pedagogen behärskade modersmålet. De kategoriserades alltså tillsammans med 

andra barn med samma modersmål, somliga hemspråk dominerade kraftigt i de 

mångkulturella förskolor vi besökte. Förskolorna arbetade i fasta smågrupper, 

förvisso var dessa föränderliga om behov av en omstrukturering uppstod. 

Balansgången mellan att arbeta i storgrupp kontra smågrupper ansågs vara 

betydelsefullt då båda sätten hade såväl för- som nackdelar. I den stora barngruppen 

ges uttryck för många åsikter och tankar, där kan barnen få input genom samtalet i 

social interaktion med de andra barnen. 

6.1.3 Dokumentationens funktion 

Dokumentation fyller flera funktioner i verksamheten och kan genomföras samt 

användas på olika sätt. De intervjuade förskollärarna lyfte betydelsen av att 

dokumentera processer och betonade reflektionen kring dokumentationerna för att 

göra dem pedagogiska. Dokumentationen gjordes på olika vis, med I-pad, dator, 

slinga i datorn, bilder i fotoskärm, barns kommentarer samt koppling till läroplans 

mål presenterades till bilderna. Huvudsakligen poängterades vikten av att använda 
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bilder, reflektera över bilderna i arbetslaget och återkoppla dem till barnen. I denna 

återkoppling ges möjligheter till att kommunicera med barnen. Dokumentationer 

med bilder möjliggör att barnens lärande synliggörs och ger underlag för samtal 

kring hur processen ska fortlöpa: 

Om vi t.ex. sätter upp en bildserie i barnens höjd så ger vi det tillbaka till 

barnen sen och frågar ”vad gjorde vi här?” och ”hur ska vi göra nu? ”Vad 

kan man göra sen?” Det kommer alltid förslag från barnen och så går man 

vidare så (Lena, 2014-10-31). 

 Upphängd dokumentation ger även föräldrar en inblick i vad deras barn gör på 

förskolan i de fall där föräldrarna inte kan det svenska språket och vardagskontakten 

med personalen inte kommuniceras verbalt: ”Vi hade en tavla med bilder, för att ge 

underlag för att barnen ska kunna återberätta för föräldrar det de har varit med om, 

att det är det de har upplevt” (Pia, 2014-11-12). 

6.2 Vilka förutsättningar och begränsningar 

upplever pedagoger att det finns i arbetet med 

språkutveckling i den mångkulturella förskolan? 

I nedanstående text lyfter vi likheter och skillnader samt föräldrasamverkans 

betydelse. 

6.2.1 Likheter och skillnader 

Det är en del som skiljer sig i arbetet med andraspråksutveckling i en mångkulturell 

förskola, mot en förskola där majoriteten av barn har svenska som förstaspråk. En av 

dessa saker är att det i en mångkulturell förskola gäller att vara väldigt tydlig t.ex. 

med kroppsspråk, upprepningar, uppleva ord genom ögonen med hjälp av konkret 

material, benämna alla olika saker som barnen möter i vardagen. De aktiviteter som 

sker på förskolorna, är vanligtvis de samma eller liknande. Det som skiljer sig mest 

är att arbetet tar längre tid i en mångkulturell förskola, det gäller att låta barnens 

andraspråksutveckling ta den tid det tar och absolut inte stressa på den. Framför allt 

är den stora skillnaden att i en mångkulturell förskola, där möter barnen två språk 

parallellt. När ett barn med svensktalande föräldrar kommer till en förskola är 

språket välbekant för dem, medan hos ett barn med annat modersmål är förskolan 

kanske deras första kontakt med det svenska språket. En av förskollärarna säger att:  
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Det var lättare att nå fram till barnen på en svensk förskola, vi hade samma 

språk. Jag kan ju se här att när vi kan få med hemspråkslärare och be dom prata 

om samma saker som vi har pratat om på svenska, så kan jag höra från barnen 

att de har fått en ”aha”- upplevelse. Därför plötsligt så fick dom det på sitt språk 

och kunde se sammanhanget på ett helt annat sätt. (Pia, 2014-11-12). 

När det gäller att dela upp barnen i olika grupper på förskola sker detta ofta efter 

utvecklingen hos barnen, men på en månkulturell förskola handlar det både om var 

barnet är i utvecklingen samt efter hur mycket av det svenska språket de kan. Detta 

kan försvåra något för pedagogerna i deras strävan efter att kunna ge alla barnen 

samma förutsättningar. En förskollärare tyckte även att det skilde sig i att barnen med 

ett andraspråk inte ställer spontanfrågor så som Vad är detta? Vad är det som händer? 

mm. ”De här behöver lära sig, tränas till att ställa frågor. För att de ska får veta saker, 

man får ju inte veta något om man inte frågar” (Viktoria, 2014-10-30).  De svenska 

barnen ifrågasätter och ställer ofta frågor mer spontant. 

De största likheterna på de mångkulturella förskolorna var framför allt att när det 

gällde tolkstöd så fanns denna resurs endast för kontakten med föräldrarna. 

Kostnaderna för att ta in tolk var något som flera av de intervjuade förskollärarna 

nämnde. Tolkhjälp till barnen fanns inte att tillgå, utan det fick lösas inom huset 

genom att ta hjälp av flerspråkig person och hjälpa varandra över avdelningarna. 

Däremot skilde det sig mellan de större städerna och den mindre staden beträffande 

personalens flerspråkighet. I den mindre staden var det bara en utav avdelningarna, 

där vi utförde intervjuerna, som hade flerspråkig personal. I de större städerna hade 

däremot alla intervjuade avdelningar flerspråkig personal. Det var också stor skillnad 

på om det fanns något modersmålsstöd eller ej. Mellanstaden hade modersmålsstöd 

från att barnen var fyra år, dock krävdes ett visst antal barn med samma modersmål 

för att få tillgång till hemspråkslärare. I den mindre staden finns det inget 

modersmålsstöd alls, medan det i den största staden har modersmålsstöd funnits, men 

detta har dragits in pga. att det inte kan bli rättvist för alla. Den största staden har 

nyligen fått olika team som är specialiserade på olika områden såsom pedagogik, 

administration, specialpedagogik mm. Dessa team arbetar för att ge stöd till 

personalen och handleda pedagoger i hur de ska arbeta inom de olika områdena. 

 



 

22 

 

6.2.2 Föräldrasamverkan 

Alla de intervjuade förskollärarna påtalade vikten av en god föräldrakontakt – av 

flera skäl: Trygghet, komplettera och samarbeta med varandra, skapa en bro mellan 

förskola och hem. Detta skapar förutsättningar för en god andraspråksutveckling i 

förskolan. Oavsett vilket barn det är eller vilket lärande som skall se är trygghet en 

grundläggande förutsättning för att barnet ska trivas och tillägna sig ett nytt språk i 

förskolan, detta förutsätter att föräldrarna ställer sig positiva till verksamheten:  

För att få föräldrarna trygga så de förstår vårt arbete så kan de också ge sina 

barn, att de är trygga när de lämnar hos oss. Det blir en automatisk följd med att 

barnen är trygga och vågar öppna sig för oss. Och de kanske behöver förstå hur 

vi jobbar och vad vi gör för deras barn för att kunna ta vissa bitar hemma 

(Viktoria, 2014-10-30). 

Språkutveckling av ett andraspråk underlättar avsevärt om barnet har goda kunskaper 

i sitt modersmål. Det är betydelsefullt att pedagoger i verksamheten har inblick i 

vilka språkkunskaper barnet har i sitt hemspråk, genom informationsutbyte med 

föräldrar har personalen möjlighet att få en ökad förståelse kring vilka ord och 

begrepp barnen behärskar i sitt modersmål:  

Det har jag ju frågat: Kan dom inte färger och benämna saker? Pratar ni med era 

barn om detta? Och det gör de ju inte. Och har man inte grunderna i sitt eget 

språk så är det ju svårt att hitta den i ett nytt (Viktoria, 2014-10-30). 

Längre fram i intervjun beskriver förskolläraren hur man i en dialog med föräldrar 

ständigt bör förespråka vikten av att språkbada med sina barn i samtal och med 

böcker för att barnet skall få ett expansivt språk.  

Det finns de barn som inte pratar svenska alls, då kan det vara svårt för dessa barn att 

förstå förskolans ramar och rutiner. Som pedagog kan man genom att samarbeta med 

föräldrar underlätta för barnet; 

 Ett tag hade vi en flicka som inte pratade svenska och då sa vi att man kunde 

använda bilder till föräldrarna, sådana bilder som vi har här gav vi till 

föräldrarna, som visar vad hon ska göra/../så flickan förstod vad vi menade när 

vi tog fram de här bilderna. Det har varit jättepositivt och det har föräldrarna 

med tyckt (Linda, 2014-10-30). 

Språk skall vara levande och en naturlig del av dagen, har barnet flera språk ska det 

ha tillgång till dessa. Språk och identitet är starkt förknippat med varandra och de 
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intervjuade förskollärarna arbetade med att stärka barnets identitet. Detta gjordes 

genom att visa intresse för barnets modersmål i samtalet, flera förskollärare nämnde 

att man kunde involvera barnets modersmål i vardagliga situationer genom att fråga 

t.ex.: Såhär heter det på svenska. Vad heter det på ditt språk? Andra praktiska sätt att 

kombinera hemspråket med svenskan i förskolans vardag är att sätta upp ord i hallen 

såsom Hej eller Välkommen på alla de modersmål som finns i barngruppen.  

Ett flertal intervjuade förskollärare upplevde att det var fördelaktigt för barnen att 

förskolan anammade viktiga ord och begrepp på modersmålet. Här kunde föräldrarna 

hjälpa till och skriva orden, som de uttalas, på modersmålet. 

Vid projektarbete kunde pedagogerna använda sig utav nyckelord för projektet, på 

barnets hemspråk och på svenska. Den metoden tillämpades även vid 

bildscheman/aktivitetsscheman och barnen kunde få höra begreppen på såväl 

svenska som på sitt modersmål.  Ambitionen är att barnen skall ha möjlighet att höra 

orden på flera språk och därmed få en ökad förståelse av sammanhanget. Somliga 

förskolor samarbetade med föräldrarna genom att göra samma saker hemma och i 

förskolan, på olika språk. 

Det kan ju vara att de läser ”Alfons Åberg” hemma på deras modersmål och vi 

gör det här på svenska – då får man in båda delarna. Barnet hör det på sitt 

modersmål och de hör det här och då kan man liksom samverka kring det: Vad 

sa dem? Hur blev det när ni berättade den här sagan? Vad var deras tankar? Vad 

sa dem på sitt modersmål? Vad sa de på svenska? (Vera, 2014-11-18). 

Alla förskollärare lyfte vikten av att barnen bör stimuleras i såväl sitt modersmål som 

i det svenska språket, dock fanns det delade meningar kring tillvägagångssätt. 

Somliga menade att tvåspråkiga pedagoger i verksamheten hade stora fördelar 

genom att kunna samtala och stimulera båda barnens språk i förskolan. Detta kunde 

även de föräldrar som talade modersmål och svenska göra hemma, alltså hur både 

vårdnadshavare som personal arbetade med modersmål och svenskan parallellt. 

Några förskollärare menade dock att det var betydelsefullt att informera föräldrar 

kring att de konsekvent talade sitt modersmål hemma och tillägnandet av det svenska 

språket skedde i förskolan. 
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6.3 Hur kan pedagoger i förskolan arbeta med 

språkutveckling tillsammans med barn som har 

ett annat modersmål än svenska? 

I detta kapitel belyser vi betydelsefulla faktorer, pedagogers förhållningssätt och 

arbetsmaterial. 

6.3.1 Viktiga faktorer 

Trygghet är en grundläggande faktor för att främja andraspråksutvecklingen, detta 

påtalade flertalet av de intervjuade förskollärarna. Förskollärarna ansåg att om inte 

barnen kände sig trygga, så kan lärandet av andraspråket bli lidande. En av 

förskollärarna poängterar hur viktigt det är med en god inskolning, för beroende på 

hur inskolningen blir så speglar det sig i resten av förskoletiden. Samma 

förskollärare trycker även på vikten av en god föräldrakontakt, för finns detta blir 

föräldrarna trygga med förskolan och på så sätt även barnen. Tiden är en viktig 

faktor vid andraspråksutvecklingen. Tidens betydelse poängteras och nämns 

återkommande i vår insamlade empiri, det gäller att ta det i barnens takt och inte 

stressa på dem utan verkligen ta lite i taget. En av förskollärarna påpekar att tyvärr är 

tiden ofta en bristvara. Trots detta är det viktigt att ta sig tid med barnen, att se och 

bekräfta dem i sin andraspråksutveckling, att jobba med barnen i smågrupper eller 

individuellt så att alla får komma till tals. En av förskollärarna som arbetar på en 

allmän förskola, där barnen är tre timmar per dag, tar upp hur viktigt det är med 

vistelsetiden samt kontinuiteten i deras tid på förskolan. På frågan om vilka faktorer 

som är viktiga svarar hon att: 

Det är individuellt, det är psykologiska faktorer, sen är det vistelse tiden också 

som är viktig, kontinuitet i vistelsen. För vi ser sån stor skillnad eftersom vi 

bara har 3 h/dag här. Så de barn som är här varje dag, man ser skillnaden på 

deras språkutveckling i svenskan än vad de som kanske har lite hattig närvaro 

(Sara, 2014-11-18). 

Det denna förskollärare säger påvisar att vistelsetiden på förskolan har betydelse för 

andraspråksutvecklingen, eftersom det är här barnen främst möter och tränar svenska.  

Något alla förskollärare nämnde var hur viktigt det är att prata, att benämna alla olika 

saker som dyker upp i vardagen, spela spel, läsa sagor samt att konkret visa det som 
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t.ex. läses i sagan och förstärka tal med tecken. En av förskollärarna poängterar hur 

betydelsefullt det är att språket är levande i vardagen. Ett par förskollärare tar upp hur 

viktigt det är med motivationen för att lära ett nytt språk, det krävs att barnet känner 

ett behov av att göra sig förstådd för att bli motiverade att lära sig ett andraspråk. 

Pedagoger behöver uppmuntra och stärka barnen i tron på sig själva och sin egen 

förmåga, att barnen får känna att de verkligen kan. En förskollärare säger: ”Dom 

vågar hur mycket som helst om man bara ger dem uppmuntran” (Viktoria, 2014-10-

30). Att våga och att känna att jag klarade det här är ju i sig själv stärkande för 

självförtroendet.  En av förskollärarna tog upp hur viktigt det är att barnen hade 

grunden i sitt eget språk, för om de hade knäckt koden på sitt hemspråk underlättade 

det vid andraspråksinlärningen. Förskolläraren ansåg att om man klarade av att lära 

ett andraspråk så kunde man lära sig hur många språk som helst. Hon påpekade även 

att ”för att barnen ska fungera i förskolan blir de ju tvingade att lära sig det svenska 

språket, annars kan de ju inte ingå i ett socialt samspel med andra” (Pia, 2014-11-12).  

Det är genom sociala interaktioner som mycket av vårt lärande sker. 

6.3.2 Förhållningssätt i mötet med barnen 

Flertalet av de intervjuade anser att pedagoger har en väldigt stor betydelse vid 

andraspråksinlärningen. Förskollärarna poängterar vikten av att vara tydlig i 

samtalen med barnen, att benämna saker på rätt sätt, uttrycka sig korrekt och ibland 

även vara övertydlig med vad som menas. Förskollärarna anser att det är viktigt att 

pedagogerna kan hantera det svenska språket på ett korrekt sätt, eftersom de är 

förebilder för barnen hur svenska ska talas. Att hela tiden, även i vardagssituationer, 

använda sig utav ett korrekt språk, benämna de olika saker och situationer som 

uppkommer i vardagen. Något annat som framkommer i vår insamlade empiri är 

vikten av att väcka barnens språklust, detta kan göras t.ex. genom sagor och 

berättelser samt att bekräfta barnen i deras andraspråksutveckling. Att ta tillvara 

tillfälle som uppkommer och ta tillvara på dessa och utgå ifrån barnens intressen. En 

av förskollärarna lyfter lekens betydelse vid andraspråksutvecklingen, att som 

pedagog vara närvarande i leken.  

De intervjuade tar upp att det är viktigt att pedagogen får barnen att känna sig trygga 

i verksamheten, detta kan uppnås genom att ha en god föräldrakontakt. En annan 

poängterar att det är betydelsefullt att pedagogen tar sig tid med barnen genom att 
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läsa, spela spel mm och på så sätt få en aktiv dialog med enskilda barn. Ytterligare en 

förskollärare påtalar vikten av att intressera sig för barnens modersmål, genom att 

t.ex. som pedagog fråga vad olika saker heter på deras språk. På detta sätt anser hon 

att det blir lättare för barnen att koppla vad de olika sakerna heter på svenska.  

6.3.3 Arbetsmaterial 

När vi ställde frågan angående om de använde sig utav något färdigt material i 

arbetet med andraspråksutveckling, blev svaret i de flesta fall nej. Några enstaka 

använde sig utav ett material som handlar om hur man jobbar med känslor, det hette 

Start som var för de yngre barnen och Stegen som var för de äldre. De flesta var 

väldigt överens om att det är viktigt att använda sig utav konkret material, att barnen 

verkligen får se det som det pratas om. Detta görs genom t.ex. sagolåder, böcker, 

olika bilder, bildscheman mm. En förskollärare säger att i stället för att använda sig 

av färdigt material försöker de hitta eget genom att använda sin fantasi och 

kreativitet. Det viktigaste är inte vilket material som används utan vad pedagogen 

faktiskt gör utav det som finns att tillgå. En av förskollärarna säger:  

Det handlar ju också om vad man gör materialet till – pussel, spel är ju också 

språkutvecklande, för man pratar ju om det och så. Samspelet är ju viktigt, hela 

tiden är det samspelet mellan barn-barn och pedagog-barn, för att det händer ju 

mycket. ”Learning by doing” är en väldigt viktig grej att ha in också. Vi ska ju 

vara som stöttande händer – vi pedagoger (Vera, 2014-11-18). 

En stor del av andraspråksutvecklingen sker i interaktion med andra och därför är det 

viktigt att som pedagog sitta med och aktivt kommunicera med barnen. En annan 

förskollärare berättar under intervjun att de använder sig utav I-pad med appar på 

barnens hemspråk. I den mån det går att lösa sitter det en pedagog tillsammans med 

barnet, som talar både barnets modersmål och svenska.  

Förskollärarna arbetar med TAKK – tecken som stöd, där barnen lär sig att koppla 

ord med olika tecken. Att använda sig utav TAKK främjar inte bara 

andraspråksinlärningen utan är positivt för alla barns språkutveckling oavsett om de 

lär ett första eller andra språk. Det var en förskollärare som svarade ett bestämt ”Nej” 

på vår fråga om färdigt material, hon sa även att ”Vi jobbar efter lyssnandets 

pedagogik, vi utgår från det barnen visar intresse för” (Stina, 2014-11-12). Att lyssna 

på vad barnen intresserar sig för är ju utgångspunkten i förskolans uppdrag. 
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7 ANALYS 

I detta kapitel kommer vårt resultat ställas i relation till tidigare forskning. 

Presentationen kommer framställas utifrån de formulerade övergripande 

frågeställningarna. 

7.1 Hur planerar pedagogen förskoleverksamheten 

för att främja utvecklingen av ett andraspråk hos 

barn? 

I detta kapitel skriver vi om den fysiska miljöns betydelse samt hur aktiviteter 

planeras, men även dokumentationens betydelse. 

7.1.1 Att planera den fysiska miljön 

De intervjuade förskollärarnas svar tyder på att de genom reflektion utvecklar 

strategier för att skapa förutsättningar i verksamheten för de barnen med annat 

modersmål. Det finns en medveten tanke som påverkar de didaktiska valen vid 

planering - i såväl miljöns utformning som vid planerade aktiviteter. Planeringen av 

miljön och valet av material hade förvisso en betydelse, dock är pedagogens sätt att 

använda material och vara aktivt deltagande betydelsefullt för att främja lärandet av 

ett andraspråk. Ellneby (2007) menar att andraspråksutvecklingen gynnas av att 

pedagoger namnger saker i omgivningen och bekräfta barnen i dialogen. Genom att 

höra och använda språket kan man också utvecklas i det. 

Det är som pedagog av vikt att konkretisera det som skall förmedlas på flera sätt än 

det verbala, begreppet tydlighet är i resultatet ständigt återkommande. Den visuella 

upplevelsen i form av bilder utgör en viktig del i den fysiska miljön, i den 

bemärkelsen att det tydliggör miljöns funktioner. Bilderna skapar en tydlighet i 

verksamhetens vardagliga rutiner och strukturella utformning. De vardagliga 

rutinerna skapar goda förutsättningar för begreppsbildning för de barn som tillägnar 

sig ett andraspråk menar Hagtvet Erikson (2004). Rutiner är ständigt återkommande 

och samma typer av kontextburna begrepp upprepas i dessa situationer (a.a). 

Nauclér, Welin & Ögren (1988) beskriver de dagliga rutinerna som goda lärtillfällen 

av ett andraspråk eftersom det uppstår spontana dialoger. 
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7.1.2 Att planera aktiviteterna 

Det finns stora fördelar med att arbeta i smågrupper vid andraspråksutveckling, detta 

för att se varje individ och möjliggöra ett ökat talutrymme för var och en. Nauclér, 

Welin & Ögren (1988) beskriver hur det kan vara en nackdel att ha hela barngruppen 

samlad eftersom vissa barn varken kan, vill eller får så mycket talutrymme (a.a). 

Balansgången mellan arbetet i smågrupper kontra storgruppen är viktig eftersom 

barnen kan ta del av fler tankar och få en input därigenom, alla lär av varandra. Detta 

ligger i linje med det sociokulturella perspektivet på lärandet vars kunskapssyn är att 

människan i sociala sammanhang, genom kommunikation, lär av varandra (Arnqvist, 

1993) 

I de pedagogiska aktiviteterna är det av vikt att konkretisera mycket, genom bilder, 

konkreta ting, kroppsspråk och mimik. Det anses fördelaktigt om pedagoger även 

behärskar barns modersmål och kan skapa en ökad förståelse för barnen genom att 

förklara ord och begrepp på såväl modersmålet som det svenska språket. Hill (1999) 

framhåller det visuella i kombination med det verbala. Pedagogen kan i olika 

aktiviteter förstärka och öka förståelsen för det som sker genom att t.ex. använda 

rekvisita och bilder (a.a). ). Psykologen J. Bruner menar att individen tillägnar sig ny 

kunskap och en djupare förståelse genom att konkret få uppleva saker på så många 

vis som möjligt. Genom att få höra, se och själv få göra skapas goda förutsättningar 

för att tolka och förstå sammanhang (Imsen, 2000). Bruners representationsteorier 

kring olika aspekter för lärande styrker vår analys av resultatet där det konkreta utgör 

en viktig grund för ett kommande abstrakt tänkande.  

7.1.3 Att använda dokumentation 

Arbetssättet med dokumentation i den mångkulturella förskolan är snarlik hur man 

generellt arbetar med det på förskolor, oberoende av etniciteter i barngruppen. 

Återkopplingen till barnen är viktig för att synliggöra deras lärandeprocess, denna 

reflektion bidrar till en ökad förståelse av barnets perspektiv. Sandvik och Spurkland 

(2011) menar att språkutveckling är ständigt pågående och denna process bör 

dokumenteras för att synliggöras. Utifrån vårt resultat framgick inte hur 

språkutvecklingen av ett andraspråk dokumenterades specifikt. I huvudsak användes 

bilder i dokumentation som ett stöd till att återberätta och som underlag för 



 

29 

 

språkande kring den dokumenterade aktiviteten, dessa samtal gynnar 

andraspråksutvecklingen hos barn. Dokumentation möjliggör att inkludera föräldrar i 

deras barns tid på förskolan, detta pga. olika språk mellan pedagog och förälder 

försvårar en dialog där ett verbalt informationsutbyte kan ske. Bilddokumentation 

kan således ses som ett sätt att kommunicera trots språkliga barriärer.  

7.2 Vilka förutsättningar och begränsningar 

upplever pedagoger att det finns i arbetet med 

språkutveckling i den mångkulturella förskolan? 

I detta kapitel beskriver vi vilka förutsättningar och begränsningar det finns samt 

vilken betydelse modersmålet har för andraspråksutvecklingen. 

7.2.1 Förutsättningar och begränsningar 

I möten med alla barn är det betydelsefullt att vara tydlig, men i mötet med barn som 

har svenska som andraspråk är verbal tydlighet otillräcklig. Vid 

andraspråksutvecklingen i mångkulturella förskolor bör det muntliga förtydligas 

genom att konkret visa det som verbaliseras. Klargörande av det verbala kan ske 

genom att t.ex. visa med kroppsspråk, att barnen genom konkret material får uppleva 

ord med ögonen. Detta styrks av att Hill (1999) poängterar vikten av att i förskolan 

utveckla språket genom att använda sig utav olika konkretiseringar, för att förstärka 

språket, så att de barnen som ännu inte helt behärskar det svenska språket får en ökad 

förståelse för ordens innebörd. Tydlighet med vad man menar är en förutsättning för 

språkstimulering enligt Claesdotter (1997), hon skriver om en förskollärare som 

anser att tålamod, tid och tydlighet är viktigt i detta arbete. I våra intervjuer 

betonades tiden som en viktig faktor, att ge barnen den tid de behöver i sin 

språkutveckling och inte påskynda denna process.  

Ellneby (2007) lyfter tiden som en betydelsefull aspekt för språkinlärningen, barn lär 

på samma sätt oavsett om de lär flera språk parallellt eller ej. I våra intervjuer 

framkom det att den största skillnaden vid språkutveckling är tiden, 

andraspråksutveckling tar något längre tid.  En markant skillnad är att i en 

mångkulturell förskola möter barn med annat modersmål språken parallellt samt att 

förskolan ofta är deras första kontakt med det svenska språket.  Då det svenska 
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språket främst stimuleras i förskolan i många fall och andraspråksutvecklingen tar tid 

spelar barnets vistelsetid på förskolan en stor roll i tillägnandet av ett andraspråk. 

Barnen behöver mycket tid till att ta del utav och använda sig av det svenska språket, 

detta möjliggörs i mindre grupper. Under barnens vistelsetid sker ofta uppdelning av 

barnen i mindre grupper, I en mångkulturell förskola går det inte enbart att dela upp 

barnen efter utvecklingsnivå, här måste även hänsyn tas till hur långt komna barnen 

är i utvecklingen av det svenska språket. De blir svårare att ge alla barnen samma 

förutsättningar när hänsyn i gruppindelningar måste tas till både utvecklings- och 

språknivå än om grupperna endast behöver delas in efter utvecklingsnivå. Nauclér, 

Welin & Ögren (1988) beskriver hur viktigt det är för den vuxne att anpassa sitt 

språk så det inte uppfattas som ”barnsligt”, vid andraspråksutveckling ligger barnets 

intellektuella nivå ofta högre än barnets språknivå.  

7.2.2 Modersmålets betydelse 

Ladberg (1999) menar att barn med ett annat modersmål behöver få stimuleras i sitt 

förstaspråk för att inte hämmas i andraspråksutvecklingen. Trots att få bibehålla sitt 

modersmål är så viktigt för andraspråksutveckling finns modersmålsstöd inte att 

uppbringa i majoriteten av de städer där vi genomfört intervjuer, resurser såsom 

hemspråkslärare har i den största staden nyligen tagits bort. Detta innebär att 

föräldrarna har huvudansvaret för att barnen ska få bibehålla sitt första språk. Baker 

(1996) poängterar hur gynnsamt det är för flerspråkiga barn i deras språkutveckling 

att föräldrarna fortsätter att tala modersmålet i hemmet. Likaså belyser Ladberg 

(2003) hur fördelaktigt det är för barns andraspråksutveckling att vårdnadshavare 

fortsätter att bruka modersmålet tillsammans med sina barn, hon menar att 

förskollärare ska vara medvetna kring detta faktum och att uppmärksamma 

vårdnadshavare på detta (a.a). Tvåspråkiga barn skall få stimuleras i båda språken 

och merparten av förskollärarna betonade hur viktigt det är att informera föräldrar 

kring hur betydelsefullt modersmålet är så att föräldrar använder sig utav 

förstaspråket hemma i samtal och genom böcker. 
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Barn som har ett fullgott första språk har lättare att tillägna sig ett andra. Flerspråkiga 

barn behöver få höra och tala dem båda/alla på ett naturligt sätt i vardagen. Ladberg 

(2003) skriver hur språkforskare har konstaterat att flerspråkiga barn gynnas i sin 

språkutveckling, oavsett språk, om de får tillgång att använda dem alla. (a.a) De 

intervjuade förskollärarna anser att det är betydelsefullt att barnen får uppleva sitt 

hemspråk även på förskolan, detta kan möjliggöras genom att anamma nyckelord och 

begrepp på de olika modersmålen som finns i barngruppen. I samtalen kan man som 

pedagog involvera barnets språk genom att barnen får säga vad olika saker/händelser 

heter på sitt modersmål och pedagogen benämner det på svenska. Genom att barnet 

får höra ord på såväl svenska som på sitt modersmål kan detta underlätta för att 

förstå ord och begrepp, detta skapar en helhet och ett sammanhang (a.a). Cummins 

”dual-isbergsmodell” som presenterar hur språk tillägnas menar att de utgår från 

samma grund och är avhängiga av varandra för att utvecklas på bästa möjliga sätt 

(Øzerk, 1996). Modersmålet belyses då såväl teoretiska perspektiv, litteratur samt 

resultatet påvisar viken av dess betydelse för andraspråksutveckling. De olika 

språken är beroende av varandra och utvecklingen sker parallellt. 

7.3 Hur kan pedagoger i förskolan arbeta med 

språkutveckling tillsammans med barn som har 

ett annat modersmål än svenska? 

I detta kapitel beskriver vi betydelsefulla faktorer vid andraspråksinlärning samt 

tillägnandet av detta. 

7.3.1 Betydelsefulla faktorer  

En grundläggande faktor när det gäller att främja andraspråksutvecklingen är 

trygghet, känner barnen sig trygga underlättar det för dem att lära ett nytt språk. 

Trygghet kan komma ifrån att det har varit en bra och positiv inskolning som gjort 

att föräldrarna känner sig trygga med förskola och pedagoger, är föräldrarna tryga 

överförs detta på deras barn. Känner inte barnen sig trygga kan lärandet av ett andra 

språk bli lidande. Tryggheten är viktig vid andraspråksinlärning poängterar Ladberg 

(1996) som menar att trygghet ökar barnens förmåga att lära ett nytt språk. 

Andraspråksinlärningen underlättas genom hemspråksstöd på så sätt byggs en bro 

mellan det bekanta och det obekanta. Det bekanta skapar en trygghet. Även Nauclér, 
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Welin & Ögren (1988) poängterar vikten av trygghet vid tillägnandet av nya språk, 

samt att som pedagog inte kritisera och rätta de fel som uppstår när barnen pratar sitt 

andraspråk. Pedagogen bör fokusera på innehållet i samtalet framför formen.  

7.3.2 Tillägna sig ett andraspråk 

Språket ska vara levande i vardagen, genom upprepningar, prata och benämna saker 

som dyker upp i vardagen, läsa sagor, spela spel mm. Claesdotter (1997) menar att 

upprepningar har stor betydelse för att öka barnens förståelse för begreppens 

betydelse, detta kan göras genom att barnen får liknande begrepp i samma typer av 

situationer (a.a). Genom att föra en aktiv dialog med barnet i vardagssituationer ges 

goda möjligheter att öka dess begreppsförståelse, eftersom många ord är 

återkommande i vardagen. Det gäller att hela tiden ha en aktiv verbal dialog med 

barnen i vardagssituationer (Eriksen Hagtvet, 2004). Att prata om och att benämna 

allt som barnet möter i vardagen är av stor vikt, för som en av förskollärarna 

poängterar så är det betydelsefullt att språket är levande i vardagen.  

Ytterligare en betydande faktor för att lära ett nytt språk är motivationen, att vilja 

lära sig det. Finns det en önskan om att bli förstådd ökar drivkraften att lära ett andra 

språk. Hill (1999) belyser vikten av att språkandet sker när barn har ett behov av det, 

att göra sig själv förstådd eller att kunna förstå andra. Både Ladberg (2003) och 

Nauclér, Welin & Ögren (1988) menar också att barn lär sig det som de har 

användning för och utvecklar språket efter deras behov. Vid andraspråksutvecklingen 

har pedagogen en betydande roll genom att vara tydliga i konversationen med 

barnen, benämna saker rätt och att utrycka sig samt hantera svenskan på ett korrekt 

sätt. Beträffande det sistnämnda har det betydelse eftersom barnen ser pedagogerna 

som förebilder på hur det svenska språket brukas. Ladberg (2003) menar att den 

vuxnes roll i samtalet med barn är viktig genom att denne föregår med gott exempel 

som en erfaren språkbrukare (a.a.). Såväl litteratur som intervjusvaren indikerar hur 

den vuxna, som en mer erfaren språkbrukare, hjälper barnet att utvecklas i 

användandet av andraspråket. Detta kan kopplas till den proximala uvecklingszonen 

som syftar till hur förändring av tänkandet och kunskap ständigt sker i språkande 

tillsammans med någon som är mer kompetent på området. (Håkansson, 2014) 
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7.4 Avslutningsvis  

Sverige idag är mångkulturellt, många olika etniciteter med olika modersmål och 

olika kulturer möts. Förskolan blir en gemensam arena för de yngsta. Trots 

betydelsen av att det finns ett första språk hos barnet, som skapar goda grunder för 

språkutvecklingen i ett andra, tar kommuner/städer bort resurser som kan underlätta 

detta. Språkutvecklingen och rättigheten att få tillgång till alla sina språk vilar 

således på personal och föräldrar. Det finns inga framskrivna metoder på hur detta på 

bästa sätt bör göras, dock indikerar våra intervjusvar delvis samma saker vilket 

bidrar till att mönster framkommer. I de intervjuades förskollärares utsagor kan vi 

utläsa förhållningssätt och strategier som är gynnsamma. Slutsatsen vi drar utav 

deras sätt att berätta kring andraspråksutveckling i praktiken är, att de liksom oss, har 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande där samspelets betydelse lyfts. I samtalets 

möte bildas ny kunskap. Språk föder språk. Barn som får uppleva, får möjlighet att 

lära. Det är när språket hörs, syns och används som det utvecklas – i sociala 

kontexter. 
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9 BILAGA 

Intervjuguide 

Inledningsfråga: 

Hur ser konstellationen i barngruppen ut? 

 Hur många barn finns det i barngruppen? 

 Hur många olika modersmål finns i barngruppen? 

 Hur mycket personal finns det på er avdelning? 

 Hur många av barnen i gruppen har annat modersmål än svenska? 

 Hur lång erfarenhet har du med att arbeta med barn med annat modersmål? 

Hur planerar pedagogen verksamheten för att främja utvecklingen av ett 

andraspråk hos barn? 

 På vilket sätt har miljön betydelse för språkutvecklingen? 

 Vilka medvetna val görs vid planeringen kring de pedagogiska aktiviteterna 

för att främja andraspråksutvecklingen? 

 Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation och vilka funktioner fyller 

dokumentationen i er verksamhet? 

Vilka förutsättningar och begränsningar upplever pedagoger att det finns i 

arbetet med språkutveckling i den mångkulturella förskolan? 

 Hur tror ni att arbetet med språkutveckling skiljer sig i förhållande till 

förskolor med mest svensktalande barn? 

 Vilka utmaningar finns det i arbetet med språkutveckling hos tvåspråkiga 

barn? 

 I vilken utsträckning kan kommunen tillgå någon hjälp när det gäller 

stödjande av språkutveckling för tvåspråkiga barn? (Vilken typ av hjälp? 

Fungerar det i verkligheten?) 

 På vilket sätt kan en god samverkan med föräldrarna gynna barnets 

andraspråksutveckling? 

Hur kan pedagoger i verksamheter arbeta med språkutveckling tillsammans 

med barn som har ett annat modersmål än svenska? 

 Vad anser du är viktiga faktorer när ett barn ska lära ett nytt språk? 

 Vilken betydelse har pedagogen vid andraspråksutveckling? 

 Använder ni något färdigt underlag/material i arbetet med tvåspråkiga barn? 


