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SAMMANFATTNING 

Senita Mesinovic 

Flerspråkiga barn i förskolan- 

språkutveckling och modersmål 

 

Multilingual children in preschool-  

language development and mother tongue tuition. 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkiga 

barn i förskolan för att utveckla deras svenska språk samt att hur man arbetar med 

modersmålsstödet på förskolan. Jag har utfört två kvalitativa intervjuer med två pedagoger 

och en intervju med en modersmålspedagog i förskolan. För att få mer tyngd i min 

undersökning så har även jag gjort en observation. 

Resultatet i min studie visar på att arbetet sker kontinuerligt i verksamheten, detta både 

medvetet och omedvetet. Intervjuerna och observationen visar att modersmålet är en 

avgörande faktor då barnen lär sig ett språk. De måste först etablera ett förstaspråk, det vill 

säga, modersmålet, för att kunna utveckla ett andraspråk. Följaktligen arbetar pedagogerna 

ständigt både med svenska som andraspråk samt modersmål på förskolan. 
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1. Inledning 

Förskolor runt om i landet har många olika barn som är starka individer som vi pedagoger 

måste ta hänsyn till samt stödja i deras utveckling. Ibland kan det vara svårt att se och möta 

alla barn på just den nivån som de befinner sig. Hur gör man då med de barn som har ett annat 

modersmål än svenska? Detta är en utmaning för oss pedagoger som vi allt oftare stöter på i 

förskolorna. I detta arbete kommer jag att undersöka hur man arbetar för att tillgodose och 

tillfredsställa dessa barns behov och jag intresserar mig för hur man utvecklar det svenska 

språket samt modersmålet på bästa möjliga sätt utifrån arbetet med svenska som andraspråk i 

förskolan.  

Begreppet andraspråk innebär att ett eller flera förstaspråk redan är etablerade när 

andraspråket startar. (Torpsten, 2008, s 23).  

Vart fjärde barn i Sverige idag har en utländsk bakgrund (Calderon, 2004). I förskolans 

läroplan, Lpfö98, betonar man vikten av att barn med annat modersmål än svenska ska få 

möjligheten att utveckla både hemspråket och det svenska språket. 

Pedagogen är en förebild för barnen i förskolan. Eftersom att pedagogerna finns där för 

barnens skull så måste de även anpassa hela sitt arbete kring barnens behov. Pedagogernas 

uppgift är bland annat att uppmuntra och bekräfta barnen. De ska vara i fokus och 

pedagogerna ska bidra till att lärande sker.  

För att det språk som man utvecklar ska fungera måste det också låta eller se ut som andra 

språkanvändare menar att det ska låta eller se ut. Genom yttre återkoppling (bekräftelser, 

omtagningar, frågor, undringar, reflekterande kommentarer etc.) får inläraren en 

indikation på hur det hon försöker förmedla blir uppfattat, och därmed en grund för att 

eventuellt revidera sin mall. (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010, s 256). 
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2. Bakgrund 

Detta ämne, språkutveckling hos flerspråkiga barn finner jag vara oerhört intressant, då jag 

först och främst kan känna igen mig själv i den språkliga utvecklingen hos barn som har 

svenska som andraspråk eftersom jag själv har en utländsk bakgrund. Ytterligare en viktig 

faktor som har påverkat mig i mitt val av ämne är att det svenska samhället har blivit ett 

mångkulturellt samhälle och lika så har många skolor och förskolor även blivit 

mångkulturella. Alltfler barn kommer till Sverige från andra länder och här väcks mitt intresse 

för hur man just arbetar ute på förskolorna runt om i landet för att utveckla det svenska 

språket hos dessa barn. Torpsten (2008) refererar i sin avhandling till Foucault (1993) som 

menar att det ”Genom språket formuleras vad som är sant, normalt, avvikande och hur vi ska 

betrakta världen. Språk och begrepp kan därför ses både som menings- och maktskapande 

samt som kulturella och gemensamma referensramar.” (Torpsten, 2008, s 39).  

 

I läroplanen (Lpfö98) lyfts betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål.  

”Varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö98, s 9). Viktigt här 

blir att de barn som har ett annat modersmål än svenska ges möjligheten att få 

modersmålsstöd i förskolan, för att kunna utveckla sin kulturella identitet så som läroplanen 

förespråkar.  

Vidare står det att ”Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö98, s 6). 

Även skolverkets Allmänna Råd 2005 Kvalitet i förskolan menar på att kommunen har ansvar 

för att barn ska få modersmålsstöd i förskolan. De menar att kommunen bör: 

• ”verka för att alla förskolors arbete präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där olika  

kulturer ses som en tillgång samt särskilt uppmärksamma att barn med annat modersmål än  

svenska erbjuds kontinuerligt modersmålsstöd.” (Skolverket, 2005, s 35).  

Mycket handlar även om pedagogerna och deras förhållningssätt gentemot barnen. Skolverket 

lyfter vidare fram personalens ansvar, samt betydelsen på att personalen: 

• ”ser till att arbetet med att stödja barns modersmål och det svenska språket integreras i den  

dagliga verksamheten samt att stödet ges så tidigt som möjligt  
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• fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga  

olikheter och strävar efter att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt” (Skolverket, 2005, s 

35). 

Det finns en risk att de flerspråka barnen kan få en otrygg start i förskolan, om det inte finns 

en vuxen som talar deras modersmål och som därigenom kan bekräfta och förstå barnen 

(Calderon, 2004). Vidare menar man på att då detta händer, så påverkar det även barnens 

självtillit, tryggheten samt språkinlärningen på både modersmålet och det svenska språket. 

Här har pedagogerna en viktig roll samt ett stort ansvar då de tar på sig rollen att vara 

pedagoger som ska främja det svenska språket för de barn som har ett annat modersmål än i 

detta fall svenska. Det är viktigt att pedagogerna får ett bra stöd i arbetet med språkutveckling 

från ledningen, såsom rektorer (Ladberg, 2003). Författaren menar vidare på att det innebär 

att man på förskolan skapar språktillfällen för att utveckla språket. Ledningen ska ansvara för 

bland annat organisationen av grupper, stödja pedagogerna, handledning och även 

fortbildning inom språk, kultur etc för att främja arbetet med svenska som andraspråk.  

2.1. Historia 

Det var under 1960- talet som den stora mängden arbetskraftsinvandrare, vuxna och barn, 

började komma till Sverige. År 1968 rekommenderade Europarådet att de arbetare som kom 

från utlandet, erbjöds att ha minst 200 timmars språkundervisning (Fridlund, 2011). Detta 

eftersom att människor rekryterades från andra länder så som Jugoslavien och Finland, då det 

var en stor efterfrågan i Sverige. Man kan idag uppskatta att undervisning i svenska som 

andraspråk utövats sedan 1970- talet. Då handlade det främst om att man skulle utveckla 

kunskap kring det svenska språkets struktur i jämförelse med andra språk (Norrby & 

Håkansson, 2007). Invandringen ändrades så småningom från att man kom till Sverige för att 

arbeta, till att man kom hit för att söka skydd och trygghet på grund av bland annat krig i 

hemländerna (Torpsten, 2008). Norrby & Håkansson (2007) menar att man i Sverige talar 

minst 150 olika språk idag. Under de senaste decennierna har vi även kommit att kalla 

svenska som andraspråk för en rad olika namn, så som; svenska för utlänningar, svenska för 

invandrare och svenska som främmande språk (Norrby & Håkansson, 2007).  

Fridlund (2011) menar på att man under 1980- talet riktade fokus på vad gäller 

andraspråksforskningen, Den gick ut på att se likheter och skillnader i förstaspråket och 

andraspråket. Vidare menar författaren att avsikten med detta var att man skulle kunna 

förutspå huruvida lätt eller svårt det skulle vara att lära sig ett andraspråk. Dock blev 
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modersmålet det som övergick till att vara intressant för forskningen under det sena 80- talet. 

Författaren refererar vidare till Hill (1995) som gjorde en studie som visade att de elever som 

hade en utländsk bakgrund och fick undervisning i sitt modersmål i både förskolan och i 

grundskolan, klarade sig mycket bättre i sin skolgång än de elever som vid något tillfälle hade 

avbrutit sin modersmålsundervisning.  
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3. Syfte 

Syftet med mitt arbete kommer vara att undersöka pedagogernas förhållningssätt till såväl 

utveckling av det svenska språket som modersmålet och deras arbete med såväl svenska som 

modersmål.  

Mina frågeställningar är: 

*Vilket förhållningssätt har pedagoger på förskolan till att ge flerspråkiga barn möjlighet att 

utveckla svenska språket? 

*På vilket sätt arbetar pedagoger med att utveckla svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan? 

* Hur ser pedagogerna på betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål i förskolan? 

* På vilket sätt arbetar pedagoger i förskolan med modersmålsundervisning? 

 

3.1. Begreppsdefinitioner: 

Andraspråk: För att definiera ordet andraspråk och andraspråksinlärning så innebär det att en 

person lär sig ett språk som är nytt för människan i den miljön som den befinner sig i. 

Modersmål: Innebär det språk som en individ först har skapat språkliga kontakter på. 

Flerspråkighet: Ett barn som talar flera språk.  

Språkinlärning: En process då en individ utvecklar ett språk i interaktion med omgivningen. 

Pedagoger: Barnskötare och förskollärare kommer att kallas för pedagoger i mitt arbete. 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning tas upp kring ämnet svenska som andraspråk och 

modersmål. Utgångspunkten i arbetet kommer att vara att se hur man arbetar med 

språkinlärning hos barn som har ett annat modersmål än svenska. Därefter kommer jag att 

redovisa vad tidigare forskning säger, om bland annat, hur pedagoger ser på barn som har ett 

annat modersmål än svenska, vad gäller att få möjlighet att utveckla sitt eget modersmål. 

”Den svenskundervisning som specifikt riktar sig till elever med annat förstaspråk än svenska 

betecknas svenska som andraspråksundervisning och ämnet betecknas svenska som 

andraspråk.” (Torpsten, 2008, s 23). Författaren menar vidare på att eleverna kallas för 

andraspråkselever i detta fall. 

Vad innebär i sin tur då språkinlärning? Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) menar att 

”Språkinlärning är den process där en inlärare (en individ) utvecklar ett eller flera språk- 

talade, skrivna eller teckenspråk- i samspel med omgivningen.” (Wagner, Strömqvist & 

Uppstad, 2010, s 196). Vidare menar författarna att forskningen visar på att för att 

språkinlärningen ska ske, så måste man ha olika förutsättningar. Dessa är bland annat 

kognitiva, biologiska och sociala. De menar att det inte går att lära sig ett språk om man om 

man inte redan har kommit en bit in i sin begreppsutveckling. Man kan dessutom inte heller 

lära sig ett andraspråk om man inte har någon som helst tillträde till en kulturell eller social 

miljö. (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010). Detta innebär att man måste ha någon 

koppling till det språk som man ska lära sig. Detta kan exempelvis vara umgänge som talar 

svenska. Här får vi alltså in den sociala faktorn och det blir alltså lättare att lära sig svenska 

ifall man omges med människor som talar svenska. Likaså framhåller Elmeroth i Lahdenperä 

& Lorentz (2010) betydelsen av de sociala villkoren för att kunna utveckla ett nytt språk.  

4.1. Inkludering/ exkludering 

”Forskning inom ämnet svenska som andraspråk har under senare tid i allt större utsträckning 

förespråkat delaktighet, social interaktion, samarbete elever mellan och vikten av att alla 

lärare har kompetens att bemöta elevers olikheter.” (Fridlund, 2011, s 59). Det innebär att 

bland annat att man inkluderar alla barn oberoende på vart de kommer ifrån. Det är viktigt att 

skapa delaktighet och att alla barn känner sig trygga. Pedagogen ska ansvara för detta, samt 

vad gäller att möta deras olikheter, så handlar det även om att lyfta fram varandras olikheter 

och visa på att olikheterna berikar barngruppen. Myndigheten för skolutveckling (2006) 
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menar att språk och identitetsutveckling hör ihop och att det är viktigt att alla barn i förskolan 

får ta del av andra språk och kulturer. 

”I en skola med många olika etniska grupper kan det uppstå konflikter mellan interkulturella 

ungdomar med invandrarbakgrund och etniska svenska ungdomar” (Lahdenperä i Lahdenperä 

& Lorentz, 2010, s 30). Man brukar oftast tala om en skola för alla, att alla barn och elever 

ska känna sig välkomna och trygga i skolans miljö, oavsett bakgrund, religion, sexuell 

läggning etc, även förskolans läroplan förespråkar detta (Lpfö98). 

Här är en viktig fråga ifall modersmålsundervisning, samt arbetet med svenska som 

andraspråk kan ses som exkludering. Detta kan förstås se ut på olika sätt i olika förskolor i 

landet. När ett barn tvingas lämna den resterande barngruppen för att följa med 

modersmålspedagogen till ett annat rum, kan det kännas utpekande och till en viss nivå som 

exkluderande av barnet. Förskolans läroplan stödjer samt visar vikten och betydelsen på att 

barn med annat modersmål ska utvecklas på sina villkor. Calderon (2004) menar på att det är 

viktigt att ta tillvara på de språkliga och kulturella tillhörigheterna utan att man på något sätt 

exkluderar barnen. Det finns många faktorer som kan påverka detta. Detta kan exempelvis 

vara ifall barnet har en mycket låg självkänsla och självförtroende, ifall barnet blir utsatt för 

mobbing och kränkning, sociala faktorer med mera. Man kan alltså konstatera att det är 

många faktorer som påverkar ifall ett barn känner sig exkluderat eller inte från resten av 

barngruppen, då barnet ska ha modersmålsundervisning.  

”Lärarens förmåga att urskilja och möta olikheter blir således av betydelse i strävan mot ett 

interkulturellt förhållningssätt”(Lahdenperä i Lahdenperä & Lorentz, 2010, s 30). Eftersom att 

vi lever i ett multikulturellt samhälle, blir detta oerhört viktigt att som pedagog praktisera. 

Författarna menar vidare på att det är viktigt att poängtera att modersmålsundervisningen kan 

kopplas till ett interkulturellt förhållningssätt. Det är viktigt att man som pedagoger har ett 

gott förhållningssätt gentemot de barn som behöver modersmålsundervisning för att visa på 

dessa olikheter hos varandra och att peka på att olikheterna är något som förenar alla 

människor, likaså barnen på förskolan. Detta eftersom att man på så sätt tar del av varandras 

erfarenheter, kulturer och även språket. Benckert (2008) menar att ett internationellt 

förhållningssätt innebär att det är ett särskilt tillstånd som man befinner sig i. Det handlar om 

att vara medveten som pedagog om vilka ens egna värderingar är. Visa respekt för varandra 

samt att ens olikheter ska ses som tillgång, att alltid utgå från barnens egna erfarenheter och 
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kunskaper samt ta del av andras åsikter. Dessa faktorer är bara några som förklarar begreppet 

interkulturellt förhållningssätt och vad det innebär.  

Läroplanen för förskolan förespråkar att man måste stimulera varje enskilt barns 

språkutveckling samt vikten av att barnet med ett annat modersmål än svenska måste få 

möjligheten att utveckla både sitt modersmål samt det svenska språket (Lpfö98). 

4.1.1. Andraspråksinlärning 

För att definiera ordet andraspråk och andraspråksinlärning så kan man säga att det innebär 

att en person lär sig ett språk som är nytt för människan i den miljön som den befinner sig i. 

Strategin här blir att man hela tiden försöker att nappa åt sig olika ord som man hör runt om i 

sin egen omgivning, för att sedan kunna ta till sig dessa och på vilket sätt och i vilka 

sammanhang de ska användas (Hyltenstam & Wassén, 1984). Vidare menar författarna på att 

det är så här som även små barn går tillväga för att lära sig sitt förstaspråk. En sak som 

författarna poängterar är att många av dessa andraspråksinlärare får en brytning i talet och 

även att de avviker i användningen av språket överlag. Ladberg (2003) menar att de barn som 

är flerspråkiga automatiskt kan växla mellan de olika språken, det vill säga från modersmålet 

till det nya språket och vise versa, barnet blir språkligt kompetent.  I läroplanen för förskolan 

står det att: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål. (Lpfö98, s 10). 

Hyltenstam & Wassén (1984) menar även att andraspråksinlärningen till en viss del liknar 

förstaspråksinlärningen. Detta eftersom att det nya språket ska tillfredsställa ens uppgifter. 

Detta kan exempelvis vara att andraspråket ska kunna bli lika betydelsefullt för en individ i 

dennes vardag såsom förstaspråket är. Viktigt här är att poängtera att den här typen av 

andraspråksinlärning kräver en kulturell socialisation. Här menar man alltså att språkinläraren 

ska kunna ta del av attityder och värderingar i det nya samhället i samband med att individen 

lär sig andraspråket. ”Det är de små barnen som snabbast och lättast tillägnar sig den 

språkliga basen i ett nytt språk, eftersom det ligger nära den språkinlärning som sker i 

modersmålet.” (Ladberg, 2003, s 80). 
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4.1.2. Tvåspråkighet 

Ladberg (2003) menar att både vuxna och barn anpassar sitt språk då de talar med yngre barn. 

Författaren menar vidare på att barn som är tre-fyra år gamla förenklar sitt språk då de talar 

med barn som är yngre än de själva. ”Behovet att kommunicera med andra barn kan bli ett 

avgörande skäl för barn att lära sig ett nytt språk under de här åren.” (Ladberg, 2003, s 65). 

Vidare menar Ladberg (2003) att vissa barn ses som förebilder för andra barn. Det vill säga, 

ifall ett barn omges med vänner och familj som talar på ett särskilt sätt, exempelvis med en 

dialekt, är chansen stor att även barnet utvecklar en dialekt.  

Det är oerhört viktigt att barnen får goda förebilder, som är en stor faktor vid inlärningen av 

ett språk. Det finns de barn som inte är stolta över sitt ursprung och helt enkelt vägrar att tala 

på sitt modersmål framför andra barn. Ladberg (2003) menar att om ett barn, som har ett 

annat modersmål än svenska märker av negativa attityder från människor i omgivningen så 

väljer de att inte tala språket. Vidare handlar det om att barnen har en oerhört bra och snabb 

förmåga att anpassa sig till det som omgivningen kräver från dem. Här gäller det för oss 

pedagoger att visa barnet att man ska vara stolt över sin bakgrund.  

Ladberg (2003) menar på att barn inte gör som vi säger, utan de gör som vi gör. Vårt 

förhållningssätt blir alltså något oerhört viktigt i detta arbete. Barn som har ett annat 

modersmål än svenska fångar upp olika begrepp mycket snabbare i förskolan än äldre barn. 

Vidare menar författaren att detta handlar om att barnen lär sig hela fraser i förskolan utantill. 

De memorerar alltså det som sägs till dem för att sedan själva kunna använda fraserna som de 

sedan lär sig att använda i nya sammanhang än tidigare. Författaren visar på ett tydligt 

exempel då detta sker. Barn brukar ofta säga ”Titta på mig!”. De lär sig säga ”Titta på 

hunden!” senare.  Barnets ordförråd växer och blir större i samband med olika miljöer.   
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4.1.3. Språkutvecklande aktiviteter 

Det finns olika verktyg som pedagoger kan använda sig av då man arbetar med flerspråkiga 

barn och dess språkutveckling. Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) visar några exempel på 

aktiviter som kan utveckla denna färdighet hos barn.  Författarna menar vidare på att barn lär 

sig som mest under lek. I leken intar barnen olika roller och spelar ut efter detta. Inom leken 

sker ett samarbete mellan barnen och de lär av varandra. Barnen i förskolan lär sig språk 

genom samspel och i en rolig omgivning (Calderon, 2004). Wagner, Strömqvist & Uppstad 

(2010)  menar att det är viktigt att man sätter ord på saker. Alltså att man benämner saker som 

finns runt omkring barnet i dess omgivning. Lika viktigt är det att man pratar med barnen, om 

vad de ska göra och vad de har gjort i helgen med mera (Wagner, Strömqvist & Uppstad 

2010). Likaså menar Calderon (2004) som skriver att ”Språket utvecklas när vi pratar med 

varandra. Det räcker inte för barnen att lyssna- de måste få prata också.” (Calderson, 2004, s 

37.) 

Ytterligare en aktivitet som är oerhört effektiv och främjar språkutvecklingen, är sagor. 

Calderon (2004) menar att det berikar barnens språkutveckling. Författaren menar därefter på 

att barnet behöver de stunderna då en vuxen sitter ner och berättar sagor för en. Därpå 

kommer barnet själv vilja berätta sagor. Författaren menar att då man berättar och samtalar så 

utvecklar man sitt språk. Detta leder därefter till att man får grammatik, ord och uttal som ett 

pris för detta.  

Att arbeta med sång, rim och ramsor är också ett effektivt sätt att utveckla språk hos barn med 

annat modersmål än svenska. ”När det gäller barn som lär sig svenska kan musik, sånger och 

ramsor vara till en hjälp att lättare minnas nya ord eller hela meningar. Orden är inte så många 

och rytmen och musiken förstärker minnet.” (Calderon, 2004, s 50).  

 

Barnen leker också med språket under de här åren. De rimmar och sjunger med 

nonsensord, vänder på ord, älskar rim och ramsor och nya sammansättningar av ord. Allt 

det här hjälper dem att bli bekanta med melodin och uppbyggnaden hos ett språk. 

(Ladberg, 2003, s 65). 

Likaså förespråkar Loken & Melkeraaen (1996) och visar på betydelsen av att flerspråkiga 

barn får ta del av sånger, rim och ramsor för att utveckla språket. Författarna menar vidare på 

att barnen på så sätt utvecklar ett flertal olika kompetenser inte endast språk. De lär sig 
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rytmik, uttal och melodi samtidigt som de lär sig sångernas innehåll och innebörd (Loken & 

Melkeraaen, 1996). 

4.1.4. Avkodning 

”Begreppet avkodning bygger på en specifik förståelse av kod som något som inte är direkt 

tillgängligt utan åtkomligt via en specifik funktion som en militär kod.” (Wagner, Strömqvist 

& Uppstad, 2010, s 268). Vidare menar författarna att det handlar om att kunna ”knäcka 

läskoden”. Det finns ingen kod att knäcka vad gäller det talade språket utan endast vid läsning 

och skrift. Författarna menar alltså att det talade språket kan man lära sig på ett naturligt sätt 

medan då man talar om skriftspråket måste man kunna hantera de olika koderna som finns för 

att kunna förstå en text.  

4.1.5. Modersmål 

”Med modersmål menas det språk en individ har etablerat de första språkliga kontakterna på.” 

(Torpsten, 2008, s 23). 

Loken & Melkeraaen (1996) menar att det är genom att en lärare och elev har ett gemensamt 

språk som gör det möjligt för dem att förstå varandra som en god kommunikation kan uppstå. 

Det är enormt viktigt att man som pedagog förstår vikten och betydelsen av att arbeta med 

barn med annat modersmål än svenska för att gynna dem i lärandet av det svenska språket. 

Det är självklart att man kommunicerar på fler sätt än endast genom talet och språket. 

Naturligtvis är kroppsspråket lika viktigt då man kommunicerar. Elmeroth i Lahdenperä & 

Lorentz (2010) menar på att då barn och elever som har ett annat modersmål än svenska, får 

arbeta och utveckla sitt modersmål, så leder detta följaktligen till att de barnen ökar sitt 

begreppsförråd samt förståelsen för kulturer. Då ett barn har lärt sig att både läsa och skriva 

på ett förstaspråk så menar Elmeroth i Lahdenperä & Lorentz (2010) att barnet får ny 

kunskap. Författarna menar vidare på att de barn som behärskar sitt förstaspråk samt 

bemästrar de olika begreppen i förstaspråket, klarar därefter även att översätta dessa begrepp 

på sitt andraspråk. Ladberg (2003) menar på att ”Det är helt enkelt en människlig rättighet att 

få använda sitt modersmål. Det är också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det 

samhälle man lever i.” (Ladberg, 2003, s 5).  Dessutom menar författaren på att åldern 

påverkar inlärningen hos barn, och menar på att ju äldre ett barn blir, desto större skillnad blir 

det mellan inlärningen av modersmålet kontra det nya språket.  
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4.1.6. Principer i språkarbete 

”I vårt arbete med att språkstimulera flerspråkiga barn har vi upplevt att det är viktigt att ha 

hänsyn till några enkla principer: 

 Att möta barnen där de är, 

 Att låta det ta tid/ att upprepa, 

 Att förenkla.”  (Loken & Melkeraaen, 1996, s 37). 

”Att undervisa flerspråkiga barn är inte enbart en enskild lärares arbete och ansvar, utan det 

handlar mer om hur hela lärandemiljön är organiserad med tanke på de resurser i form av 

personer som finns till den enskildes lärares förfogande.” (Lahdenperä i Lahdenperä & 

Lorentz, 2010, s 20-21). Detta innebär att det inte endast är upp till en pedagog att ansvara för 

ett enskilt barn som är flerspråkigt. Alla pedagoger i verksamheten bär på ansvaret och ska 

bidra till en trygg miljö och ett livslångt lärande för alla barn på förskolan.  

Att få möjligheten i förskolan att kunna utveckla språket är något som är oerhört 

betydelsefullt, samt viktigt att lyfta fram i förskolor i landet. Vi måste ändra på vårt 

förhållningssätt och inse att flerspråkighet i förskolan är något som främjar barnen, förskolan 

även samhället i största allmänhet. Det är pedagogernas förhållningssätt som influerar 

huruvida kommunikationen med barn och föräldrar som har en annan språklig bakgrund ser ut 

på förskolan (Calderon, 2004). Lahdenperä i Lahdenperä & Lorentz (2010) menar att alla 

lärare måste se sig själva som en språklärare och språkutvecklare i en mångkulturell skola, för 

att vidare kunna utveckla elevernas kunskaper i olika områden.  

Det är oerhört vanligt och likaså viktigt att ha samlingar på förskolan. Loken och Melkeraaen 

(1996) menar på betydelsen av detta för att påverka språkstimuleringen. Författarna menar 

vidare på att det inte alls blir till fördel att genomföra samlingar med barn som är flerspråkiga, 

där pedagogen tar störst tid till att prata. De menar därmed att det handlar om att man ska göra 

barnen till deltagare i samlingarna istället för att vara ”passiva åskådare”. Vidare menar 

författarna på att barn som har annat modersmål än svenska, behöver en klar struktur och att 

det i sin tur blir en trygghet i miljön för dem då de eventuellt inte förstår allt som sägs då de 

brister i språket. Genom att man har de här korta små samlingarna leder det i sin tur till att 

repetition skapar förståelse. Som vidare i sin tur ger barnen känslan av trygghet. (Loken & 

Melkeraaen, 1996). 
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp fyra olika språkinlärningsteorier. Den första är Stephen 

Krashens språkinlärningsteori. Därefter kommer ytterligare tre teorier vars namn är 

Funktionalism, Konnektivism och Nativism. 

5.1. Krashens språkinlärningsteori 

Stephen Krashens, en amerikansk språkpedagog har en teori som behandlar språkinlärning, 

vad gäller både första- och andraspråksinlärning. Krashens inlärningsteori bygger på fem 

olika hypoteser. Norrby & Håkansson (2007) menar på att Krashen har fått mycket kritik för 

sina hypoteser då de saknar en empirisk grund. Jag anser däremot att den här teorin är relevant 

i min studie då det finns olika delar i hans studie samt att alla barn utvecklas på olika sätt.  

The Acquisition- Learning Hypothesis (Förvärv/inlärningshypotesen) 

I den första delen menar Krashen att det är vid kommunikation som den medvetna och även 

den omedvetna språkinlärningen sker. ”Om man tillägnar sig språk på detta sätt leder det till 

en känsla för korrekthet.” (Tingbjörn, 2011, s 9).  

Författaren menar vidare på att det är genom acquisition som barn lär sig sitt förstaspråk, då 

även detta är något som sker omedvetet. Då man talar om learning i Krashens teori så talar 

man om den traditionella undervisningen i inlärningen. Här är dock inlärningen medveten. 

Här planeras allt i förväg, alltså det som eleverna förväntas lära sig. Krashen menar på att det 

måste finnas en viss gräns för mellan vad som är medveten eller omedveten inlärning hos 

inläraren.  

The Natural Order Hypothesis (Hypotesen om en naturlig inlärningsordning) 

I denna del menar Krashen att det finns en naturlig inlärningsordning för språkets olika delar 

och dessa kan dock inte brytas via medveten regelgivning. Undersökningen går ut på att det 

finns anledningar till varför vissa grammatiska kategorier lärs in tidigare så som exempelvis 

progressiv form plural- s, medan det finns andra så som imperfekt och bland annat 

possessivformer som lärs in senare. Vidare menar Krashen att det krävs betydligt mer 

forskning för att man ska kunna fastställa eventuella mönster för denna inlärning.  
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The Monitor Hypothesis (Utgivarhypotesen) 

”Denna tänker han sig som en granskningsmekanism som kontrollerar att den angivna 

språkprodukten inte bryter mot behärskande regler.” (Tingbjörn, 2011, s 11).  

Den här teorin står ganska nära den första teorin om inlärning. Krashen menar att om den här 

teorin och dess ”monitor” ska kunna fungera, så måste man kunna den grammatiska regeln. 

Krashen menar att det finns både underanvändare och överanvändare av denna monitor. 

Överanvändare kan exempelvis vara språklärare som kan vara rädda att göra fel, i 

språkanvändningen. Underanvändare däremot är de individer som inte har någon rädsla för att 

använda språket. De tänker inte på ifall de talar med grammatiska fel etc. Med andra ord kan 

man säga att detta är en monitor som granskar att det språk som man håller på att lära sig, inte 

bryter mot de redan fastställda reglerna man har med sig sen tidigare.  

The Input Hypothesis (Inputhypotesen) 

Här menar Krashen att inlärningen sker av sig själv och automatiskt då inläraren utsätts för så 

kallat ”comperehensible input”. Detta innebär i sin tur att inläraren får stimulans i 

språkinlärningen som ligger på en viss nivå. Denna nivå ska ligga ett steg ovanför inlärarens 

aktuella nivå. Här pratar Krashen om ”input+ett steg”. ”Förstaspråkstalare anpassar sitt språk 

till dem som är inlärare. Vidare kännetecknas språklärarens språk av samma tendens till 

förenkling och primär önskan om att bli förstådd, detta till och med på bekostnad av 

språkriktigheten.” (Tingbjörn, 2011, s 13). Viktigt här är att poängtera att inputen inte får vara 

för begränsad, men om man ger inläraren en liten utmaning, inte allt för svår, så kommer 

inlärningen vara effektiv. Han menar vidare på att det är viktigt att inputen ä intressant för 

inläraren, för att inlärningen ska ske. Även Norrby & Håkansson (2007) refererar till Krashen 

och skriver ”[…]det finns en naturlig inlärningsordning av grammatiska strukturer som 

inläraren tar till sig själv, genom att helt enkelt utsättas för språket, genom att få input, vilket 

ibland översätts till inflöde på svenska. (Norrby & Håkansson, 2007, s 66).  
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The Affective Filter Hypothesis (Hypotesen om det affektiva filtret) 

Den här teorin handlar om språkinlärares attityd. Krashen menar att de individer som har en 

öppen attityd till målspråkstalare och själva vill sträva efter sådana inlärningssituationer, har 

ett lågt affektivt filter. Medan de individer som känner oro, press och ängslan inför 

språkinlärningen har högt affektivt filter. Krashen menar vidare på betydelsen av att eleven 

måste känna sig trygg vid inlärningen. Tingbjörn (2011) menar att det är betydligt större risk  

att göra fel just i språkundervisningen än vad det är i de resterande ämnena. 

5.1.1. Funktionalism 

De tre teorier som Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) skriver om kring språkinlärningen 

som har en betydelsefull roll i inlärningen är följande. Den första kallas för funktionalism. 

Den innebär att vikten ligger i barnets samspel med omgivningen den befinner sig i. Vidare 

menar författarna att barnens språkutveckling växer genom kommunikationen, dock betyder 

inte detta att barnet endast lär sig ord utan även att barnet bearbetar sin befintliga kunskap och 

förändrar den. Författarna menar att de ord som barnet redan kan, används på ett nytt sätt och 

därmed anpassar sig barnet utefter detta till de nya kulturella och sociala förhållandena. 

(Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010). Detta innebär i sin tur att det sätt som barnet 

samspelar med sin omgivning och miljö, kommer ha en avgörande påverkan då barnet 

påbörjar sin kunskap om språket.  

5.1.2. Konnektivism 

Den andra teorin kallas för konnektivism. Inom den här teorin tror man inte på att språket är 

något som vi människor föds med. Här menar man liksom funktionalisterna att barnet utsätts 

för språklig information genom omgivningen och att samspelet här ger barnet nya kunskaper.  

 

”Funktionalismen och konnektivismen antar att det språkliga beteende som barnet möter i 

omgivningen är rikt på information, och att samspelet mellan denna information och hjärnans 

bearbetning ger upphov till kunskap om språk.” (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010, s 

201). 
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5.1.3. Nativism 

Den tredje teorin kallas för nativism. Inom den här teorin tittar man på hur satsbyggnaden, 

syntaxen ser ut och ser detta som det mest väsentliga då man även tror att barnet föds med en 

kunskap om hur språk ser ut. Författarna menar att den här teorin har fått en stor roll inom 

språkvetenskapen. Till skillnad från funktionalismen och konnektivismen så anser man i 

nativismen att omgivningen inte alls spelar någon roll vid inlärningen. ”De menar att 

inlärningen sker i ett ovanligt högt tempo och att den går lätt, jämfört med andra kunskaper 

och färdigheter som barnet utvecklar.” (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010, s 201). För att 

sammanfatta teorin så menar författarna att inom den nativistiska teorin så läggs inte fokus på 

barnets omgivning och samspelet med omgivningen och att den har någon större påverkan på 

dess språkinlärning. Utan här läggs fokus på att inlärningen är något medfött.  
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6. Metod 

6.1. Val av undersökningsmetod 

Här kommer jag att redovisa mitt val av undersökningsmetod som har varit intervjuer och en 

observation. 

6.1.1. Intervju 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min studie eftersom att jag anser att jag får ut mest 

information genom den metoden. Bryman (2002) menar att kvalitativa intervjuer är den metod 

som används mest inom kvalitativ forskning. Jag har gått tillväga på så sätt att jag utförde två 

intervjuer med två pedagoger som arbetar på förskolan, samt en intervju med en 

modersmålslärare. Anledningen till att jag även intervjuade modersmålspedagog var för att 

jag ville se ifall det finns något samarbete mellan dem och övriga pedagoger på förskolan, det 

vill säga, ifall de på något sätt interagerar med varandra vad gäller barnens språkinlärning. Jag 

använde mig av intervjuer då jag anser att det är ett bra tillvägagångssätt i min undersökning, 

eftersom att det kommer ge mig utrymme att ställa öppna frågor till personerna som jag 

intervjuar, samt att det kommer att ge mig möjligheten att följa upp eventuella frågor som 

kommer att ställas vid intervjutillfällena Även Bryman (2002) menar att det är flexibiliteten 

hos intervjuerna som gör att metoden är framgångsrik. Jag hoppades kunna få svar som 

beskriver tankar och idéer från varje pedagog samt modersmålspedagog kring det valda ämne 

och därtill även att försöka få svar på hur pedagogernas förhållningssätt ser ut gentemot barn 

med svenska som andraspråk, vad gäller att stimulera behoven för utvecklingen av 

andraspråket, i detta fall, det svenska språket.   

6.1.2. Observation 

Sedan har jag valt att undersöka mitt valda ämne på så sätt att jag har observerat när 

pedagoger arbetar med barn som har ett annat modersmål än svenska. Anledningen till att jag 

valt att göra en observation har varit för att skapa mig en större förståelse kring arbetet som 

läggs ner kring ämnet. ”I en deltagande observation brukar forskaren alltid vara begränsad till 

att samspela med vissa människor, händelser och miljöer.” Bryman, 2002, s 321). Detta 

eftersom att jag vill undersöka ifall de förhåller sig till teorin, alltså ifall det som pedagogerna 

har sagt i intervjuerna verkligen stämmer i verkligheten och hur man egentligen arbetar med 

språkinlärning hos barn med svenska som andraspråk. 
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6.2. Urval 

Valet av mina intervjupersoner har endast påverkats av slumpen. Då jag ringde till förskolan 

för att boka tid för intervjuerna och intervjupersoner har urvalet gjorts utifrån de pedagoger 

som arbetade just den tiden då intervjuerna skulle ske. Ytterligare en anledning till urvalet av 

mina intervjupersoner har varit att jag tillsammans med pedagogerna på förskolan valde två 

pedagoger som inte var lika upptagna den dagen som de andra. Jag har dessutom gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på förskolan och jag var redan bekant med 

intervjupersonerna sedan dess. Detta underlättade sökandet efter intervjupersoner för min del i 

min studie.  

Valet av modersmålspedagog var enkelt då det endast fanns en modersmålspedagog som 

skulle vara tillgänglig för intervjuer just den dagen som jag skulle komma och utföra mina 

intervjuer på förskolan. Observationen gjorde det möjligt för mig att ställa pedagogernas svar 

i relation till praktiken, det vill säga, deras förhållningssätt och arbetssätt.  

6.2.1. Tillvägagångssätt 

Efter att jag hade kommit på vilka metoder jag skulle använda mig av i min undersökning 

bokade jag en tid med pedagogerna på förskolan då intervjuerna skulle verkställas. Jag 

formulerade intervjufrågorna (Bilaga 1-2) på så sätt att fokus skulle ligga på arbetet med 

svenska som andraspråk i förskolan samt modersmålsstödet. Jag intervjuade alla pedagoger en 

och en så att jag skulle få mer tid med varje enskild pedagog. Efter intervjuerna (Bilaga 1-2), 

kunde jag knyta an svaren till mitt syfte och mina frågeställningar i min undersökning. Under 

observationen fokuserade jag på hur pedagogerna arbetar med de flerspråkiga barnen för att 

utveckla deras språk. Observationen skedde på en förmiddag en regnig dag. Det var många 

barn på förskolan. Observationen var som tidigare nämnt oplanerad. Två barn hade inget att 

göra så de kom fram till pedagogen och frågade fall hon kunde ge förslag på en aktivitet som 

de kunde göra. Då tog pedagogen fram memoryspelet och min observation började. 
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6.3. Forskningsetiska överväganden 

Jag har under min studie förhållit mig till de forskningsetiska principerna, inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Det finns bland annat fyra olika krav som man måst förhålla 

sig till. Kraven är till för att skydda individen i undersökningen. Dessa är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera sitt syfte med sin studie eller 

undersökning för den eller de personer som involveras i den. I mitt fal handlar det om 

intervjupersonerna, det vill säga pedagogerna. (Vetenskapsrådet, 1990). 

Samtyckeskravet innebär exempelvis att en individ själv får möjligheten att bestämma ifall 

den vill medverka i studien eller inte. I detta fall får alltså mina intervjupersoner själva 

bestämma ifall de ska medverka i undersökningen. Här frågade jag självklart pedagogerna 

som jag hade valt ifall de ville ställa upp i undersökningen. (Vetenskapsrådet, 1990). 

Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 1990, s 12). Här har jag ändrat 

namnet på alla deltagare så att man inte kan ta reda på vilka de är.  

Nyttjandekravet innebär att det material som man har samlat på sig från personerna som har 

deltagit i studien, endast får användas i forskningsändamål och inte i något annat syfte eller 

sammanhang än detta. (Vetenskapsrådet, 1990). 

6.4. Metodkritik 

För att titta vidare och mer djupgående på mitt val av metod i min empiriska studie, så ska jag 

granska metodvalet, det vill säga titta efter vad som kunde ha gjorts annorlunda etc.  

Den första svagheten i mitt metodval anser jag vara tiden som intervjuerna hade lagts ut på. 

Den dagen som vi hade kommit överens om stämde endast bra i teorin men inte i praktiken. 

Pedagogerna som jag intervjuade hade det ganska stressigt den dagen, pepparkaksbaket skulle 

sättas igång, telefonerna ringde och som grädde på moset skulle jag komma och intervjua 

dem. Jag är väl medveten om att en del av intervjufrågorna eventuellt skulle besvarats på ett 

annat sätt om det inte hade varit för allt stress. Flertal gånger fick den ena pedagogen gå ifrån 
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mig och besvara samtal. Dessutom satt jag och pedagogen i barngruppen under intervjun, 

eftersom att hon inte kunde gå ifrån barngruppen.  

Eftersom att jag även har en personlig kontakt till just den här förskolan och känner 

intervjupersonerna så är jag medveten om att de resultat som jag fick fram i min studie, kan 

ha att göra med detta och även påverkats av det. Fördelen med detta blev att samtalet med 

pedagogerna blev bekvämt och avslappnat. Ingen av parterna, jag eller pedagogerna, behövde 

känna nervositet över intervjun på så sätt. Nackdelen med min personliga kontakt är att 

pedagogerna kanske svarar på ett visst sätt som de tror att de ska svara på eftersom att dom 

känner mig. Resultaten i min undersökning kanske inte hade sett ut som den gjorde om jag 

inte hade haft någon kontakt med förskolan innan och detta är något som jag är medveten om.  
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa mina resultat utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

*Vilket förhållningssätt har pedagoger på förskolan till att ge flerspråkiga barn möjlighet att 

utveckla svenska språket? 

*På vilket sätt arbetar pedagoger med att utveckla svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan? 

* Hur ser pedagogerna på betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål i förskolan? 

* På vilket sätt arbetar pedagoger i förskolan med modersmålsundervisning? 

 

7.1. Intervjuer 

Jag har som tidigare nämnt valt att intervjua två pedagoger, Stina och Lina, samt en 

modersmålspedagog, Frida. Förskolan som pedagogerna arbetar på, ligger i en medelstorstad i 

södra Sverige. Jag har avidentifierat personerna som har deltagit i min undersökning och gett 

dem andra namn. Förskolan har jag valt att kalla för Snäckans förskola. Förskolan har fyra 

avdelningar. På avdelning 1 och 2 går de allra minsta barnen, alltså 1-2 åringar. På avdelning 

3 går det barn som är mellan 3-4 år gamla och sist men inte minst, på avdelning 4 går de 

äldsta barnen, 5-6 åringarna. Pedagogerna som jag intervjuade, jobbar med de äldsta barnen 

på avdelning 3 och 4. På ena avdelningen har de 20 barn varav 12 som har ett annat 

modersmål än svenska och på den andra har de 19 barn av 7 stycken. Förskolan har barn som 

kommer från många olika länder runt om i världen, det vill säga att förskolan är 

mångkulturell. Intervjuerna skedde individuellt. 

Pedagogerna som jag intervjuade, Stina och Lina, har båda varit barnskötare sedan 1980-talet. 

Den ena utbildade sig till förskollärare under år 1986 och den andra pedagogen under 2006. 

Ingen av pedagogerna har någon utbildning inom ämnet svenska som andraspråk.  
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7.1.1. Pedagogers olika arbetssätt 

Vad gäller hur man arbetar med svenska som andraspråk på förskolan, så svarade 

pedagogerna ganska så exakt och menade på att det främst sker genom sång, rim och ramsor, 

sagor, dramatisering och samtal vid måltiderna. Båda pedagogerna nämner även betydelsen av 

att upprepa hela tiden samt att använda så många synonymer som möjligt då man talar med 

barn som har annat modersmål än svenska.  

Pedagogerna svarade även att man genom observationer på barnen kan se ifall ett barn är i 

behov av att utveckla det svenska språket. De menar även att man lättast kan se detta genom 

barnens lek. Här menar pedagogerna att leken har stor betydelse eftersom barn ofta leker olika 

rollekar. Ifall det då finns ett barn som inte riktigt behärskar det svenska språket, så kan det 

inte heller följa med i leken, lekens regler, turtagningar i de olika rollerna samt i lekens 

språkliga del. Pedagorena ska vägleda barnen på så sätt att dom ska få utveckla sina 

kunskaper på bästa sätt. 

7.1.2. Närvarande pedagoger 

Man har på förskolan inte satt upp någon egentlig tid gällande arbetet med språkinlärning för 

barn med annat modersmål än svenska. Pedagogerna svarade i princip samma sak och sa att 

det gäller för oss pedagoger att vara så kallade närvarande pedagoger och hitta tillfällen i 

vardagen och ständigt arbeta med detta. Det är viktigt att man exempelvis vid måltiderna eller 

vid sagostunderna stannar upp och möter barnen. Att man stannar upp och ser ifall man har 

med sig alla barn, utveckla och förklara eventuella ord som de inte förstår och på så sätt 

arbeta med språket hos de barn som har ett annat modersmål än svenska.  

Det är viktigt att man namnger alla de olika begreppen som ett barn möter i sin vardag för att 

på så sätt utveckla ordförrådet, detta kan exempelvis vara ute, vid måltiderna, i tamburen med 

mera. 
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7.1.3. Barngrupperna blir allt större 

Pedagogerna menade även på att hinder som kan uppstå i detta arbete är just att 

barngrupperna blir allt större. De menar på att det på så vis blir mycket svårare att se alla barn 

med mindre taltillfällen. Även att tiden med varje enskilt barn blir allt mindre, detta leder i sin 

tur till att man kan gå miste om barnens behov, i detta fall barnen med utländsk bakgrund och 

deras behov inom språkutvecklingen och inlärningen. Möjligheterna däremot är många menar 

pedagogerna.  

7.1.4. Mångkulturalitet en tillgång (pedagogernas förhållningssätt) 

Både Lina och Stina anser barn med annat modersmål berikar barngruppen. De anser att det är 

en fördel att ha många olika kulturer och språk samlade på ett och samma ställe. Pedagogerna 

menar på att det är viktigt att alla barn får ta del av varandras högtider, traditioner, kulturer 

och språk. De berättar vidare att de brukar få frågor av barnen kring de andra språken som 

talas på förskolan och visar ett stort intresse för det. Därför brukar de vid dessa tillfällen fråga 

de barn som talar ett annat språk än svenska hur man exempelvis säger hej på deras 

modersmål, eller hur man räknar till fem etc. Detta gör de för att öka barnens medvetenhet om 

varandra, varandras likheter och olikheter och att det ska ses som något positivt. Även för att 

de barn som har ett annat modersmål än svenska ska känna att de är välkomna till förskolan 

för den dem är, att de får tillfälle och möjligheten att tala om sitt språk och sin bakgrund och 

inte känna sig annorlunda än de andra barnen i gruppen.  

Pedagogen Stina menar på att barn med annat modersmål inte endast berikar resterande barn 

på förskolan utan även pedagogerna. Hon menar på att det ger dem många nya idéer och 

tankar, samt att det är nyttigt för dem att både se och höra nya språk. Hon menar även på att 

det viktigaste handlar om att man ska vara stolt över vart man kommer ifrån och vem man är, 

för att sedan kunna släppa sina hämningar och för att inlärningen ska ske på ett enkelt och 

naturligt sätt.  
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7.1.5. Samarbete mellan pedagoger och modersmålspedagog 

Modersmålspedagogen har arbetat i sju år inom detta yrke. Hon menar att det är viktigt att få 

modersmålsstöd i förskolan eftersom ett barn först måste etablera ett förstaspråk, det vill säga 

sitt modersmål, för att sedan kunna lära sig det nya språket, det vill säga svenskan i detta fall.  

Modersmålspedagogen samarbetar tillsammans med pedagogerna på förskolan för att främja 

språket hos barnen. Detta sker exempelvis då förskolan arbetar med något tema, 

modersmålspedagogen finns då tillgänglig i barngruppen. Detta för att ge barnen större 

förståelse för bland annat olika begrepp. Hon förklarar då de ord som barnen inte förstår på 

modersmålet. Barn som får möjlighet att utveckla sitt modersmål, har i sin tur ännu bättre 

chans att lära sig svenska språket. Ifall pedagogerna läser en saga för barnen, så brukar 

modersmålspedagogen översätta den på modersmålet för att barnen ska skapa sig en större 

förståelse kring sagans innehåll.  

Arbetet med modersmål på förskolan sker enligt Frida, hela tiden och särskilt vid måltiderna. 

Frida menar att det är då man har tillfälle att sitta i lugn och ro tillsammans med barnen och 

samtala om de ämnen som barnen anser vara aktuella för tillfället, det vill säga, efter barnens 

egna behov. Eftersom att hon brukar sitta med de barn som hon har i modersmålsstöd. Detta 

kan exempelvis handla om allt från vad som har hänt under dagen till att prata om maten som 

finns på bordet och vad det heter på modersmålet kontra svenska. Frida menar vidare på att 

eftersom att hon arbetar på förskolan som modersmålspedagog, så handlar det inte om 

”undervisning”, utan det handlar om att finnas där för barnen, samt ge dem stöd i språket. 

Detta stöd uttrycks genom bland annat spel och olika aktiviteter menar hon. 
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7.1.6. Prata med barnen 

Sammanfattningsvis förespråkar Frida att mycket av arbetet med barn som har ett annat 

modersmål än svenska, handlar om att prata med barnen. Hon visar även på betydelsen av 

samarbetet med pedagogerna på förskolan för att detta ska kunna ske på bästa sätt. Då Frida 

beskrev sina tankar kring hur man på bästa sätt ska arbeta i förskolan med att främja 

språkutvecklingen med barn som har ett annat modersmål än svenska, ansåg hon att det även 

handlar om att skapa trygghet för dessa barn. Detta eftersom att de barn som hon har 

erfarenhet av, har hon märkt att de känner sig mer säkra och får ett större självförtroende och 

självkänsla när det finns en pedagog som talar deras språk. Därmed blir de även trygga i den 

miljön som de befinner sig i.  

7.2. Observation 

Jag observerade en oplanerad vardagssituation på förskolan då en pedagog satt med två barn. 

Deras lilla samling gick ut på att pedagogen tränade på motsatsord med barnen till att börja 

med. Pedagogen hade memorykort på bordet. På varje kort finns en bild och varje bild har i 

sin tur ytterligare en bild som hör bildar ett par. Exempel på kortens innehåll kan vara en bild 

som föreställer en kudde och den andra bilden föreställer en sten. Sambandet mellan dessa två 

bilder blir alltså motsatsorden mjuk och hård, kudden är mjuk och stenen är hård. Aktiviteten 

bidrar till att barnen utvecklar sitt ordförråd och skapar därefter större förståelse för ordens 

betydelse. Barnen kan på så sätt använda dessa ord i större sammanhang, detta bland annat i 

meningar. Korten innehåller bilder som föreställer ting som barnen stöter på i sin vardag. 

Genom aktiviteten skapar pedagogen en trygghet för barnen och kan på så sätt ta sig tiden att 

tala med dem utan några störningar från resterande gruppen. Under observationen ställde 

barnen frågor kring bilderna och pedagogen tog sig tiden att förklara och återigen, skapa en 

större förståelse kring dem.  
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8. Analys 

Här kommer jag att analysera resultaten utifrån mina två intervjuer samt min observation. 

Resultaten visar bland annat på att pedagogernas förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn 

är något som hamnar på första plats och har största fokus enligt min undersökning. Dock 

innebär det inte att resterande barn läggs åt sidan och glöms bort. Detta innebär att 

pedagogerna anser att förhållningssättet blir viktigt och att deras uppgift på så sätt blir att 

dessa barn ska känna sig trygga. Vikten av att pedagogerna ser på de barn som är flerspråkiga, 

som kompetenta och som vilket barn som helst och framförallt att det barnet är lika viktigt 

som alla andra barn, är mycket betydelsefullt (Benckert, 2008). 

Resultaten i min undersökning visar även på att pedagogerna finner mångkulturalitet som en 

tillgång i verksamheten. Det är viktigt att pedagogerna och barnen får ta del av varandras 

erfarenheter, så som högtider, kultur och språk med mera. Här menar pedagogerna att barnen 

ska lära av varandra genom att de delger sina erfarenheter och kunskaper inom olika områden. 

Därför blir det pedagogernas uppgift att ta tillvara på detta och därmed lyfta fram det i 

barngruppen. ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper – från en generation till nästa.” (Lpfö98, s 5). 

 

Barngruppens storlek är en självklar faktor i arbetet med språkutveckling i förskolan. Vi kan 

även konstantera att mer tid hade funnits för arbetet om barngrupperna hade varit mindre. Då 

hade det funnits mer tid för varje enskilt barn för att kunna möta de behoven som barnen har. 

Tyvärr ser det ut så här på många förskolor runt om i landet, större barngrupper och färre 

pedagoger. Min undersökning visar på att pedagogerna menar att detta kan bli ett hinder i 

barnens språkutveckling, då alla barns behov inte blir tillfredställda. Detta innebär att 

pedagogerna måste ta tillvara på alla vardagliga situationer och utnyttja dessa till fullo. 

Pedagogerna måste se möjligheterna i varje vrå och hitta olika sätt att arbeta med 

språkutveckling och modersmål i förskolan. 

 

Vi kan även konstatera att modersmålspedagogen har en viktig roll i förskolan vad gäller 

flerspråkiga barns språkutveckling detta både inom det svenska språket och inom 

modersmålet. 
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Eftersom hemspråksassistenten har kulturell och språklig kompetens när det gäller 

barnen, har hon den viktigaste nyckeln för att nå fram till dem. 

Hemspråksassistenten kan hjälpa till att ge barnen förståelig ”input” som gör att de 

kan utveckla sina språkfärdigheter, både i det nya språket och i hemspråket. (Loken 

& Melkeraaen, 1996, s 56). 

Eftersom att en av mina frågeställningar handlar om hur pedagogerna arbetar med 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, så är det väsentligt att analysera resultatet i 

förhållande till min studie. Pedagogerna som jag intervjuade menade på att leken har en stor 

betydelse inom detta område. Då barn intar olika roller i leken utvecklas även deras förståelse 

för språket. Genom samspel med andra barn, turtagning, samtal och lekens olika regler, kan 

barnen utifrån detta utveckla språket. Även förskolans läroplan lyfter fram vikten av leken.  

”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” 

(Lpfö98, s 6). 

Resultaten visade även på att det inte finns någon koppling mellan modersmålsstöd i 

förskolan och begreppet exkludering, det handlar snarare om inkludering. Förskolan försöker 

att inkludera alla barn och lära dem om de olika språken som man talar på förskolan. 

Pedagogerna lyfter bland annat fram olika begrepp som barnen anser vara viktiga för dem och 

för diskussioner kring dem. På så sätt får alla barn bidra med sina egna erfarenheter och känna 

att de fritt kan tala om dem och att de har någon som finns där och lyssnar på dem, alltså att 

deras synpunkter och tankar räknas och är värda. 

Under observationen utmanade pedagogen barnen på så sätt att hon låg snäppet över. ”Ett 

utvecklande samtal skall alltid ge vissa utmaningar och ligga snäppet över barnens nivå för att 

vara utvecklande.” (Benckert, 2008, s 100). Ett samtal uppstod kring bilderna på korten då 

barnen hade funderingar kring dem. ”Pedagogerna i förskolan kan medvetet skapa tillfällen 

där barnen måste interagera och samspela (att öva sitt talutrymme)”. (Benckert, 2008, s 101). 

Här kopplar jag Krashens inputhypotes till pedagogens valda aktivitet. Aktiviteten var inte för 

svår för inlärarna samtidigt som de fick en utmaning (Om språkinlärning och 

undervisningsmetoder, Tingbjörn, 2011). Hypotesen bygger även på att denna ”input” måste 

vara intressant för inläraren för att inlärningen ska kunna ske. Eftersom att bilderna föreställer 

ting som berör barnens vardag och som de stöter på varje dag så blir det även i sin tur relevant 
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och intressant för dem. Eftersom att pedagogen samtalade kring de bilder som barnen undrade 

över så uppstod ett samtal kring detta. Samtalet i sin tur kopplar och relaterar jag till Wagner, 

Strömqvist & Uppstad (2010) som skriver om funktionalismen, som innebär att barnens 

omgivning är fullt av kunskap och informationsrikt. Genom interaktion med omgivningen 

skapar barnet kunskap om språket och användningen av det. ”Det är också viktigt att skapa ett 

positivt klimat där motparten känner sig fri att tänka, känna, fråga och utforska sin situation 

och att lyssnarens feedback inte innehåller några värderingar.” (Benckert, 2008, s 101). Det är 

viktigt att barnet i fråga inte känner sig rädd eller otrygg på något sätt. Ifall barnet gör det så 

kommer han/hon vara rädd för att svara eller säga fel saker. Krashens hypotes kring det 

affektiva filtret stämmer in här. Han menar att de individer som har en öppen inställning till 

målspråkstalare och själva vill sträva efter sådana inlärningssituationer, har ett lågt affektivt 

filter. Medan de individer som känner oro, press och ängslan inför språkinlärningen har högt 

affektivt filter. Krashen menar vidare på att det är oerhört viktigt eleven/barnet känner sig 

tryggt vid inlärningen (Tingbjörn, 2011). Därför är det viktigt att man bygger upp en så trygg 

och bra atmosfär som möjligt för barnen vid bland annat de språkutvecklande aktiviteterna 

man har på förskolan, så att utvecklingen av språk kan ske på bästa möjliga sätt utan att 

hämma barnens utveckling och inlärning.  

 

 

Resultaten visar även på att pedagogerna är barnens förebilder. Likaså menar Ladberg (2003) 

som menar på att: 

Ju viktigare en vuxen är för ett barn, desto viktigare är det för barnet att lära sig 

hennes språk. En förskollärare berättar om sin grupp med flyktingbarn: ”En flicka 

knöt an till mig speciellt mycket. Jag blev en väldigt viktig person för henne. Och 

hon lärde sig svenska otroligt fort.” Den flickans motivation var stark: att hennes 

älskade fröken skulle kunna förstå henne. (Ladberg, 2003, s 65).  

Det blir därför oerhört viktigt att pedagogerna är så kallade ”goda” förebilder. Vi pedagoger 

måste vara medvetna om att barnen ser upp till oss. Vi vet att barn oftast inte gör som vi 

säger, utan de gör som vi gör. Pedagogernas förhållningssätt blir alltså otroligt viktigt i 

verksamheten.  



33 
 

Utifrån mina två intervjuer fick jag reda på att ingen av pedagogerna hade någon utbildning 

inom ämnet svenska som andraspråk. Utbildning ger större kunskap, större kunskap ger i sin 

tur förståelse. Jag kan tycka att någon form av fortbildning inom detta ämne är viktig så att 

pedagogerna kan arbeta med flerspråkiga barn ännu bättre än tidigare. Det är enkelt att veta 

vilka åtgärder som kräv då man som pedagog har större kunskap.  
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9. Diskussion 

Jag har fått många nya tankar och framförallt kunskap kring ämnet svenska som andraspråk 

och modersmålsstöd inom förskolan under arbetets gång. Det har varit mycket intressant att 

granska ämnesområdet lite mer på djupet än i vanliga fall. Jag är medveten att mina resultat 

hade kunnat se annorlunda ut ifall jag, som tidigare nämnt, inte hade någon personlig kontakt 

till förskolan sedan tidigare.  

Förskolan som jag utförde mina två intervjuer och en observation på är en mångkulturell 

förskola. Detta gör att jag inte kan dra alla förskolor över en kant och säga att alla förskolor 

jobbar mycket med att flerspråkiga barn ska utveckla det svenska språket. Detta innebär alltså 

att den förskolan som jag använde mig av i min undersökning arbetade speciellt mycket med 

svenska som andraspråk, kan bero på att de har ett stort behov av det, då det är en, återigen, 

mångkulturell förskola.  

 

 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och 

förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet 

om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

(Lpfö98, s 5). 

 

Något som har återkommit under arbetets gång som jag har både stött på under intervjuerna 

med pedagogerna men även i den litteratur som jag har läst, har varit att vi pedagoger måste 

se flerspråkiga barn som en tillgång i verksamheten och i barngruppen. Det finns mycket som 

alla barn bär med sig i bagaget. Likaså är det viktigt att pedagogerna lyfter fram alla barn, 

inklusive flerspråkiga barn. Detta innebär i sin tur att barnen lär sig om varandras bakgrund, 

kultur och även språk. Jag anser att det är viktigt att visa barnen redan i ung ålder att 

människors olikheter bildar en gemenskap och sammanför människor, detta även i förskolan. 

Jag menar vidare på att om man redan i förskolan introducerar detta för barnen, växer deras 

kunskap kring människor, språk, religion, tradition, kultur med mera, så leder detta i sin tur 

till att barnen skapar sig större förståelse kring respekt för andra människor, samt dess 

innebörd. Likaså lyfter förskolans läroplan vikten och betydelsen av detta och menar att 

”Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
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utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt.” (Lpfö98, s 3-4). 

 

Jag har även, under arbetets gång insett att språk inte är något som man kan behärska till 

hundra procent. Vi människor lär oss att förstå ett språk, tala ett språk och kommunicera på ett 

språk hela tiden under vår livsgång. Språk är även något som konstant kan utvecklas och 

förbättras. Därför är det viktigt att vi pedagoger redan i förskolan arbetar med språk och att vi 

på så sätt ger barnen en stadig grund att utgå ifrån i sin språkutveckling. Pedagogerna måste 

ha goda kunskaper kring svenska som andraspråk. Jag anser att de bästa möjligheterna för att 

barnen ska utveckla både svenska språket och sitt egna modersmål, handlar om att 

pedagogerna är kompetenta och vet hur de ska arbeta så att det främjar barnens 

språkutveckling. Att pedagogerna är kompetenta inom området innebär i sin tur att arbetet för 

språkutveckling blir roligt och spännande för barnen samtidigt som det är lärorikt. 

 

Slutligen skulle jag vilja säga att flerspråkiga barn berikar våra förskolor, skolor och rent 

generellt i samhället. Både pedagoger och barn kan lära av de barn som är flerspråkiga. Därför 

skulle jag med all säkerhet vilja påstå att det endast finns möjligheter då man arbetar med 

barn som har ett annat modersmål än svenska och inga hinder. Jag är väl medveten om att det 

är en utmaning för oss pedagoger att möta alla barn och samtidigt bidra till att de utvecklas på 

bästa sätt, utefter förutsättningar och eventuella behov som kan finnas. Vår uppgift blir därför 

att se alla möjligheter i förskolan och utnyttja dem. Vi måste se möjligheter istället för hinder 

och skapa en trygg atmosfär för alla barn som vistas i verksamheten. 

Fortsatt arbete 

Det hade varit intressant att få ytterligare tid att undersöka flera förskolor för att titta på hur 

man arbetar med språk och modersmål. Detta hade varit till födel då man som pedagog kan ha 

nytta av att se nya tankar och ideér kring arbetet och att få utveckla vidare det. Vidare hade 

det varit intressant att kunna ta del av fler tankar från olika modersmålpedgoger då de arbetar 

med olika språk för att se ifall det finns likheter eller skillnader i arbetet med språket. 
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Intervjufrågor: Förskollärare                      Bilaga 1 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Har du någon utbildning i svenska som andraspråk? 

- Hur arbetar ni på förskolan med barn som har ett annat modersmål än svenska, för att 

utveckla deras språk i svenska? 

 

- Hur mycket tid läggs ner på språkinlärning hos barn med annat modersmål än 

svenska? 

 

 

- Hur anser du att man på bästa sätt kan främja språkinlärning och språkutveckling hos 

barn med annat modersmål än svenska? 

 

- Hur mycket tid läggs på arbetet med svenska som andraspråk på förskolan? 

 

- Hur många andraspråksbarn har ni som ni arbetar med? 

 

- Hur fattas beslut om vilka barn som är i behov av svenska som andraspråk, för att 

utveckla språket? 

- Vilka hinder kan man stöta på då man arbetar med svenska som andraspråk? 

- Vilka är möjligheterna då man arbetar med svenska som andraspråk? 

- Vad är viktigt att tänka på/ ta hänsyn till då man arbetar med barn som har annat 

modersmål än svenska?  

- Beskriv dina tankar kring hur man på bästa sätt skall arbeta i förskolan för att främja 

språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska – båda vad gäller svenska 

språket och modersmålet? 
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Intervjufrågor: Modersmålspedagog    Bilaga 2 

- Hur länge har du arbetat som modersmålspedagog? 

- Hur ser du på behovet av modersmålsstöd? 

- Varför är det viktigt att ha modersmålsstöd på förskolan? 

- Samarbetar ni (pedagoger och modersmålspedagoger) för att främja barnens språk? 

- Hur mycket tid läggs ner för arbete med modersmål i förskolan? 

- Hur arbetar man med modersmålsundervisning på förskolan? 

- Vad är viktigt att tänka på? 

- Vilka hinder kan förekomma med modersmålsstöd i förskolan? 

- Vilka möjligheter finns med modersmålsstöd i förskolan? 

- Ser du några nackdelar vad gäller t.ex. barnens tillhörighet till gruppen om de lämnar 

gruppen för att få modersmålsundervisning? Kan detta leda till att de exkluderas? 

- Beskriv dina tankar kring hur man på bästa sätt skall arbeta i förskolan för att främja 

språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska – båda vad gäller svenska 

språket och modersmålet! 

 


