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Abstract 

My purpose with this thesis is to gain a deeper understanding of pedagogue’s thoughts, 

experiences and knowledge to support bilingual children's language development. Through 

interviews, I have been able to see how pedagogues as they themselves consider how they go 

about to stimulate language development in preschool. What opportunities are given to 

children in preschool to promote the Swedish language in bilingual children. The results show 

that pedagogues believe that children’s stay at preschool is a language stimulating 

environment where children daily practice in the Swedish language. Confident children are 

more likely to absorb a new language, why pedagogues should work very close to the 

children. 

 

Pedagogues are actively working with language development in many different ways. 

Pedagogues believe that they themselves contribute by working with concrete materials and 

clarify things for the kids. Pedagogues also emphasized how important it is to converse with 

children and able to engage in dialogue with them, thus developing the child's language. To 

pedagogues as often as possible put into words what is happening and also the term and put 

words to things is also a way that teachers do in everyday situations. It is important that 

pedagogues are there to support and give children words and phrases for things that they have 

so they can understand each other in games and activities. 
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Sammanfattning 

Mitt syfte med detta examensarbete är att få en djupare förståelse om pedagogers tankar, 

erfarenheter och kunskap till att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling. Genom intervjuer 

har jag kunnat ta del av hur pedagogerna enligt dem själva, anser hur de går tillväga för att 

stimulera språkutvecklingen i förskolan. Vilka möjligheter ges till barnen i förskolan för att 

främja det svenska språket hos tvåspråkiga barn. Resultatet visar att pedagogerna anser att 

barnens vistelse på förskolan är en språkstimulerande miljö där barnen dagligen tränar det 

svenska språket. Trygga barn har lättare att ta till sig ett nytt språk, därför ska pedagogerna 

arbeta väldigt nära barnen. 

 

Pedagogerna arbetar aktivt med språkutveckling på många olika sätt. Pedagogerna menar att 

de själva bidrar genom att arbeta med konkreta material och tydliggör saker för barnen. 

Pedagogerna betonar även hur viktigt det är att samtala med barnen och kunna föra en dialog 

med dem, på detta sätt utvecklar barnet sitt språk. Att pedagogerna så ofta som möjligt sätter 

ord på det som händer och sker och även benämna och sätta ord på saker är också ett sätt som 

pedagoger gör i vardagliga situationer. Det är viktigt att pedagogerna finns där för att stötta 

och ge barnen ord och uttryck för saker som de inte har så att de kan förstå varandra i lekar 

och aktiviteter.  

 

 

Nyckelord: Tvåspråkighet, språkutveckling, språkinlärning, förskola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Jag vill först och främst tacka alla pedagoger som har varit delaktiga och ställt upp på min 

undersökning. Pedagogerna har delat med sig av väldigt intressanta och givande tankar, 

erfarenheter och kunskaper om hur man bidrar till barns språkutveckling i en mångkulturell 

förskola. Det har varit inspirerande att få intervjua pedagogerna, ett stort tack till er för att jag 

kunde fullborda min undersökning. Arbetet skulle inte vara möjligt om inte vore för er.  Jag 

vill även tacka min familj och vänner som har stöttat mig under arbetets gång jag skulle aldrig 

klara det utan er. Jag vill även tacka min handledare Hans-Åke Scherp för handledningen av 

arbetet.
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1 Inledning 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där många barn i förskolan har en 

invandrarbakgrund och är tvåspråkiga. I detta examensarbete har jag valt att ta upp ämnet om 

tvåspråkighet. Min utgångspunkt kommer att handla om pedagogers föreställningar om hur 

man bidrar till barnens språkutveckling i relationen till vad de gör och till vad litteraturen 

säger.  

 

Valet av examensarbetet föll naturligt på plats för mig eftersom jag själv är tvåspråkig. Jag är 

född och uppvuxen i Sverige men är ursprungligen från Kina och talar både svenska och 

kinesiska. Kinesiska är mitt modersmål och tvåspråkighet är något som intresserar mig. Med 

denna undersökning vill jag skaffa mig kunskap om olika arbetssätt och metoder pedagoger 

använder sig av för att bidra språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. Detta är något jag vill ta 

reda på och undersöka för att underlätta för mig i mitt arbete som blivande förskollärare. Jag 

tror även att andra pedagoger kan ta del av olika idéer och hur detta kan gynna och stödja 

deras arbete med tvåspråkiga barn i en mångkulturell förskola. Under mina 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder (vfu) har jag varit på en förskola där det har varit 

övervägande enspråkiga barn och fåtal tvåspråkiga barn.  

 

Senare under min studietid har jag arbetat vid sidan av mina studier och då har jag vikarierat 

på olika förskolor och har då sett olika variationer på arbetssätt och rutiner. Nu när jag har 

haft möjlighet att springvikarierat har jag fått en helt annan syn och mött flera mångkulturella 

förskolor där majoriteten av barnen är tvåspråkiga. Därför har jag fastnat för detta ämne 

eftersom jag vill få kunskap om vilka olika sätt det finns att arbeta på och hur 

språkutvecklingen verkligen bedrivs på förskolor och även vad pedagoger har för tankar, 

erfarenheter och kunskap för att stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling. 

 

Jag tycker att det är ett viktigt och aktuellt ämne som diskuteras i både media och inom 

skolverksamheten. Språkutveckling är något som jag tycker är väldigt intressant och viktigt 

speciellt i förskolan där barnen utvecklas. 

 

Antalet tvåspråkiga barn på svenska förskolor ökade i mitten av 1980-talet i samband med 

flyktingmottagandet, vilket bidrog till att begreppet tvåspråkighet eller flerspråkighet blev 
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alltmer aktuellt på svenska förskolor. Språket är en bro mellan människor; om två grupper av 

människor skall kunna mötas och kommunicera med varandra krävs det ett språk men det är 

inte nödvändigt att det är samma språk (Ladberg, 2003). 

 

Mitt arbete presenteras i tur och ordning efter följande, syfte och frågeställning till min studie 

om vad jag vill undersöka. Alltså mitt syfte till denna studie och vilka frågor jag vill lära mig 

mer om. Därefter har jag valt att se vad läroplanen har att säga om barns språkutveckling. Hur 

ska förskolan främja barns språkutveckling i verksamheten? I kapitel tre har jag skrivit en 

forskningsöversikt med några underrubriker där jag lyfter fram ämnet tvåspråkighet, 

språkinlärning, pedagogens roll, lekens betydelse, olika arbetssätt och metoder som pedagoger 

använder sig av i verksamheten för att främja språkutveckling. I metoddelen kommer jag att 

beskriva hur jag har gått till väga med studien, mina urval, genomförandet och analys. Jag 

kommer även att framföra forskningsetiska principer som jag har valt att förhålla mig till när 

jag har gjort mina intervjuer och undersökning. Under resultat delen kommer jag att 

presentera vad jag har fått fram under min undersökning, intervjuerna kommer att träda fram 

och belysa olika arbetssätt och metoder som pedagogerna arbetar med för att främja 

språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. Till sist kommer jag att avsluta med en slutsats och 

ge förslag på vidare forskning kring detta ämne.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers olika arbetssätt och metoder för att 

stödja språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. Jag vill förstå vilka tankar pedagoger har för 

att arbeta med språkutveckling för tvåspråkiga barn. Hur stimuleras språkutvecklingen och 

stämmer det överrens med forskningen.  

1.2 Frågeställningar  

Vilken förståelse har pedagogerna av hur man hjälper tvåspråkiga barn i deras 

språkutveckling?  

Vilka arbetssätt och metoder använder pedagogen i förskolan för att stimulera barns 

språkutveckling? 

Hur överrensstämmer deras föreställningar med litteraturen med hur de gör? 
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2 Vad säger läroplanen  

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som 

ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 

bakgrund. Den första läroplan för förskola (Lpfö 98) infördes 1998 och ska gälla över hela 

landet. Läroplanen är till för den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5år. Det 

enskilda barnets utveckling och lärande står i centrum.  

 

Den nya reviderade läroplanen utgiven av Skolverket (2010) alltså, den andra upplagan som 

gäller från den 1 juli 2011 har fått ett förtydligande och kompletterande mål och riktlinjer för 

verksamma förskolelärare. Förskolan vilar på demokratisk grund och där alla som arbetar 

inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. Förskolan ska även ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 

barnens egna erfarenheter står som grund till att försöka förstå och skapa sammanhang och 

mening. Förskolans uppdrag ingår 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.  

 

Skolverket (2010) lyfter även fram att 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 ska bidra till att barnen 

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

bidra till att barn som tillhör nationella minoriteter och barn med utländsk bakgrund får stöd i 

att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Förskolan ska vara en levande social och kulturell 

miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens. 

 

Enligt Skolverket (2010) hänger språk och lärande oskiljaktigt ihop samma som språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

språkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan 

ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det 

svenska språket och sitt modersmål. 
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3 Litteraturgenomgång  

3.1 Tvåspråkighet  

Definitionen av tvåspråkighet varierar. Uppfattningarna skiljer sig kring definitionen av 

begreppet. Vissa menar att man måste vara uppvuxen med två språk för att kalla sig för 

tvåspråkig annars är man inte det. Medan andra menar att en viss kunskap om två språk är 

tillräckligt för att man ska kunna kalla sig för tvåspråkig. 

 

Fördelarna dominerar helt klar över de få nackdelarna som finns med att vara tvåspråkig 

menar Baker (1996). De barn som är tvåspråkiga ges möjlighet att utveckla nya relationer till 

andra människor som talar samma språk. De får även möjlighet att uppleva två eller flera 

kulturer. Barnet kan nu då kommunicera med både familjen och släktingar. Senare i livet kan 

barnet som vuxen få ekonomiska fördelar av att vara tvåspråkig, t.ex. när det gäller arbeten 

som kräver att man talar fler språk menar Baker (1996). Två språk ger alltså bredare kulturell 

erfarenhet och med varje språk följer olika sätt att bete sig, ordspråk, berättelser, traditioner, 

olika sätt att mötas och hälsa på varandra och olika sätt att tolka världen omkring sig. 

 

Arnberg (2004) håller med om att tvåspråkighet är viktigt. Både för barnet själv, familj men 

även för resten av samhället. Det är viktigt att olika nationer kan förstå varandra, både 

språkligt och kulturellt skriver hon. Fler möjligheter öppnas för individen då man är 

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

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

av idéer och erfarenheter och berikande upplevelser av att ha tillgång till två kulturer. Kort 

sagt bör man stödja och uppmuntra tvåspråkighet. 

 

Att hävda att det inte finns några nackdelar med tvåspråkighet vore missledande, ute i den 

verkliga världen är det inte helt bekymmerfritt att vara tvåspråkig menar Baker (1996). För 

det första kan barnet komma i underläge om bägge språken är underutvecklade, detta kan leda 

till att barnet inte klara av studiegången på något utav de två språken. Detta är inte vanligt 

men något man bör undvika. För det andra tar det kraft och energi för barnet att utveckla 

ytterligare ett nytt språk. Inte minst för föräldrar som måste anstränga sig att planera noggrant 

och kreativt för barnets tvåspråkighet. Baker (1996) skriver även att det inte är som att strö ut 



 

 

5 

 

frön på marken och tro att det ska bli en enkel tillväxt. Det tredje området skulle vara barnets 

identitet, att barnet talar två språk flytande och därmed känner sig osäker på sin tillhörighet.  

 

Lagberg (2003) tar upp innebörden med att vara flerspråkig eller tvåspråkig som kan orsaka 

problem i samhället. I länder som t.ex. Indien förknippas flerspråkighet med hög status, gott 

liv och uppfattas som värdefullt. Medan i länder som Sverige och USA där det är en stor 

språklig majoritet är förutsättningarna för flerspråkighet annorlunda. Det är majoritetens språk 

som behövs för att ta sig fram i samhället. Då förknippas flerspråkighet istället med fattigdom 

och socialt underläge. I och med det börjar samhället också se flerspråkighet som ett språkligt 

problem. I Sverige är de flesta fortfarande ovana att se flerspråkiga som något värdefullt, 

utgår man ifrån att det ska bli problem och har siktet inställt på vad de flerspråkiga inte kan än 

vad de faktisk kan, då blir det ett problem. Ladberg (1999) menar vidare på att det handlar om 

okunnighet om flerspråkiga. Många människor i Sverige ogillar när det talas ett språk de inte 

förstår, en misstanke om att de stänger ut andra människor eller att dölja något så att de andra 

inte kan ta del. 

 

3.2 Språkinlärning  

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

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

det lär sig det nya språket så påverkas modersmålet betydligt lite av det nya språkets tillkomst 

skriver Ladberg (2003). Även Baker (1996) hävdar att utvecklingen av modersmålet definitivt 

inte påverkas negativt när barn lär in det nya språket. Rättare sagt påverkas det positivt och 

barnen blir mer uppmärksamma och medvetna om språket i sig. Däremot kommer de flesta 

barn som är tvåspråkiga att inte tala lika bra på båda språken. Detta för att varje språk har sitt 

syfte. Man använder vartdera språket vid olika tillfällen och i olika situationer . Beroende på 

hur barnets livssituation ser ut förändras styrkan i språken som talas av barnet. Allt eftersom 

barn och vuxna flyttar, byter skola och får nya vänner och breddar sin personliga kultursfär.  

 

Modersmålet är det språk som man lär sig från födseln. Ett väl utvecklat modersmål ger större 

möjligheter och bättre förutsättningar för att erövra ytterligare ett språk säger Calderon 

(2006). Barn som har ett utvecklat modersmål och som är trygga i sin identitet lär det nya 

språket när de får lyssna, öva och pröva i lekfulla former. Modersmål är en grund att bygga 
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på, enligt Skolverket (2010) står det att förskolan betonar vikten av att stimulera varje barns 

språkutveckling och bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Att kunna två eller flera språk betyder 

tillgång till fler världar hävdar Calderon (2006). Människans språkförmåga är oändlig. Därför 

är det så viktigt att förskolan uppmuntrar alla barn att utveckla sitt modersmål. Det här ska 

vara ett stöd för alla som arbetar i förskolan. Den ska bidra till att förståelsen ökar för hur 

utveckling till tvåspråkighet går till, och den ska stimulera till utveckling av stöd till barnen i 

deras erövring av språken.  

 

Håkansson (2003) hävdar på samma sätt att det ena språket blir lidande om man inte fortsätter 

att använda det lika flitigt som det andra. Det som kan hända är att framförallt substantiv och 

verb kan försvinna och behöva lånas in från det andra språket. Beroende på om barnet har 

behov av att tillägna sig fler språk eller inte så lär sig barnet vad det behöver. Om föräldrarna 

talar samma språk eller varsitt språk så vill barnet också lära sig dessa, barnet har då ett behov 

av detta. Hur miljön ser ut spelar alltså en stor roll för hur många olika språk som barnet 

behöver i sin omgivning. Ladberg (2000) menar vidare på att det är behovet i sig som är 

avgörande för om barnet tar till sig ett språk eller inte. Om behovet finns där så lär sig barnet 

språket. Men bara för att ett språk talas runt omkring barnet så är det ingen självklarhet att 

barnet för den skull tar till sig det. I första hand är det tillsammans med de människor som 

barnet älskar och känner närhet och trygghet till som det lär sig av säger Ladberg (2000). När 

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

Automatiskt finns behovet där för barnen när de leker tillsammans för att kunna förstå 

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

stor betydelse för barnets språkinlärning menar Ladberg (2000). 

 

Kodväxling anses vara tecken på stark språklig kompetens och förmåga att växla mellan sina 

språk. Hur mycket barn växlar bland sina språk beror på hur deras tvåspråkighet har 

utvecklats. Ju bättre utvecklad tvåspråkighet desto mer växlar de bland sina språk 

(Håkansson, 2003). Alla som lever med två eller flera språk blandar språken ibland. Arnberg 

(2004) menar att kodväxling innebär att man skiftar mellan språken, ibland medvetet men 

även omedvetet. Detta sker endast i samtal med andra tvåspråkiga där bägge har tillgång till 

både språken alltså första och andra språk (dvs. familj och vänner). Språkblandningen kan ske 

på ord - eller frasnivå. Här är några exempel som olika forskare har identifierat som orsaker 
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till kodväxling; avsaknad av ett ord i ett språk, vissa begrepp har en speciell betydelse och 

därför uttrycks det på andra språket, vissa ord är enklare helt enkelt, ett missförstånd behöver 

klargöras eller att man vill utesluta någon från samtalet. 

 

Språkblandning eller kodväxling upplevs ofta som ett problem hos vissa föräldrar, den väcker 

känslan av att ens barn inte kan något av språken ordentligt och att det kommer att påverka 

deras vidare språkutveckling. Detta är något föräldrar känner oro inför barnets framtid. Baker 

(1996) menar att språkblandning förekommer i ett ganska tidigt stadium av barnets 

språkinlärning. För barnet är det ganska svårt skilja på sina två språk eftersom dessa under 

detta stadium är lagrade tillsammans. Språkseparationen sker gradvis genom att barnen börjar 

använda sina två språk på olika sätt beroende på vem de talar med. Baker (1996) säger även 

att det är viktigt att man som förälder inte kritiserar eller påpekar misstagen för sina barn. 

Föräldrarna kan då överföra en känsla av misslyckande till barnet vilket istället kan hindra 

eller bromsa barnets språkinlärning.  

 

Håkansson (2003) menar att ju yngre ett barn är desto lättare blir det att lära sig ett språk, det 

sker på bästa möjliga vis då. Om barnet inte har någon relation till språket så lär dem sig inte 

heller det så lätt. Men om orden tillhör barnets erfarenheter kan de lättare ta till sig dem. 

Särskilt om orden är viktiga och har betydelse för barnet menar Ladberg (2000). Enligt Baker 

(1996) så brukar små barn ta till sig språket på ett naturligt och omedvetet sätt, t.ex. genom 

leken och konkreta situationer. De är inte rädda för att det ska bli fel utan strävar efter att få 

fram sitt budskap. Det som är viktigast vid språkinlärningen är att barnet befinner sig i 

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

rätt situation. Barnet kan då relatera och memorera. 

 

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

lyssna på pedagogen eller kompisar och med detta komma ihåg vissa saker. Det kan handla 

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

barnen lätt tar till sig och lär. På förskolan kan barnen känna igen vissa fraser som t.ex. nu ska 

vi ha samling eller nu är det städning. Dessa barn har oftast en lust till att lära och då är det 

också lättare. Om inte lusten finns så sker heller ingen inlärning menar Ladberg (2000). Baker 

(1996) menar på att intresse för språk också har betydelse när barnet lär sig, finns 
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språkintresset hos ett barn och motivationen för att prata på olika sätt påverkar språkets 

framväxt. Uppmuntran och stimulans behövs för att öka barnet intresse för språk. Om ett barn 

tillbringar mycket tid på förskolan tillsammans med pedagoger som talar språket bra och som 

kan stärka språkinlärningen genom stimulans, gynnas barnens tvåspråkighet skriver Baker 

(1996). Barn som kommer nya till ett land har olika upplevelser med sig i bagaget. De kan 

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

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

om kriget har i regel svåra traumatiska upplevelser med sig. Detta är något som pedagoger bör 

veta och känna till för att lättare förstå barnet.  

 

Trygghet är framför allt det viktigaste förutsättning säger Ladberg (1999) för att ta till sig ett 

nytt språk. Barnet som känner sig orolig, osäker och har en sämre förutsättning att 

koncentrera sig på det som ska läras. När ett barn byter miljö, familj eller levt under oroliga 

förhållanden kan de ha svårt att ta till sig språk. Stress stör inlärning, barn lär bäst i en miljö 

fri från stress och hot. Barn som håller på att lära sig ett nytt språk är alldeles för känslig för 

stress, barn behöver därför en lugn och avspänd atmosfär och frihet från krav. Skolverket 

(2010) säger även att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktiviteter.  

 

Barn som inte har börjat uttrycka sig i språk eller inte kan tala språket riktigt än är det viktigt 

att barnen känner sig trygga i den miljön de befinner sig i. Vid inskolningar är många små 

barn blyga inför nya människor, de vill oftast inte prata, de gömmer ansiktet eller tittat bort 

menar Ladberg (2003). Barnen behöver känna sig trygga på förskolan, trygga barn suger till 

sig kunskap. Rädda, osäkra, oroliga och otrygga barn lär sig inte eftersom miljön inte känns 

bekväm. Rädslan kan då blocka inlärningen, därför måste tryggheten finnas på förskolan. Det 

sägs att språk växer ur närhet och att kroppslig närkontakt är ett måste för att små barn ska ta 

till sig ett språk. Ladberg (2003) tar även upp att inget samtal står sig enbart av ord, när vi 

pratar uttrycker vi oss alltid med kroppen. Det är ytterst viktigt att ord och kroppsspråk 

stämmer överrens med det vi säger och gör det ska förmedla samma sak. Tonfallet, 

ansiktsuttrycket och gesterna ska stödja orden inte motsäga dem. Teckenspråk och tecken som 

stöd kan vara en hjälp på vägen mot andra språk. För vissa barn är det kanske lättare att forma 

tecken med händerna än orden med munnen. Tecken kan även användas som stöd för barn 

som har svårt att tala. 
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3.3 Pedagogens roll 

Pedagogerna på förskolan ska engagera sig och stödja barnets språkutveckling både i 

familjens språk och i svenska språket. Ett bra språkstöd kräver ett medvetet arbete på 

förskolan genom att skapa så bra språksituationer som möjligt. Pedagogerna på förskolan kan 

förbereda sig när ett nytt barn skolas in på förskolan genom att ta till sig barnets kultur och 

språk. Pedagogerna kan höra med föräldrar vad de har för vanor och rutiner hemma så att på 

bästa sätt göra det tryggt för barnet i förskolan. Genom att lära sig barnets namn och hur man 

hälsa på barnets modersmål är ett sätt att bekräfta och möta barnet. Personalen kan även ta del 

av och lära sig några nyckelord på barnets modersmål som t.ex. byta blöja, äta mat, dricka och 

sova. Detta underlättar de allra yngsta barnen som ännu inte har lärt sig det nya språket. Detta 

för att lättare möjliggöra en kommunikation menar Ladberg (1996).  

 

Framför allt i de vardagliga situationerna har pedagogerna möjlighet att stimulera barnen 

genom att benämna saker och upprepa så att barnen lär. Det är viktigt att pedagogerna finns 

där för att ge barnen ord och uttryck för saker som de inte har så att de kan förstå varandra i 

lekar och aktiviteter. Vid dessa tillfällen tar barnen lättast till sig språket då de själva har 

behov av det menar Ladberg (1996). Pedagogernas uppgift är att skapa lärtillfällen och 

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

Barn behöver höra samma ord många gånger för att lära sig dem. Därför är vardagen och 

rutinerna användbara. Barnen får ord för något som återkommer och något som de kan känna 

igen se innan. Allt som görs dagligen kan användas för språk genom att man benämner och 

talar om det, på samma sätt som man går tillväga när små barn ska lär sig att prata. Det 

handlar om att få ord för det som händer säger Ladberg (2003). Pedagogerna bör även se till 

varje barns förmåga och möta barnet på deras nivå. På detta vis har pedagogerna och 

verksamheten en ytterst viktig uppgift då de har stor betydelse för hur barnen utvecklar sitt 

språk skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999).  

 

Stämningen i en barngrupp är nyckel i förskolan, att skapa en gemensam, lugn och trygg miljö 

är nummer ett. För vidare språkutveckling är det viktigaste att barn känner trygghet i en grupp 

eller omgivning. Ladberg (2003) hävdar att barn som är sams och leker i lugn och ro utvecklar 

sitt språk mer än barn som stör och bråkar med varandra. Att leka med rytm och rörelse ger en 

avslappnad gruppkänsla. Även andra lekar där man får ta i varandra som t.ex. kompismassage 

och beröringslekar ger en skön avslappnade närhet mellan barnen, detta gynnar 
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kommunikation och språk. Pedagogen kan medvetet uppmuntra barnen att hjälpa varandra, att 

hjälpas åt skapar också närhet. Det viktigaste är att vara fri från brådska och stress, stress är 

anti-språkligt. Hur ofta hör vi inte oss själva säga: skynda dig, kom nu, att allt ska gå så himla 

fort hela tiden. Det ska jäktas vid påklädningen, måltiden eller andra moment och aktiviteter 

under dagen i förskolan.  

 

Pedagogerna ska medvetet visa att alla kan hjälpas åt även språkligt. Ladberg (2003) förklarar 

detta med att säga, när ett barn saknar ett ord kan barnet vända sig och fråga ett annat barn. 

Att pedagogen hela tiden uppmanar barnen att förklara för varandra, leka med språken genom 

att räkna eller hälsa på olika språk, jämföra ord eller hur man säger olika saker på olika språk. 

Språket kan bli ett positivt samtalsämne för barnen. Barnen har en tendens att växla mellan 

språk efter behov och detta sker naturligt i flerspråkiga miljöer. Om barnen enbart skulle hålla 

sig till sitt språk utan att ta del av andras språk så skulle det vara ett pedagogiskt 

misslyckande. Ladberg (2003) menar då att barnen inte är trygga nog att öppna sig mot 

omvärlden. Trygga barn i flerspråkiga miljöer växlar automatisk språken efter behov. Medlet 

är inte att försöka förbjuda språket utan att arbeta med tryggheten.  

 

Svenska pedagoger skulle behöva någon form av utbildning i svenska som andraspråk. Samt 

bättre känna till hur barn lär sig lättast. I förskolan får barnen främst lära genom muntliga 

instruktioner trots att det har visat sig att barnen lättast lär sig genom att iaktta sina pedagoger 

menar Arnberg (1996). Det krävs att barnen får den hjälp och den träning som de behöver för 

att utveckla sitt språk. Vuxna med erfarenhet som kan utforma en stimulerande språkmiljö för 

barnen är betydelsefulla.  

 

3.4 Arbetssätt och metoder 

Att främja barnens språkutveckling handlar inte i första hand om att göra speciella arbetssätt, 

metoder eller saker, utan det handlar om att använda alla de aktiviteter som redan används på 

förskolan på genomtänkt sätt menar Ladberg (2003). Allt från påklädning, blöjbyte till 

skapande kan vara språkbefrämjande. För ett rikt språkligt material att arbeta med är sagor 

och berättelser en utmärk sätt att ge barnen. Genom sagor och berättelser i förskolan får 

barnen tillgång till nya ord och språkliga formuleringar de annars inte skulle komma i kontakt 

med. Det är viktigt för barnen som lyssnar på sagor eller berättelse att de förstår så mycket 
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som möjligt för att det ska bli intressant för dem att hänga med i sagan. Barn som inte följer 

med och förstår tappar koncentrationen, ledsnar, börjar sabotera eller det värsta som kan 

hända är att de ger upp och ”stänger av” för det nya språket. Att förbereda sig för sagoläsning 

är en god idé och det bör läsas i mindre barngrupper som är i samma nivå språkligt. När sagan 

ska berättas för barnen kan pedagogen underlätta genom att visa konkreta saker med 

teckningar, bilder eller flanomaterial. Sagor kan också berättas som ”bordsteater” där 

pedagogen spelar upp sagan med föremål som dockor och djur, när sagan berättas ser barnen 

föremålet samtidig som de hör sagan. Det är väldigt enkelt och effektivt sätt att berätta, 

barnen får upp ögonen och blir intresserade.  

 

En saga kan bli ett tema i förskolan, ett tema kan pågå under en viss period och kan få en 

mängd med olika uttrycksformer. Några exempel på populära teman är bl.a. Bockarna Bruse, 

Guldlock och de tre björnarna, rödluvan osv. Skolverket (2010) lyfter även upp detta i 

läroplanen att med ett temainriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidig och 

sammanhängande. Första steget kan vara att pedagogen läser en bok om Bockarna Bruse, ett 

annat tillfälle under en samling kan pedagogen berätta sagan igen med flanobilder på tavla. 

Barnen kan sedan rita, dega, göra små figurer av Bockarna Bruse här är bara fantasin som ska 

flöda. De vuxna kan spela upp en teater om Bockarna Bruse för barnen. De äldre barnen kan 

spela upp teater för både de yngre barnen och för föräldrarna. Hur temat utvecklar sig beror på 

barnets intresse, är temat i liv så växer nya idéer och tankar fram och det ena ger det andra så 

att säga. När barnen möter samma berättelser i många olika former med delvis samma, delvis 

nya formuleringar, får både lyssna och själva gestalta den, så växer sig språket starkt hävdar 

Ladberg (2003). Det gäller att inte ha bråttom under temat, barn tröttnar inte, speciellt inte när 

temat hela tiden utvecklas och uttrycks på nya sätt.  

 

Samling har blivit ett självklart moment inom förskolan. Det är viktigt att pedagogerna 

diskuterar med varandra och tänker igenom vad samlingen egentligen är till för säger Ladberg 

(2003). Hon hävdar att hur många gånger har en samling tyvärr gått ut på att försöka få 

barnen att sitta stilla på deras platser. Där all energi och kraft går åt att säga åt barnen att vara 

tysta. Samlingarna är sällan ett bra språkträningstillfälle för barn och särskilt inte de minsta 

barnen som även har ett annat språk. För en nybörjare i ett språk är det väldigt svårt att lyssna 

och samtala i en stor grupp. Barnens talutrymme blir oftast ytterst liten, men det är även lätt 

att det som sägs i gruppen ända inte når fram till barnet. Istället kan pedagogerna försöka 
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närma sig barnet genom att få både kroppskontakt och ögonkontakt. Dels kan man korta ner 

långa meningar och tala tydligt samt ge barnet den tid de behöver menar Ladberg (1996).  

 

Ladberg (2003) menar vidare på att det är viktigt att pedagogerna har klart för sig att 

samlingen inte är en bra språktränings tillfälle, som pedagoger oftast tror att det där. I studier 

har det även visat sig att ju mer pedagogiskt styrd aktivitet desto sämre förutsättningar bli det 

för språkinlärningen eftersom barnets utrymme för eget tal blir så begränsad. En god idé är i 

sådana fall att förskolegruppen med ungefär tjugo barn delar in sig i mindre grupper för att nå 

alla barn, för oftast försvinner vissa barn i en större barngrupp och känner sig inte sedda. 

Ladberg (2003) säger att när pedagogen har lagt grunden för att skapa trygghet i gruppen, 

miljön för språk och sagor, berättelser, är det tid att se sig om språklekar. 

 

Lagberg (1999) skriver att det finns många olika hjälpmedel för att stimulera barnen att 

utveckla ett språk. Bland annat säger hon att: 

 

 Rytm, rörelse, rim och ramsor, musik är kraftfulla och lustfyllda hjälpmedel.  

 Att låtsas, dramatisera, spela roller gör det lättare att prata. 

 Bygga vidare på sådant som barnet spontant intresserar sig för. 

 Att läsa och berätta ger barnen nya ord och språkiga vändningar. 

 Ha roligt med språket, lek med det. 

 Uppmuntra all kommunikation – på alla språk. Motarbeta inte något av barnets språk 

eller barnets sätt att kommunicera!  

 Stärk barnets självförtroende. Barn med starkt självförtroende är mindre rädda att göra 

fel och vågar uttrycka sig mer fritt, på alla språk. 

 

”Detta är barnets eget behov av språket som avgör vad det lär sig!" (Ladberg 1999, s44) 

 

Enligt Svensson (2005) är böcker det bästa hjälpmedel för att ge barnen ett rikt språk. 

Författarna i böcker uttrycker sig på många olika skilda sätt. Därför är det nyttigt för barn och 

alla människor att komma i kontakt med andra språkliga uttrycksätt än dem vi är vana vid. Att 

man läser flera barnböcker dagligen i förskolan anses vara nödvändigt, barnen kommer i 

kontakt med det skrivna språket och med den förmedlar berättelserna olika känslor som 

glädje, sorg, spänning och fantasi som barnet kanske inte får från hemmet.  



 

 

13 

 

3.5 Lekens betydelse för språkutvecklingen 

Enligt läroplanen är leken en viktig del för barns utveckling och lärande. Med ett medvetet 

bruk av leken får detta att främja varje barns utveckling och lärande som ska prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka 

och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket 2010).  

 

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

barnen ska gissa vilket föremål som tagits bort. Man kan även spela Memory eller Lotto där 

man gjort bilder av sådana saker som är viktiga för barnet att lära sig, som mat, klädesplagg 

eller ord från ett tema man arbetar med. När man läser sagor och berättar för barnen kan man 

tänka på att göra det så konkret som möjligt för barnen så att de inte tappar intresset och ger 

upp sin inlärning. Teman kan också vara väldigt språkstimulerande att jobba med. Man får 

möjlighet att fånga varje enskilt barns vardag och erfarenheter om man väljer t.ex. familjen, 

känslor som teman. Genom rytm, rim och ramsor och musik kan barnen lära sig språkets ljud 

och uppbyggnad. Det är värdefullt med lekar som bidrar till språklig medvetenhet och känsla 

för språkets rytm. Språklig medvetenhet kan stimuleras med lekar där man klappar rytmen i 

varje barns namn eller går runt och stampar på betonade stavelser. Det finns många varianter 

och dessa är utmärkta pedagogiska hjälpmedel för språkinlärningen hävdar Ladberg (2003). 

 

Försöka att leka med språket så ofta att barnen blir medvetna om att språklekar ingår i 

vardagen. Lekarna bör genomföras i stigande svårighetsgrad och med lämplig variation, att 

upprepar lekarna betyder inte att lekarna inte kan varieras säger Svensson (2005). Det ska 

vara skoj att leka med språket, många exempel på språklekar som Svensson (2005) tar upp 

kan lekas i en grupp eller enskilt. Dessa språklekar har hon ordnat efter typ; fingerlekar, 

ramsor, rim, språkljudsövningar, gåtor och vitsar. Men de flesta av lekarna görs i grupp, detta 

leder till att barnen upplever gemenskap i gruppen. Det är vanligt att barn lär sig mer av andra 

barn än av vuxna, ju mer samspel mellan barnen desto bättre är det. Övningarna ska ge barnen 

positiva känslor och attityder till att lära sig, det är viktigt att språklekarna för med sig en 

trevlig stämning och att det ska kännas lekfullt för barnen att läras sig. Om barnet säger eller 

gör fel så gör det inget, allt ska accepteras och barn ska inte behöva uppleva presentationskrav 

när de leker.  
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Fingerlekar är en given plats i förskolan och har funnits i många generationer. Fingerlekarna 

skapar en nära kontakt mellan de vuxne och barnet. Fingerlekarna bygger på att barnen följer 

med i rörelser samtidigt med orden eller ramsan som sägs. Rytmen och rimmen i ramsorna 

som kombineras med rörelserna gör att fingerlekarna blir lätta för dem och de har även lättare 

att minnas dem på så sätt. Vid lek med rim och ramsor så behöver inte rimmen vara riktiga 

ord. Det blir bara skojigt och om det blir tokigt. Barnen måste inte förstå varje ord som sägs, 

det behöver inte heller vara enkla ord. Låt barnen njuta av de roliga i att leka med språket. 

Sånger spelar en stor roll vid språkinlärningen. Rytmer ger en positiv känsla och om man 

sjunger flera tillsammans. Man kan även sjunga tokiga sånger som övar språkljud och 

språkligmedvetenhet (Svensson, 2005). 
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4 Metod 

I metodavsnittet nedan kommer jag att göra en beskrivning av den valda metoden, hur 

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

utfördes. Intervjufrågorna finns att se på bilaga 1. Jag kommer även att framföra en 

metoddiskussion men dem kommer att komma under diskussionsdelen längre fram i arbetet. 

 

4.1 Metodval  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod till mitt arbete. Ena 

anledningen till varför jag valde denna metod är att jag ansåg att det var ett bra sätt att få 

kännedom om pedagogers sätt att arbeta. Den andra anledningen var för att jag ville 

undersöka pedagogernas egna tankar och åsikter. Med en kvalitativ intervju menar Kvale 

(1997) att det är en effektiv metod att använda sig av när man, som i denna undersökning, har 

som syfte att ta reda på enskilda personers tankar, upplevelser och åsikter. Intervjun gör det 

möjligt för intervjupersonerna att berätta med egna ord och ur sitt eget perspektiv. Jag hoppas 

att med intervjuer att jag får ut ett så rikt material som möjligt genom att samtala med 

pedagogerna. Genom att pedagogerna berätta om deras erfarenheter och kunskaper kan jag få 

inblick om vilka metoder och arbetssätt de använder sig av i verksamheten. Hur gör de? Vilka 

tankar har de kring tvåspråklighet? Patel och Davidsson (2003) skriver att en kvalitativ 

intervjus främsta syfte är att ta reda på uppfattningar som den intervjuade har om någonting. 

Mitt val har gjorts utifrån att jag främst varit intresserad av de intervjuades tankar och 

erfarenheter angående mitt valda ämne. Att använda intervju som metod ges möjlighet till att 

ställa följdfrågor till den intervjuade, vilket gör att svaren fördjupas. Intervjufrågorna hade 

relativt öppna frågor med en struktur. Med detta ges den intervjuade möjligheten att i stor 

utsträckning tala relativt fritt och utförligt. Genom min undersökning var jag inte ute efter att 

göra någon generalisera hur alla pedagoger tänker. Kvale (1997) beskriver att med kvalitativa 

intervjuer kan man inte uppnå någon slags generalisering eftersom intervjupersonerna 

vanligtvis är för få. Mitt syfte var att undersöka vad enskilda pedagoger har för tankar och 

åsikter. 

 



 

 

16 

 

4.2 Urval 

För att få svar på frågeställningarna genomfördes intervjuer med sex pedagoger i två olika 

förskolor. Tre pedagoger i varje förskola för att få en variation i undersökningen. Jag valde 

två mångkulturella förskolor där majoriteten av barnen är tvåspråkiga. Eftersom att jag har 

springvikarierat under min studietid har jag därmed kännedom om vilka förskolor jag skulle 

rikta in mig på för att göra mina intervjuer. Det blev slumpmässigt om vilka som skulle delta 

men att alla pedagogerna som arbetar på dessa två förskolor var alla positiva till att delta i 

undersökningen. Pedagogerna som jag intervjuade är fem kvinnor och en manlig pedagog i 

åldrarna 35-59 år. De arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Att det blev en manlig pedagog såg 

jag bara positiva fördelar eftersom i förskolan är ett kvinnodominerande yrke. Jag var väldigt 

positiv till att få chans att intervjua en manlig pedagog.  

 

4.3 Genomförandet  

Eftersom jag har springvickat på olika förskolor så hade jag en relativt bra kontakt med några 

av pedagogerna och bestämde mig för två mångkulturella förskolor eftersom min fokus ligger 

där. Jag tog kontakt med en av förskolorna genom att personligen besöka och presentera mig 

och talade om varför jag ville göra en undersökning och vad mitt syfte var. Den andra 

förskolan hade jag kontakt med en pedagog som visade sitt intresse för intervjun och förde 

vidare mitt budskap till hennes övriga kollegor. Jag fick klartecken och var välkommen att 

göra min undersökning på dessa förskolor. Förskolorna fick själva bestämma vilken dag och 

vilken tidpunkt som passade bäst för dem. När jag kom fram till förskolorna lämnade jag ett 

brev till dem så att de kunde läsa igenom ytterligare vad mitt syfte till undersökningen går ut 

på. I brevet skrev jag lite om mig själv och vad jag läser för utbildning. Jag skrev även att det 

är frivilligt att delta i intervjun och man kan när som helt dra sig ur om det inte känns rätt. 

Pedagogerna kommer att vara anonyma i mitt arbete. Jag nämnde att i mitt färdiga arbete 

kommer det att vara omöjligt för andra att identifiera vare sig pedagogen, förskolan, barnen 

eller det område jag har haft mina undersökningar. Data som samlas in kommer endast 

användas i examensarbete, lärare och annan skolpersonal kommer inte att få tillgång till mina 

insamlade data. När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn 

på personalen och förskola kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla 

inblandade anonymitet. Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 
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lärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt att läsa på 

www.kau.se/bibliotek. Samtalen varade från 10 till 30 minuter.  

 

Innan jag utförde intervjuerna gjorde jag en pilotstudie för att kontrollera intervjufrågorna var 

utformade och korrekta. Patel och Davidsson (2003) hävdar att man bör utföra en pilotstudie 

för att öka tillförlitligheten. Jag tog kontakt med en nyutexaminerad förskollärare. Vi gick 

igenom frågorna och tittade över om det fanns många frågor som hade samma betydelse. Vi 

hittade någon fråga som redan hade blivit besvarad när vi gick igenom dem. Detta rättade jag 

till efterhand till de egentliga intervjuerna genomfördes. Intervjuerna utfördes på förskolorna 

och vi satte oss antingen på personalrummen eller vid ett avskiljt rum under förmiddagen när 

barnen var ute och lekte. Vi blev inte avbrutna och kunde i lugn och ro sitta och samtala. Jag 

valde att spela in intervjuerna på min mobil för att lättare kunna föra en dialog med 

pedagogerna. Kvale (1997) anser att med bandspelare som verktyg är det lättare att lägga 

fokus på samspelet under intervjun istället för att behöva koncentrera sig på att anteckna. 

 

4.4 Analys 

När intervjuerna var genomförda hade jag samlat in all data som jag behövde för att överföra 

från tal till skrift, jag började med att lyssna igenom samtalen en och en och försökte sedan 

skriva ner allt som fördes fram under inspelningen. Jag lyssnade om ett par gånger för att 

verkligen få med all material för att sammanställa intervjuerna, detta tog ganska lång tid att 

göra vilket jag var medveten om. När jag skulle bearbeta min insamlade data försökte jag se 

likheterna och verkligen förstärka detta genom att dela in dem i olika rubriker för att 

sammanställa resultatet. Jag försökte hitta mönster och se vad informationen kunde leda till 

för att kunna jämföra detta med litteraturen jag har fått fram innan jag gjorde min 

undersökning.   

 

4.5 Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådet (2011)  står det skrivet om de fyra forskningsetiska principer som en 

forskare ska ta hänsyn till vid kontakt med personer som ska medverka i en undersökning. 

Som forskare ska jag vara tydlig och informera alla deltagare om vad jag vill undersöka. 

Forskningsetiska principer kan användas som redskap vid planering och genomförandet av 

forskning. Vid planering av ett projekt eller undersökning finns det vissa krav som forskaren 

http://www.kau.se/bibliotek
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måste ta hänsyn till, dessa krav är informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekrav. Dessa krav kommer jag att hålla fast vid när jag ska göra min 

undersökning.  

 

Informationskrav - innebär att jag är skyldig att informera deltagarna om undersökningens 

syfte samt om deras uppgift. Vidare skall jag upplysa deltagare att det är frivilligt att avbryta 

sin medverkan. Samtyckeskrav – deltagarna i min undersökning har rätt att bestämma över sin 

medverkan, jag som forskare har uppgift att enligt detta krav är att inhämta samtycke från 

deltagarna. Om deltagarna är barn är det nödvändigt att inhämta samtycke från 

vårdnadshavare. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan 

att detta medför negativa följder för dem. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får 

inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Konfidentialitetskrav – ställer krav på mig som forskarna att förvara alla personuppgifter så 

att obehöriga inte kan ta del av information. Allting som på ett eller annat sätt gör det möjligt 

att identifiera deltagande skall hållas hemligt. Nyttjandekravet – all insamlad material får 

användas enbart enligt undersökningens syfte.  

 

I mitt arbete har jag tagit hänsyn till de krav som gäller. Jag har varit noga med att berätta för 

mina informanter om syftet med mitt arbete och jag meddelade dem även om att deras 

identitet och den information som de lämnade till mig inte skulle användas till något annat än 

mitt arbete. Till att börja med hade jag några enkla och öppna frågor. Vid sådana frågor få 

respondenterna själva välja hur mycket de vill berätta. Vid formuleringen av mina frågor 

tänkte jag på att inte ställa alltför personliga frågor. Enligt Patel och Davidson (2003) bör man 

inleda intervjun med öppna frågor som ex. Hur upplever du ditt arbete med tvåspråkiga barn? 

Vidare menar han att man bör undvika att ställa alltför personliga frågor vilket jag tog till mig 

när jag intervjuade.  
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5 Resultat  

I detta kapitel ska jag presentera resultatet av min studie. Frågorna som jag har studerat 

handlar om vilka erfarenheter och kunskaper pedagoger har för att kunna stödja tvåspråkiga 

barn i deras språkutveckling och hur pedagoger går tillväga i de vardagliga situationerna för 

att främja det svenska språket. Jag har även ställt frågan hur pedagogerna kommunicerar med 

barnen som inte talar någon svenska överhuvudtaget och hur deras arbetssätt, material, 

metoder de använder ser ut när de arbetar med barns språkutveckling. Sista frågan som jag 

ställde var om det finns svårigheter eller problem som pedagogerna upplever när de arbetar 

med tvåspråkiga barn. 

 

Den insamlade materialen gjordes på två olika förskolor, jag har valt att kalla dem för 

förskola 1 och 2. På förskola 1 intervjuade jag tre pedagoger vara av en manlig och två 

kvinnliga. På förskola 2 intervjuade jag tre pedagoger där samtliga är kvinnor. Förskola 1 är 

en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet. Jag kommer att använda citat och några längre 

uttalanden ur intervjuerna för att förstärka pedagogernas tankar, erfarenheter och kunskap för 

att bidra till barnets språkutveckling i förskolan. Det kommer att vara en del långa citat men 

det är för att jag vill gå på djupet och verkligen få fram vad pedagogerna har för förståelse och 

tankar. Istället för att skrapa på ytan med några korta citat har jag därför valt att få pedagogers 

uttalanden och fånga det verkliga perspektivet. Jag har valt att inte nämna några namn och har 

istället kallat pedagogerna för A, B, C osv.  Pedagog A, B, C tillhör förskola 1 och Pedagog 

D, E, F tillhör förskola 2. 

 

Innan jag ger mig in på resultatet ska jag inleda med ett längre citat där en pedagog förklarar 

deras arbete med Reggio Emilia-inspirerat:  

 

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vi tror på det kompetenta barnet, vi tror på att barnet har 

förmågor och styrkor. Det är upp till oss att förvalta dem, stimulera dem och utveckla dem, vi ska 

göra det tillsammans med barnet. Vi ska vara medforskare, medpedagog, vi talar inte om för 

barnet egentligen vad som är rätt och fel. Vi vill att barnet ska komma fram till det själva. Någon 

sorts av sanning eller någon form av slutsats. Anser eller tror barnet att t.ex. barnet blir till genom 

att barnet kommer från posten, då har barnen hittat en lösning. Sen får man prata om hur det kom 

fram till det eller hur det har lett fram till den slutsatsen. Vad har de baserade det på, håller alla 

barnen med? Kan man undersöka det eller ta reda på och genom att kolla med posten. Vi tittar på 

vad barnen intresserade av och nyfikna på. Sen kan jag som pedagog se vad barnet har för behov 
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och vad som saknar eller vad behöver vidareutvecklas. I samspel med barnen och samspel med 

personalen hittar vi vad vi vill jobba med. Anser man att barnen är kompetenta, barn har förmågor, 

barn har kunskaper och barn är skickliga då blir det ganska naturligt hur man ska jobba med dem. 

(Pedagog B) 

 

5.1 Grundprinciperna för att stödja tvåspråkiga barns 

språkutveckling 

Grundprinciperna för att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling enligt litteraturen som jag 

har tagit del av i litteraturkapitlet är följande: 

 

                     Förskola 1                 Förskola 2 

 Pedagog: A B C D E F Antal: 

Principerna:  

Kroppsspråk och 

tecken 

 x x x x x x 6 

Sång, rim, ramsor 

och dialogen 

 x x x x x x 6 

Benämna, peka 

och visa 

 x x x x x  5 

Sagor, böcker 

och bilder 

 x x x x x  5 

Konkret och 

tydlig 

 x x x  x  4 

Modersmålet har 

betydelse 

 x x x x   4 

Trygghet, närhet 

och uppmuntran 

 x  x x   3 

Spel och lekar      x  x 2 

 

Tabellen ovan är till för att se vad pedagogerna anser vara viktigt i deras lärdomar av hur man 

stödjer språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. Tabellen visar tydligt vad pedagogerna har 

för tankar och hur de stödjer och bidrar till barnets språkutveckling. På vänster sida har jag 

skrivit principerna och högst ovan har jag placerat ut pedagogerna från A till F. På högra 

spalten står det antal och det är vad de har tagit upp under intervjun. Dessa principer grundar 

sig på vad jag har läst i litteraturen samt vad pedagogerna har givit för svar på intervjuerna. 

Principerna tillkom under tiden jag satt och lyssna igenom intervjuerna. Det var framför allt 

att hitta mönster och kategorier som de tog upp under intervjun. 
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5.2 Pedagogers egna kunskaper och erfarenheter 

Några utav pedagogerna har varit på olika föreläsningar som har varit givande och de har 

även fått lite kunskap från deras tidigare utbildning. Medan några anser att de inte har fått 

tillräcklig med kunskap under utbildningen som de skulle vilja ha med sig som pedagog. Här 

nedan beskriver en pedagog sina erfarenheter och kunskaper för att stödja tvåspråkiga barn i 

deras språkutveckling: 

 

Vi lär oss hela tiden, vi har bland annat fått gå på en del föreläsningar. Föräldrarna är en 

jättetillgång för oss att ställa frågor . Jag har även fått mycket kunskap av hemspråkslärarna som vi 

har kommit i kontakt med på förskolan, där vi har fått bättre förståelse över hur barns bakgrund ser 

ut. Men framför allt är det barnen som har lär mig massa saker.  (Pedagog A) 

 

5.3 Språkutveckling i vardagliga situationer 

På frågan om hur pedagogerna går till väga i de vardagliga situationerna för att främja det 

svenska språket hos tvåspråkiga barn, fann jag flera olika kategorier som redovisas här nedan. 

5.3.1 Benämner, pekar och visar 

Att benämna, peka och visa på saker och ting, är något alla pedagoger gör många gånger 

under dagen på förskolan. Det är något automatiskt man gör när man berättar något för barnen 

eller vill visa på hur man kan göra eller peka på olika föremål. Barn behöver höra samma ord 

många gånger, därför är upprepningar, rutiner i vardagen viktiga för barnen. Det handlar om 

att få ord för det som händer. Kan pedagogerna några nyckelord på barnets språk brukar de 

förstärka ordet både på barnets språk och i det svenska språket. Här nedan uttalar sig två utav 

pedagogers tankar och åsikter: 

 

Så ofta som möjligt försöker jag sätta ord på det som händer och sker. Sätta ord på det jag gör 

särskilt i relation med barnet/barnen. Jag försöker vara tydlig. Jag försöker återkoppla till barnet 

hela tiden, jag vill att barnet ska komma med egna reflektioner och kommentarer. Ett barn som går 

hos oss nu ska få en egen tid med en pedagog minst 5min om dagen. För att vi vet att barnet har 

svagt i det svenska språket och även svagt i sitt eget hemspråk. Eftersom vi pedagogerna inte kan 

barnets hemspråk försöker vi då stärka barnet i svenskan. (Pedagog B) 

 

Vi benämner allt, använder mycket kroppsspråk, tecken, teckenspråk. Förtydliga med tecken. 

Förstärka med deras språk om jag kan några ord eller peka. Kan jag några ord på barnets språk 

försöker jag säga det på barnets språk och även på svenska. Genom att peka på föremål och 

förstärka genom att visa och berätta. (Pedagog A) 
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5.3.2  Sånger, rim och ramsor 

Något som alla pedagoger är överrens om är att sång, rim och ramsor tillhör 

vardagssituationer som t.ex. samlingarna när det ges tillfälle och möjlighet att sätta sig i en 

ring och sjunga tillsammans med barnen. Det sägs även att pedagogerna gärna delar in barnen 

i mindre grupper när det blir samling. Detta görs för att barnen ska få lättare att komma till 

tals och blir sedda, oftast i större grupper blir talutrymmet väldigt liten eller inget alls.  

 

”Att sjunga mycket med barnen tror jag mycket på att det gynnar språket, barnen tar till sig det 

lättare genom att höra melodier och vissa barn lär sig sjunga tidigare än de pratar. Jag tror absolut 

på att dela in barnen i mindre grupper för att barnen kan koncentrera sig och bli sedda och får 

talutrymme på bättre sätt”. (Pedagog F) 

5.3.3 Sagor, böcker och bilder 

Att läsa sagor och böcker för barnen är ett väldigt bra sätt att ge barnen nya ord. Oftast sker 

det i samband med vilan efter maten för att barnen ska komma till ro. Samtliga pedagoger 

använder mycket bilder i deras arbete på förskolan. Att dokumentera med fotografier och 

bilder på barnets lärande är ett sätt samtal med barnen efteråt. Så här säger två pedagoger:  

 

”Vi använder oss mycket av sagor och böcker som vi sedan kan göra teater utav, barnen uppskattar 

det och tycker att det är intressant med teater. Det kan man se på deras ögon hur nyfikan de blir”. 

(Pedagog D) 

 

Efter maten har vi alltid en läsvila där vi delar in barnen i jämlika åldrar. Språket i böckerna ska 

inte vara för avancerad och ibland kan det hända att vi lånar en bok på lilla avdelningen till de 

äldre barnen. Men detta menas inte att barnen är dumma och inte förstår, utan vissa böcker är mer 

konkreta och har mindre krångliga meningar. Vi uppmuntrar gärna barnen att ta med sig en bok 

med deras modersmål, kanske är det deras favoritbok. (Pedagog C) 

5.3.4 Konkret och tydlig 

Dessa två ord återkommer många gånger under intervjuerna och anses vara väldigt viktiga. 

Att pedagoger ska vara så tydliga i sina handlingar som möjligt för att barnen lättare ska 

förstå. Med detta kan pedagogerna korta ner långa meningar och tala tydligt med barnen på 

deras nivå, med detta talesätt menas att man sätter sig på huk och verkligen är i samma ögon 

höjd med barnen och därmed får en kontakt med dem.  
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Att vara tydlig, att använda enkla förklaringar och undvika långa meningar och ord. Framför allt 

tydlig nästan över tydlig och peka på saker. Använda konkreta material så att barnen kan se det 

med egna ögon visuellt och även få höra ordet auditiv. (Pedagog C) 

 

5.4 Kommunikationens olika verktyg 

Här nedan framförs de kategorier som finns i samband med frågan angående hur pedagogerna 

kommunicerar med barn som inte talar någon svenska överhuvudtaget. Vi får ta del av olika 

sätt pedagogerna gör för att kommunicera och ta kontakt med barnen på ett lättare sätt. 

5.4.1 Kroppsspråk och tecken 

Som vi kan se är pedagogerna överrens om att kroppsspråket och tecken som stöd ligger högst 

på topp som används för att kommunicera med barnen som inte talar någon svenska 

överhuvudtaget. Pedagogerna nämner gemensamt att kroppsspråket är det enklaste verktyget 

att använda för att lättare kommunicera med tvåspråkiga barn. För att underlätta dialogen och 

att förstärka det genom att säga ordet och visa med tecken eller kroppsspråket. Det gör lättare 

för barnen att koppla ihop det som sägs med det vi förmedlar med vår kropp. Många av 

pedagogerna berättat att de försöker förstärka med tecken när de pratar med barnen, här 

uttrycker sig en av pedagogerna: 

 

Kroppsspråk, mimik, tonfall, tecken, teckenstöd (vidareutveckling av kroppsspråket). Hitta en 

gemensam plattform. Jag lärde mig några vardagsord på barnets hemspråk och några enklare ord. 

Vi gjorde en ordlista som sattes upp på väggen både på barnets språk, det svenska språket och 

tillsammans med en bild. Det var för att barnen skulle få en koppling men även för oss vuxna och 

övriga barn. Det var ett smidigt och snabbt sätt och det var de enkla återkommande orden. Det 

kunde vara vardagliga saker som äta, sova, klä sig, gå på toaletten osv. (Pedagog B) 

5.4.2 Trygghet, närhet och uppmuntran 

Pedagogerna är överrens om att man måste jobba väldigt nära barnen och finnas till hands när 

barnen känner sig lite oroliga, oftast vid inskolningar när barnen är blyga och inte vet riktigt 

var de ska ta vägen. Oftast kan barnen väldigt lite svenska eller inget alls och då berättar 

pedagogerna att de måste välkomna dem in i gruppen och få barnen att känna trygghet hos 

dem. Det kan bli svårt i början när barnen inte förstår varför föräldrarna lämnar dem på 

förskolan. Därför tycker pedagogerna att tryggheten är oerhört viktigt för att barn ska kunna 

känna sig bekväma, trygga, lugna och en avslappnad miljö på förskolan. Som det nämndes 

innan så är rutiner, återkommande aktiviteter och vardagssysslor viktiga och användbara när 
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det gäller att skapa trygghet säger några pedagoger. Barnen får ord och uttryck för något som 

upprepar sig och som sker många gånger om igen. Detta blir lättare för barnen att känna igen 

och ta till sig det.  

 

”Man måste vara väldigt nära barnen. Så att de känner trygghet hos oss. I leken är det viktigt att vi 

finns nära till hands och kan ge barnen ord för att uttrycka sig”. (Pedagog C) 

 

”Något som skapar trygghet för vissa barn är att sätta upp schema med hjälp av bilder på vad som 

kommer att ske under dagen på förskolan. Barnet behöver inte oroa sig för vad som ska hända här 

näst. Men det tar tid för barnet att komma in i verksamheten, men vi går igenom rutiner och regler 

för dem för jag upplever att nya barn behöver mycket rutin i början för trygghetens skull”. 

(Pedagog D) 

5.4.3 Peka och visar barnet  

De flesta pedagoger berättar att de brukar peka på saker som de menar när de pratar med 

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

underlättar både för barnet och pedagogen och det bli också lättare att förstå betydelsen. 

Pedagog E nämner hur hon agerar genom att peka på det hon menar kan barnet koppla ihop 

både ordet och bilden. I följande får vi höra vad en annan pedagog säger: 

 

”Ibland behöver man handgripligen ta med dig barnen och visa. Vi behöver benämna och sätta ord 

på allt. Till sist kan barnen själva sätta ord på saker och ting. Vi försöker prata mycket med barnen 

hela tiden, man får aldrig bli tyst och bara visa heller”. (Pedagog C) 

 

5.5 Verksamhetens olika metoder och material  

Här är några material som kommer på tal när jag ställde frågan om vad pedagogerna har för 

några arbetssätt/metoder/material som de använder sig av i verksamheten när det gäller barns 

språkutveckling: Sånger, rim och ramsor, språkpåsar, flanosagor, bilder, spel och lekar.  

5.5.1 Material  

Flanosagor är ett sätt att berätta en saga med hjälp av en tavla. Samtidigt som man berättar 

sagan sätter man upp bilder som förklarar det man berättar. På detta vis blir det mer konkret 

för barnen att både höra och se sagan på ett nytt sätt. Det blir lustfyllt för barnen att variera en 

saga på olika sätt än på det vanliga viset. Språkpåsar är också ett annat material som några 

pedagoger använder sig av, språkpåsarna är oftast gjorde av tyg och ser ut som en påse man 
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kan dra ihop och knyta. I påsarna kan det innehålla olika föremål eller tema man kan arbeta 

med t.ex. kläder, färger, frukt och olika begrepp som i, på, under, över. Men också begrepp 

som liten och stor. Sagor, djur och rim och ramsor kan det även finnas i påsarna. Nedan får vi 

ta del av några olika material och arbetssätt som används på förskolorna: 

 

Vi använder oss mycket av bilder, bilder som är uppsatta på väggar, hyllor och bokhyllor. Bilder 

på barnet där de ha sina platser eller lådor. Vi har även bilder på vart all material ska vara och stå. 

Vi tar mycket foton och pratar mycket kring fotografierna med barnen. (Pedagog A) 

 

Dialogen tycker jag är väldigt viktig, men materialen vi använder är bl.a. mycket sånger och 

rörelser. Allt som händer i verksamheten handlar om att främja språkutvecklingen. Sätta ord på det 

vi gör, ber barnen beskriva vad de gör. Jag brukar ställa frågor till barnen som; Vad gör du nu, 

varför gör du det? För att få barnet att börja tänka. Vi försöker undvika ja och nej frågor så att de 

kan vidga deras ord och ordförråd. Flanosagor är väldigt bra, att sätta ord på och beskriva saker 

som händer. Ju mer sinnen inkopplad desto bättre blir inlärningen. Vi jobbar mycket med den 

pedagogiska dokumentationen. Vi ger barnen möjlighet att reflektera över den dokumentation de 

själva har varit delaktiga men även andra barns dokumentation. Lärandet sker i reflektionen. 

(Pedagog B) 

 

Materialet vi har på vår förskola är att vi har tagit massa kort på saker vi har här på förskolan och 

inte använt oss av andra bilder, för att det kan vara missvisande i vissa fall och vi vill ju helst ha 

bilderna som är så verkliga som möjligt och som finns bland oss. Vi arbetar mycket i små grupper 

med barnen för att barnen ska ha lättare att komma till tals och vi kan då lättare att förstå och se till 

varje barn. Vi har försökt med sagoböcker på barnets hemspråk. Den första lilla kontakten vi kan 

nå barnen är att vi får lära oss några nyckelord på deras modersmål som vi kan ha användning av 

på förskolan. Flanosagor, språkpåsar och så vi sjunger mycket med barnen. (Pedagog C) 

5.5.2 Uppmuntra modersmålet 

Pedagogerna lägger en stor vikt kring modermålets betydelse och anser att den är oerhört 

viktigt att ha ett väluttalat modersmål som gör det enklare för barnen att ta till sig ett nytt 

språk. Att uppmuntra modersmålet är inget arbetssätt i sig men det är ett sätt som många av 

pedagogerna använder för att stärka barnen, genom att uppmuntra barnen och tala om att 

deras språk är lika värdefulla som vilket annat språk. Att lyfta barnets språk och identitet är 

något pedagogerna gör i deras arbete med tvåspråkiga barn. För att visa att de tillhör gruppen 

och varje barn ska känna att de är viktiga individer i gemenskapen.  

 

”Det är jätte viktigt är det att ha ett väl uttalat hemspråk som sedan gör det svenska språket 

lättare”. (Pedagog A) 
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Vi uppmuntrar barnen som kan samma språk i gruppen ska få tala det språket, det får aldrig bli 

tabu att använda det språk man är starkas på. Det är kanske är det ända språket barnen verkligen 

kan uttrycka sig på. Perioder har det varit att man inte ska använda sitt modersmål på förskolan. Vi 

uppmuntrar verkligen att de ska får prata sitt modersmål. Även om barnet inte kan prata sitt 

modersmål är det viktigt att ändå försöka använda det, för det kan vara att barnet kommer igång 

med det sen och det vore synd om språket försvann och då barnet inte kan kommunicera med 

släkten för att barnet inte kan språket. Sen här i kommunen har vi SFI (svenskundervisning för 

invandrare) där det kommer praktikanter som har ett annat språk än svenska och är med i 

verksamheten och gör praktik, där har vi fått mycket kunskaper om olika kultur och bakgrund. Det 

är verkligen guld för oss här, jätte tillgång att vi får ha dem här hos oss. Sen har vi funderat på om 

något äldre barn i skolan som kommer över till förskolan för läsa för en grupp barn med samma 

modersmål om det finns möjlighet för det. Vi ligger ju intill ett skolområde och det är något vi har 

diskuterat så det vore absolut kul om vi kunde samarbeta. (Pedagog C) 

 

5.6 Svårigheter och problem som kan uppstå  

De flesta pedagogerna ser inte tvåspråkighet som ett problem i sig, utan det kan uppstå 

svårigheter. De nämner bl.a. om språkförståelsen att inte förstå eller bli förstådd. Missförstånd 

och konflikter kan förekomma men anser att konflikter kan uppstå med vem som helst och 

inte enbart pga. den kulturella skillnaden. Pedagogerna anser att det sker konflikter mellan 

barnen eftersom de inte kan göra sig förstådda eller att de upplever att andra inte förstår dem. 

Barnen kan då känna att det är besvärligt att inte bli hörd och inte får sin sak framförd.  

 

En annan viktigt sak som pedagog A tar upp handlar om samhällets syn på tvåspråkighet, ett 

tag handlade det om att alla barn ska lära sig svenska och det var enbart svenska som skulle 

pratas i förskola/skola och inget annat. Eftersom svenskan är det som de behöver senare i livet 

och som behövs för att bosätta sig och leva i Sverige. Pedagog A anser att vi nu har börjat gå 

tillbaka till det som var för många år sen, att barn behöver och måste ha ett riktigt språk 

eftersom barn då har lättare för att lära sig ett nytt språk. I dagens läge när samhället är så 

internationellt och att man nästan helst ska kunna flera språk. Det behövs mycket satsning 

kring modersmål i förskolan.  

 

Pedagog C tror att man ser fler svårigheter när det t.ex. kommer en eller två barn som är 

tvåspråkiga, märker man hur markant att just det här barnet förstår inte mig. Här är 

majoriteten av barnen tvåspråkiga och fler har samma förutsättningar. Det här är vår vardag 

och så här ser det ut. Svensk talande barnen hjälper ju också till i vårt arbete. De förstår att 
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vissa barn inte förstår och vill också försöka visa och hjälpa till och förklara. Pedagogen 

menar vidare att det är klart att det kan bli missförstånd, vissa saker tar längre tid men det 

måste inte nödvändigtvis vara ett problem i sig. Samma pedagog berättar vidare: 

 

För oss blir det naturligt att det finns tvåspråkiga barn i förskolan. Innan jag började jobba på den 

här förskolan jobbade jag på en förskola där det inte fanns några tvåspråkiga barn, bara svensk 

talande barn. När jag började jobba här i en mångkulturell förskola tyckte jag att det var lite svårt i 

början och var lite orolig för att man sa fel eller gjorde fel, men det går över väldigt snabbt och jag 

skulle inte vilja byta tillbaka för det här blir en fördomsfri generation och detta representerar 

samhället mera. Det här är jobbet berikar mig på många sätt. (Pedagog C) 

 

”Missförstånd kan uppstå och det kan även bli konflikter mellan barnen om de inte förstår 

varandra rätt”. (Pedagog E) 

 

Det är svårare för både barnen och för pedagoger att förstå varandra och barn och barn kan det 

uppstå mycket tvister när de inte förstår varandra. Vi vuxna har mer tålamod och att sätta sig ner 

och förklara och förstå på ett annat sätt än barn och barn kanske gör. Det är en utmaning det är inte 

ett problem. (Pedagog F) 

 

Pedagogerna ovan anser att missförstånd och konflikter är de vanligaste som stötts på som 

svårighet när det handlar om språkförståelsen. När barnen inte får en förståelse om 

innebörden eller att vi inte förstår barnet kan det bli en frustration som uppstår.  

 

Den problematiken, det ena är språket där det är svårt att hitta resurser t.ex. sagoböcker på andra 

språk. Att hitta samma saga som finns på svenska och barnets hemspråk, att föräldrarna kan få låna 

hem både böckerna och läsa på både språken för barnet. Men vi insåg sen att det var väldigt tunt 

utbud, och det var svårt att hitta fram böcker. Andra är tolkfrågan som behövs. Barnen som är 

tvåspråkiga är inte alltid svårare, ibland krävs det lite mer ansträngning från oss personalen. Det är 

inte bara svårigheter utan det finns styrkor och fördelar med att arbeta med tvåspråkiga barn. Jag 

tycker att styrkorna och fördelarna med att arbeta med flerspråkiga barn är större än nackdelarna. 

Det är ju denna verklighet vi har. Språkförståelsen är också något som kan uppstå. Fördelarna är 

att deras språk berikar vårt språk. Hur många svenska säger inte ”jalla jalla”, Rinkeby svenska det 

kommer in nya influenser. Ett språk som inte kan ta emot eller acceptera de nya influenser det 

språket kommer snart att dö ut. Ett flexibelt språk måste kunna hantera och ta emot nya ord från ett 

annat språk för att kunna växa och då växer det. En annan styrka är att de har ett annorlunda 

synsätt på saker och ting. Saker som är självklara för mig är inte självklart för dem, också tvärtom. 

Här gäller det för oss att vara lite öppna. För att jag ska förklara hur jag menar så behöver jag vara 

väldigt tydlig och medveten om hur jag vill jobba, vad vill jag? Jag behöver tänka igenom mitt sätt 
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att jobba och mitt sätt att vara och det är också bättre än att det bara rullar på. Sen har vi det här 

med att barn lär barn. Inom Reggio Emilia framför demokrati, jämlikhet och respekt, är man van 

vid att fundera på ”så här gör vi, hur gör ni?” Blir det en nyfikenhet som leder till respekt. 

(Pedagog B) 

 

Efter dessa uttalanden kan vi få syn på hur pedagogerna lyfta fördelar med att arbeta med 

tvåspråkiga barn och hur fördelarna faktiskt är större än nackdelarna. Pedagogerna använder 

inte nackdelarna på ett negativt sätt utan omvandlar till att det behövs resurser, 

modersmålslärare och att se det som en utmaning i att jobba i en mångkulturell förskola. 

Många av pedagogerna säger dessutom att barnets språk berikar deras språk. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet i undersökningen och ställa den mot 

litteraturkapitlet. Jag hoppas att jag kan binda ihop säcken och skapa en röd tråd igenom 

arbetet. Undersökningen är baserad på pedagogers tankar, erfarenheter och kunskap om hur 

de bidrar till barns språkutveckling i en mångkulturell förskola. Jag har lagt fokus på 

tvåspråkighet.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

På förskola 1 arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat. Genom intervjuerna visar det sig 

att personalen på förskola 1 arbetar medvetet med språkutvecklingen och har tankar, 

erfarenheter och kunskaper om tvåspråkighet och vad det innebär att arbeta i en mångkulturell 

förskola. På förskola 2 hade pedagogerna inte arbetat lika länge inom förskoleverksamheten 

som pedagogerna på förskola 1. Ju längre man har arbetat i verksamheten ju mer erfarenhet 

och kunskap får man med sig. 

 

När jag återkopplar till första frågan om vilka erfarenheter och kunskaper pedagogerna har så 

fick jag blandade svar. På förskola 1 har pedagogerna haft möjlighet att gå på olika 

föreläsningar medan förskola 2 inte har fått andra erfarenheten förutom på förskolan genom 

att dagligen arbeta med tvåspråkiga barn. Det här fick mig att fundera, är det en mångkulturell 

förskola borde pedagogerna få mer inblick av vad det innebär att arbeta med tvåspråkiga barn. 

Mycket riktigt som Arnberg (1996) säger att svenska pedagoger borde behöva någon form av 

utbildning i svenska som andraspråk. Samt bättre känna till hur barn lär sig lättast. Det krävs 

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

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

Pedagogerna på förskola 2 tycker att de borde få tillfällen att kunna gå på föreläsningar, men 

framför allt från lärarutbildningen där det ansåg att det inte tog upp något om ämnet 

tvåspråkighet. 

6.1.1 Språkutveckling i vardagliga situationer  

Hur pedagoger agerar i de vardagliga situationerna har några av de bl.a. nämnt att dialogen 

och samtalet är oerhört betydelsefullt för barnen. Genom att ställa frågor till barnen och låta 

dem berätta och uttrycka sig vad de har för tankar. Pedagogerna brukar be barnen beskriva 
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vad de gör och varför, för att få barnet att börja tänka och fundera. Jag tycker att man ska ta 

till vara små händelser på förskolan som skapar lärtillfällen som t.ex. vid blöjbyten, under 

maten eller vid påklädning att föra en dialog med barnen och låta dem uttrycka sina tankar 

och funderingar. På detta sätt tror jag skapar en hel del språksituationer genom att samtala 

under små händelser i vardagen. Detta har jag fått med mig under min utbildning att fånga 

ögonblick, tillfällen och stunder då man är ensam med ett barn och verkligen har tid för det 

barnet jag är med. På förskolan sägs det att allting ska skyndas på och allt ska går så fort som 

möjlig, varför ska alla barn ut samtidigt? Det skapar kaos i hallen när alla barn behöver hjälp 

vid på klädning och som vuxen hinner man inte med alla och händerna räcker inte till att 

hjälpa alla samtidigt. Ladberg (2003) menar på att pedagogernas uppgift är att skapa 

lärtillfällen och utnyttja de situationer som uppkommer på bästa sätt för att barnen ska 

utvecklas och lära. 

 

Att dela in barngruppen i mindre grupper är ett sätt som pedagogerna ofta gör när de jobbar 

med barnen, möjligheterna blir att pedagogen kan se och höra alla i gruppen när de inte är så 

många samlade. Barnen får större talutrymme och kan då komma till tals på ett bättre sätt. 

Ladberg (2003) syftar också på att pedagogerna ska ha klart för sig att samlingen inte alltid är 

en bra språktränings tillfälle, som pedagoger oftast tror att det där. I studier har det även visat 

sig att ju mer pedagogiskt styrd aktivitet desto sämre förutsättningar bli det för 

språkinlärningen eftersom barnets utrymme för eget tal blir så begränsad. En god idé är i 

sådana fall att förskolegruppen med ungefär tjugo barn delar in sig i mindre grupper för att nå 

alla barn, för oftast försvinner vissa barn i en större barngrupp och känner sig inte sedda. 

 

För att främja det svenska språket i de vardagliga situationerna berättar pedagogerna att de 

framförallt brukar benämna och sätta ord på saker och ting som barnen inte finner ord för. 

Därför arbetar pedagogerna väldigt nära barnen och finns med som ett stöd även i leken. Här 

menar Ladberg (1996) att det är viktigt att pedagogerna finns där för att ge barnen ord och 

uttryck för saker som de inte har så att de kan förstå varandra i lekar och aktiviteter. Vid dessa 

tillfällen tar barnen lättast till sig språket då de själva har behov av det. Detta för att barnen 

ska komma vidare i leken istället för att det ska bli avbrutet för att barnen inte förstår varandra 

i den gemensamma leken. 
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6.1.2 Kommunikationens olika verktyg 

Trygghet och närhet kom också på tal under intervjun och uppges vara oerhört viktig del i 

barns språkinlärning. Allt blir så mycket enklare när barnen är trygga i förskolan, de öppnar 

upp sig själva och kan vara delaktiga i verksamheten. Detta upplever jag som en självklarhet, 

om jag eller någon annan för den delen är trygg i en grupp då hindrar det inte mig eller någon 

annan att prata och öppna upp sig, då är man trygg i sig. Men känner man sig otrygg så håller 

man sig hellre i bakgrunden. Inlärningen blir ett sätt att lättare att ta till sig det nya språket. 

Trygghet är framför allt det viktigaste förutsättning säger Ladberg (1999) för att ta till sig ett 

nytt språk. Baker (1996) menar på att intresse för språk också har betydelse när barnet lär sig, 

finns språkintresset hos ett barn och motivationen för att prata på olika sätt påverkar språkets 

framväxt. Uppmuntran och stimulans behövs för att öka barnet intresse för språk. Om ett barn 

tillbringar mycket tid på förskolan tillsammans med pedagoger som talar språket bra och som 

kan stärka språkinlärningen genom stimulans, gynnas barnens tvåspråkighet skriver Baker 

(1996). 

 

Kroppsspråket och tecken är en utav de viktigaste sakerna som togs upp under intervjun att 

alla pedagogerna gemensamt säger att de medvetet använder kroppsspråk och tecken för att 

kommunicerar med barnen som inte talar det svenska språket riktigt än, de menar även på att 

de använder hela sin kropp för att tydliggöra vad de verkligen vill berätta för barnet. Det är ett 

enkelt och tydligt sätt att använda för att samtala med barnen, barnen får lättare att koppla 

ihop det som sägs med det vi visar med vårt kroppsspråk. Teckenspråk och tecken som stöd är 

också ett sätt att göra orden synliga genom att förstärka och förtydliga med ord och tecken. 

Ladberg (2003) tar även upp att inget samtal står sig enbart av ord, när vi pratar uttrycker vi 

oss alltid med kroppen. Det är ytterst viktigt att ord och kroppsspråk stämmer överrens med 

det vi säger och gör det ska förmedla samma sak. Teckenspråk och tecken som stöd kan också 

vara en hjälp på vägen mot andra språk. För vissa barn är det kanske lättare att forma tecken 

med händerna än orden med munnen. Tecken kan även användas som stöd för barn som har 

svårt att tala.  

6.1.3 Verksamhetens olika metod och material 

Under intervjun fick jag ta del av olika material som pedagogerna använder i arbetet med 

barns språkutveckling. Allt från sånger, rim och ramsor, språkpåsar, flanosagor, böcker, 

sagor, teater, bilder, spel, lekar, ordlistor, temaarbeten och bildschema över händelser som 

kommer att ske under dagen på förskola osv. Det finns massvis med lärtillfällen som en stund 
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innan maten att ta en ramsa eller sjunga en sång. Som vi märker arbetar pedagogerna aktivt 

med språkutveckling på många olika sätt. Pedagogerna arbetade med det konkreta materialet 

och betonade hur viktigt det är att kommunicera med barn. Att samtalen oftast är ett moment 

för barnen att utforska språket, det är då barnen testar sig fram och får använda olika ord. På 

samma sätt som Skolverket (2010) nämner att förskolan ska vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens. 

 

Mycket riktigt som de övriga författarna har nämnt att det inte nödvändigtvis behöver handlar 

om att göra speciella arbetssätt, metoder eller saker, utan det handla om att använda alla de 

aktiviteter som redan används på förskolan på genomtänkt sätt menar Ladberg (2003) för att 

främja barnens språkutveckling. Allt från påklädning, blöjbyte till skapande kan vara 

språkbefrämjande. Att spendera mycket tid på förskolan är redan ett sätt att komma närmre 

språket och stärka språkinlärningen. 

 

Modersmålet nämns också under intervjun, de flesta konstaterade att modersmålet är enormt 

viktig för att utveckla det svenska språket. En utav pedagogerna menar att om ett barn har ett 

väl uttalat hemspråk som i sin tur gör det svenska språket lättare för dem. De uppmuntrar även 

barnen att prata deras modersmål, det får aldrig bli tabu och använda det språk man är starkast 

på. Det är kanske är modersmålet det ända språket barnen verkligen kan uttrycka sig på. 

Pedagogen menar vidare på att även om barnet inte kan prata sitt modersmål är det viktigt att 

ändå försöka uppmuntra att prata det för det kan vara att barnet kommer igång med det sen 

och det vore synd om språket försvann och då barnet inte kan kommunicera med släkten för 

att man inte kan språket. I sin likhet säger Calderon (2006) att ett väl utvecklat modersmål ger 

större möjligheter och bättre förutsättningar för att erövra ytterligare ett språk. Barn som har 

ett utvecklat modersmål och som är trygga i sin identitet lär det nya språket när de får lyssna, 

öva och pröva i lekfulla former. 

6.1.4 Svårigheter och problem som kan uppstå 

De flesta pedagogerna ser inte tvåspråkighet som ett problem i sig, utan de kan uppstå 

svårigheter i att göra sig förstådd eller att förstå. Men det jag vill påpeka är att pedagogerna 

inte använder nackdelarna på ett negativt sätt, utan omvandlar det till att det behövs mer 

resurser och modersmålslärare i verksamheten. Men kommunikationen att inte kunna förstå 

varandra i samtalen kan göra det besvärligt för barnet som försöker säga något till oss vuxna, 
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att vi inte riktigt förstår vad barnet säger eller vad de vill. Alla intervjuade pedagoger håller 

med om att språkförståelsen är den största biten som kan ställa till det för dem. 

Kommunikationen med föräldrar blir inte alltid det lättaste då pedagogerna använder 

kroppsspråket som verktyg för att uttrycka sig då föräldrar inte heller har det svenska språket 

alls. Många av pedagogerna säger dessutom att barnets språk berikar deras språk. Men jag tror 

precis det Ladberg (1999) säger, att det handlar om okunnighet om flerspråkighet, allt som är 

nytt, obekant och främmande kan upplevas som ett problem. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Syftet med min studie var att ta reda på vad pedagogerna har för förståelse av hur man hjälper 

tvåspråkiga barn i deras språkutveckling. Vad de har för tankar, erfarenheter och kunskap som 

de kan dela med sig av till mig, därför blev intervjuer en utmärkt metod då jag kan ta del av 

deras tankar och åsikter genom att samtala med pedagogerna. Genom att samtala under 

intervjuerna fick jag många intressanta och relevanta svar som är väl kopplade till min studie. 

Innan jag tog steget ut för att intervjua pedagogerna gjorde jag pilotstudie innan för att testa 

mina verktyg innan det gjordes på riktigt. Det blev välbehövligt då jag ansåg att några frågor 

hade likvärdiga svar och med detta gjorde jag några ändringar för att det skulle vara så 

utförliga intervjuer som möjligt där jag verkligen får svar på det jag vill ta reda på. Mina tre 

första intervjuerna jag gjorde gav mig många exempel på hur man kan gå tillväga i de 

vardagliga situationerna på förskolan, barn som inte talar någon svenska överhuvudtaget, hur 

arbetsätten/metoder/material som pedagogerna använder sig av och om det kan uppstå 

svårigheter/problem i arbetet med tvåspråkiga barn. Efter att jag hade ställt frågorna ville jag 

bara fortsätta diskutera och samtala med pedagogerna, för de hade väldigt många tankar kring 

detta ämne och jag anser att de verkligen brinner för deras arbete med tvåspråkiga barn. Mina 

tre andra intervjuer som jag utförde tre dagar senare gav bra svar på tal, men jag ansåg att de 

blev väldigt korta jämfört med de tre första intervjuerna. Kanske kan det vara att pedagogerna 

var lite nervösa inför intervju. Nu i efterhand skulle jag ha gett ut frågorna i förväg till 

pedagogerna för att de då kan fundera och förbereda sig inför intervjun. Detta skulle 

förmodligen underlätta för pedagogerna som kände sig lite nervösa inför detta moment som 

jag intervjuade. Jag tror dock inte att pedagogerna skulle förbereda sig allt för mycket för att 

kunna ge mig de svar de tror jag är ute efter. Jag tror snarare tvärtom att de skulle kunna se 

över sina verksamhet och verkligen fundera på vad de har för material, hur de agerar i 
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vardagliga situationer och hur de kommunicerar med barnen osv. Detta är något jag kan ta 

med mig som en lärdom att pedagogerna kan få frågorna i förväg och på detta sett skulle jag 

nog få ut lika uttömmande svar som de tre första intervjuerna. Men jag anser nu i efterhand att 

jag har uppnått mitt mål genom att använda intervju som metod då jag ville undersöka 

pedagogernas tankar och åsikter om vilken förståelse de har av hur man hjälper tvåspråkiga 

barn i deras språkutveckling.  

 

6.3 Slutsats 

De slutsatser jag har kommit fram till i min undersökning är att pedagogerna har olika 

erfarenheter och kunskaper av hur man hjälper tvåspråkiga barn i deras språkutveckling. 

Resultatet visar att arbetet med tvåspråkighet och språkutveckling tar sig i uttryck på flera 

olika sätt och det verkar finnas en hel del olika saker som görs för att främja det svenska 

språket hos tvåspråkiga barn. Pedagogerna som arbetar på förskola 1 har en längre erfarenhet 

av att jobba i en mångkulturell förskola och som även har inspiration från Reggio Emilia. Det 

visar sig att intervju med pedagogerna på förskola 1, gav fylligare svar och är kunniga i 

arbetet med tvåspråkighet och språkutveckling.  

 

Jag anser att ju fler språk en människa kan ger de bara positiva möjlighet. Men tyvärr är inte 

så fallet, människor som talar flera språk förknippas fortfarande ofta med problem och 

svårigheter. Istället för att rikta in sig på svårigheterna kan man istället glädjas åt och se de 

positiva i att kunna flera språk. Därför behövs mer kunskap om flerspråkighet. Jag tror att 

pedagogerna som arbetar med tvåspråkiga barn behöver lite djupare kunskap kring arbete med 

tvåspråkighet och språkutveckling i en mångkulturell förskola. Det viktigaste är kanske att se 

på oss själva, vad jag har för syn på tvåspråkighet och vad jag ger för signaler till barnen om 

vad jag har för tankar kring tvåspråkighet. Mitt synsätt speglar av sig till barnen vad jag har 

för förutfattade meningar om tvåspråkighet. Ser jag svårigheter och problem förs det över till 

barnen och detta ger negativa signaler. Detta är inte något som vi motverka på förskolorna. 

Därför bör verksamma pedagoger se till sig själva vad de själva har för syn på tvåspråkighet. 

Det är hur vårt förhållningssätt ser ut till den frågan och hur detta kan påverka barnen i vår 

miljö och i samhället. Det har varit väldigt givande att ha fördjupat mig i detta ämne 

tvåspråkighet.  
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6.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att jämföra hur pedagogerna arbetar med språkutveckling på andra 

förskolor där det inte finns så många barn som är tvåspråkiga. Skulle jag få samma sorts svar 

eller skulle arbetet vara ett helt annat arbete? Vad skulle ha varit annorlunda?  

Vidare skulle det vara intressant att kunna gå på djupet i att observera olika språktillfällen 

som verkligen förekommer på förskolan. Kan jag se de olika arbetssätten, metoder och 

material som finns på förskolan och på vilket sätt används det och i vilka sammanhang.
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

2. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med tvåspråkiga barn? 

3. Vad har du för egna erfarenhet och kunskap för att kunna stödja barn som är 

tvåspråkiga i deras språkutveckling?  

4. Hur går du till väga i de vardagliga situationerna för att främja det svenska språket hos 

tvåspråkiga barn? 

5. Hur kommunicerar du med barnen som inte talar någon svenska överhuvudtaget? 

6. Har du några arbetssätt/metoder/material som du använder dig av när du arbetar med 

barns språkutveckling? 

7. Hur ser detta arbete ut iså fall? Varför arbetar du på detta sätt? 

8. Finns det några svårigheter/problem som kan uppstå med att arbeta med tvåspråkiga 

barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Brev 

Hej, 

Mitt namn är Cecilia Cheh, jag läser min sista termin på Karlstadsuniversitet till förskollärare. 

Jag skriver mitt examensarbete som handla om barns språkutveckling i en mångkulturell 

förskola. Det jag vill får fram med min studie är att ta reda på hur pedagogers föreställningar 

om hur man bidrar till barns språkutveckling i relationen till vad de gör och till vad 

forskningen säger. Hur pedagogen tänker kring betydelsen av tvåspråkighet.  

Till min undersökning kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjufrågor. 

Intervjufrågorna kommer att pågå i ca 30-40 minuter. Intervjuerna kommer att ske i form av 

samtal mellan mig och pedagogerna enskilt. Pedagogen som intervjuas får bestämma när och 

vart det än passa för dem.  

 

Det är frivilligt att delta i intervjun och man kan när som helt dra sig ur om det inte känns rätt. 

Pedagogerna kommer att vara anonyma i mitt arbete. I mitt färdiga arbete kommer det att vara 

omöjligt för andra att identifiera vare sig pedagogen, förskolan, barnen eller det område jag 

har haft mina undersökningar. Data som samlas in kommer endast användas i examensarbete, 

lärare och annan skolpersonal kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. När studien 

är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på personalen och förskola 

kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla inblandade anonymitet. Min 

studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Karlstads 

universitet och finnas tillgängligt att läsa på www.kau.se/bibliotek. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Cheh 
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