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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagogerna uttrycker sina tankar kring 

förutsättningarna för barn att lära sig flera språk i förskolan och hur de kopplar dessa tankar 

till den praktiska verksamheten. Studien visar hur pedagoger praktiskt kan arbeta med språk, 

dels vad som kan främja barnens språkutveckling. Vidare ger den en bild av hur forskningen 

ser på flerspråkighet i förskolan. Till grund för denna kvalitativa studie ligger en 

undersökning utförd med metoden Self report, där pedagogerna fått uttrycka sina tankar och 

erfarenheter kring användandet av främmande språk i förskolan. Studien genomfördes på sju 

förskollärare. Resultatet visar att pedagogernas tankar kring främmande språk och 

flerspråkighet i förskolan skiljer sig lite åt i verksamheten, beroende på hur integrerat språket 

är. Resultatet visade även att pedagogerna ser de vardagliga situationerna som källa till 

språkanvändning, samt att barnens erfarenheter och intressen låg till grund för hur språket 

användes i verksamheten.   

 

Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, främmande språk, interkulturellt lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

TACK! Till alla nära och kära som uppmuntrat och stöttat mig, stått ut med mitt gnäll och tjat 

under den här tiden. Utan ert stöd och er hjälp skulle det inte gått. 

Anna, utan din hjälp skulle jag fortfarande sitta och klia mig på huvudet och fundera på vad 

jag gör. Din hjälp är ovärderlig! 

Tack till min handledare Henning Johansson som svarat på knasiga frågor och vart till hands 

under arbetets gång. 

Tack till de pedagoger som ställde upp i undersökningen! Utan er skulle det inte blivit något 

alls. 

Från mitt hjärta! Ett extra stort tack till min käre sambo och mina älskade barn som haft 

överseende med min frånvaro som mamma och sambo. Nu ska vi ta igen förlorad tid! (och 

sova lite med).  

Lycksele, Maj 2011 

Marie-Louise Alenius 
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Inledning 

Johansson & Wahlberg (1993) visar att föräldrars engagemang i den pedagogiska 

verksamheten för barn ger ett stort utbyte i lärandet. Resurserna de besitter främjar både 

barnens lärande och självkänsla, eftersom deras kunskaper och vardag blir viktig, men även 

pedagogernas arbetssätt förändras då de får tillgång till föräldrarnas olika erfarenheter och 

kunskaper. Ladberg (2000) menar även hon att barnens familjer sitter med stora resurser som 

kan bidra till den pedagogiska verksamheten på många olika sätt och det kan ta sig uttryck på 

ett flertal sätt när det kopplas till en multietnisk och flerspråkig verksamhet. 

I dagens samhälle suddas gränser ut och olika kulturer möts. Människor reser längre bort och 

har mer kontakt med andra nationaliteter än tidigare, företag jobbar över nationsgränser och 

det lätt att hålla kontakten världen över genom datorer. Världen har blivit mindre, vilket även 

märks i förskolan. I förskolans uppdrag enligt läroplanen ska pedagogerna arbeta med att 

stärka och förbereda barnen för ett mer internationaliserat samhälle, där mångfalden är 

påtaglig. Genom att arbeta med mångfald och olika kulturer så läggs grunden för 

respekterande, medvetna och förstående barn för att vi alla är olika och har olika bakgrund. 

Redan i tidig ålder möter barn många olika främmande språk och redan i förskolan så kan de 

bekanta sig med andra olika språk såsom engelska, spanska och arabiska som deras kamrater 

och pedagoger använder sig av. För pedagogerna betyder den språkliga mångfalden att de får 

ytterligare tillgångar som de kan använda sig av i sin verksamhet.  

I lärarnas nyheter (2009, maj 29) går det att läsa att samtidigt som språkkunskaper efterfrågas 

ute i samhället och så antyds det även på det politiska planet att förskolan ska satsa på 

ytterligare ett språk i sin verksamhet. Detta för att barnen redan i tidig ålder ska lägga grunden 

till ett livslångt lärande. I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet (2010, augusti 

12) så förtydligas målen kring språk och de utökas i både omfattning och till innehåll i den 

nya läroplanen för förskolan [Lpfö98]. Där läggs ansvaret på pedagogen och arbetslaget att 

barnen utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Genom att arbeta interkulturellt 

och ta tillvara på de olika språkkunskaperna bland barn och pedagoger, så kan förskolan redan 

tidigt på börja arbetet med att introducera ytterligare språk för alla barnen.   

”Kan svenska barn och barn till invandrande föräldrar vara till glädje för varandra? Kan man 

utnyttja det faktum att man i sin klass nästan har hela världen representerad? ” (Nordheden, 

1996, S. 54). I min kommande profession kommer jag att möta personal, barn och föräldrar 

från andra kulturer med annat modersmål än mig själv och min förhoppning är genom att 

kunna bara några få ord på deras språk så kan man skapa acceptans och en känsla av 

samhörighet och därigenom bygga ett förtroende mellan föräldrar, pedagoger och 

verksamheten. Genom att jobba på ett interkulturellt sätt så tror jag att vi ger barnen ett 

försprång ut i samhället när de blir äldre, eftersom barn från olika bakgrunder, kulturer och 

med olika erfarenheter berikar varandra och kan även lägga grunden till en god 

flerspråksutveckling. Att ta tillvara på de olika språk som kan återfinnas i verksamheten och 

lära av varandra tycker jag verkar otroligt intressant och därför vill jag fördjupa mina 

kunskaper kring det. Det är här mitt arbete tar avstamp och vill visa på hur förskolan kan 

jobba med språk på ett interkulturellt sätt dvs. låta olika språk och barn mötas i en tidig ålder, 

för att främja barns två – eller flerspråkighet för ett framtida flerspråkigt samhälle. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa på hur pedagoger i förskolan uttrycker sina tankar 

dels kring förutsättningarna för barn att lära sig flera språk i förskolan, dels kopplingen 

därifrån till den pedagogiska verksamheten.  

Forskningsfrågor: 

 Hur kan pedagogerna praktiskt arbeta med främmande språk i förskolan? 

 Hur kan pedagogerna stimulera lärande av främmande språk? 

 Vilken betydelse har pedagogernas inställning till lärande av främmande språk i 

förskolan? 
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Bakgrund 

Begreppsförklaring 

Inom ämnet om två- och flerspråk så finns det ett antal begrepp som är bra att känna till.  

Modersmål definieras olika bland forskarna, beroende på vilket perspektiv de utgår ifrån. 

Enligt Skutnabb-Kangas (1986) är modersmålet det språk som man föds till och senare även 

känner sig hemma i. 

Tvåspråkighet skiljer sig i definition beroende på vilken forskares perspektiv som används. 

Skutnabb-Kangas (1981) definition av tvåspråkighet innefattar att den individ som ser sig som 

tvåspråkig kan fungera på två eller flera språk i olika sammanhang, utifrån de krav som 

sammanhanget eller individen själv kräver. Hon menar även att identifikationen till språket 

och kulturerna är en stor del i tvåspråkigheten. 

Tvåspråkig är den som har möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, 

antingen i enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enighet med de 

sociokulturella krav på en individs kommunikativa och kognitiva kompetens 

som dessa samfund och individen själv ställer, på samma nivå som infödda 

talare, samt en möjlighet att identifiera sig positivt med båda (eller alla) 

språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem (Skutnabb-Kangas, 1981, 

S. 93) 

Håkansson (2003) definierar tvåspråkighet med att en individ kan tala två språk i den grad att 

den kan växla mellan språken i passande sammanhang. Arnberg (2004) däremot delar upp 

tvåspråkighet i simultan tvåspråkighet, vilket innebär att språken lärs parallellt från födseln. 

Vid successiv tvåspråkighet så lärs språken efter varandra.   

Ladberg (1990, 2000) beskriver flerspråkighet med att en person talar två eller fler språk 

förutom modersmålet. Dessa språk kan även definieras som andraspråk. Både samhällen och 

människor kan vara flerspråkiga. 

Halvspråkighet är ytterligare ett begrepp som bör definierats i samband med tvåspråkighet. 

Begreppet är svårdefinierat och det råder oenighet om begreppets innebörd bland forskarna. 

Hansegård lanserade begreppet på 60-talet och syftade till att en uppväxt där språksituationen 

inte är främjande, gör att språken hämmas och får brister (Håkansson, 2003).  

Fennes & Hapgood (1997) refererad i Eklund (2003) beskriver interkulturellt lärande som en 

process där man integrerar med andra kulturer och språk, vilka i sin tur influerar till vidare 

utveckling. Man får ny medvetenhet, idéer och kunskaper som ständigt leder vidare i en 

process som aldrig avslutas.   
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Synen på flerspråkighet i skola och samhälle 

Enligt Ladberg (1990) beror det på vart i världen man är vad som anses vara normen om 

enspråkighet, tvåspråkighet eller flerspråkighet. Överlag är det fler flerspråkiga i världen än 

enspråkiga. Håkansson (2003) nämner att det finns 5000-6000 olika språk som fördelas över 

världens ca 150 länder. Ladberg (1990) menar att det beror på politik, landsgränser och 

koloniseringar samt skiftande kulturer. Vissa språk har brett ut sig över världen medan andra 

har försvunnit vid andras språks erövring. Synen på flerspråkighet är också olika världen över 

då det i vissa länder anses som status att kunna många språk medan andra länder kopplar det 

till fattigdom och minoritetsgrupper (Ladberg 1990). EU och Europarådet förespråkar en 

global flerspråkighet, där man tidigare haft en enspråkig inriktning. Det som skett under de 

sista årtiondena är att engelskan kommit att bli ett ”globalt språk” samt att flerspråkigheten 

kommit närmre de enspråkiga länderna (Benckert, Håland, Wallin, 2008)  

Cromdal & Evaldsson (2003) beskriver att Sverige numera ser flerspråkighet som en stor 

tillgång i samhället eftersom innehavaren får tillgång till en större värld.  Under många år sågs 

flerspråkighet som ett stort problem, eftersom forskarna ansåg att flerspråkiga barn oftast inte 

nådde upp till de språkkrav som fanns i samhället eller i skolan.  

Enligt Johansson (1996) så har forskningen kring tvåspråkighet inte alltid varit positiv. Från 

1920-talet och under några årtionden framöver så behandlades tvåspråkiga och 

tvåspråkigheten med sträng hand. De som främst drabbades i Sverige var de samiska barnen 

och de barn från Tornedalen som inte hade svenska som modersmål. Dessa barn förbjöds tala 

sitt språk i skolan. Hyltenstam (1999) nämner Hansegård som den som myntade uttrycket 

halvspråkighet, utifrån de observationer som han gjort uppe i Norrbotten. Uttrycket kom att 

avse de brister de tvåspråkiga barnens språk hade i jämförelse med de enspråkiga. Det innebar 

bland annat att de saknade ord, blandade språk och inte hade flyt i språket. Begreppet kom att 

få en negativ klang i massmedia och orsakade stor debatt under 1960/70-talet bland 

språkforskarna, då de diskuterade om halvspråkighetens vara eller icke vara. De menade även 

att Hansegårds forskning inte var fullständig och Skutnabb-Kangas (1976) refererad i 

Håkansson (2003) menade att forskningen hade ett politiskt budskap. Fortfarande så har 

forskningen inte hittat bevis på halvspråkighetens existens, då de ännu inte har funnit bevis på 

att en andra språkinlärning stör ett första språk.   

Arnberg (2004) beskriver även hon att tvåspråkigheten under 1960-talet så ansågs ha negativa 

effekter både på den kognitiva och även på den språkliga utvecklingen. Forskningen påtalade 

stora brister vid samtal, kommunikation och läsning. Den forskningen har sedan visats sig 

vara undermålig. Även i en studie gjord i Kanada av Peal och Lambert (1962) refererad i 

Arnberg (2004), lyckades de finna bevis på att tvåspråkiga barn fått bättre resultat på både de 

verbala och de icke verbala intelligenstesterna än de enspråkiga barnen. Däremot så påpekar 

Arnberg att både studier som påvisar positiva effekter och de med negativa effekter, haft olika 

urvalskategorier som kan ha påverkat resultaten. Under 1970-talet så skedde ett 

paradigmskifte inom forskningen av tvåspråkigheten, som visade på övervägande positiva 

effekter av tvåspråkighet hos individen. 

Enligt Håkansson (2003) så har tvåspråkighet/flerspråkighet i den svenska skolan under lång 

tid kopplats till invandringen och de barn som har annat modersmål än svenska. Här har de 

barn som varit berättigade till stöd fått modersmålsundervisning, eftersom ett gott modersmål 

gör att det andra språket, i detta fall svenskan, lärs bättre. Fram till mitten av 1970-talet så var 

det enbart svenska som invandrarna skulle lära sig i skolan, deras modersmål var inte 

prioriterat. Hemspråksreformen kom 1977 och innebar att barn med invandrarbakgrund skulle 
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få både modersmålsundervisning och även andraspråksinlärning i svenska, detta även i 

förskolan. Håkansson (2003) beskriver också hur det ekonomiska läget under senare år, gjort 

att färre barn får modersmålsundervisning, men att det finns stora brister i hur det organiseras 

och hur undervisningen ska genomföras. Håkansson fortsätter med att pedagogerna använder 

sig av felaktigt undervisningsmaterial och att undervisning omfattar för få timmar. 

Sammandraget innebär det att engagemanget bland barnen och eleverna minskar och ger 

sämre resultat. En alternativ undervisning innebär att barnen sätts i bilingual undervisning där 

svenskan och deras hemspråk används kontinuerligt i klassrummet.  

Forskningen om flerspråkighet har enligt professorn Suzanne Schlyter vid Lunds Universitet, 

ökat enormt. I en artikel i Sydsvenskan (2006, december 13) menar Schlyter att den negativa 

bild som funnits kring flerspråkighet och barn, där barnen antogs ta skada av att lära flera 

språk, nu har vänts till något positivt. 

Interkulturellt lärande 

2005 utkom Skolverket med rapporten Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i förskolan. 

Där framhävs ett av de viktiga uppdrag som förskolan har, nämligen att ta tillvara på 

kulturens värde genom ett interkulturellt förhållningssätt. Kommunen har ett ansvar att se till 

att förskolorna ska ta tillvara på olika språk och kulturer och se dem som en tillgång i 

verksamheten. Enligt rapporten ska det genomsyra alla förskolor oavsett hur barngruppen ser 

ut (Skolverket, 2005).  

Eklund (2003), sammanfattar begreppet Interkulturellt lärande som en ”komplicerad process” 

som aldrig blir avslutad, där olika kulturer skapar nya tankar, kunskaper och en ny 

medvetenhet. Eklund menar att förskolan kan genom att använda barnens kulturella bakgrund 

som resurser, möjliggöra interkulturella lärandeprocesser i det pedagogiska arbetet. Jernström 

& Johansson (1997) anser att det är viktigt att börja arbeta med barnens kulturella bakgrund 

redan i tidig ålder, så att de kan lära sig så mycket som möjligt.  

Benckert, Håland & Wallin (2008) menar att begreppen mångfald och interkulturell många 

gånger blandas ihop. Mångfald är enligt författaren ett tillstånd där många olika kulturer 

deltat. Interkulturell däremot står för process som sker mellan individer från olika kulturer 

som skapar nya möjligheter och förståelse mellan varandra. Ett interkulturellt förhållningssätt 

förklaras med att förskolan ska uppmärksamma olika språk och kulturella perspektiv och 

använda de i sin verksamhet, där dialoger och åsikter är accepterade. 

 

Björk-Willén (2006) beskriver hur barn gör anspråk på varandras olika kulturella handlingar 

och språk, även om de inte tillhör just den gruppen. Hon menade att detta språköverskridande 

samspel visade på barnens interkulturella förhållningssätt.  
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Förankring i styrdokumenten 

Ett av förskolans många uppdrag är att förbereda barnen för ett livslångt lärande och för vårt 

framtida samhälle. Detta ska förskolan göra utifrån de styrdokument som finns tillgängliga 

exempelvis Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010, Skollagen samt de dokument som är 

enskilda för varje förskola. Förskolorna ska även försöka väva in aktuell forskning och 

samtidigt jobba med förskolans förhållningssätt och värdegrund.  

 

Enligt Lpfö98 ska pedagogerna anpassa verksamheten efter alla barnens olika behov, men 

ändå lägga grunden för ett alltmer internationaliserat samhälle. ”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” (Skolverket, 2006,s. 4) 

genom att då jobba med främmande språk i förskolan, skapar pedagogerna en miljö där 

barnen får tillgång till varandras tankar och åsikter, vilka bekräftas och respekteras. Lär sig 

barnen olika språk av och med varandra, känner de även tillhörighet till varandra och får en 

ökad tolerans för varandras olikheter. Förskolan ska dessutom lägga grunden så att barnen ska 

kunna tillägna sig kommande kunskaper som samhället behöver (skolverket, 2010). 

Synen på lärande 

H Johansson (personlig kommunikation, 2 november 2010) på Luleå Tekniska Universitet 

diskuterade han om skillnaden mellan lärande och inlärning. Det han ville visa på var att 

lärandet kan ses som en process där barnet ”krokar fast” kunskap och är därmed aktiv i sitt 

eget lärande eftersom de ständigt är med i processen. Inlärningen däremot kommer till efter 

planerade ”lyssna på/göra efter” aktiviteter och kan liknas vid det som i den allmänna 

debatten ibland har kallats för ”korvstoppning” i skolan. Löfberg (1990) och Morgensen 

(1994) refererad i Jernström (2000) anser att lärandet formas utifrån nya kunskaper och 

händelser, därför blir kunskaperna olika för varje individ då vi tolkningar är individuella. 

Enligt K. Johansson (1999) och H. Johansson i personlig kommunikation (1992, mars) 

refererad i Jernström (2000) så anser de att ett lärande kan ske överallt och helt utan 

planering, medan inlärning enligt dessa författare är en planerad aktivitet som skapar kunskap.  
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Första språkinlärningen 

Skutnabb-Kangas (1986) menar att lära sig ett modersmål är en unik händelse. Det är en 

process som aldrig kommer att upprepas. Redan innan barnet lämnat magen, så reagerar 

barnet på ljud utifrån. Barnet kan bli aktivt eller lugna sig vid olika ljud, röster och musik. 

Redan tidigt efter födseln så har forskning visat att barnet börjar härma vissa ljud och när 

barnet börjar prata, så har språkinlärningen vart aktiv en längre tid. Hultinger & Wallentin 

(1996) beskriver att lära sitt första språk sker naturligt i samband med barnets uppväxt. Redan 

från födseln kommunicerar barnet med mimer, skrik, gråt och kroppsspråk för att förmedla 

sina behov och känslor. Detta leder senare till att barnet utvecklar sina möjligheter till 

kommunikation genom att ta efter omgivningens uttryck i olika sammanhang. De härmar och 

formar egna regler och strukturer för att fortsätta kommunikationen med sin omgivning och 

det första språket utvecklas ständigt i kontakt med sin omgivning. Hwang och Nilson (2003) 

menar att en bekräftelse av dessa läten är stimulerande för språkutvecklingen. De menar att 

det är viktigt att föräldrar, syskon och andra bekanta pratar med barnet eftersom det 

underlättar den vidare språkutvecklingen och lägger grunden till språket. Får de redan från 

början en varierad, lustfylld och rik stimulans i språket skapar det stor betydelse för deras 

fortsatta lärande. Skutnabb-Kangas (1986) menar att barn genom språket lär känna sin 

omvärld och till slut också förhåller sig till den. Hultinger & Wallentin (1996) berättar att 

forskare länge trodde att språkinlärningen berodde på att man memorerade och tog efter vad 

de andra sa. Den som skulle lära sig antogs inte ha en aktiv roll i sitt lärande.  

Modersmålet är enligt Skutnabb-Kangas (1986) en stor del av den person vi är och viktigt att 

behålla för att kunna ta till sig ytterligare språk, men även för att behålla sina rötter och känna 

sig trygg. Modersmålet kan definieras utifrån fyra olika kategorier enligt Skutnabb-Kangas.  

 

 Ursprungsdefinitionen antyder att det språk som återfinns i hemmet under barnets 

uppväxt även blir barnets modersmål. 

 

 Kompetensdefinitionen utgår ifrån vilket språk som man känner sig behärska bäst. 

 Funktionsdefinitionen avser det språk som man använder sig av mest. 

 Attityddefinitionen uppkommer ifrån hur man själv identifierar sig till och använder 

sig av för språk, den s.k. inre attitydsdefinitionen. Den yttre attitydsdefinitionen 

indikerar på hur man accepteras av omgivningen med sitt språk. Enligt den här 

definitionen är det möjligt att ha två modersmål. 

Skutnabb-Kangas (1986) anser att den bästa definitionen av modersmål, är kombinationen 

mellan ursprungs- och den inre attitydsdefinitionen.”Modersmålet är det språk som man lärt 

sig först och som man identifierar sig med” (Skutnabb-Kangas, 1986, S.31). 

Den språkliga basen beskrivs enligt Ladberg (2000) som grunden i språket som barnet lär sig 

under deras första år. Den består bland annat av grammatik, uttal, flyt i talet och ordförrådet. 

När man fyllt basen så infinner sig en naturlighet i talet. När den språkliga basen är fulländad, 

påbörjas den språkliga utbyggnaden, där det är våra erfarenheter som avgör hur utbyggnaden 

ser ut, genom bland annat ordförrådet. Håkansson (2003) uppger att den viktigaste perioden 

för barns språkutveckling sker i åldern 18-36 månader, det är då språkgrunden läggs. Enligt 

Ladberg visar forskningen att den språkliga basen kan läras för flera olika språk. ”Det som ett 
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barn kan lära sig på ett språk, kan det lära sig på flera. Ett barn kan lära sig flera språk till den 

nivå som det kan lära sig ett” (Ladberg, 2000, S. 77). 

Andra språkinlärningen 

Deltagande i kommunikation med andra ”fungerar som draghjälp” för att utveckla språket. 

Om det språk som ska läras finns tillgängligt i omgivningen så gynnar det språkutvecklingen, 

där andra som kan språket kan bidra med stöd och hjälp men samtidigt utmana och utveckla 

språket (Vygotskij, 1995). I samtal med andra, både barn och vuxna, så har barnet möjlighet 

att prova sig fram i språket och ges då tillfällen att uttrycka tankar och idéer. Numera vet 

forskarna att språkinlärningen är en aktiv process där inläraren deltar genom att bygga upp 

egna strukturer och regler för att kommunicera (Hultinger & Wallentin, 1996). 

Lindberg (2004) delar upp första och andraspråksinlärningen med att det som lärs innan 3 års 

ålder blir barnets första språk eller modersmål som det också kan kallas. Lärandet av första 

språket sker oftast i hemmet. Andraspråket lärs efter 3 års ålder och lärs troligen i ett annat 

land. Enligt Lindberg finns det vissa faktorer som bör hållas i åtanke för att nå en god 

andraspråksinlärning. Det är bl.a. att barn kommer längre i sin språkinlärning ju tidigare de 

börjar med sitt andra språk vilket även andra forskare intygar. Förutom åldern så är våra 

sociala vanor ytterligare en faktor som har betydelse för lärandet samt vilken kontakt det finns 

till det aktuella språket. Ytterligare faktorer som Lindberg menar har betydelse för 

språkinlärningen är: 

 Fysiologiska hinder; Syn, hörsel och minnet kan försvåra ett lärande.  

 Tidigare språkstudier underlättar, då språk föder språk. 

 Attityder från tidigare språkstudier och av undervisningsform. 

 Inre och yttre motivation, då språkinlärningen sker utifrån den egna viljan går den 

oftast lättare än då språkinlärningen blir ett krav från omgivningen. 

 Kulturellt avstånd om det skiljer avsevärt från det gamla/kända. 

Skutnabb-Kangas (1986) menar att barnen som lär sig ytterligare språk inte behöver utforska 

sin omvärld på samma sätt som när de lär sig det första språket. Barnet vet då redan hur 

exempelvis ett bord ser ut och kan benämningen och leder till att de bara lär ett ord till om 

samma föremål. Detta kallas denotationer och kan liknas vid skolans främmande 

språkinlärning, dvs. att man finner ord och begrepp på sin omvärld. Skutnabb-Kangas 

beskriver konnotationer som de känslomässiga och djupare associationerna till ett språk och 

menar att de är betydligt svårare att skapa till ett andra språk om det inte lärs in från födseln.  

Ladberg (2000) lägger även hon vikt på att känslor kring ett språk och engagemanget för 

språket som ska läras har en avgörande betydelse för hur väl ett språk lärs. Positiva känslor 

kring ett lärande underlättar språklärandet och vice versa. Engagemanget kring lärandet beror 

på vem som ska lära sig. Barn lär oftast genom stimulans och för att de tycker det är roligt. 

Vuxna lär effektivare när det finns ett behov men även intresset och hur stor utmaning det är 

har drivkraft till att göra lärandet effektivt och stimulerande.  

Harding & Riley (1993) ser många fördelar med att barn börjar med ett andra språk från en 

tidig ålder. Barnen får då tillgång till ett abstrakt tänkande då de lär sig olika benämningar på 

samma ord och föremål, vilket författarna menar leder till att de blir mer öppen och får en 
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”mental flexibilitet” som många forskare och psykologer rapporterar om. Barnen får också 

möjligheten till en valfrihet på vilket språk det ska tänka, som kan vara till hjälp vid en 

problemlösning. Att lära sig ett språk i ett pedagogiskt sammanhang innebär enligt författarna 

att barnen lär sig samarbeta och delta i samtal med många olika deltagare, vilket inte sker i 

samma utsträckning i hemmet. Ytterligare en förklaring till varför barn ska lära sig språk så 

tidigt som möjligt är enligt Harding & Riley en kritisk period som har observerats. Den 

kritiska perioden är en hypotes som menar att människan är förprogrammerad att lära sig 

språk fram till tonåren. Efter det så avtar förmågan att lära sig språk, eftersom hjärnan 

förändras. Detta stöds även av olika tester som gjort, vilka påvisar att barn och vuxna lär sig 

språken oftast lika snabbt, men att barnen är mer intensiva i sitt lärande och får en mer 

språkligt naturlig accent. Harding & Riley anser att de färdigheter som barnet utvecklar i 

förskolan och skolan, skapar säkerhet hos barnen och kommer då sannolikt att användas även 

i andra sammanhang.  

Det har många gånger konstaterats att tvåspråkiga personer har en positiv 

självsäker inställning till uppgiften att lära sig nya språk… Även om också 

tvåspråkiga kan vara olika intresserade av språk innebär även det faktum att 

de faktiskt har bemästrat två språk att de kan vara säkra på att det inte finns 

någon orsak till att de inte skulle kunna lära sig också ett tredje eller fjärde. 

Att lära sig språk gör att man blir duktig – på att lära sig språk (Harding & 

Riley, 1993, s. 143). 

Som tvåspråkigt barn så ger det en fördel inför framtida språkinlärningar hävdar Harding & 

Riley (1993). De menar att barn som redan har erfarenheter av språkinlärningsprocessen, 

undermedvetet vet vilka problem som kan dyka upp och att språken fungerar annorlunda och 

kan därför ta hjälpa av sina erfarenheter vid en ny språkinlärning. Ytterligare hjälp som kan 

underlätta en ny språkinlärning är att delar av ordförråd eller viss del grammatik kan likna de 

tidigare språkens och då har barnet dessa delar gratis. Även närheten till andra barn som talar 

samma språk i exempelvis förskolan ger barnet regelbunden kontakt med språket, vilket 

främjar språkinlärningen. 

Arnberg (2004) beskriver Simultan tvåspråkighet som sådan att barn lär sig två språk parallellt 

sedan födseln. Oftast är det föräldrarna som talar var sitt språk med barnet. Båda språken bör 

användas i samma utsträckning och ha samma status. Successiv tvåspråkighet innebär att barn 

lär sig det andra språket efter tre års ålder, då det första språket har grundlagts. Arnberg 

påpekar dock att både dessa former av lärande skapar en gynnsam början för att barnen ska 

uppnå en god tvåspråkighet. Harding & Riley (1993) menar att den successiva 

tvåspråksinlärningen fungerar på samma sätt som inlärningen av ett första språk. De olika 

stadier barnet går igenom såsom uppbyggnad av språket, regler och även misstagen sker i 

båda fallen på liknande sätt. Harding & Riley ger exempel på att den successiva 

tvåspråkigheten även kan läras in genom att ett minoritetsspråk talas i barnets hem, men för 

att nå goda resultat krävs det kontinuerlig kontakt med språket, samt en god motivation och 

vilja att lära sig språket. 

Arnberg (2004) beskriver olika perspektiv av tvåspråkigheten, beroende på hur barnet lärt sig 

och förstår språken. En passiv tvåspråkighet avser att barnet förstår och kan tala två språk 

men använder bara det ena. Den aktiva tvåspråkigheten innebär att barnet förstår två språk 

och använder dem i viss utsträckning. En absolut tvåspråkighet innebär att barnet använder de 

två språken till fullo. Ladberg (1990) menar att användandet av två eller fler språk i det 

vardagliga livet innebär att personen är flerspråkig.  
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Ellneby (2007) menar för att få ett fungerande andraspråk är det viktigt att inte avbryta 

förstaspråksinlärningen. Förstaspråket har stor betydelse för hur väl man lär sig ett andra 

språk. Att vara konsekvent i sitt språk underlättar att förstå i vilket språk ord och fraser hör 

hemma, eftersom det är kring 3 års ålder barn kan börja skilja olika språk åt.  

Arnberg (2004) presenterar den forskning som genomförts om hur tvåspråkighet påverkar 

språkutvecklingen. Den visar på både på positiva och negativa effekter. Arnberg hänvisar till 

Taylor som hävdar i sin undersökning från 1970-talet, där en grupp tvåspråkiga barn och en 

grupp enspråkiga barn jämfördes i deras språkkunskaper. Taylors resultat visade inte på några 

förseningar i barnens första ord, men den tvåspråkiga gruppen hade ett sämre ordförråd i sitt 

dominerande språk. Forskarna menade att det berodde på för liten kontakt med det enskilda 

språket. Enligt Arnberg visar ytterligare forskning att de tvåspråkiga barnen har sämre 

ordförråd i det enskilda språket, men om de två språkens ordförråd läggs samman så är de lika 

stora. Arnberg hänvisar även till Jensen som visade under 60-talet att forskningen 

kontakttiden med de olika språken är viktig för att uppehålla goda kunskaper i de olika 

språken och menade att det kan ta längre tid att uppnå ett fullgott språk än för det enspråkiga 

barnet. Arnberg (2004) och Håkansson (2003) gör även gällande att det finns andra effekter 

av en tvåspråkighet, som kan och har uppfattats som negativa, men att de numera ses som 

positiva effekter kring tvåspråkighet och visar på att användaren har kontroll på sina språk. 

Punkterna här nedan är några av dessa.   

 Språkblandning har länge trotts vara en förvirring hos barnet mellan de språk de talar. 

Det innebär att barnet blandar de två språken inom samma yttrande, men det har visats 

att barnen är fullt medvetna om sin språkblandning och att det försvinner i fyra 

årsåldern (Arnberg 2004). 

 Kodväxling innebär att barnet skiftar mellan språken både medvetet och omedvetet 

oftast i samtal med andra tvåspråkiga. Det sker genom att en fras eller ord byts ut till 

det andra språket och anledningen är ofta att exempelvis att de inte kan just det ordet, 

ett lättare ord, ett mer känslosamt ord eller uteslutande/tillhörande av grupp (Arnberg, 

2004). 

 Interferens sker i enspråkiga situationer, då ett orda från det andra språket kommer in i 

samtalet. Användaren vet inte att ordet tillhör det andra språket och sker oftast vid en 

sinnesstämning ex. trött eller stressad (Arnberg 2004).  

Enligt Arnberg (2004) så är språkinlärningsprocessen ungefär densamma för de som lär två 

språk som de enspråkiga går igenom. Forskningen visar även att barn som är tvåspråkiga har 

visat stora fördelat när det kommer till lärande av ytterligare språk. Det blir både lättare och 

snabbare. Håkansson (2003) nämner att de barn som föds i en tvåspråkig familj lär sitt 

förstaspråk på samma sätt som de enspråkiga barnen. Däremot så lär sig de tvåspråkiga 

barnen att språkväxla, vilket de enspråkiga barnen inte kan. 

Cummins är en av de mer framstående forskarna inom tvåspråkigheten och visar med sina 

studier att det sätt som barn lär sig språk på är avgörande om huruvida modersmålet blir 

lidande av en tvåspråksinlärning. En Subtraktiv tvåspråkighet innebär att den kognitiva 

utvecklingen försämras och modersmålet får ta de negativa effekterna utvecklingen. Däremot 

så gynnar den additiva tvåspråkighet den kognitiva utvecklingen och språkkunskapsnivån 

eftersom de två språken har lärts parallellt, dvs. det sker ingen försämrad förståelse för det ena 

språket pga. det andra. Cummins jobbar även efter den så kallade tröskelteorin. Teorin bygger 

på att förebygga de negativa kognitiva effekterna i två språk inte utvecklas väl, så är det bäst 
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att ålderanpassa ett av språken. Två välutvecklade språk, vilket Cummins menar bara kan ske 

genom en subtraktiv tvåspråkighet, skapar det en positiv kognitiv utveckling (Cummins, 

2001). 

Håkansson (2003), Arnberg (2004) och Ladberg (2003) hänvisar alla till forskning där det 

framkommer att vare sig ett barn är enspråkig eller flerspråkig, så sker deras språkutveckling 

ut på ungefär samma sätt. Det som skiljer sig åt är att flerspråksinlärningen tar längre tid, 

eftersom det innebär att barnet lär in fler ord och begrepp. Många forskare hävdar att det inte 

finns något som tyder på att det skulle vara svårare at lära flera språk, utan tvärtom så 

underlättar det för ytterligare språkinlärning. Ellneby (2007) pekar dock på några hinder för 

barnets språkutveckling och det är barnets egen vilja och motivation till att lära sig, samt 

vilken anknytning barnet har till språket. Barnet behöver också stöd i ord och 

begreppsupprepningen.  

Arnberg (2004) pekar dock på att det inte är enkelt att lära sig språk, vare sig för vuxna eller 

för barn och att det inte är något som går automatiskt. Det krävs en stor del motivation och 

vilja samt en närhet till språket för att få ett fungerande andraspråk. Arnberg menar även att 

det är viktigt att vuxna inte sätter press på barnen, då det tar tid att lära sig flera språk. 

Håkansson (2003) menar att det som är avgörande för varje barns språkutveckling ligger på 

vilken kvalitet som barnet kommer att möta i språkväg. Arnberg (2004) pekar även på att 

forskningen visar att en tidig början med språken inte är farlig och att det underlättar ifall 

språket återfinns i barnets naturliga miljöer och situationer dvs. kring familjen och förskola, 

kontakten med andra barn och vuxna som använder språken är också till fördel. Detta menar 

även Harding & Riley (1993) då den språkliga miljön kring barnet är viktigt, då barnet ges 

möjligheter till att få lyssna och delta i samtal i det språk som lärs. 

Calderon (2004) beskriver flera olika sätt att utveckla flerspråkighet och menar att barn inte 

tar skada av att lära sig olika språk, så länge det finns tillräcklig stimulans i deras närhet. De 

menar istället att flerspråkighet kan göra det lättare att lära sig ytterligare språk. Hultinger & 

Wallentin (1996) och Lindberg (2004) menar att forskningen numera visar på att en bra grund 

i förstaspråket även gynnar ytterligare språkinlärning. 

Tvåspråkighet/Flerspråkighet 

Arnberg (2004) tillsammans med andra forskare menar att det finns flera olika definitioner av 

hur begreppet tvåspråkighet ska tolkas. Generellt innebär det att tvåspråkighet att man kan två 

språk till fullo. En vidare betydelse med tvåspråkighet avser att man kan sitt modersmål samt 

talar och/eller förstår ytterligare ett språk i begränsad form. Enligt nationalencyklopedin 

(2010, december 5) så gör mycket av litteratur gällande att även forskarna använder begreppet 

tvåspråkighet olika, grundat på vilka kunskaper talaren har i språket samt hur talaren lärt sig 

det andra språket. De olika formerna av tvåspråkighet kategoriserar språkanvändarnas 

kunskaper och erfarenheter. Håkansson (2003) menar att en tvåspråkig person kan använda 

och växla mellan språken i olika situationer. Men Håkansson framför även att det finns olika 

förklaringar på begreppet tvåspråkighet i litteraturen, allt från att ha växt med två språk i 

familjen till att ha kunskap om två språk. Skutnabb-Kangas (1986) har olika aspekter på 

tvåspråkighet, den naturliga tvåspråkigheten och skoltvåspråkigheten. Den naturliga innebär 

att barnet lär sig två språk redan i tidig ålder och skoltvåspråkigheten innebär att man lär sig 

främmande språk i skolan och har ingen direkt relation till det språket. Skutnabb-Kangas 

använder sig även av fyra olika definitioner om hur tvåspråkigheten tolkas inom olika 

forskningsriktningar.  
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 Ursprungsdefinitionen innebär att man lärt sig språket från födseln och därför 

klassificeras båda som modersmål. 

 

 Kompetensdefinitionen innebär att man är tvåspråkig, men att det ena språket fungerar 

bättre än det andra. 

 

 Funktionsdefinitionen innebär att modersmålet är det språk som används mest, men att 

man kan hävda sig i samhället även med det andra språket. 

 

 Identifikationsdefinitionen är ens egna och omgivningens förhållande till språken. Det 

är ens egen känsla som avgör vilket som är modersmålet och om man är tvåspråkig 

eller enspråkig. 

 

När man talar om tvåspråkighet, kommer ofta begreppet halvspråkighet in. Halvspråkighet är 

enligt Ladberg (1990) ett ”besvärligt” begrepp då det bland forskarna råder delade meningar 

om halvspråkighetens vara eller icke vara. Ladberg anser att tolkningen kan ställa 

halvspråkigheten i olika ljus beroende av vilken tolkning man väljer att följa. Är 

halvspråkigheten en slutgiltig punkt där man inte kan lära sig sina språk ordentligt eller 

betyder det att man kan språken lite halvdant eller betyder det att det ena språket hindrar det 

andra att utvecklas?  

Enligt Ladberg (1990) så har många forskare har tidigare ansett att barn inte kunde lära sig 

flera språk och ifall de lyckades uppkom ibland problem med att hålla isär dem. Enligt 

Ladberg är det inte alls något problem bland barnen att använda sig av flera språk eftersom de 

växlar mellan språken vid behov, till exempel att de inte blir förstådda eller måste prata på det 

andra språket. Ladberg menar att möjligtvis kan det språk som är under inlärning ta över och 

vara det som ligger närmast till hand, men de andra språken kan det ta över och vara det som 

ligger närmast till hands, men det innebär inte att de andra språken förloras 

Främmande språk 

Enligt Skutnabb-Kangas (1986) så kan olika förutsättningar skapa möjligheter att lära sig ett 

andra språk eller ett andra språk också kallade främmande språk. Ett främmande språk är 

enligt Skutnabb-Kangas ett språk som inte används i den dagliga kommunikationen som 

återfinns i barnets närhet eller i samhällets service. Även Lindberg (2004) avser med 

främmande språk, de språk som används i skolan och de har oftast väldigt liten förankring i 

den naturliga språkmiljön. Här nämner Skutnabb-Kangas de språk som lärs in i skolan, 

exempelvis spanska och tyska. Engelska ligger i gränslandet till ett andraspråk då det har så 

stora influenser både i skolan och i samhället. Ett andra språk menar Skutnabb-Kangas är det 

som återfinns i det dagliga livet, förutom modersmålet, inom familjen eller samhället. 

Författaren menar att det är olika förutsättningar i att lära sig de olika språken, eftersom ju 

längre från familjen språket kommer så läggs ett större ansvar på skolan.   

Negrin Arnberg (1996) menar att det är mycket viktigt att lärandet inte ska ske genom 

drillning och grammatiska övningar, utan att lärandet ska ske genom leken. Negrin Arnberg 

menar att de finns speciella lekar och aktiviteter som gör att barnen kan lära sig både den 

formella delen av språket, men ändå inte tappa bort de naturliga situationerna som dyker upp i 

förskolans vardagliga rutiner. 
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Strategier för lärande 

Alla barn är olika och har olika behov och sätt att lära sig. För pedagogerna finns det många 

olika sätt att hjälpa barnet att erövra språk och nå nya nivåer i sin språkutveckling. Men det 

krävs också att använda sig av rätt arbetssätt. Benckert, Håland & Wallin (2008) menar att det 

finns många olika sätt att introducera ett främmande språk till barnen i förskolan. Benckert 

m.fl. har listat olika metoder för att underlätta lärandet för barnen. 

 En person – ett språk. Underlättar för barnet att skilja språken åt. 

 Skapa möjligheter till samtal och dialog. 

 Stimulans behövs för språkets utveckling. 

 Motivation har en avgörande roll. Anpassa inlärningsstrategier efter barnet vilja och 

måsten. 

 Se till språkets struktur och ord. Likheter och skillnader. 

 Barnet ska få utrymme att samtala i olika sammanhang. Språkutvecklande samtal och 

dialoger främjar en god språkutveckling.  

 Fel ska inte påpekas och rättas! Upprepa det rätta istället när du svarar. 

 Förskolan ska se till att miljön, aktiviteter och material finns tillgängligt till barnen 

och samtidigt vara motiverande. 

 Stöttning till barnet så det kommer vidare i sin utveckling. Stödet från pedagogerna 

ska vara tillfälligt och skapa förutsättningar för barnets framtida lärande. 

 Cooperative Learning – Låta barn som kommit olika långt i språkutvecklingen leka 

med varandra/ delta i samma aktivitet. Det stimulerar barnen i deras proximala 

inlärningszon. 

 Språkutvecklande samtal skall ligga snäppet över barnets språkliga nivå. 

Negrin Arnberg (1996) pekar på att det kan finnas svårigheter med att använda sig utav flera 

språk i förskolan. Dessa kan vara hur man praktiskt kan organisera hur, vart och när de olika 

språken ska användas. Genom att knyta användandet av språken till de olika rutinerna så 

underlättas arbetet med det. Benckert, Håland & Wallin (2008), Arnberg (2004) och Ladberg 

(2000) anser att det är viktigt att knyta språket till de rutiner som finns i förskolan. Författarna 

menar att de vardagliga moment som återfinns i verksamheten ger möjlighet till interaktion 

med barnen. Genom att sätt ord på begreppen och situationerna så utökas barnet ordförråd. 

Detta ger även pedagogen stora möjligheter att ta tillvara på de meningsfulla sammanhang 

som kan skapa dialoger med barnen. Måltiden, av – och påklädning, blöjbyten och 

utevistelser är vardagliga aktiviteter som ger många möjligheter till interaktion med barnen. 

Dessa vardagliga sammanhang är oftast rutiner inom verksamheten, vilket ger ytterligare ett 

perspektiv till interaktionen, då pedagogen kan ha kontinuitet i samtalen med barnen. Ord, 

fraser, sånger och begrepp är sådant som barn tidigt kan ta till sig och i samband med kända 

sammanhang så förstår det också sambandet mellan ord och aktivitet. Genom att träna språk 

konsekvent och i naturliga sammanhang så är det lättare för barnen att minnas. Upprepas detta 

konsekvent så vet även barnen när det är dags att slå på ”språkörat”. Nordheden (1996) har 
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under sin tid som lärare uppmärksammat att kända situationer hos barnen underlättar 

språkutvecklingen. Benckert, Håland & Wallin (2008), Arnberg (2004) och Ladberg (2000) 

menar även att genom samtalen så uppmuntras barnen att delta i samtal med andra, både 

vuxna och barn, vilket ger ytterligare en dimension till språkutvecklingen. 

Språkaktiviteter 

Total physical respons (TPR) är en undervisningsteknik där tanken till lärande sker genom 

olika uppmaningar som sedan praktiskt utförs av barnet. Genom att fullfölja uppmaningen 

visar barnet på förståelse (Ladberg, 2000). Gun Lundberg (Personlig kommunikation, 18 april 

2008) på Medborgarhuset i Lycksele beskrev hon bland annat TPR under en föreläsning om 

språkmetodik för de yngre åren. Lundberg menade att det var en väl fungerande aktivitet där 

pedagogen har full möjlighet att använda sig av vilket tema eller ämne som helst för lärande 

ex. siffror, hemmet, lägesord osv. och att det även fungerade i olika åldrar, samt att det är en 

anpassningsbar aktivitet beroende på vilken miljö man befinner sig i. Lundberg talade även 

om hur man kan sätta upp lappar vid olika föremål, där ordet stod på flera olika språk 

tillsammans med det landets flagga. Detta menade Lundberg skulle öka ordförrådet hos 

barnen. För att skilja orden åt, märkte man ordet med landets flagga eller en speciell färg för 

att alltid kombinera ett motiv + ord till ett föremål, vilket ökar förståelsen och vetskapen om 

vilka ord som hör till samma språk. Om det finns många olika språk inom barngruppen så ser 

Lundberg det som en stor resurs för språkutveckling bland barnen, eftersom barnen oftast har 

ett stort intresse och är nyfikna på andras språk, vilket i sin tur leder till att det blir roligt att 

lära sig. Lundberg menade att barnens olika språk ger upphov till olika berättelser, sånger, 

sagor och diskussioner kring hur ord uttalas och låter i jämförelse med varandra.  

  

Temaarbeten i förskolan är ytterligare ett gyllene tillfälle att lära språk. Benckert, Hålland & 

Wallin (2008) menar att pedagoger och föräldrar tillsammans kan förklara och skriva upp ord 

och fraser som tillhör ett speciellt tema. Det ger både pedagogen och barnet en trygghet i 

lärandet.   

 

Arnberg (2004) rekommenderar även läsning och sagoberättande för att underlätta 

språkinlärningen för barn som lär flera språk. Ur läsningen och berättelser så kommer mycket 

olika frågor, kommentarer och idéer, bilderna ger upphov till diskussioner och nya tankar. 

Eftersom läsmiljön oftast är lugn och harmonisk, så skapas det en positiv känsla vilket leder 

till att barn tycker om det och det blir ett lustfyllt sätt att lära på. Men genom läsning kommer 

man också åt olika strukturer i texter ex. grammatik och ett ökat ordförråd. Benckert (2008) 

rekommenderar även hon läsning och ser stora fördelar med att låna böcker översatta till 

andra språk på biblioteket. Genom böcker kan pedagoger och barn diskutera kring bilder och 

uppmuntra barnen till att återberätta och diskutera innehållet. 

  

Både Arnberg (2004) och Ladberg (2003) menar att sång, rim och ramsor är ytterligare sätt 

som främjar språkinlärningen både hos enspråkiga och flerspråkiga barn, genom upprepningar 

men även rytmen, som är en hjälp för minnet. Benckert, Håland & Wallin (2008) hävdar att 

det krävs ett medvetet arbete från pedagogernas sida för att musik och dramatisering ska 

hjälpa barnet i dess språkutveckling. Detta innebär bl.a. att texter kan förtydligas, då vissa 

uttryck och begrepp är okända för barnen. Samtidigt så menar Benckert m.fl. att varje ord och 

begrepp som barnet kommer i kontakt med, så utökas barnet ordförråd.  

 

Björk-Willén (2006) ger också exempel på i vilka sammanhang förskolan kan plocka in och 

använda sig av annat språk. Ett exempel är samlingen där man kan räkna och sjunga på olika 
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språk. Pedagogen kan tillsammans med barnen säga god morgon på olika språk, ta närvaron 

och även ta upp vardagliga rutiner och information kring tema på annat språk. Björk-Willén 

menar också att man med fördel kan använda sig av mindre grupper efter ålder, där barnen får 

bekanta sig med språk i olika former. Björk-Willén ser gärna att språkträningen vävs in i de 

aktuella aktiviteterna där barn både får skapa och leka sig till sina språkkunskaper. I synnerhet 

är det vokabulär, enkla fraser och kommunikation som blir aktuellt i de yngre åren 

 

Ladberg (2000, 2003) beskriver hur samverkan mellan barnen i en lek främjar språket på ett 

positivt sätt om det fungerar bra mellan barnen. Bråk och stök bidrar sällan till en hög nivå på 

samtalen mellan barnen. Därför menar Ladberg att pedagogen bör skapa goda förutsättningar 

för att leken ska fungera mellan barnen, men även skapa en kreativ och varm miljö som 

främjar till konstruktiva lekar. Ladberg ser den fria leken som utvecklande för barnens språk, 

då de får prova sig fram utan rädsla för att göra fel. Ellneby (2007) manar till lek bland barnen 

för att den har så stor betydelse för deras språkutveckling. Genom leken så får barnen på ett 

lustfyllt och kreativt sätt skapa och delta i olika situationer där de får öva, repetera och 

använda sig av olika ord och begrepp på ett lekfullt sätt, där ingen ställer krav. 

Självkänslan och språket 

Ett barn som mår bra och har ett bra självförtroende, har enligt Ladberg (2000) stora 

möjligheter till att lära sig ett språk. Barn och vuxna med ett bra självförtroende vågar mer 

och provar sig fram med det nya språket, de blir aktiva i sitt eget lärande. Pedagogen har i 

uppdrag att med att stärka barnet, vilket också stöds i Lpfö98 (Skolverket, 2010). Ladberg 

(2000, s. 30) beskriver sina erfarenheter med att: 

 ”Om barn mår bra lär de sig mer” 

 ”Trygghet inom gruppen är det viktigaste” 

 ”Självförtroendet måste byggas upp först” 

Dramatiseringar, rollekar och att ta hjälp av olika föremål (handdockor, telefoner) är för 

många barn ett fantasifullt sätt att lära ett språk, då de kan gå in i en låtsasvärld där de inte 

behöver vara sig själva (Ladberg, 2000). 

Pedagogens förhållningssätt 

Benckert, Håland & Wallin (2008) ser pedagogens roll som betydelsefull för att barn ska 

kunna lära sig ett språk. Pedagogens förhållningssätt och attityder påverkar barn både positivt 

och negativt vid en språkinlärning. Är förhållningssättet positivt så läggs det en bra grund 

förytterligare språkinlärning. Förutom pedagogens roll så framhäver författaren även 

attityderna från barnets omgivning och från samhället som avgörande för barnets lärande. 

Men är tillgången till språket god, så bådar det gott för att barnet kan bli flerspråkigt. Ellneby 

(2007) är också inne på att kommunikationen mellan pedagogen och barnet bör vara en 

ledande väg till språkerövringen 

Björk-Willén (2006) har i sin analys uppmärksammat att det är viktigt att pedagogerna är 

konsekventa i sitt användande av språken. Hon menar att förvirring kan uppstå bland barnen 

då pedagogerna frångår det språk eller rutiner som barnen är vana vid från just den 

pedagogen. Det kan innebära bristande respons från barnen och skapa irritation eller 

okoncentration i gruppen. 
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Arnberg (2004) anser att lyhördhet bör vara en allmän regel bland pedagogerna, genom att 

vara nyfiken och tillåta barnet vara en aktiv part i samtalen. Att ställa naturliga frågor i det 

sammanhang som ni befinner er i, följdfrågor som uppmuntrar till utförligare svar och inte 

bara ja- och nej frågor. Diskutera, beskriv, jämför och identifiera objekt är ytterligare sätt som 

ger barnet kontakt med språket. För att lärandet inte ska kännas påtvingat hos barnet, så manar 

Arnberg till att ta tillvara på de intressen som finns hos barnet och finnas tillgängligt när 

barnet är redo att utforska vidare. Pedagogen uppmanas också att ge barnet tid till att få 

experimentera på egen hand för att kunna ta till sig sina nya upplevelser. Arnberg tilläger att 

barnens egna initiativ är också de mest lärofyllda för barnet. Eftersom barn lär sig det som de 

är intresserade av.  

Det finns några olika sätt att framgångsrikt lära barn främmande språk i förskolan. Dessa 

metoder används i huvudsak i Kanada, USA och Finland. Enligt Skutnabb-Kangas (1986) 

kommer Språkbad ursprungligen från Kanada, där man under de första åren i skolan 

språkbadar. Språkbadsundervisningen innebär att barn med majoritetsspråk får undervisning 

av pedagoger som talar majoritetsspråket samt det minoritetsspråk som barnen ska lära sig. 

Med stöd av pedagogens språkkunskaper så skapas en trygghet och barnen vågar utforska det 

nya språket tillsammans. Pedagogen anpassar lärandesituationerna och språk efter barnens 

behov. Enligt Skutnabb-Kangas (1986) så har språkbad uppvisat mycket bra resultat, då 

barnen lärt sig ytterligare ett språk samt att de på längre sikt även förbättrat sina 

modersmålskunskaper. Negrin Arnberg (1996) beskriver hur man i USA använder sig av ett 

tvåvägsprogram. Ett mer utvecklat arbetssätt för språkutveckling än här i Sverige. Där 

placeras barn från minoritetsgrupper tillsammans med majoritetsgrupperna för att det ska lära 

sig engelska. Men syftet är även att majoritetsgruppsbarnen ska lära sig det andra språket 

med, oftastvis spanska pga. den höga invandringen av spansktalande. Där ges stora 

möjligheter att lära och träna det nya språket tillsammans med infödda barn och de 

tvåspråkiga pedagogerna. En viss förvirring i språken kan ske i tidig ålder, då barnen ska lära 

sig skilja språken åt men med stöd av pedagogerna och deras flexibilitet i arbetssättet så 

skapar detta både tvåspråkiga barn och på sikt en tvåspråkig befolkning (Negrin Arnberg, 

1996). 

Språkprojektet ’Teaching modern languages to young learners’ 

Gun Lundberg, forskare vid Umeå universitet har under 2000-talet var aktiv i olika 

språkforskningsprojekt. Teaching modern languages to young learners (2007) [TeMoLaYoLe] 

är ett gränsöverskridande projekt i Europa, där ett antal europeiska länder deltar, däribland 

Sverige, Spanien och Ungern. Projektets kärna var pedagoger som undervisar i främmande 

språk till barn mellan 6-11 år. Syftet med studien var att se hur pedagogerna fungerar i 

klassrummet, vilka metoder som de använde sig av och hur de kunde effektivisera 

undervisningen i syfte att få barnen att uppskatta språk och bli mer engagerade i sitt lärande. 

Studien visade på att pedagogerna underskattade de yngre barnen när det kommer till lärandet 

av ett främmande språk, eftersom de visade sig kunna lära sig språk lika bra som lite äldre 

barn. Enligt Lundberg så var aktiviteter som sång och ramsor och fraser bra för uttalet. 

Pedagogerna menade att många gånger reflekterade barnen inte ens över att det var ett 

främmande språk de lärde. Lundberg såg även att kommunikationen i klassrummet var viktigt 

för att lärandet skulle fungera. Dessutom så använde sig pedagogerna av olika metoder i 

undervisningen, som dockor, djur, TPR samt att undervisningen byggde på upprepningar och 

att de talade samtidigt. De ville på så sätt skapa en trygg miljö både för barnen och för lärarna. 

Ytterligare en aspekt som visade sig i resultatet var att även barnens yngre syskon lärde sig av 

det främmande språket hemmavid. Lundberg beskriver vidare att forskningsresultatet visade 
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att det kan vara problematiskt att förändra en enspråkig miljö till en tvåspråkig, men att 

kontinuitet i språket ger ett positivt resultat. Pedagogerna såg att deras planering förändrades 

både på kort och på längre sikt, samt att de började öva på olika aktiviteter och uttal innan en 

lärandesituation. Deras lärandesituationer förändrades och blev mer avslappnade och de 

började använda alternativa läromaterial istället för läroböcker. När lärandet blev roligt och 

barnen fick vara aktiva så blev lärandet mer effektivt. Ytterligare en aspekt visade sig vara att 

pedagogerna upptäckte att längden på lärandesituationen kortades och passen blev fler, vilket 

även det bidrog till det effektiviserade lärandet (Lundberg, 2007). 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska grunden för inlärning har varierat i tid och perspektiv. Man har sett barnets 

lärande ur ett behavioristiskt likaväl som ett nativistiskt perspektiv, för att nu använda sig av 

ett mer kognitivt synsätt vilket denna studie tar sin utgångspunkt i. 

Det kognitiva synsättet utgår ifrån att språket är en spegling av tänkandet och att barnet aktivt 

söker kunskap i sin omgivning med hjälp av de förmågor som är medfödda såsom lek och att 

skapa egna erfarenheter och det med stimulans och stöd av vuxna (Arnberg, 2004). De 

främsta förespråkarna i denna teoriinriktning är Piaget och Vygotskij. 

 

Vygotskij (1978) menar att all inlärning sker genom interaktion med sin omgivning, såsom 

föräldrar, syskon och vänner.  Lärandet sker genom den proximala utvecklingszonen, vilket 

innebär att barnet ständigt blir utmanad av sin omgivning som hela tiden ligger steget före. 

Med hjälp av dialog med omgivningen och deras erfarenheter och kunskaper så går barnet 

framåt i sin utveckling och på så sätt utvecklas t.ex. språket till ett fullt fungerande språk. 

Genom att ständigt utmanas och iaktta så blir barnet aktiv i sin egen språkutveckling, dvs. sitt 

eget lärande.  

 

Enligt Säljö (2000) har det sociokulturella perspektivet sin utgångspunkt i Vygotskijs teorier. 

Säljö beskriver det sociokulturella perspektivet med att lärandet sker i hela vår omgivning och 

har stor betydelse för vår inlärning och vår utveckling. Det är i samspelet mellan människor 

och den interaktion som sker, som skapar ett lärande och utveckling sker. Kulturen i 

människans omgivning påverkar hur lärandet sker hos varje individ, vilket i sin tur utvecklar 

den kultur som den individen befinner sig i. Lärandet sker i kontakt med olika personer i vår 

omgivning och även om det inte är medvetet så sker ett lärande i mötet med andra. Liksom 

Vygotskij så menar Säljö att kommunikationen är en viktig del i lärandet och i utvecklingen 

hos en människa. Kommunikationen som sker i mötet med andra skapar nya lärandeprocesser 

och via samspelet med andra utökar vår utvecklingszon, människan lär något som den inte 

kunnat tidigare.  

 

Även Dysthe (2003) anser att lärandet sker i den kommunikation och den interaktion som 

barn har tillsammans med andra, där det i processen skapas ny kunskap. Dysthe (2003) 

beskriver att den sociokulturella teorin bygger på ett konstruktivistiskt synsätt, där 

sammanhanget skapar kunskap genom samarbete och interaktion.   

 
Lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och 

kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen 

mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje 

läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att 

göra med omgivningen i vid mening (Dysthe, 2003, S. 31) 
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Dysthe (2003) menar att det finns några faktorer som bör uppnås för att den sociokulturella 

teorin ska fungerar. En faktor är det sociala, då lärandet är socialt situerat, vilket innebär att 

barn lär i sociala sammanhang tillsammans med andra, både barn och vuxna. Interaktionen 

tillsammans med andra ska uppmuntra och stimulera till kunskap och ge barnet möjlighet att 

konstruera sitt eget lärande. Då individer lära av varandra, så främjas lärandet av de olika 

kunskaper och erfarenheter individerna har. Språket är en faktor som tillsammans med 

kommunikation anses vara det viktigaste verktyget för lärande. Det ger tillgång till omvärlden 

och är ett redskap som ger förståelse på hur man kan agera i olika tillfällen och sammanhang. 

Genom leken och i kommunikation med andra tar barn fasta på kunskap och genom språket så 

kommer barnet närmare olika kulturella och traditionella värden som finns i deras omgivning.  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att leken och lärandet går hand i 

hand. Det gör man genom att ta tillvara på barnets erfarenheter och använder de till en 

plattform för vidare lärande. Även här ses barnet som aktiv i sitt lärande då det är delaktiga 

genom sina erfarenheter och intressen som pedagogen planerar sitt arbete utifrån. Pedagogen 

har en betydelsefull roll i barnets lärande, då samspelet sker både mellan vuxna och med 

andra barn är grunden i utvecklingspedagogiken. Lärandet sker i de rutiner och aktiviteter 

som förekommer i den dagliga verksamheten. 

Den slutsats jag drar från litteraturgenomgången är att den har visat på att begreppsapparaten 

inom detta område är vid och beroende på vilken infallsvinkel forskarna haft på flerspråkighet 

och det interkulturella lärandet. Det förefaller emellertid också att barnets kulturella 

omgivning och förebilder i denna omgivning har stor betydelse för lärandet. Mot den 

bakgrunden väljer jag en sociokulturell ansats för mitt arbete.  
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Metod 
 
Litteraturstudien har visat att pedagogens roll i de sammanhang där flerspråkighet utvecklas 

är mycket stor. Då en socialkonstruktivistisk ansats valts som utgångspunkt, blir det intressant 

att undersöka hur verksamma pedagoger uttrycker sina tankar om främmande språk och 

flerspråkighet i förskolan. Det är ur dessa berättelser som jag har möjlighet att tolka den 

lärandeprocess som pågår i förskolan utifrån ett flerspråkigt perspektiv. 

Kvalitativt perspektiv 

Enligt Backman (2008) finns det många olika metoder att använda sig av när en undersökning 

ska göras, beroende på vilket förhållningssätt forskningen utgår ifrån. Det är syftet och 

forskningsfrågorna som anger vilket förhållningssätt som ska användas. Trost (2005) pekar på 

vikten av valet av metod, då alla metoder inte passar till alla studier. Backman menar att ett 

kvalitativt förhållningssätt använder sig av en metod som kan klara av kvalitativ data, likaså 

med ett kvantitativt förhållningssätt använder metoder som kan hantera kvantitativ data, dock 

menar Backman att förhållningssätt och metoder inte alltid är synonyma med varandra utan 

kan användas vid de olika perspektiven. En kvantitativ metod visar på ett resultat i antal och 

siffror. Med en kvalitativ metod så ligger intresset på att få fram data som beskriver hur 

människor tolkar och uppfattar olika fenomen. Resultatet visas genom det skrivna ordet och 

anger likheter och olikheter i olika mönster.  

Ett kvalitativt perspektiv riktar sitt intresse mot människors tolkningar och erfarenheter av 

olika fenomen i sin omvärld, människan studeras i sin verklighet enligt Backman (2008). Det 

är människan som är verktyget och deras tolkning av verkligheten som är intressant för 

resultatet. Patel & Davidsson (2003) beskriver fenomenologi med att studera människans 

upplevelser och deras uppfattningar kring dessa. I upplevelsen och kopplingen till tankarna 

kan forskaren finna en sanning som förhåller sig till just den människans värld. I den 

sanningen finns en mening om hur omvärlden gestaltas. Marton & Booth (2000) menar att 

fenomenologin är för att se olikheterna i människornas tankar kring olika fenomen och 

synliggöra dessa samt koppla samman dessa i meningsfulla sammanhang. 

Som tidigare nämnts så finns det många olika insamlingsmetoder för att arbeta med kvalitativ 

data. Bland de vanligaste nämns intervjun, där forskaren har personligt kontakt och med 

öppna eller slutna frågor låter respondenten ge svar utifrån sina tankar och upplevelser. I ett 

kvalitativt material så är det viktigt att fånga respondentens erfarenheter med detaljerade 

beskrivningar genom bland annat observationer och skriftliga och muntliga utsagor (Bachelor 

& Joshi, 1993). Enligt Denscombe (2000) så är det effektivt att ställa frågor i ett möte, då 

svaren blir effektivare, mer detaljerade och mer relevanta för studien. Forskaren har även 

möjligheten vid ett möte att tolka och bekräfta den informationen i sitt sammanhang. 

Nackdelen med en intervju är att svaren ska komma snabbt och att respondenten kanske 

svarar det som är önskvärt i sammanhanget hellre än vad de egentligen tycker och tänker. 

Self report 

Davidsson (2007) beskriver Self report som en metod där respondenten skriftligen får besvara 

ett antal frågeställningar där de ska beskriva sina tankar, upplevelser och känslor inför det 

fenomen som studien gäller. Self report ses som ett skriftligt alternativ till en intervju. När 

respondenterna ska svara på frågorna så är det viktigt att ge dem tid, vilket ger ett 

noggrannare svar med mer djup och innehåll. Bachelor & Joshi (1993) menar att det är viktigt 
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att forskaren tänker igenom hur frågeställningen bör formuleras så att respondenterna inte 

missförstår, eftersom det inte finns någon möjlighet att ställa följdfrågor om svaren inte är 

tillräckliga. Fokuset i frågan bör ligga på respondentens upplevelser och där de kan delge 

tankar och erfarenheter, både negativa och positiv.  

Nackdelarna med Self report är att forskaren inte är närvarande vid svarstillfället och inte kan 

ställa följdfrågor om de upptäcker att svaren inte är fullständiga. Möjligheten att fråge-

ställningarna misstolkas är ytterligare en negativ faktor. 

Valet av metod till denna undersökning föll på Self report som kan hantera kvalitativ data. 

Self report passar bra till undersökningen, då det först och främst är långa avstånd till de 

förskolor som arbetar med främmande språk/flerspråkighet. Det skapar då möjlighet att få fler 

svar och fler perspektiv att beakta i studien. Fördelen med Self report är också att informanten 

själv kan bestämma när frågeställningarna ska besvaras och de har tid att tänka efter innan de 

svarar. Data kan ge djupare och mer genomtänkta svar, än de svar som framkommer vid en 

intervjusituation, då en sådan situation kan upplevas stressfylld både av den som intervjuar 

och av respondenten. 

Genomförande 

Efter valet av Self report som metod, påbörjades letandet efter förskolor där de arbetade med 

främmande språk och flerspråkighet. Detta skedde via internet och med hjälp av litteratur. 

Därefter började en rundringning till de olika förskolorna för att höra om det fanns ett intresse 

att delta i undersökningen. Vid samtalet delgavs information om undersökningen samt hur 

Self report används som metod. Därefter färdigställdes Self reporten och missivbrevet. De 

förskolor som accepterade ett deltagande fick sedan e-post med en kort presentation om 

studien. Self report bifogades tillsammans med ett missivbrev med information om syftet, de 

etiska principerna samt kontaktuppgifter. Jag ansåg att det var viktigt med kontaktuppgifter då 

jag inte kunde träffa dem personligen. De hade då möjlighet att ställa frågor innan de 

påbörjade svarandet av undersökningen. E-posten skickades till varje individuell förskola eller 

avdelning. De fick tio dagar på sig för att kunna svara i lugn och ro. Påminnelse skickades 

även ut till de förskolor som inte svarade inom angiven tid. När jag fått svaren från 

respondenterna läste jag igenom de olika texterna, för att kunna sammanställa dem. Resultatet 

kommer att återges utifrån de olika teman som upptäcktes i texterna. 

Urval 

Undersökningen genomfördes på fyra antal olika förskolor spridda över hela Sverige, i både 

stora och medelstora kommuner. Förskolorna har alla en verksamhet med främmande språk 

och flerspråkighet för barn i åldrarna 1-5 år. Sju förskollärare svarade på undersökningen. 

Forskningsetiska principer 

Inom forskningens olika grenar så har Vetenskapsrådet (2008) ett flertal principer för hur 

forskning får bedrivas i samhället och på människor. Det är till för att vägleda forskare och 

skydda individen ur ett integritetsperspektiv. De fyra huvudkraven som finns inom 

individskyddskravet är: 

 Informationskravet innebär att forskare måste informera sina respondenter om den 

valfrihet de har i sitt deltagande att medverka och att kunna avbryta den. 
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 Samtyckeskravet innebär att respondenten ger sitt samtycke till en medverkan till 

undersökning. 

 Konfidentialitetskravet innebär att anonymiteten på deltagarna ska garanteras och 

förvaras på ett sådant sätt att ingen ska komma åt uppgifterna. 

 Nyttjandekravet innebär att forskaren meddelar sina deltagare om målet med 

forskningen samt att informera dem om att uppgifterna endast kommer att användas 

till studien.  

Information angående syftet med undersökningen och en beskrivning om hur undersökningen 

går till har framförts till deltagarna. De fick även information om att de kunde avbryta sin 

medverkan när de vill samt att undersökningen är en del av ett examensarbete inom 

lärarutbildningen. I uppsatsen kommer inga igenkännande detaljer att finnas. Möjliga citat 

kommer att nämnas av en ”pedagog”. Deltagarna har även informerats om att materialet 

endast kommer att vara en del i enbart denna studie. Informationen kring de etiska råden finns 

i missivbrevet (bilaga 1). Den korrespondens som skett med e-post till förskolorna har varit 

adresserade till just den förskolan/avdelningen. Inga massutskick har förekommit. 

Bearbetning/Analys 

Self report kan analyseras efter Georgis modell i Bachelor & Joshi (1993). Det är en modell i 

fem steg, där man för varje steg närmar sig texten och hittar den relativa strukturen och den 

generella strukturen. Den relativa strukturen innebär att forskaren tittar närmare på de 

enskilda individernas texter och redovisare de enskildas tankar och upplevelser. Den generella 

strukturen innebär att forskaren försöker hitta gemensamma drag eller teman bland de olika 

individernas texter (Davidsson, 2007). 

De olika stegen närmar sig texten ur olika perspektiv för att slutligen hitta liknande strukturer 

bland deltagarna. Bachelor & Joshi (1993) beskriver de fem stegen. 

1. Första steget innebär att forskaren läser texten i sin helhet och försöker lära känna 

respondentens erfarenheter. 

2. Här markeras och delas texten in i olika temaområden, vilka är viktiga för fenomenet som 

studeras. 

3. I steg tre tas all onödig och text som upprepas bort. Forskaren försöker hitta stöttepelarna i 

texten. 

4. De stöttepelare som forskaren hittar, ska reflekteras över och sedan skrivas om i 

vetenskapliga termer utifrån det valda perspektivet till studien. I steg fyra hittas kärnan i 

texten. 

5. I steg fem så sammanställs ett resultat utifrån texterna. En bild av fenomenet återges i den 

relativa strukturen. Det är likheterna och det som är gemensamt i texten som är det viktiga.  

Efter att ha läst de olika texterna, ett flertal gånger så hittade jag ett återkommande mönster i 

alla texterna som jag sorterade in i olika kategorier. Enligt Larsson (1984) refererad i 

Kihlström (2007) menar att de kategorier som återfinns, bör vara starkt kopplade till 

undersökningen och att en tydlig skillnad ska ses mellan kategorierna. Utifrån de olika 

kategorierna så delades resultatet upp i teman för att få fram det gemensamma och de 
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skillnader som återfanns i resultatet. I resultatet koncentrerade jag mig på den generella 

strukturen och de teman som visat sig i resultatet. 

Reliabilitet/Validitet 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig mätmetoden är och kan stå emot olika felkällor. 

Eftersom resultatet består av respondenternas sanning får forskaren räkna med ett visst 

felvärde (Patel & Davidsson, 2003).  Tolkningen av den insamlade data är i största grad viktig 

för det resultat som kommer att uppvisas. Därför är det viktigt med ett objektiv 

förhållningssätt till materialet och att inga egna tolkningar och värderingar återfinns i 

resultatet. 

Validitet är huruvida studien faktiskt undersöker det författaren sagt att den ska undersöka. 

Studien syftar i huvudsak till att undersöka pedagogers upplevelser och tankar kring 

fenomenet flerspråkighet och främmande språk, och ett aktivt arbete med detta. I linje med 

den metodlitteratur som använts (Patel & Davidsson, 2003, Donaldson & Grant-Vallone, 

2002) finns en självklar svårighet att mäta den här typen av undersökningars validitet, då den 

hanterar svårmätta faktorer så som känslor, åsikter och tankar. Trots detta ställt mot 

undersökningens syfte, finns en hög validitet eftersom den fokuserar på just det den i syftet 

avser. 

Donaldson & Grant-Vallone (2002) pekar på fyra kritiska punkter i metoden Self report som 

kan vara avgörande för studiens tillförlitlighet och giltighet. Figur 1(Donaldson & Grant-

Vallone, 2002, s. 249) här nedan visar på de kritiska de punkterna i jämförelse hur hög eller 

låg tillförlitlighet och giltighet studien kommer att ha.  

 

Figur 1. Fyra faktorer som kan påverka skevhet i Self-Report data. 
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The true state of affairs avser verkligheten, det sanna tillståndet/fenomenet som ska 

undersökas. Sensitivity of construct avser hur känslig informationen är som undersökningen 

lyfter fram. Dispositional Characteristics är de möjliga variabler som exempelvis humör, 

personlighet osv som kan påverka de lämnade uppgifterna. Situational Characterictics avser 

omständigheterna vid undersökningstillfället, i betydelsen att den aktuella situationens 

begivenhet i form av t.ex. miljö eller avsatt tid, väsentligen kan påverka undersökningens 

giltighet. 

Donaldson förklarade de olika punkterna med att beroende på vilket fenomen som ska 

undersökas och hur känslig den information som lämnas är, där olika variabler påverkar 

svaret och där omständigheterna kring undersökningstillfället, har alla en inverkan på vilken 

tillförlitlighet och giltighet undersökningen kommer att ha. Beroende på om informanten har 

hög eller låg motivation till att svara sanningsenligt, så får det konsekvenser i sanningshalten i 

undersökningen. Exempelvis så kan ett känsligt ämne, som berör något personligt, utelämnas 

av någon som är blyg eller rädd för påföljder. Där undersökningen utförs på en plats som inte 

känns säker eller pålitlig, kan i slutändan ge ett svar som inte är korrekt. Är däremot 

förtroendet stort till undersökningen, ämnet, den som utför undersökningen, ger det troligen 

ett mer korrekt svar. Donaldson förklarar det även med:     

A research participant who is abusing drugs at work (true state of affairs), 

reporting on his or her level of drug abuse (a potentially sensitive construct), 

who has a propensity to give socially desirable responses ( a dispositional 

characteristics), and who is in a situation where he or she  believes that true 

responses should cause him or her to be punished (e.g., fired) by his or her 

employer (a situational characteristics is highly likely to bias response on a 

research questionnaire. Whereas, a participant who abusing drugs at work 

with a different dispositional characteristics and/or under different 

conditions may be more likely to provide different accurate answers 

(Donaldson S, Grant-Vallone E, 2002, s. 248). 

Jag återkommer i metoddiskussionen till de åtgärder jag har vidtagit för att säkerställa 

tillförlitlighet och giltighet. 
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Resultat 

Den generella strukturen delas in i tre olika teman som sammanfattar, strukturerar upp och 

tydliggör resultatet. Dels kommer pedagogernas arbetssätt att framföras, men även vilka 

aktiviteter de oftast använder sig av vid främmande språk/ flerspråkighetssituationerna och 

den problematik som de påträffar i verksamheten. 

Pedagogers förhållningssätt 

I texterna beskrivs hur pedagogerna kan stimulera en främmande språkinlärning eller en 

flerspråksinlärning, genom deras olika arbetssätt. Dessa skiljer sig åt då förskolorna har en 

helt integrerad främmande språkprofilering eller ett annat syfte med sin språkprofilering.  

Två pedagoger menar att det bästa för barnets språkutveckling är att de ska bada i språk och 

att det språk som ska läras ska integreras i hela verksamheten. De nämner även att det är rätt 

tillfälle att introducera ett nytt språk redan i förskolan, då barnen suger till sig all information.  

Språket bör genomsyra hela verksamheten och finnas tillgänglig hela tiden. 

Material på det nya språket bör finnas i alla områden inom den pedagogiska miljön. 

… detta handlar dock snarare om att göra barngruppen uppmärksam på att det finns 

olika språk och att belysa olika kulturella identiteter än att lära sig andra språk. 

Alla pedagogerna använder dagens naturliga tillfällen till att använda det främmande språket. 

Lunch och av- och påklädning, samling, klassrummet och lämning och hämtningstillfällen är 

situationer där språket kommer till användning. De menar att genom att använda det 

främmande språket i de dagliga rutinerna får barnen på ett konkret sätt sätta orden till olika 

handlingar och även se att de har nytta av ytterligare språk.  

Vi har samling några gånger i veckan där vi sjunger, dansar, lär oss nya ord, fraser, 

lyssnar på sagor mm. 

… barnen har engelska på samlingarna varannan dag och vi sjunger även engelska 

sånger etc. 

Vid samling sjunger vi, leker och hälsar barnen välkommen på olika språk. 

…(matstund, påklädning) är lämpliga situationer för då kopplas det nya språket till 

en konkret situation, handling eller föremål… 

Beskriva, upprepa och sätta ord är ytterligare en viktig del i en språkinlärning beskriver 

pedagogerna. Genom att förklara och använda ord på olika sätt tillsammans med barnen 

upplever de att barnen får ett rikare och mer varierat språk.  

Då använder vi oss mycket av bilder och upprepar och att sätta ord på saker då vi 

pratar med barnen.  

Pedagogerna uppger att barnen är intresserade av att lära sig det främmande språket och att 

det uppmärksammas på olika sätt från barnens sida. Ett intresse gör att det är lättare att lära 

sig och att minnas det de lärt sig. De menar också att det är viktigt som pedagog att utgå och 

vara lyhörd inför barnens visade intressen och ta tillvara på barnens erfarenheter och använda 

det i verksamheten. 

Först svarar de vad det heter på svenska sen lägger de till det engelska ordet. 
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De sjunger även spontant engelska sånger ibland… 

Vi lär oss en del ord och fraser på det språk som barnet talar. 

På samlingen får barnen ibland ta med sig sånger och ramsor på andra språk. 

Det finns skillnader i hur pedagogerna ser på den språkkompetens de bör ha för att arbeta med 

främmande språk. De förskolor som har integrerat annat språk tryckte mer på vikten av 

kompetent personal, än de som hade ett annat syfte med sitt främmande språkarbete.  

… det är av stor vikt att det finns pedagoger som behärskar språket på ett bra sätt så 

att barnen får chansen att lära sig rätt uttal och språkmelodi ifrån början. 

…( och kan skratta när vi vuxna har lite svårt att uttala.) 

Resultatet visar att pedagogerna arbetar på olika sätt, även om de mer eller mindre aktivt 

arbetar med främmande språk. De pedagoger som jobbar aktivt och där det främmande 

språket är integrerat i verksamheten så möter barnen språket från olika aspekter och i olika 

sammanhang. Språket finns i hela den pedagogiska miljön och utgår från barnens intressen. 

De olika förskolorna har olika syften med sin främmande språkinlärning/ flerspråksinlärning. 

De som integrerat språket i verksamheten arbetar aktivt för att barnen ska bli flerspråkiga. De 

andra förskolorna uppgav att syftet inte var att lära sig ytterligare språk utan de använde sig 

av olika språk för att göra barngruppen uppmärksam på olika kulturella identiteter, vilket de 

menar stärker barnens identitet.  

Pedagogers tankar kring språkaktiviteter 

I alla texterna beskrevs det återkommande hur pedagogerna praktiskt jobbade med främmande 

språk i förskolan. De inriktar sig på och använder sig av ungefärligt liknande metoder.  

Som tidigare beskrevs så är det vanligt bland förskolorna att använda sig av material som 

böcker, sånger, sagor och ramsor. En pedagog menar att det nya språket ska finnas tillgängligt 

i alla typer av material i den pedagogiska verksamheten. Andra använder sig av material som 

böcker, sagoläsning och att sjunga tillsammans med barnen lära dem det nya språket. 

Materialet på det nya språket bör finnas i alla områden inom den pedagogiska 

miljön. 

… vi läser böcker, t.ex bilderböcker där vi kan peka på olika kända saker som vi 

benämner. 

Alla pedagogerna visar på hur de tar in språket i deras verksamhet genom att använda sig av 

böcker, bilder, sånger, ramsor och lekar. Genom att arbeta med olika praktiska övningar så lär 

barnen med flera sinnen, vilket pedagogerna menar är bra för lärandet.  

… kan vara en idé att få ett recept att baka på som är på engelska och du måste klura 

ut vad det kan stå för att kunna baka kakan. 

Då barnen lärde sig ord på olika kläder, packade jag en resväska och sa att jag 

behövde hjälp att packa upp, då fick de både se och röra vid kläderna samtidigt som 

vi satte ord på plaggen. 

När man använder sig av bilder samspelar flera sinnen och det blir lättare att ta till 

sig orden då du även ser dem. 
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I några få uttalanden anger pedagogerna att om man ofta och mycket talar med barnen på det 

främmande språket så utvecklas språket ytterligare. Enligt de pedagogerna bör man prata i 

meningar och inte med uppmaningar. 

… istället för att säga ”lägg den där” säga ”lägg den rosa bilen i den stora 

docksängen” 

Utöver de svar som ovan har strukturerats upp så uppger en del av pedagogerna att de aktivt 

jobbar med att barnen ska uppleva, skapa och prova sig fram och att det ska uppmuntras av 

pedagogerna. Barnen upplever att det är roligt och spännande att lära sig ett annat språk och 

prova gärna att använda det vid olika tillfällen. 

Jag upplever att barnen kan komplettera med engelskan om de vill/tycker det är 

roligt och att de gärna övar lite engelska ord och prövar det på oss vuxna.  

Barnen känner sig stolta när de får lära sina kompisar sånger, ramsor och räknetal på 

sitt språk. 

Sammantaget visar resultatet som innefattar pedagogers tankar kring språkkunskaper att 

pedagogerna ofta använder sig av bilder, ljud och känsla för att sedan koppla det till det talade 

ordet. De arbetar med barnens sinnen för att de ska lättare ska lära sig nya ord, fraser och 

begrepp. De arbetar utifrån barnens kunskaper och värdesätter de erfarenheter barnen har.  

Problematik 

En del av pedagogerna uppgav att det i det stora hela genererade enbart positiva effekter av att 

använda sig av främmande språk i förskolan. Men ett fåtal pekade ändå på att det inte är helt 

enkelt alla gånger och visade en viss problematik med att använda andra språk. 

Pedagogerna uppger att det emellanåt även uppstår situationer där det främmande språket kan 

vara till problem både bland barnen men även för pedagogerna. 

… när man måste lösa konflikter och verkligen förklara saker på ett genomgående 

sätt.  Då blir det komplicerat när barnen är på olika nivåer språkmässigt och inte 

alltid förstår. 

… få en instruktion eller uppmaning om man inte försår vad som sägs, de kanske 

kan bli pinsamt eller frustrerande. 

Om syftet kring varför förskolan arbetar med främmande språk är otydligt, försvårar det för 

den enskilde pedagogen.   

… problemet är bara hur långt jag ska gå, vilken målsättning ska jag ha, ska barnen 

lära sig lite ord och artighetsfraser eller ska de bli två språkiga. 

Sammanfattningsvis visar resultatet som behandlar problematiken kring språkinlärningen att 

om syftet kring språkinlärningen är tydligt, underlättar det för den enskilda pedagogen att 

planera verksamheten. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I ett tidigt skede valdes arbetsmetoden Self reports. Delvis för att  metoden passade in i min 

livssituation men även för att metoden var ny för mig och det ville jag utforska vidare. 

Metoden passade till syftet då jag var intresserad av att studera pedagogers tankar kring ett 

fenomen. I och med att metoden var ny för mig, så såg jag det som en stor utmaning att få lära 

mig den, arbeta med den och försöka få den att fungera praktiskt.  

Self report som metod, har både för- och nackdelar. Nackdelarna är till stor del baserade på att 

få ett tillförlitligt resultat. För detta krävs många respondenter som alla har svarat med 

utförliga och genomtänkta svar. Donaldson och Grant-Vallone (2002) menar att Self report 

som metod kräver många deltagare och att deltagarna vågar svara det de tycker och inte vad 

forskaren vill veta. Jag hade stora förhoppningar till ett stort underlag, tills deltagare av olika 

anledningar avbröt sin medverkan, vilket det hade full rättighet till. Men trots få respondenter, 

så upplevde jag att materialet blev intressant.  

De förskolor som deltog i undersökningen svarade likvärdigt, några med färre ord än andra. 

Jag saknade dock att kunna ställa följdfrågor till respondenterna. Detta skulle jag kunna löst 

genom att komplettera med intervjuer, men Marton och Booth (2000) menar att även en 

individs erfarenheter kring ett fenomen, rymmer stora resurser med information. Därför nöjde 

jag mig med att enbart använda mig av Self report.  

Jag har försökt att förebygga de svagheter som metoden har genom att använda mig av 

vetenskapsrådets etiska principer, då de täcker anonymitet och tystnadsplikt gentemot 

respondenterna. Eftersom korrespondensen skett via e-post så har jag få namn på deltagarna 

eller enbart namnet på förskolan.  

En fördel med Self report var att förskolorna svarade via e-post, vilket för min del 

underlättade datainsamlingen. Däremot så kan jag se att alla kanske inte tycker om att 

uttrycka sig med ord, likväl som att respondenterna kan anse att de gör lite av mitt jobb då de 

står för skrivandet. Ytterligare fördelar med Self report är att respondenterna ensamma i lugn 

och ro kan fundera och skriva djupa och utförliga svar. De blir inte heller påverkade av mina 

eller någon annans åsikter och deras svar har känts ärliga, detta menar bland annat Davidsson 

(2007) är en av de största fördelarna med Self report. Att respondenterna svarade relativt lika 

innebär att de tolkat frågeställningarna ungefär likadant. Inga större missförstånd kring 

frågeställningarna har uppmärksammats, vilket tyder på tydliga och välformulerade frågor.  

För mig var Self report en spännande utmaning och jag hade stora förhoppningar på metoden. 

Så här i efterhand så har metoden både visat på sin potential, på hur bra metoden kan vara om 

alla/ många deltagare skriver långa berättelser. Men metoden Self report visar även på brister 

som forskaren måste motarbeta. Jag tar lärdomarna med mig och ser möjligheterna till att 

använda den fler gånger, eftersom den ger intressanta resultat. 
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Resultatdiskussion 

Pedagogers förhållningssätt 

Det framkom tidigt att pedagogernas sätt att stimulera barnens lärande i främmande språk i 

grunden ser väldigt olika ut. Några av de förskolor som arbetade aktivt med främmande språk, 

har också det som profilering i sin verksamhet och har då redan ett integrerat språk förutom 

svenska. De jobbade aktivt för att barnen skulle bli flerspråkiga. Deras verksamhet 

genomsyrades av språk och barnen möter språket under många olika tillfällen varje dag. 

Pedagogerna menade här att det är rätt tillfälle att börja med ytterligare språk i tidig ålder, då 

barnen var intresserade och har lättare att ta till sig och lära sig. Detta är något som Harding 

och Riley (1993) även pekar på då barnen under en viss period är mer mottagliga för ett 

lärande genom att de får tillgång till abstrakt tänkande genom att lära sig flera begrepp och 

benämningar på samma föremål. Att verksamheten då genomsyras av språk, gör att barnen 

fångar upp språket hela tiden och utvecklar därför också grunden till ett ordentligt språk.  

Den andra gruppen förskolor jobbade för att göra barngruppen mer uppmärksamma på att vi 

har olika kulturell identitet. Därav jobbade de med språk som återfanns i den aktuella 

barngruppen. Pedagogerna där uppgav att en av anledningarna vara att stärka barnen i sin 

identitet och vara stolta över sitt ursprung. Enligt Ladberg (2000) så lär barn med ett gott 

självförtroende sig språk bättre, då de törs försöka och prova sig fram. Det blir aktiva i sitt 

eget lärande. Detta stöds även i läroplanen då pedagogerna ska stärka barnen (Skolverket, 

2010). 

Pedagogerna syn på språkkompetens visar sig olika. De som jobbar med integrerat språk 

menar att språkkompetensen är väldigt viktig för att barnen inte ska lära sig felaktiga uttal och 

språkmelodi. Håkansson (2003) menar att den språkkvalitet som barnet kommer att möta är 

avgörande för barnets språkutveckling. Annan forskningen däremot menar att pedagogerna 

bör vara konsekventa i sina språk för att inte skapa förvirring bland barnen. Björk-Willén 

(2006) pekar på att det kan uppstå förvirring hos barnen när rutinerna frångås, vilket kan leda 

till bristande respons eller irritation i barngruppen.  

Alla pedagogerna hänvisade till att bästa sättet att lära små barn språk på, var att ta tillvara på 

vardagliga rutiner, där barnen fick knyta händelser till ord och fraser, vilket även forskningen 

till. Samlingen var nog enligt pedagogerna det tillfälle då de oftast använde sig av främmande 

språk. Forskarna menar att de konkreta situationerna som uppstår i under en dag i förskolan är 

ypperliga tillfällen att plocka fram språket och låta barnen koppla ord till handling. Arnberg 

(2004) och Ladberg (2000) menar att där finns det oanade resurser som kommer till godo. 

Ord, fraser och begrepp som kopplas till en aktivitet, gör att barnen minns lättare, eftersom de 

arbetar med flera sinnen. Att verkligen använda språket i olika kända sammanhang för barnet, 

leder till att barnet även förstår att språket kommer till nytta skriver en av pedagogerna. 

Benckert, Håland & Wallin (2008) ser här ett ytterligare perspektiv då hon menar att de 

vardagliga rutinerna skapar ett samspel mellan barnen och de vuxna, där de vuxna har 

möjlighet att utmana barnet i språket. Detta kan i sin tur kopplas till Vygotskij (1978) 

proximala utvecklingszon som innebär att den vuxna ligger steget före och leder barnet framåt 

i utvecklingen genom att utmana barnet i sitt lärande. Att de vardagliga situationerna och dess 

rutiner kan skapa otroliga möjligheter till ett lärande, genom att utmana och locka barnet 

framåt i sin utveckling verkar rimligt. Eftersom det är en naturlig lärsituation som kommer att 

upprepas och det gör det lättare för barnet att minnas. 
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En av de främsta källorna som pedagogerna uppgav som utgångspunkt i verksamheten var att 

ta tillvara på barnens intressen och erfarenheter. De menar att om barnens liv får stå i fokus, 

så gör det barnet mera aktivt i sitt lärande och mer intresserad av vad som sker. Det barnet kan 

förknippa till sig själv blir automatiskt roligare och lättare att lära, för att det ska vara roligt 

och lustfyllt var ledordet för pedagogerna och givetvis för barnens lärande. Arnberg (2004) 

anser att lyhördhet bör vara en tillgång hos alla pedagoger för att låta barnet ta plats i 

verksamheten. Genom att utgå från barnens förutsättningar så visar pedagogerna barnet att 

han/hon faktiskt är viktigt och att det betyder något, vilket i sin tur leder till självsäkra, glada 

och utvecklande barn. Arnberg (2004) menar att barnens initiativ är de mest lärofulla för dem. 

Pedagogerna uppger också hur roligt barnen tycker det är att lära sig det främmande språket 

och att det inte bara är för stunden. Pedagogerna berättar att barnen spontant använder det 

främmande språket i vardagen tillsammans med dem. De sjunger och räknar och berättar vad 

saker heter på t.ex. engelska. Forskningen visar på att så länge barn har motivation till att lära, 

så kommer de att utvecklas vidare, men när motivationen tryter avtar lärandet.  Barnen lär av 

varandra och med varandra. Förskolorna som jobbar med språket för att uppmärksamma de 

olika kulturella identiteterna, menar att stoltheten över sitt språk, gör att barnen lär av 

varandra och med varandra.   

Pedagogers tankar kring språkaktiviteter 

Pedagogerna jobbade med ungefär liknande material som är språkstärkande i de olika 

verksamheterna. De använder sig av böcker, sagoläsning, sånger, ramsor, bilder och lekar. 

Många av pedagogerna valde att jobba med praktiska övningar, så att barnen fick prova, 

undersöka, se och ta på t.ex. föremålen. Genom att jobba med flera sinnen samtidigt 

underlättades minnesträningen. Arnberg (2004) pekar på vikten av att lärandet sker genom 

leken och inte genom drillning och grammatiska övningar. Får barnen hålla motivationen 

uppe och har roligt underlättar lärandet.    

Läsning, sagor och berättelser, aktiviteter där det flödar ord och som skapar samtals- 

möjligheter var viktiga för barnens språkutveckling. Ur sagor och böcker skapades frågor, 

idéer och kommentarer. Barnen blir ännu en gång aktiva i sitt lärande och det på ett lustfyllt 

sätt. Arnberg (2004) pekar på att genom det lästa och talade ordet utökas ordförrådet och till 

viss del även grammatiken. Att prata med barnen, berätta, upprepa och sätta ord var en viktig 

del i arbetet för pedagogerna. De gav ett mer varierat språk bland barnen, men också ett 

djupare språk då de fick tillgång till fler begrepp. 

Pedagogerna uppgav även att de jobbade så att barnen skulle få uppleva, skapa och prova sig 

fram. Här tänker jag direkt på vilken inverkan leken har i lärandet. Där kommer barnens 

intressen och erfarenheter fram i en miljö där barnen får prova sig fram under roliga former. 

Enligt Ladberg (2000, 2003) så främjar leken barnens språk och utveckling. Sker leken i en 

positiv miljö, så skapar det stora möjligheter för barnen att prova och utforska sig fram. 

Lärandet ska ske genom uppmuntran av pedagogerna. När barn upplever att det är roligt så 

ökar deras motivation till mer lärande. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) 

kopplar även hon ihop leken med lärandet i utvecklingspedagogiken. Men enligt Arnberg 

(2004) så lär sig barnet det den är intresserad av. Men samtidigt har pedagogen en möjlighet 

att uppmuntra till att experimentera och prova sig fram vilket i sin tur kan leda till ytterligare 

lärande. Barnen upplever att det är roligt och spännande att lära sig ett annat språk och prova 

gärna att använda det vid olika tillfällen. Pedagogerna upplevde generellt att alla barnen hade 

ett stort intresse att lära sig språk. De ville gärna prova på och testa sig fram med ord och 

sånger.     
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Problematik 

Många av pedagogerna uttryckte sig positivt om att lära sig främmande språk i förskolan, men 

det finns även svårigheter att beakta enligt pedagogerna. Det kan uppstå situationer där 

språket kan bli ett hinder, vid en konfliktlösning eller frustration över att inte kunna tala om 

det man vill. En pedagog upplevde det svårt med målsättningen, hur mycket förväntas det att 

barnen skulle lära sig? Låg nivån som stannar vid artighetsfraser och ord eller var målet att de 

skulle bli flerspråkiga individer? Om pedagogen upplever att det är svårt att veta var 

kunskapsnivån på språkinlärningen ska ligga, så kan ledningen ha missat att tydliggöra målet 

för pedagogerna. Ett annat alternativ kan vara att ledningen helt enkelt inte bestämt vad syftet 

med att ta in ett främmande språk i verksamheten är. Då bör de tillsammans sätta sig ner och 

tydliggöra syftet med främmande språk i förskolan. Negrin Arnberg (1996) menar att det är 

däri en del av problematiken ligger, hur det ska organiseras och när, var och hur språket ska 

användas. Men även barnen kan hamna i situationer då språket inte räcker till. Konflikter, 

förståelse och frustration över att inte kunna säga det man vill vid rätt tillfälle är problem som 

pedagogerna uppger händer.   

Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis så framkom det i undersökningen två olika varianter av hur man kan 

förankra främmande språk i förskolan. Antingen genom att helt integrerat språket i 

verksamheten eller som en möjlighet att nå andra aspekter av barns lärande. Ett helt integrerat 

språk i förskolan kan ge klara fördelar då barnen under olika förhållanden och stor del av 

tiden har språket omkring sig. Här stimuleras barnen närmaste med vad som kan jämföras 

med de språkbadsskolor som finns ibland annat Kanada. Förskolor som har ett annat syfte 

med främmande språkinlärningen använder språket mer som en metod att stärka barnen och 

göra dem stolta över sin bakgrund. De använder sig dock av liknande aktiviteter till att 

stimulera barnens lärande, vilket främst sker genom böcker, bilder, sång och lek.  

Jag tycker mig ha fått svar på frågor som jag eftersträvat. Resultatet stämmer väl överrens 

med den forskning som jag tidigare läst. Jag upplever materialet lite ensidigt, men har 

anledning att tro att materialet skulle varit mer digert med ett större underlag. Men samtidigt 

så kanske det är så här det ser ut, ute i förskolorna som jobbar med främmande språk. Den 

uppfattningen jag fått av respondenterna i undersökningen är att det är roligt, lustfyllt och 

lättsamt att arbeta med främmande språk, eller språk överlag. Enligt respondenterna så är det 

svårare att förhindra ett barn att lära sig ett språk än att tillåta ett barn att lära sig ytterligare 

språk. 

Fortsatt forskning 

Denna studie har haft en inriktning där barn till en början är enspråkiga och sedan i förskolan 

introduceras i ytterligare språk. Det har funnits svårigheter att hitta litteratur just utifrån det 

perspektivet. Enligt Björk-Willén (2006) visar studier att tillgången till olika språk har kunnat 

användas i interkulturella sammanhang inom förskolan och skolan, men även att studierna 

kring förskolebarn och flerspråkig förskolekontext inte är så prioriterade/ aktuella varken i 

Sverige eller internationellt. Men med tanke på hur dagens samhälle med internationella 

influenser och hur barngrupperna i förskolan ser ut idag, med barn som talar både ett, två och 

tre språk redan i tidig ålder så kanske detta är på väg att förändras? Hur fungerar det där att ta 

introducera ytterligare språk? Kommer dessa barn med invandrarbakgrund som har ett/två 

modersmål, samt lära sig svenska i förskolan, möjlighet att även introduceras för ytterligare 

språk. Kommer deras modersmål, som är viktigt för språkinlärningen, att hinna utvecklas 
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tillräckligt för att kunna lära sig fler språk. Hur blir det på sikt med dessa barn som från tidig 

ålder har flera språk, kommer de att uppnå godkända nivåer när de blir äldre, eller blir det för 

många språkliga influenser under den språkperiod då de utvecklas som mest? Detta är 

frågeställningar som väckts under arbetes gång och skulle kunna ligga till grund för fortsatt 

forskning 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag gör mitt examensarbete vid lärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. 

Jag har som blivande förskollärare valt att arbeta med ämnet främmande språk/flerspråkighet i 

förskolan och hur det fungerar i den pedagogiska verksamheten. Detta med tanke på de 

internationella barngrupper som blir allt vanligare, men även med tanke på att det från högre 

ort pratas om att det redan i förskolan ska introduceras främmande språk. 

Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan uttrycker sina tankar 

dels om förutsättningarna för att barn kan lära sig flera språk, dels 

kopplingen därifrån till den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Det är här du kommer in i bilden, då jag vill veta dina erfarenheter, din berättelse kring detta 

fenomen. Detta genom att använda mig av metoden Self Report som innebär att du i ensamhet 

får skriva ner din berättelse utifrån mina frågeställningar. Din berättelse kommer sedan att 

analyseras och användas som underlag i resultatet. 

Jag kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som finns. Uppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet kommer enbart att användas i 

studiesyfte. Namn, förskolor, kommuner etc. kommer att avidentifieras. Deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Om så sker, så var vänlig att kontakta mig. 

Sista datum för inlämning av svaren är 6 Maj 2011. 

Är det något du funderar över så kontakta mig.  

Svaren kan du maila till: alemar-7@student.ltu.se 

 

Jag är tacksam för din medverkan! 

Marie-Louise Alenius 

Tel: xxx-xxxxxxx 

 



 

 

Bilaga 2 

Self Report 

Här är de frågeställningar som jag vänligen vill att du besvarar. 

 

 Berätta något om vad du anser vara viktigt i pedagogiska sammanhang, 

för att du kan tycka att det är en bra situation för att lära sig något annat 

språk än sitt första språk 

 

 Beskriv en situation där du arbetar med språkvariation i din verksamhet 

och hur du uppfattar att det fungerar eller inte fungerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


