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SAMMANFATTNING

Irvana Krpo

Tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande

En intervjustudie om arbete med och syn på tvåspråkiga barns språkutveckling i förskolan

Bilingual children’s language development and learning 

An interview study of  work and views  on bilingual  children’s  language  development  in 

preschool 
                                                                                                   Antal sidor: 42

Studien belyser tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. Resultatet presenteras utifrån 

sex  kvalitativa  intervjuer  av  personal  verksamma  inom förskolan.  Intervjuerna  beskriver 

pedagogernas resonemang gällande tvåspråkighet hos barn samt vilka metoder de använder 

sig av för att stimulera och stödja tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. Resultaten 

av  undersökningen  visar  att  förskollärarna  aktivt  arbetar  med  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling och lärande. Förskollärarna lyfter upp modersmålets betydelse och anser att 

det är viktigt att barnen lär sig sitt  första språk, då det är grunden för inlärning av andra 

språk. Förskollärarnas gemensamma åsikt är att ett barns modersmål är betydelsefullt för dess 

identitet, kultur och grupptillhörighet. 

Nyckelord: tvåspråkighet, språkutveckling, lärande, identitet, arbetssätt, modersmål
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1 Inledning

För att  beskriva  dagens  samhälle  används ofta  ord som mångkulturallitet  och integration. 

Detta  har  naturligtvis  en  inverkan  på  den  svenska  förskolan  där  olika  folkgrupper  möts. 

Förskolan  kan  vara  den  plats  där  barn  med  ett  annat  modersmål  kommer  i  kontakt  med 

svenska för första gången, det språk som för de flesta sedan kommer att dominera i skola, 

arbete och det sociala livet. Läroplanen för förskolan betonar det faktum att språk och lärande 

oupplösligt hänger samman. Det ena kommer inte utan det andra, språk är en viktig faktor för 

en persons kommunikationsmöjligheter och en grund för lärande. I denna studie kommer jag 

att lyfta olika forskares syn på tvåspråkighet och inlärning och presentera en undersökning av 

pedagogers syn på och arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande baserat på 

kvalitativa intervjuer. Mitt intresse av detta ämne grundar sig inte enbart  på min roll som 

pedagog i en mångkulturell förskola, utan kommer främst från min egen bakgrund som en 

person vilken själv har ett annat modersmål än svenska och som mamma till tre tvåspråkiga 

barn.

Jag vill undersöka huruvida pedagogers bemötande av tvåspråkiga barn har inverkan på deras 

lärande.  Läroplanen  för  förskolan  belyser  att  ”förskolan  ska  sträva  efter  att  varje  barn 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” och även att ”förskolan ska sträva efter att 

varje barn känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andras kulturer” 

(Lpfö98 rev. 2010:9). Jag kommer i detta arbete intervjua sex olika förskollärare om deras syn 

på arbetet med barn och tvåspråkighet, fördelar och nackdelar. Finns det några hinder i arbetet 

med  tvåspråkiga  barn?  Bör  barn  undervisas  både  i  svenska  och  i  det  egna  språket?  I 

läroplanen lyfter  man betydelsen av modersmålet,  på vilket  sätt  implementeras  detta  i  det 

praktiska  arbetet?  Vilken  betydelse  anser  förskollärarna  att  modersmålet  har  för  barns 

lärande? Detta arbete är avsett som en fördjupning i ämnet tvåspråkiga barns språkutvecklig 

och lärande, något som känns väldigt aktuellt i dagens mångkulturella samhälle. Är det viktigt 

för  tvåspråkiga  barn  att  lära  sig  modersmålet?  Det  är  viktigt  att  stödja  alla  barns 

språkutveckling och lärande men har förskolan resurser som täcker alla barns behov? Ger 

goda kunskaper i modersmålet goda kunskaper i svenska? Blir tvåspråkiga barn rustade för att 

möta morgondagens samhälle? Vad det innebär med utbildning och så småningom ett bra och 

utvecklande arbete.  För att  få ett  bra arbete så krävs det oftast goda språkkunskaper vilka 
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skapar  goda  samhällsmedborgare  som bidrar  till  vår  välfärdsutveckling.  Det  är  en  del  av 

frågor som många tvåspråkiga familjer funderar över. 

1.1 Syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  pedagoger  i  förskolan  resonerar  kring 

tvåspråkiga barns språkutveckling samt undersöka hur pedagogerna arbetar konkret med att 

stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande.

1.2 Frågeställningar

Hur ser pedagogerna i förskolan på tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande?

Hur arbetar pedagogerna konkret för att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling?

2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel belyser jag olika teorier och forskning om tvåspråkiga barns språkutveckling 

och lärande. Inledningsvis presenterar jag begreppsdefinitioner utifrån tvåspråkigheten, samt 

lyfter  fram  barns  språkutveckling  och  modersmålets  betydelse,  för  att  sedan  analysera 

definitioner av tvåspråkighet och dess innebörd. Jag tar upp forskarnas syn på pedagogers roll 

och  arbetssätt  avseende  tvåspråkiga  barns  språkutveckling.  Därefter  belyser  jag  huruvida 

miljön har betydelse  för barns språkliga utveckling  och vilken inverkan miljön har på de 

tvåspråkiga barnen.

2.1 Begreppsdefinitioner

Enligt Hagtvets (2004) enkla definition är en person tvåspråkig när personen kan använda två 

språk. Begreppet  språk betyder ett av flera sätt att kommunicera. Språket är ett system av 

olika symboler som möjliggör att använda dessa på varierande sätt. Barn lär sig språk i alla 

sociala sammanhang samtidigt som de socialiseras in i en kultur genom språket. Författaren 

påstår att sociala normer och värderingar finns kodade i ett språk i form av ordval, tonfall eller 

grammatiska regler.  För att  utöva social  kontroll  och kontakt med andra är det  viktigt  att 

barnet lär sig kunna behärska språket Tidpunkten blir en avgörande faktor när barnet börjar 

med inlärningen (a.a.).  Enligt Hagtvets (2004.) beskrivning kan tvåspråkighet vara simultan 
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och successiv. Simultan tvåspråkinlärning sker då bägge språken införs redan från födseln. 

Däremot sker successiv tvåspråkinlärning när andraspråkinlärning förs in först efter att barnet 

fyllt tre år.  

Svensson (2009) använder begreppet flerspråkighet när en person kan utrycka sig väl på flera 

språk både skriftligt och muntligt, i olika sammanhang.  Förstaspråket kallar författaren för 

modersmål,  och  det  är  det  eller  de  språk  som barnet  lär  sig  från  födseln  i  det  naturliga 

samspelet med föräldrar eller vårdnadshavare. Ladberg (1996) betonar även att modersmål för 

många människor är ”känslospråket” för att vissa utryck känns äkta och kommer automatiskt 

bara på förstaspråket.  Andraspråket är det eller de språk som barnet lär sig efter att ha lärt sig 

grunderna  i  förstaspråket.  Svensson  (2009)  och  Hagtvet  (2004)  anser  att  barns 

andraspråksinlärning  sker  ungefär  från  tre  års  ålder  och  i  den  kultur  samt  de  sociala 

sammanhang  som  det  kommuniceras  i.  Kodväxling  innebär  när  en  person  har  samma 

uppsättning av flera språk och växlar mellan dessa genom att hämta ord från ett annat språk 

än det barnet talar för stunden. Det finns flera olika begrepp som används när man talar om 

dem  som  undervisar  modersmål  i  förskolan:  modersmålspedagog,  modersmålsstöd, 

modersmålslärare, modersmålstränare. Jag kommer i detta arbete att använda beteckningen 

modersmålstränare i förskolan. 

2.2 Teorier om barns språkutveckling

Det finns många teorier om hur barns språkinlärning går till. Håkansson & Sigurd (2007) och 

Svensson (2009) tar upp psykologerna Piagets och Vygotskys syn på språkinlärning, vilken 

lyfter fram ord och begreppsbildning som viktiga faktorer i barnets språkinlärning. Båda är 

överens om att språket utvecklas i samspelet med den sociala och materiella miljön. Piaget 

och  Vygotsky  delar  en  åsikt  om  individens  utveckling  och  individens  aktiviteter  som 

utgångspunkt för utveckling.  Men då Piaget inriktar  sig på den inre kognitiva mognaden, 

barns oförmåga att ta till sig begrepp innan de har utvecklat de kognitiva förutsättningarna, 

fokuserar Vygotsky sin forskning på den sociala kontextens betydelse, i vilken barn lär sig 

kommunicera genom samspel  med vuxna. Piaget betonar barnets  naturliga undersökande i 

omgivningen medan Vygotsky betonar en välordnad och stimulerande miljö  som utmanar 

barnet (Håkansson & Sigurd, 2007 & Svensson 2009).
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2.2.1 Nativistisk och behavioristisk teori

Enligt Håkansson & Sigurd (2007) är det gemensamt för alla teorier om språkinlärning att de 

lyfter fram samspelet mellan arv och miljö som två avgörande och oskiljaktiga faktorer. Det 

som skiljer teorierna åt är vilket som anses som viktigast och vilka aspekter av språket som 

fokuseras. Barns beteende är ett resultat av ett samspel som varierar beroende på arvets eller 

miljöns  inverkan.  Nativisterna  fokuserar  sitt  intresse  på  språkinlärning  och  arv  medan 

behavioristerna fokuserar på språkinlärning och miljö. Håkansson & Sigurd (2007) relaterar 

till nativistiska teorins främste företrädare Chomsky som studerade barns språkliga utveckling 

ur grammatikens synvinkel. Även Svensson (2009) förklarar att Chomsky presenterade sin 

teori i mitten av 1960-talet om språkets struktur som borde gälla grammatiken i alla språk på 

grund  av  de  språkliga  egenskaper  som  är  karakteristiska  för  alla  mänskliga  kulturer. 

Chomskys  teori  förklarade  att  barn  lär  sig  språket  trots  att  de  har  ett  begränsad  logiskt 

tänkande. Enligt nativisterna är språkutveckling något som drivs fram av medfödda faktorer. 

Barnet kommer till världen med naturliga förutsättningar att lära sig ett språk. Nativisterna 

menar, enligt Svensson (2009), att barns språkutveckling är ett resultat av biologisk mognad.

Enligt  Håkansson  &  Sigurd  (2007)  argumenterade  Chomsky  mot  den  behavioristiska 

traditionens  uppfattning  om  barnets  passiva  språkmottagande,  där  barnet  lär  sig  språket 

genom social förstärkning och imitation. Barnets språk är ett resultat av ett samspel mellan 

den medfödda språkliga resursen och erfarenheter: 

Evidently each language is the result of the interplay of two factors: the initial state and 

the course of experience. We can think of the initial state as a “language acquisition 

device” that takes experience as “input” and gives the language as an “output” – an 

“output” that is internally represented in the mind/brain. 

(Håkansson & Sigurd, 2007:149)

Håkansson  &  Sigurd  belyser  Chomskys  teori  som  förändrade  synen  på  den  mänskliga 

språkinlärningsförmågan. Enligt Chomsky är grammatik som ett särskilt sinne för att ”vad 

barnet  gör när det lär  sig språk är att  fylla  i  de ramar som deras  medfödda grammatiska 

kompetens tillhandahåller. Detta skulle förklara barns förbluffande förmåga att lära sig språk” 

(Håkansson & Sigurd, 2007: 17). 
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Abrahamsson  (2009)  förklarar  att  till  skillnad  från  den  nativistiska  språksynen  ansåg 

behavioristerna generellt  att mänskligt  beteende,  även språkligt,  skedde genom vanor. Den 

mänskliga vanan definierades som ett samspel mellan stimulans och respons. Den typen av 

språkinlärning skedde genom imitation, övning och återkoppling. Abrahamsson (2009) tolkar 

barnets  utveckling  av  språkliga  förmågor  som  en  pedagogisk  konsekvens  då  barns 

språkutveckling förklaras enbart som ett resultat av miljöpåverkan och respons. Till skillnad 

från Abrahamssons (2009) förklaring menar Arnberg (2004) att barns språkinlärning får en 

positiv stödkonstruktion med hjälp av omgivningen. 

Behavioristerna förklarar språkutveckling på två sätt.  På det ena sättet  lär  sig barnet först 

orden och sedan ordens innebörd.  På det  andra sättet  lär  sig barnet  ord genom att  se ett 

föremål,  höra ett  ord och sammankoppla dem. Barnet  blir  beroende av språklig stimulans 

vilket innebär att pedagoger därför ska ge barnet tydlig respons och vara observanta på att 

benämna  föremål  och  förklara  händelser  som  barnet  är  med  om  (Abrahamsson,  2009). 

Författaren kritiserar denna teori då det inte går att förklaras barns språkutveckling enbart som 

ett resultat av miljö och påpekar även att språkutveckling inte bara handlar om upprepning 

och imitation eftersom barn inte alltid uttrycker sig som de vuxna gör. 

2.3 Barns språkutveckling 

Språk är ett samband mellan människor. ”Språket är inte bara kommunikation. Det är också 

ett verktyg för tanken. Vi använder språk när vi tänker, drar slutsatser och försöker förstå hur 

saker och ting hänger ihop” (Ladberg, 1996:28). Kommunikation är en central kärna i varje 

språk.  Barn  lär  sig  språket  för  att  kunna  kommunicera  med  sina  närmaste.  Då  språkets 

huvuduppgift är  den sociala funktionen,  att  underlätta  samspel mellan människor,  behöver 

barn ett fungerade språk för att förstå omgivningen och för att göra sig förstådda. Att förstå 

och  att  själv  tala  och  göra  sig  förstådd  är  två  sociala  delar  som  innehåller  språklig 

kommunikation.  Eftersom förståelse alltid  ligger före talet  kan ett  barn förstå mycket  mer 

kommunikation innan barnet lärt sig uttala sitt första ord (Ladberg, 1996).  

Ett barns talspråk uppstår i nära kontakt med människor. Det nyfödda barnet kommunicerar 

med ögonkontakt, leende och ansiktsuttryck och även med joller, skrik, gester och pekningar. 

Det  nyfödda  barnet  svarar  med  små  ljud  och  visar  med  kroppen  att  de  förstår 
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kommunikationen med föräldrar och resten av omgivningen.  Samspelet  mellan spädbarnet 

och föräldrarna handlar om motreaktioner  där barnet svarar på konversation.  Innan barnet 

börjar tala behöver det språkliga erfarenheter från de vuxna som finns i omgivningen. Barnet 

reagerar på mänskliga röster, lyssnar och söker social kontakt. Genom att leka med språket 

upprepar barnet ord vilket betecknas som en viktig del av språkinlärningsprocessen. Hwang & 

Nilsson (2006) belyser den sociala situationens betydelse i vilken språkinlärningen sker och i 

vilken barnets förståelse av språkets struktur skapas. Den vuxnas respons och återkoppling är 

viktig för barnets språkutveckling. Därför måste vuxna reagera på barnets signaler i form av 

tolkningar,  kommentarer  eller  frågor.  Enligt  författarna  menade  Piaget  att  språket  är  en 

spegling  av  tänkande,  där  tänkandet  kommer  först,  medan  Vygotsky  ansåg  att  språket 

påverkar tänkandet i form av inre tal som ger barnet en medvetenhet om sitt eget tänkande. 

Generellt  börjar  barn  tala  vid  ett  års  ålder.  De  kognitiva  färdigheterna  utvecklas  under 

förskoleåldern. Barn använder och utvecklar språket genom att lyssna på andra med hjälp av 

stimulans och respons (Hwang & Nilsson, 2006).

Harding & Riley (1993) påpekar att tvåspråkiga barn börjar tala senare än enspråkiga barn, 

men  det  ligger  inom  normala  variationer  för  barns  språkutveckling.  Tvåspråkiga  barns 

språkutveckling är lik enspråkiga barns språkutveckling med skillnaden att tvåspråkiga barn 

även måste lära sig att skilja mellan de två språken. Att tvåspråkiga barn börjar tala senare kan 

beror på sociala  förhållanden och variationer  inom familjen eller  på krav som föräldrarna 

ställer på vilket språk som ska användas hemma. Författarna menar att ofta börjar barn tala 

det andra språket när de behöver det (a.a.). 

Håkansson  & Sigurd  (2007)  anser  att  tvåspråkiga  barns  språkutveckling  utvecklas  enligt 

samma princip som enspråkiga barns språkutveckling med undantag av att tvåspråkiga barn 

växlar mellan språken. Författaren påpekar att det faktum att en individ är tvåspråkig ger en 

typ av språkbehärskning som inte kan jämföras med den hos en enspråkig individ.  Det är 

heller inte möjligt att definiera och mäta språkbehärskningen hos tvåspråkiga barn på grund 

av diskrepans mellan den muntliga och den skriftliga språkbehärskningen. På det ena språket 

kan barnet bli bättre på att tala och på det andra språket att formulera sig i skrift. Oavsett om 

båda språken stimuleras  är det  ganska vanligt  att  det  ena språket är  svagare än det andra 

språket  på  grund  av  det  ena  språkets  dominans.  Tillgången  till  två  språk  möjliggör  att 

tvåspråkiga barn har möjlighet  att  välja vilket språk som ska användas i  en viss situation 

(a.a.). 
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Perioden  mellan  18  och  36  månader  är  en  viktig  fas  i  barnets  liv  när  det  gäller 

språkutveckling.  Under  denna  period  börjar  ord  och  begrepp bli  begripliga  och  därför  är 

modersmålsstimulans i förskolan extra viktig (Skolverket, 2008). Enligt Svensson (2005) är 

språket viktigt för alla barn. Det är viktigt att barn dagligen får uppmuntran och tillfällen till 

levande,  intressanta  och  utvecklande  samtal  där  deras  språkförmåga  utmanas.  Författaren 

påpekar att barnen genom samtal och lek med ord lär sig många språkliga nyanser och olika 

språkliga uttrycksformer. Svensson (2005) menar att de barn som ges möjlighet att leka med 

språket  i  samspel  med  inspirerade  vuxna  kommer  att  intressera  sig  för  skriftspråket  och 

uppleva det som en naturligt följd av talspråket. Ifall den pedagogiska verksamheten präglas 

av språklekar upptäcker barnen språket ur ett annat perspektiv, en annan dimension. De får en 

kreativ  förberedelse  för  läs-  och  skrivinlärning  (a.a.).  Författaren  uppmuntrar  stunder  av 

språklek  för  att  dessa  påverkar  alla  barns  språkutveckling,  inte  bara  de  med  två  språk. 

Språklekar,  som  till  exempel  fingerlekar,  ramsor,  rim,  språkljudövningar,  gåtor,  vitsar, 

ritsagor  med  mera  leder  till  att  barnen  upplever  samspel  mellan  varandra  under 

inlärningssituationer och även också får möjlighet att lära av varandra. ”Det ska vara skoj att 

leka med språket” (Svensson, 2005: 13).

2.4 Modersmål 

I förskolans Läroplan står  det  skrivet att  ”förskolan ska medverka till  att  barn med annat 

modersmål  än  svenska  får  möjlighet  att  både  utveckla  det  svenska  språket  och  sitt 

modersmål” (Lpfö98 rev. 2010:7). 

Svensson (1998) relaterar till en av Skutnabb & Kangas (1981) definitioner om modersmål. 

Enligt deras definition är modersmål det första språket som individen talar, det språk som 

individen behärskar bäst, som individen använder sig mest av och det språk som personen 

identifierar  sig  med.  Svensson  (1998)  konstaterar  att  oberoende  av  hur  man  definierar 

modersmål  kan  en  persons  modersmål  variera  under  olika  livsskeden  på  grund  av  den 

språkliga miljön vilken påverkar det första språket. Modersmålet är det språk som ens mor 

talar,  oberoende  av  språkets  status  och  kvalitet  och  därför  har  modersmålet  ett  stort 

symbolvärde (a.a.).

Enligt  Skutnabb & Kangas (1981) har ett  modersmål  en avgörande roll  för varje individs 

personlighet.  Därför  kan  ifrågasättande  av  berättigandet  av  ett  modersmål  uppfattas  som 
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ifrågasättandet  av  en  person,  av  personens  föräldrar,  närmiljö,  av  hela  den  grupp  som 

personen kommer ifrån och identifierar sig med. Ett språk omfattar en individ i sin helhet. 

Ifrågasättande kan även uppfattas, enligt författarna, som ett misstroende mot ens sätt att leva, 

värderingar  och  ideologi.  Modersmålet  kan  upplevas  av  ett  barn  som  symboliskt  och 

nedvärdering  av  modersmålet  kan  upplevas  som  ett  nedvärderande  av  allt  som  barnet 

representerar och är stolt över (a.a.).

Svensson (2009) anser att modersmålet är det första språk som är kopplat till känslor och till 

barnets tidiga upplevelser. Författaren menar att det är av stor betydelse för språkinlärning 

vilken status modersmålet har, samt hur omgivningen ser på språket i högsta grad påverkar 

barnets  vilja  att  lära  sig  det  egna  modersmålet.  Enligt  Svensson  är  språket  en  stark 

identifikationsfaktor,  vilket  påverkas  av  samhällets  värderingar,  omgivningens  reaktioner, 

samt av pedagogernas attityd till barnets modersmål. För barnets identitet är det viktigt att det 

lär  sig  och  får  kunskap  om  de  två  kultursystemen  som  förstaspråk  och  andraspråk 

representerar (a.a.).

Under uppväxten formas identiteten och kulturella och språkliga förankringar skapas. Enligt 

Ladberg (1996) har språket en kulturell  betydelse.  Modersmålet  behöver  högre status och 

lyftas fram för att barnen ska få positiva upplevelser och glädjen över att vara sedda. Barnen 

med två språk upplever två olika språkliga världar, en hemma och en på förskolan, som måste 

förankras i syfte att påverka tvåspråkiga barns språkutveckling på båda områdena, det svenska 

språket och modersmålet (a.a.). Barn utvecklar sin identitet genom ord, anser Ladberg. I syfte 

att bejaka barnens identitet är det viktigt att pedagoger lär sig grundläggande fakta om barnets 

språk. Korta fraser på barnets språk kan göra mycket. När pedagoger lär sig uttala barnets och 

föräldrars  namn visar  de respekt  för  barnet,  föräldrarna  och intresse för  deras  språk.  Det 

skapar en bra start och samarbetsvilja. Det viktiga är, påpekar författaren, att den vuxne visar 

att hon försöker förstå barnet. Detta gynnar både barnet och pedagogen. I fall den vuxne i 

samspelet  med  barnet  visar  motvilja  och  osäkerhet  inför  det  främmande  språket  skickas 

negativa signaler till barnet. Då upplever barnet sitt språk och även sin identitet som oönskat 

och förbjudet. Detta, förklarar författaren, beror på att ”barn är oerhört känsliga för alla sorters 

uttryck för värderingar” (Ladberg, 1996:52).

Enligt  förskolans  läroplan  Lpfö98 är  det  viktigt  att  varje  barn utvecklar  sin  identitet  och 

känner sig trygg i den och även att den pedagogiska verksamheten ska bidra till att barnen 
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utvecklar  förståelse  för  sig  själva  och  andra.  Läroplanen  (Lpfö98  rev.  2010)  lyfter  fram 

förskolans  uppdrag att  vägleda barn,  anpassa den pedagogiska verksamheten  till  alla  barn 

samt  stödja  barns  språkutveckling  och  lärande.  Detta  förhållningssätt  förutsätter,  enligt 

förskolas styrdokument, att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras 

och bildar en helhet: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan  ska  lägga  stor  vikt  vid  att  stimulera  varje  barns  språkutveckling  och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen. 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 

lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. 

(Lpfö98 rev. 2010:7) 

Modersmål  är  avgörande  för  barnets  identitetsutveckling,  kunskapsutveckling  och 

språkutveckling. Enligt Skolverkets metodmaterial är modersmålsstödet en integrerad del av 

den pedagogiska verksamheten i förskolan och bör även ingå så mycket som möjligt i alla 

förskolans förekommande aktiviteter. Förskolans uppdrag är att synliggöra barnets modersmål 

oberoende av om det finns ett eller flera barn med andra språk än svenska (Skolverket, 2008).

Enligt förskolans läroplan (Lpfö98 rev. 2010) ska förskolan bidra till att varje barn med ett 

annat  modersmål  än svenska får  möjlighet  att  utveckla  både  det  svenska språket  och sitt 

modersmål.  Därför  är  det  viktigt  att  den  verksamma  personalen  reflekterar  över  sina 

värderingar och föreställningar kring kulturella och språkliga olikheter och även strävar efter 

att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt. ”Det handlar om att stödja barnens kulturella 

identitet och de flerspråkiga barnens språkutveckling, både i modersmålet och i det svenska 

språket” (Kvalitet i förskolan, 2008:35). 

Svensson (2009) relaterar till förskolans läroplan (Lpfö98 rev. 2010) och skriver att alla barn 

ska, både i förskolan och i skolan få modersmålsundervisning men trots det har omfattningen 

av modersmålundervisningen minskat. 

Inlärning av modersmålet  anses vara starkt knuten till  känslor och den intellektuella 

utvecklingen bedöms komma efter den känslomässiga. Språk som lärs in efter det att 
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modersmålet grundades, lärs in på motsatt sätt, dvs. individen lär sig språket som ett 

intellektuellt redskap och därför kommer de känslomässiga nyanserna. 

(Svensson, 2009: 182)

Ladberg (1996) belyser att förskolan behöver stödja barnens språkutveckling och lärande både 

i  familjens  språk  och  i  svenska,  och  ”det  avgörande  är  om barnet  kan  göra  sig  förstått” 

(1996:84).  Ett  bra språkstöd kräver,  förklarar  författaren,  arbete  och engagemang både på 

förskolan och på lednings- och organisationsnivå. På förskolan genom att den pedagogiska 

verksamheten planeras utifrån språkliga behov och att  det  skapas möjligheter  som gynnar 

tvåspråkighet  och  i  ledningen  genom  att  organisera  ett  bra  arbete  med  genomtänkt 

barnplacering, organisation av gruppfördelning och även adekvat stöd till personalen.  

2.5 Tvåspråkighet

Många barn växer upp i familjer med två eller flera språk. Språkutveckling hos dessa barn 

skiljer sig inte betydligt från enspråkiga barns språkutveckling förutom den skillnaden att de 

tvåspråkiga barnen växlar  mellan språken.  Om föräldrarna använder  sina respektive  språk 

med barnet får barnet möjlighet att bli tvåspråkigt. Tidpunkten för när språket införs är ofta en 

avgörande faktor om barnet lär sig två eller flera språk. Det smidigaste är om inlärningen sker 

redan från födseln men det är inte nödvändigt (Skutnabb & Kangas, 1981).

Skutnabb & Kangas (1981) anser att tvåspråkighet kan diskuteras som en individs egenskap 

eller som ett fenomen i ett samhälle och tar upp tre huvudtyper av kriterier för tvåspråkighet: 

kompetenskriterier, funktionskriterier och attitydkriteriet. Tvåspråkigas språkliga kompetens 

innebär på vilket sätt en person behärskar sina båda språk. De funktionella kriterierna baseras 

på vilken funktion båda språken har hos, och för, en tvåspråkig individ, i vilka sammanhang 

det ena eller andra språket används. Tvåspråkighet utifrån attityder och ursprung förklarar en 

persons egen bedömning av sin tvåspråkighet och utifrån personers egen uppfattning av hur 

väl de båda språken behärskas och även om tvåspråkighetskraven utifrån kompetens - och 

funktionskriterier är uppfyllda (a.a.). Utifrån dessa kriterier presenterar Skutnabb & Kangas 

en egen definition av tvåspråkigheten: 
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Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i 

enspråkiga  eller  flerspråkiga  samfund  i  enlighet  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, 1981:93)

Arnberg (2004) belyser att barn lär sig två språk på simultant och successivt sätt. Skillnaderna 

mellan  simultan  och  successiv  tvåspråkighet  ligger  i  inlärningsprocessen.  Simultan 

tvåspråkighet sker när man redan från födseln lär in två språk, medan successiv tvåspråkighet 

sker när barnet lär sig först det ena språket och sedan det andra. Det är viktigt,  benämner 

författaren,  att  inlärning  av två språk  sker  under  barnets  tidiga  barndom.  Med det  menar 

författaren att tre års ålder ses som en gräns för att skilja samtidig och successiv tvåspråkighet 

åt. I fall då barnen tillämpar sig två språk inom tre år kan inlärningen leda till en hög grad av 

tvåspråkighet. Författare påpekar dock att det inte finns några skrivna regler som säger när 

man måste lära sig två språk för att vara tvåspråkigt.  Det är ofta ett samband mellan yttre 

faktorer som påverkar tvåspråkiga barns språkutveckling, omgivningens engagemang att lära 

och upprätthålla två språk till exempel, hellre än när inlärningen av det andra språket införs 

(a.a.). 

2.5.1 Successiv tvåspråkighet

Den  successiva  tvåspråkigheten  är  en  av  de  vanligaste  formerna  av  tvåspråkighet  inom 

invandrarfamiljer (Arnberg, 2004). Barnet kommer i kontakt med modersmålet hemma och 

det andra språket, svenska, införs på ett senare stadium, när barnet börjar på förskola. Andra 

fall  av successiv tvåspråkighet  inträffar  som ett  resultat  när  en  invandrarfamilj  flyttar  till 

Sverige vid den tidpunkt då barnet redan har fått grunder i sitt modersmål. Enligt Arnberg har 

forskarna alltid varit intresserade av att studera inlärning av modersmål för att kunna påverka 

inlärningen av andraspråk. Forskarna trodde att  de fel  som barn gör på sitt  andraspråk är 

orsakade av interferens från förstaspråket, vilket visat sig osannolikt. Man har kommit fram 

till att det finns likheter i felmönstren mellan de som lär sig ett språk som andra språk och de 

som lär sig samma språk som sitt modersmål. Författaren menar också att de fel som barn gör 

på sitt andraspråk inte behöver ha inverkan på deras modersmål, utan istället kan återspegla 

allmänna utvecklingsmönster  som alla  barn upplever  under sin språkutveckling.  Barn kan 
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även  göra  fel  i  vissa  situationer  då  de  tillämpar  andraspråket  på  grund  av  att  de  måste 

kommunicera på ett  språk som barnet ännu inte behärskar tillräckligt  (a.a.).  Blandning av 

språk  kan  vara  omedveten  (interferens)  eller  medveten  (kodväxling).  Dessa  språkliga 

beteenden  beskriver  ett  normalt  drag  i  tvåspråkiga  barns  språkutveckling  och  lärande 

(Arnberg, 2004). Interferens eller negativ transfer som det ibland omnämns som, förekommer 

med den successiva språkinlärningen under det inledande stadiet av det andra språket, och 

betyder  att  barnet  använder  ett  ord från fel  språk vid  samtal  med enspråkiga.  Interferens 

betyder också att det ena språket dominerar över det andra. När det ena språket inte används 

lika så mycket  som det  andra skapas en språklig  obalans,  vilket  kan betyda  att  det  finns 

variationer inom vissa områden. 

2.5.2 Simultan tvåspråkighet

När tvåspråkiga barn lär sig båda språken samtidigt och när språkinlärningen sker redan från 

födseln  handlar  det  om  simultan  tvåspråkighet.  Det  sägs  att  för  att  skilja  simultan  och 

successiv  tvåspråkighet  åt  går  gränsen  för  inlärningen  vid  tre  års  ålder.  Arnberg  (2004) 

relaterar till forskning som hävdar att tvåspråkiga barns språkutveckling följer samma mönster 

som enspråkiga barns språkutveckling.  Hur språkutveckling kommer att  uppträda beror på 

språkens  struktur,  vilken  kan  leda  till  att  ett  av  språken  utvecklas  tidigare  än  det  andra. 

Nackdelen med simultan tvåspråkighet är att dessa barn har det dubbelt så arbetsamt som de 

enspråkiga.  Författare  påpekar  att  de  flesta  tvåspråkiga  barn  inte  är  lika  skickliga  i  båda 

språken på alla områden, det vill säga att det ena språket dominerar inom vissa sidor av barns 

liv medan det andra på andra områden. Sådana språkavvikelser uppkommer på grund av att 

omgivningen prioriterar ett språk framför det andra. Enligt Arnberg får det två följder: ”det 

ena språkets utveckling blir långsammare än för enspråkiga barn som lär sig detta språk som 

förstaspråk;  det  starkare  språket  inverkar  på  det  svagare  (dvs.  interferens)”  (2004:105). 

Uppdelning av språken är en process som sker gradvis. Tvåspråkiga barn blir medvetna om att 

det  finns  två  olika  språk  och  lär  sig  även  att  skilja  dessa  åt,  vilket  leder  till  att 

språkblandningen upphör (a.a.). 

Svensson (2009) påpekar att personen medvetet använder sin språkförmåga och genom detta 

får större möjligheter att förmedla tankar och får dessutom en bättre uttrycksförmåga. Den 

omedvetna blandningen av språken som kan förekomma brukar ofta bero på att ett av språken 

dominerar. Detta brukar försvinna när barnet har lärt sig skilja de båda språken åt. 
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2.6 Pedagogens roll

Hagtvet (2004) anser att  pedagogens roll  är  att  vägleda och stötta  barnets  utveckling mot 

självständigheten genom att gradvis överlåta åt barnet att lösa problem. Hagtvet relaterar till 

Vygotskys tankar om vikten av vägledning av vuxna för att skapa lärande för barnen. Hagtvet 

menar  att  det  är  pedagogens  uppgift  att  genomföra  olika  projekt  där  dialog,  handling, 

tänkande  och  reflektion  är  centrala  stimuleringsstrategier.  Författaren  belyser  vikten  av 

pedagogens medvetenhet att kunna anpassa sitt språk vid stimulering av tvåspråkiga barn. Det 

vill säga att pedagogen måste kontrollera ifall barnen har begreppsmässig förståelse för de ord 

som används på förstaspråket respektive andraspråket (a.a.). 

Hur arbetar pedagoger konkret för att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande? 

Ladberg (1996) lyfter fram pedagogens roll i de fall då det finns tvåspråkiga barn i förskolan 

utan modersmålsstöd. Hur ser pedagoger i förskolan på tvåspråkiga barns språkutveckling och 

lärande? Enligt Ladberg är det viktigt att kommunicera och bekräfta barnet med kroppsspråk 

när det saknar språk. Omgivningens kunskaper att tolka och förstå barnet, vad det menar och 

vill kommunicera, skapar trygghet, ökar insikter och ger tillit till språket. Att kunna barnets 

vanor och rutiner hemifrån hjälper både barnet och personalen. När barnet börjar känna sig 

tryggt kan man införa svenska språket i de situationer då barnet känner igen sig och är som 

säkrast. Det är viktigt, menar författaren, att pedagogen agerar brygga mellan det nya och det 

trygga. Leken är viktig både för utveckling av det svenska språket och för modersmålet. Barn 

behöver utrymme att leka ostört i blandade grupper och att samspela med varandra. Rollekar 

inspirerar språk och de kan bidra till språkträning. Att barn kan leka tillsammans och våga 

prata med varandra kräver att vuxna styr leken genom att dela upp barnen i mindre lämpliga 

grupper där barn utan svenska språket får möjlighet och utrymme att våga prata med andra 

barn och lära sig svenska (a.a.).  

Enligt Ladberg (1996) är observationer av barns lek vägen till en bättre uppfattning om barn 

och en tydlig  förklaring till  barns beteende. När barn undviker  språklekar  behöver  barnet 

vuxnas ingripande för att ge ord till och förklara leken. Tvåspråkiga barn kommunicerar ofta 

genom konflikter, detta på grund av språkliga brister som hindrar kommunikation men ändå 

en önskan att förbli sedda och bekräftade av omgivningen. Vägen till modersmålet sker också 

genom skapande. Den skapande verksamheten är språkstimulerande, då den uppmuntrar till 

samtal  och  samspel  med  andra  (a.a.).  Vardagssysslor,  planerade  samlingar,  musik, 
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sångsamlingar med mera är språksituationer, där barnet utvecklar språket och lär sig nya ord. 

Ladberg (1996) påpekar att pedagoger ska undvika stora samlingar och samtal i grupp med 

barn som är svaga i andraspråket, i detta fall svenska, för att undvika risken att barnet drar sig 

undan,  känner  sig  mindre  värt  eller  att  innehållet  går  förbi  barnet  på  grund av  bristande 

språkliga kunskaper.

Svensson  (2009)  rekommenderar  pedagoger  i  förskolan  att  stimulera  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling  och  lärande  på  samma  sätt  som  de  stimulerar  enspråkiga  barns 

språkutveckling och lärande, men med båda språken, det svenska språket och modersmålet. 

Det är viktigt att skapa möjligheter till  lekar och känsloutlevelser för att barnet ska kunna 

behärska språket allsidigt (a.a.). Författaren anser att pedagoger borde tala med barnet men 

utan att för den skull tvinga barnet att uttrycka och visa kunskaper i det ena eller andra språket 

om barnet inte själv vill det. Genom att lyssna på barnet eller att leka med anpassade rim och 

ramsor på barnets modersmål och på svenska uppmuntras barnet att våga prata. I samspelet 

med barnet gynnas barnets båda språk (a.a.).

2.7 Den pedagogiska miljöns betydelse 

Språkutvecklingen skiljer sig åt beroende på huruvida inlärningen sker i den omgivning det 

används  eller  om  det  sker  i  undervisningen,  skriver  Svensson  (2009).  Miljön  har  stor 

betydelse för vad och hur barnet lär sig i språkinlärningssituationer. I det sociala samspelet 

och i den språkliga miljön formas förståelse av de nya ord barn lär sig i olika situationer. En 

trygg miljö i förskolan är en god förutsättning för tvåspråkiga barn. Enligt Svensson är det 

omgivningens motivation att tillämpa miljön som har störst betydelse för barnet, hur snabbt 

och hur mycket av andraspråket som kan läras in. Med det menas att språk är beroende av 

miljön.  Utifrån  de  olika  föreställningar,  som  olika  miljöer  ger  barnen,  kan  de  skapa 

erfarenheter som så småningom går att använda i ett samtal. I den pedagogiska miljön ingår 

även barnens föräldrar (a.a.).

Enligt Ladberg (1996) är språkval beroende av olika miljöer och samtalspartner. Det visar sig, 

förklarar  författaren,  att  de flesta  tvåspråkiga barn väljer  modersmål  när  de samtalar  med 

föräldrar  och  det  svenska  språket  när  de  samtalar  med  syskon,  vänner  eller  skolan. 

Samhällsvärderingar  och  omgivningens  reaktion  påverkar  barnets  motivation  och 

språkinlärning. Ladberg påpekar att om omgivningen uppmuntrar tvåspråkighet och anpassar 
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miljön blir det naturligt för barnet att använda båda sina språk. Genom att omgivningen kan 

tolka barnet och engagera sig till att skapa givande möjligheter, samt förstår vad det menar 

ökar barnets insikt och tillit till språket, både till det första och till det andra (a.a.). Pedagogers 

förhållningssätt och kunskaper om tvåspråkigheten påverkar hur de kan stödja dels barnet och 

dels föräldrarna. 

För  att  det  pedagogiska  rummet  ska  kunna  förmedla  kunskaper,  känslor,  samspel, 

förväntningar ska arbetslaget ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” 

(Lpfö98  rev.  2010:11).  Påverkar  då  den  pedagogiska  miljön  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling  och  lärande?  Är  det  viktigt  hur  miljön  är  utformad  för  att  stödja  det 

pedagogiska  arbetet?  Förskolans  styrdokument  framhäver  hur  och  på  vilket  sätt  den 

pedagogiska verksamheten ska genomföras och att ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande” (Lpfö98 rev. 2010:9). 

Nordin & Hultman (2008) har studerat den pedagogiska miljön och vilken betydelse den har 

för barns utveckling. Författaren har riktat sin uppmärksamhet mot de pedagogiska rummen, 

mot hur tid, rum och material är organiserade i pedagogiska miljöer. Författaren menar att 

”barnen är inte på ett  speciellt  sätt,  de blir,  på olika sätt  i  relation till  de möjligheter  och 

normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (2008: 168). 

3 Metod

Den undersökande studien bygger på en teoretisk och en empirisk del, utifrån syfte och de 

ställda forskningsfrågorna.  Den teoretiska delen består  av tidigare forskningsresultat  kring 

tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. I den empiriska delen har jag valt att använda 

mig av kvalitativa forskningsintervjuer. I metodkapitlet beskriver jag vilket metodval jag har 

använt i min undersökande studie. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer där sex 

förskollärare  berättar  hur  de  resonerar  kring  och  konkret  arbetar  med  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling  och  lärande  samt  hur  de  stimulerar  barns  språkutveckling.  De kvalitativa 

intervjuerna  är  genomförda  utifrån  intervjuguiden.  I  detta  kapitel  presenterar  jag 

genomförandet  av  kvalitativa  intervjuer,  respondenternas  urval,  och  även  vilka  etiska 

principer den undersökande studien bygger på. 
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3.1 Metodval 

Syftet med min studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring tvåspråkiga 

barns  språkutveckling  och  även  hur  pedagogerna  konkret  arbetar  med  att  stimulera 

tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. För att undersöka detta har jag använt mig av 

kvalitativa  forskningsintervjuer.  Enligt  Brymans  (2011)  beskrivning  är  den  kvalitativa 

intervjun  ett  tillvägagångssätt  vilket  omfattar  två  former  av  intervjuer;  semistrukturerad 

intervju  och  ostrukturerad  intervju.  Semistrukturerade  intervjuer  innebär  att  intervjuaren 

ställer frågor utifrån en intervjuguide. I en semistrukturerad intervju ställs samma frågor till 

alla intervjuade, men följdfrågorna kan variera utifrån svar och vad den intervjuade uppfattar 

som viktigt, likaså ordningsföljden på frågorna. En ostrukturerad intervju innebär även den att 

man använder sig av en intervjuguide, men här kan frågorna formuleras mer fritt utifrån vem 

man intervjuar. Ostrukturerad intervju ger mer möjlighet till egna tolkningar.

 

Patel & Davidson (2003) framhäver att en kvalitativt inriktad forskning är en forskning där 

information  insamlas  i  form  av  kvalitativa  intervjuer  och  tolkande  analyser.  Kvalitativa 

intervjuer har en låg grad av standardisering vilken betyder  att  frågorna ger utrymme för 

respondenten  att  svara  och återkoppla  med  egna  ord.  Den kvalitativa  intervjun  ansåg  jag 

relevant för min undersökning då respondenterna kunde svara utifrån samma intervjuguide, 

samtidigt  som jag  hade  möjlighet  att  ställa  frågor  utifrån  respondenternas  svar  och  även 

variera  frågornas  ordningsföljd.  Detta  möjliggjorde för samtliga respondenter att  behandla 

samma fråga flera gånger beroende på samtalets gång och deras egna svar och reflektioner. 

De reflekterade över egna tankar och åsikter och fick möjlighet att vidareutveckla sina svar. 

Bryman (2011) exemplifierar  att  kvalitativa intervjuer  kan variera  utifrån hur intervjuaren 

väljer att gripa sig an dem. Det vill säga att en ostrukturerad intervju som liknar ett vanligt 

samtal  kan till  exempel  kombineras med semistrukturerad intervju där intervjuaren har en 

intervjuguide och hela intervjuprocessen får en flexibel form där respondenten får frihet att 

utforma svaret på sitt eget sätt och presentera egna tolkningar och skeenden av ämnet. Att 

spela in och transkribera en intervju är viktigt, förklarar Bryman (2011), för den detaljerade 

analysen i den undersökande studien och även för att kunna fånga intervjupersonernas svar i 

deras egna ordalag. I kvalitativ forskning finns det ”en betoning av det generella när det gäller 

formuleringen av de inledande frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt” (Bryman, 2011:413). 
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3.2 Urval

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ha ett målinriktat urval istället för ett slumpmässigt. 

Jag  valde  att  intervjua  sex  kvinnliga  förskollärare  verksamma  på  två  förskolor.  En  av 

förskolor  är  belägen  centralt,  i  ett  tätbebyggt  bostadsområde,  med  fyra  avdelningar  och 

femton anställda. Barngrupperna är väldigt blandade, både barn med föräldrar som båda talar 

svenska och är höginkomsttagare och barn med tvåspråkiga föräldrar där den ena eller kanske 

båda är arbetslös/studerar svenska. Den andra förskolan är belägen i samma stad men i ett 

mindre villaområde,  med tre avdelningar och åtta anställda där en tredjedel av barnen har 

svenska som andra språk. 

Anledningen till att samtliga intervjuade är kvinnor är på grund av att det inte fanns några 

manliga  förskollärare  på  de  förskolor  som  förekommer  i  undersökningen.  Jag  valde 

förskollärarna utifrån deras bakgrund och erfarenhet. Tanken var att få svar från förskollärare 

som var  nyexaminerade  och  från  förskollärare  som tog  sin  examen  för  många  år  sedan. 

Samtliga  respondenter  arbetar  med  tvåspråkiga  barn  och  är  därför  relevanta  för  min 

forskningsstudie. 

3.3 Intervju och genomförande

I  syfte  att  få  ett  godkännande från  samtliga  förskolors  rektorer  om tillåtelse  att  intervjua 

förskollärarna  sammanställde  jag  ett  missivbrev  (bilaga  2  B).  Därefter  kontaktade  jag 

förskollärarna per telefon och frågade dem om de kunde medverka i min undersökande studie 

samt  förklarade  syftet  med  denna.  Intervjuerna  utgick  ifrån  en  intervjuguide  vilken  gav 

utrymme  för  uppföljningsfrågor  (bilaga  1  A).  Denna delades  ut  till  respondenterna  några 

dagar  innan  intervjun  i  syfte  att  ge  dem  möjlighet  att  bekanta  sig  med  frågorna.  Vid 

inledningen av varje  intervju gick jag igenom upplägget  av intervjun samt  hur  jag skulle 

använda och hantera de data jag samlade in.

Jag genomförde en provintervju med en respondent för att träna den egna intervjutekniken 

samt  den  tekniska  utrustningen.  Jag  använde  mig  av  röstinspelning  vid  intervjuerna  och 

transkriberade dess innehåll  i  efterhand, för att  bättre  kunna analysera samtalens  innehåll. 

Inspelning  och  transkribering  av  intervjuer  bidrar  till  ”att  förbättra  vårt  minne  med  dess 
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naturliga  begränsningar,  och  de  intuitiva  och  halvt  omedvetna  tolkningar  av  det  som 

människor säger under en intervju kan kontrolleras” (Bryman, 2011:428). I resultatet anger 

jag citat ordagrant för att öka reliabiliteten. Tiden på intervjuerna varierade mellan 45 minuter 

och en timme.

3.4 Reliabilitet 

Reliabilitet är en mätning av hur trovärdiga och pålitliga intervjuerna har varit, dess precision 

och även hur val av utrustning har påverkat resultatet (Patel & Davidsson, 2003). I syfte att 

öka reliabiliteten eller tillförlitligheten i de kvalitativa intervjuerna valde jag att intervjua sex 

förskollärare  utifrån  bakgrund,  varierande  erfarenhet  och  ålder.  För  att  utesluta  olikheter 

baserade på  miljö  och tillfälle  samt  öka  reliabiliteten  i  intervjuerna  genomfördes  alla  sex 

intervjuer under så liknande omständigheter som möjligt. 

3.5 Validitet 

Validitet  är  ett  mått  som  beskriver  huruvida  mina  genomförda  intervjuer  nådde 

undersökningens mål, det vill säga om intervjusyfte och studiesyfte hade samma mål. Enligt 

Patel  &  Davidsson  (2003)  omfattar  begreppet  validitet  hela  forskningsprocessen  i  den 

kvalitativa studien, där ambitionen är att tolka, förstå och att beskriva studiens uppfattningar. 

Validiteten i en kvalitativ studie är inte enbart relaterad till datainsamling, utan strävan efter 

en  god  validitet  ska  genomsyra  forskningsprocessens  samtliga  delar.  Validiteten  i  en 

kvalitativ forskning analyseras därför och den analysen kännetecknas av inre logik, det vill 

säga att alla delar kan relateras till en meningsfull helhet (a.a.). 

Bryman (2011) anser att validiteten är det viktigaste forskningskriteriet, då den går ut på att 

göra en bedömning av huruvida de slutsatser som genereras från en undersökning hänger ihop 

eller  inte.  Det  resultatet  som  jag  har  erhållit  utifrån  den  här  undersökningen  kan  inte 

generaliseras  utan  gäller  för  denna  undersökning.  Resultatet  kan  däremot  bidra  till 

diskussionen om pedagogers tankar om barns tvåspråkighet och hur de konkret arbetar med de 

yngre tvåspråkiga barnen. 
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3.6 Etiskt förhållningssätt

Enligt  Bryman  (2011)  finns  det  forskningskrav  som  reglerar  hur  individskyddskravet 

behandlas utifrån vetenskapsrådets  forskningsetiska principer.  Grundläggande etiska frågor 

handlar  om frivillighet,  integritet,  konfidentialitet  och  anonymitet  för  de personer  som är 

inblandade i forskningen. De principer som är aktuella för svensk forskning är följande: 

• Informationskravet som innebär att  berörda personerna ska bli  informerade om det 

undersökningssyfte samt om frivillighets deltagande. 

• Samtyckeskravet omfattar deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkande, 

för minderåriga krävs föräldrars eller vårdnadshavares godkännande.

• Konfidentialitetskravet  behandlar uppgifter om hur personliga uppgifter ska bevaras 

och skyddas. 

• Nyttjandekravet innebär att alla samlade informationer om enskilda personer enbart får 

användas i forskningssyfte. 

Utifrån  ovanstående  beskrivna  forskningsetiska  principer  planerade  och  genomförde  jag 

intervjuerna  i  denna  undersökning.  Enligt  informationskravet och  samtyckeskravet var 

deltagande i undersökningen frivilligt, respondenterna hade alltså rätt att själva välja om de 

villa delta i undersökningen eller inte. Jag informerade respondenterna muntligt om intervjuns 

utformning och presenterade undersökningens syfte, forskningsfrågor samt försäkrade att alla 

svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Innan jag startade med ljudinspelningen bad jag varje respondent om tillstånd för att göra det, 

detta för att försäkra mig om att de var helt bekväma med att bli inspelade under intervjun. 

Bekvämlighet och trygghet hos de intervjuade tror jag har inverkan på resultatet av intervjun. 

Jag visade också förståelse  för den händelse att  någon av de valda respondenterna kunde 

känna sig obekväm med att vårt samtal spelas in, genom att i förväg be om tillstånd att få 

genomföra  inspelningen.  Vidare  upplyste  jag  respondenterna  att  jag  kommer  att  ha 

inspelningarna  i  min  förvaring samt  att  dessa kommer  att  förstöras vid färdigställande  av 

arbetet på grund av etiska skäl. När det gäller nyttjandekravet informerades respondenterna att 

intervjuerna endast kommer att användas som material vid skrivandet av detta arbete. Enligt 

konfidentialitetskravet betyder det att uppgifterna inte får lämnas till utomstående, då blir det 
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heller  inte  möjligt  att  identifiera  en  enskild  individ  när  resultaten  presenteras  (Patel  & 

Davidson, 2003). 

Innan vi startade intervjun förklarade jag att pedagogernas identitet kommer att vara skyddad 

med fingerade namn och att jag har fått rektorers godkännande för att genomföra intervjuer på 

respektive  arbetsplats  (Bryman,  2011).  När  respondenterna  hade  fått  all  nödvändig 

information och alla uppgifter de behövde genomförde vi de enskilda intervjuer som ägde rum 

i personalrummet på respektive förskola. Alla respondenter var intresserade av att berätta om 

tvåspråkiga barns språkutveckling, och visade motivation att medverka för att ge sitt bidrag 

till min studie.

3.7 Metodkritik

Jag valde metoden kvalitativ intervju, utifrån studiens syfte och de ställda forskningsfrågorna. 

För att registrera intervjusvaren valde jag att göra en ljudinspelning på grund av att jag inte 

har  erfarenhet  av  att  föra  omfattande  anteckningar  under  samtal.  Efter  varje  genomförd 

intervju har jag skrivit ned mina tankar och antecknat hur personen reagerat och på vilket sätt 

hon svarat. Innan jag började med intervjuerna genomförde jag en testintervju vilken är en bra 

metod, enligt Bryman (2011). Testintervjun påverkade min intervjuförmåga på ett positivt sätt 

genom att jag fick erfarenhet av att inspelningen inte blir tydlig om de intervjuade och jag 

talar samtidigt. Jag ansåg det också vara en fördel med att genomföra intervjuerna på en plats 

där respondenterna kunde känna sig trygga och ”hemma” och intervjuerna ägde därför rum i 

en miljö som respondenterna kände sig trygga i (Bryman, 2011). Miljön där intervjun sker är 

viktig för att respondenten ska agera spontant och naturligt (a.a.). Det fanns också ytterligare 

fördelar  med  att  intervjuerna  genomfördes  på  respektive  pedagogs  arbetsplats.  Under  en 

intervju gjorde vi uppehåll  i  inspelningen för att  pedagogen ville  hämta några böcker och 

handdockor som hon använder i sitt dagliga arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling. 

Enligt  Bryman  (2011)  är  flexibilitet  under  kvalitativa  intervjuer  av  betydelse  för  att  ge 

utrymme när det gäller ordningsfrågor, uppföljningssvar, om det inträffar tekniska fel, eller 

om respondenten vill understryka sina svar med olika föremål. 

Något jag blev medveten om under arbetets gång var att transkriberingen av insamlade data är 

väldigt  tidskrävande.  För  att  transkribera  en  intervju  krävs  inte  enbart  tid  utan  också 
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kunnighet att lyssna av materialet och renskriva. Varje inspelning tog mellan fyra och sex 

timmar  att  transkribera  beroende  på  respondentens  tydlighet  och  hastighet.  Intervjuerna 

transkriberade jag i sin helhet. Ibland kan transkriberingsprocessen inverka på analysdelen på 

grund av att talspråk, gester, betoning, ironier och kroppsspråk försvinner vid transkription. 

Därför försökte jag under intervjuerna att  vara observant  och medveten  om de delar  som 

skiljer talspråk och skriftspråk åt (Patel & Davidsson, 2003). Men att spela in intervjuer var 

ett  bra  val  för  jag  kunde  koncentrera  mig  både  på  samtalet  och  på  det  visuella,  dvs. 

kroppsspråket. Jag var intresserad både av vad respondenterna uttalat och även på vilket sätt 

de sagt detta (Bryman, 2011). Deras beteende var viktigt då kroppsspråk, röstläge och gester 

speglar känslor. Jag försökte komma ihåg detta utan att distrahera respondenten genom att jag 

antecknade intressanta synpunkter efter avslutad intervju. Enligt Bryman (2011) är det viktigt 

att det finns en fullständig redogörelse för varje intervju. 

Valda  förskollärare  arbetar  på  två  olika  förskolor.  Mitt  urval  byggde  på  bakgrund  och 

erfarenhet  och  relevansen  för  arbetets  syfte,  hur  pedagoger  i  förskolan  resonerar  kring 

tvåspråkiga barns språkutveckling och hur de arbetar konkret med att stimulera tvåspråkiga 

barns språkutveckling och lärande. Jag är medveten om att då antalet intervjuade pedagoger 

och förskolor är relativt  lågt kan resultatet  inte spegla den generella synen på tvåspråkiga 

barns  språkutveckling  och  lärande,  men  det  var  en  betydelsefull  erfarenhet  för  mig  som 

pedagog, samt ett givande tillfälle att samtala kring ett ämne som man inte närmar sig så ofta. 

Min uppfattning är också att även om studiens resultat inte kan generaliseras har resultatet 

förhoppningsviss betydelse för såväl mig som mina kollegor vad gäller i mötet med barnen 

och samarbetet  med föräldrarna, och kanske främst i det dagliga arbetet  med att stimulera 

tvåspråkiga barns språkutveckling. 

Förskollärarna  som  jag  intervjuade  var  välkända  för  mig  och  det  har  varit,  enligt  min 

uppfattning, en fördel under intervjuerna. Det var viktigt att på grund av att vi kände varandra 

utesluta korta ja och nej svar och detta bidrog till att förskollärarna använde sin tid för att 

berätta  och  beskriva  hur  de  konkret  arbetar  med  tvåspråkiga  barns  språkutveckling  och 

lärande. Bryman (2011) påpekar att kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv, på grund av 

att  resultaten  ofta  bygger  på  osystematiska  uppfattningar  om  vad  som  är  viktigt  och 

betydelsefullt, och att det ofta föreligger ett personligt förhållande till undersökta personer. I 

min studie strävade jag efter objektivitet och hade så få förutfattade tankar som möjligt när jag 

intervjuade  respondenterna  och  tolkade  deras  svar.  Jag  lät  respondenterna  läsa 
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transkriberingarna  och godkänna dessa. Jag upplevde  att  respondenterna  strävade  att  vara 

sanningsbevarande och att undersökningen inte har minskat i värde på grund av att vi kände 

varandra.  Däremot  påverkade  deras  svar  resultatets  omfattning  där  jag  hade  svårt  att 

strukturera innehåll, att välja citaten och återberätta resten av intervjuer. Att jag är barnskötare 

med  invandrarbakgrund  och  har  svenska  som  andra  språk  var  inte  ett  hinder  för  deras 

medverkan, däremot var de kanske extra motiverade att ge mig så utförliga svar som möjligt. 

Jag anser att även om det var få intervjuade respondenter, att jag fått utvecklande svar och att 

den valda metoden, kvalitativ intervju, varit relevant. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenterar jag informationer om deltagande respondenter, intervjuresultat och 

resultatanalys. För att underlätta läsningen har jag följande två underrubriker: pedagogens syn 

och tankar om barns tvåspråkighet i förskolan och slutligen hur pedagogen arbetar konkret 

med att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling. Jag har även sammanfattat respondenters 

svar  utifrån  intervjufrågor  och  klassificerat  dessa  under  ett  antal  underrubriker  utifrån 

frågeställningar och studiens syfte. För att ordagrant kunna citera intervjuade respondenter har 

jag använt mig av talspråk i en löpande text. I resultatanalysen relaterar jag det empiriska 

resultatet  till  relevant  litteratur.  I  enlighet  med  de  etiska  principerna  är  de  intervjuade 

respondenternas namn fingerade. 

Fyraavdelningsförskola som är belägen i ett tätt stadsområde:

• Stina har arbetat som förskollärare i 15 år, på en, fyra till sex, avdelning med 26 barn, 

varav 15 barn med annat modersmål än svenska.

• Ines har arbetat som förskollärare i 13 år, på en, ett till tre, avdelning med 10 barn, 

varav 8 barn med annat modersmål än svenska.

• Mella  har  arbetat  som  förskollärare  i  4  år  och  har  16  års  arbetserfarenhet  inom 

barnomsorgen. Mella arbetar på en, ett till tre, avdelning med 16 barn varav 10 barn 

med annat modersmål än svenska.

• Ina har arbetat som förskollärare i 2 år, på en, fyra till sex, avdelning med 26 barn, 

varav 15 barn med annat modersmål än svenska. 

Treavdelningsförskola som är belägen i ett villaområde: 
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• Mia har arbetat som förskollärare i 3 år på en, två till fyra, avdelning med 18 barn 

varav 6 barn med annat modersmål än svenska.

• Lina har arbetat som förskollärare i 10 år, på en, ett till tre, avdelning med 10 barn 

varav 3 barn med annat modersmål än svenska. 

4.1 Pedagogens syn och tankar om barns tvåspråkighet i 

förskolan 

På frågan om egna tankar kring tvåspråkiga barn i förskolan anser intervjuade förskolläraren 

Ina att tvåspråkiga barn ger möjlighet att få inblick i andra kulturer och ökad förståelse för 

andra länder.  Ina menar också att  tvåspråkiga barn väcker en nyfikenhet hos de barn som 

endast talar svenska på att upptäcka och förstå sin omvärld, och de olika länder och kulturer 

som finns representerade i Sverige. 

Jag ser det dessutom som väldigt utvecklande för oss pedagoger att  vi måste arbeta 

kring de utmaningar som kan uppstå då man till exempel arbetar med ett barn som inte 

kan tala svenska […]

Förskolläraren Ines tycker att det är en stor möjlighet att kunna två eller flera språk och att det 

även är berikande för barnet. Ines anser att språkliga kunskaper beror på den miljö barnet bor 

i,  av  miljö  på  förskolan  och  även  om  barnet  antingen  har  båda  föräldrar  med 

invandrarbakgrund eller är en av dem svensk. 

Förskolläraren Mia anser att tvåspråkiga barn lär sig snabbare läslappar än enspråkiga barn.

Jag tycker att barn som har två språk har ofta svårare att lära svenskan i talspråk men 

lättare att se och lära skriftspråket, de lär sig snabbare namnlappar, ser det skrivna ordet 

och förstår då vad det är exempelvis ordet stol som är uppklistrat på en stol. Barnet kan 

då gå fram och peka på ordet stol och säga stol men om jag frågar och pekar på en stol 

och ställer frågan vad det är så vet de inte […]

Samtliga intervjuade förskollärare anser det viktigt att tvåspråkiga barn lär sig båda språken, 

det svenska språket och modersmålet. Förskolläraren Stina påpekar angående svenska språket 
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att  språkinlärning  tar  tid  för  att  barnen  ska  lära  sig  och  förstå  det  språk  som används  i 

förskolan.

Det är viktigt liksom att de också lär sig alla svenska nyanser, att de ska lära sig alla 

nyanser, som skapas i ett samspel. De nyanserna kommer i samspelet med andra, som 

att spela spel, berätta sagor, i leken, vardagligt samtal. Det hjälper dem att förstå regler i 

leken. 

Enligt förskolläraren Ina är det viktigt att förskolläraren lär sig att hitta andra vägar till att 

träna språket och att använda sig av många synonymer och målande uttryck när de talar till 

barngruppen för att utmana tvåspråkiga barn och utrycker det på följande sätt:

Jag tycker att det viktigaste är att de tillåts utvecklas i största möjliga mån, utifrån sina 

förutsättningar, vilket är vårt uppdrag enligt läroplanen och styrdokumenten. Jag tycker 

också att det är viktigt att de får med sig en stolthet över sitt andra språk, den kultur 

som eventuellt medföljer detta och det faktum att de behärskar tala flera språk.

4.3  Pedagogens  arbete  med  att  stimulera  tvåspråkiga 

barns språkutveckling

4.3.1 Viktiga faktorer i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling 

På frågan vad som är viktigt i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling anser samtliga 

förskollärare att det är betydelsefullt att tvåspråkiga barn lär sig sitt modersmål för att kunna 

förstå sin egen kultur, egen bakgrund och få förståelse för identitet och tillhörighet. Å andra 

sidan är det kunskaper i svenska språket som underlättar för integration och förståelse för hur 

det svenska samhället fungerar. Förskollärare Ina anser att pedagogen måste vara tydlig och 

konkret med sitt språk, då barnen lär sig språket i samspel med vuxna och i samspel med 

andra barn.

Att  vara  tydlig,  att  använda  ord  och  begrepp  som ger  dem förståelse  och  anpassa 

samlingar och dylikt så att de hänger med och inte känner sig misslyckade/utanför. Att 

använda sig av bilder, både fysiska och språkliga, och gärna mycket material som kan 
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öka förståelsen och stimulera språkinlärningen på ett lustfyllt sätt. Framför allt att ge 

dem självförtroende att våga använda svenska språket, både till kompisar, vuxna och 

inför gruppen.

Tre  av  intervjuade  förskollärare  anser  att  tvåspråkiga  barn  på  förskolan  öppnar  nya 

möjligheter för både pedagoger och svenska barn att få mer utbyte med olika kulturer, mer 

inlevelse i leken. Enligt förskolläraren Stina tycker tvåspråkiga barn mer om förskolan, gillar 

att vara där och är mer intresserade att lära sig samt att de tar till sig utmaningar på ett lättare 

sätt. 

De är ofta kunniga för det skrivna ordet, de har ju känns som mer intresse för det, de 

läser lapparna på helt annat sätt, de lär sig ordbilderna på annat sätt, fortare, de har 

någonting att hänga ihop liksom. Jag tycker att arbetet med lappar är bra för tvåspråkiga 

barn och det är samma med tecken egentligen, man arbetar med tecken och vi gör det 

och vi har också blivit stöd inte bara för de barnen som har annat språk än svenska utan 

det är också stöd för barnen som är sena i sin språkutveckling överlag egentligen, känns 

som inte bara stöd för tvåspråkiga barn. 

4.3.2  Språkutvecklande  arbetsmetoder  och  arbetssätt  som  främjar 

språkutveckling 

Utifrån frågan om vilka arbetsmetoder som de använder sig av för att utveckla tvåspråkiga 

barns  språkutveckling  berättar  några  av  förskollärarna  att  man  måste  vara  tydlig  i  alla 

pedagogiska  aktiviteter,  prata  långsamt  och  artikulera.  Som  ett  exempel  berättar 

förskolläraren Mia om tydliga och konkreta samlingar som gynnar både tvåspråkiga barn och 

de med svenska som modersmål.

[…] med både tal, drama och skrift som kan stimulera alla barns olika sinnen, talar man 

om exempelvis maskar ska barnen få gå ut och leta för att känna, menar jag, uppleva 

språket med alla sina sinnen. 

Förskolläraren Ina förklarar att hon till exempel använder sig av språkpåsar för att utmana och 

utveckla språket,  det vill säga, påsar med olika innehåll som är avsett för att främja språket 

och  används  vid  samlingar.  Dessa  kan  innehålla  sagor,  ramsor,  rim,  olika  figurer  med 

namnlappar och text över vad dessa föreställer med mera. Lek med språkljud, att titta på ords 
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uppbyggnad, sagor, ramsor, olika lekar med ord, till exempel ”hänga gubbe”, eller att pussla 

med ord. På det sättet får språket en levande dimension, en spännande upplevelse som skapas 

i samspelet mellan det konkreta fysiska föremålet och att ta emot nya ord och förstå begrepp. 

Det är  en utmaning att  hålla en samling så att  alla hänger med utan att  någon blir 

uttråkad och detta tycker jag har varit väldigt stimulerande.

Förskolläraren Ines förklarar att  materialet  Stegvis underlättar  det  pedagogiska arbetet  och 

främjar barns emotionella och sociala kompetens. Med hjälp av materialet lär sig barnen att 

förstå egna och andras känslor, självkontroll, problemlösningar och att styra egna impulser. 

Materialet  innehåller  ett  antal  bildkort  på  olika  situationer  vilka  beskriver  grundkänslor 

glädje, ledsnad, ilska, rädsla, förvåning och avsky. Materialet består av en teoretisk del avsedd 

för  pedagoger  och  en  del  med  praktiska  övningar  för  barnen.  Ines  menar  att  det  är  ett 

medvetet språkverktyg som stimulerar barns språkutveckling och lärande. Stegvis är också ett 

ålderanpassat  material  där  pedagoger  utifrån  olika teman tillämpar  arbetssätt  i  mötet  med 

barnen.  Förskolläraren  Ines  använder  sig  även av  metoden TPR, Total  Physical  Respons, 

vilken innebär, förklarar hon, att  barnen lär sig språk med hjälp av kroppen, det vill säga 

genom  att  använda  alla  sinnen.  Metoden  rekommenderar  Ines  för  att  den  gynnar  och 

stimulerar alla barns språkutveckling och lärande. 

Barn koncentrerar sig på att lyssna, försöker att förstå och sedan utför handling utan att 

de behöver anstränga sig för att uttala ord, genom att utföra handlingen visar barnen att 

de förstått uppmaningen, ordförståelse tränas in på ett lekfull och roligt sätt och när 

barnen känner att behärskas språket börjar barnen använda talet. Det är bra att använda 

metoden i början när barnet kan ordet passivt utan att kan uttala det. 

Fyra av de intervjuade förskollärarna använder sig av månadsbrev där de beskriver aktuella 

händelser för föräldrarna och även bifogar sånger, rim och ramsor i syfte att föräldrarna ska få 

inblick  i  den  pedagogiska  verksamheten.  Förskolläraren  Stina  anser  att  det  är  viktigt  att 

pedagoger förklarar svenska traditioner och högtider så att föräldrar med invandrarbakgrund 

kan få möjlighet att lära sig och vara med. För en del av föräldrar blir förskolan en länk till det 

svenska samhället. 

Föräldrakontakt  är  också  viktigt,  det  finns  föräldrar  som inte  kan  läsa,  då  får  man 

förklara  i  månadsbrevet  som  vi  har.  Jag  menar,  tydligt,  att  alla  föräldrar  får  alla 
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informationer.  Barnen  bli  påverkade  av  det  så  klart  om  föräldrar  missar  eller 

missuppfattar informationer.

Samtliga intervjuade förskollärare lyfter fram modersmålsundervisning, och anser att det är 

grunden för att kunna lära sig det svenska språket, men även för barnets trygghet och identitet. 

Förskolläraren  Lina anser  att  om ett  barn ges möjlighet  att  lära  sig sitt  modersmål  måste 

finnas ett intresse hos både pedagoger och föräldrar. 

Föräldrarna  måste  vara  konsekventa  och  prata  modersmålet  med  sitt  barn  då  det 

svenska språket kommer att integreras när barnet är på förskolan. 

Förskolläraren Mella anser att hon arbetar likadant med alla barn oavsett deras modersmål för 

att alla barn har ett behov av att jobba aktivt med språket, men det är upp till varje barn hur 

snabbt inlärningen kommer att ske. Mella menar att det är väldigt individuellt. 

Som pedagog är  det  viktigt  att  uppmuntra  och stimulera  barnet.  Jag har  aldrig  sett 

någon skillnad. Som våra lappar t.ex. och även om barnet inte har språket skriver av 

och försöker lära sig. Intresse är viktigt men också sättet hur vi förmedlar lärande. När 

det gäller skolan och stavningen det kan jag inte svara på.

Förskolläraren Stina påpekar att det är viktigt vad modersmålsläraren har för utbildning, om 

den är en förskollärare i grunden eller inte. Stina menar att modersmål har kommit tillbaka 

och är mer aktuellt nu än vad det har varit tidigare. Enligt Stina kan modersmålslärarna stödja 

tvåspråkiga barns språkutveckling mer än de svenska förskollärarna kan göra, men de måste 

ha en adekvat utbildning för det och hon utrycker sina tankar enligt nedan: 

Om det inte är det kanske den inte kan lägga rätt nivå. Vissa modersmålslärarna kan 

inte vad de ska göra med de minsta. Man ska ju inte, känns det som, ge sig på något 

som man inte kan. Det blir fel  liksom. Målet är att  barnen måste känna att  de äger 

språket. Att de kan det, att det kommer automatiskt, att de har trygghet i det. Det är 

svensk förskola med svenska språket och vi kan inte göra mirakel, eller hur, barnen 

måste  lära  sig svenska.  Barnen  använder  sig  av  språket  i  olika  sammanhang, 

kommunicerar hel enkelt och därför tvåspråkiga barn måste lära sig svenska men det är 

också viktigt att lära sig modersmål som är, tycker jag, deras första känslospråk. 
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Förskolläraren  Mella  anser  att  rötterna är  viktiga,  då varje person måste  ha någonting att 

identifiera  sig med. Men om barnet har språkliga svårigheter  och om rötterna inte är  från 

Sverige handlar det inte bara språkligt utan kan betyda mycket annat. 

Sen erfarenheter, vet du, det handlar om arbetserfarenheter som man har, och vi har haft 

barn som kommer från andra länder, familjer kommer hit, vet du, och föräldrar kan 

ingen  svenska,  och  vi  har  arbetat  väldigt  mycket  med  kroppsspråket,  med  bilder 

tillsammans med texter,  vi  jobbar jättemycket  med känslor,  man gestikulerar,  pratar 

med hela kroppen (skrattar). Sen är erfarenheterna så att man jobbar och ser framsteg 

väldigt fort, det händer saker, de börjar härma, prata, skriva.

4.3.3 Möjligheter och svårigheter  i  arbetet  med att  stimulera  och stödja 

tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande

Samtliga förskollärare anser att det är berikande för hela barngruppen med de olika kulturer 

som möts på förskolan. En av förskollärarna Ines förklarar att det är en ypperlig möjlighet att 

arbeta med till exempel tema språk, länder eller kulturer. 

Tvåspråkiga barn ger oss möjlighet att få inblick i andra kulturer, öka förståelsen för 

andra länder, väcker en nyfikenhet hos de barn som endast talar svenska på att upptäcka 

och förstå sin omvärld och de olika länder och kulturer som finns här.

För en pedagog är det en utmaning att möta barnens behov. Då vissa behöver extra stöd i sin 

språkutveckling och andra måste stimuleras för att de inte ska stanna upp då de ligger längre 

fram än andra barn. Förskolläraren Ina anser att det ingår i förskolans uppdrag att kunna möta 

och integrera de tvåspråkiga barnen. 

[…] även ge dem samma förutsättningar och möjligheter till utveckling på sin nivå som 

de  barn  som endast  talar  svenska  som modersmål,  och  detta  är  en  utmaning  som 

stimulerar mig som en pedagog.

Förskollärare Ina anser att tvåspråkiga barn tillåts utvecklas utifrån sina förutsättningar och 

även  att  arbete  med  barn  som  inte  har  svenska  som  modersmål  och  barn  med  väldigt 

begränsad förståelse är en lärorik och nyttig erfarenhet.
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Alla barn är individer och måste bedömas på individnivå, man får utgå ifrån just det 

barnets kunskapsnivå och mognad. Det finns barn som inte är tvåspråkiga som kan 

behöva mer stöd till exempel än de barn som har flera språk.

Några av förskollärarna påpekar att det är viktigt att tvåspråkiga barn får med sig en stolthet 

över  sitt  andra  språk,  den  kultur  som  eventuellt  medföljer  detta  och  det  faktum  att  de 

behärskar tala flera språk. Förskolläraren Ina berättar att hon ibland kan uppleva att det finns 

pedagoger som ser barns tvåspråkighet som ett hinder, att man inte ägnar barnet lika mycket 

uppmärksamhet för att han ”inte förstår”, eller att man bortförklarar olika beteenden med att 

barnet inte kan förstå. 

Det ser ut så som pedagoger väljer att se hinder istället för en utmaning. Att barnet 

omöjligt kan hänga med på samlingen för att barnet inte har förståelsen, detta ses ofta 

som ett hinder hos pedagoger och är väldigt fel mot individen.

För  att  stödja  tvåspråkiga  barns  språkutveckling  krävs,  enligt  Lina,  betydligt  mindre 

barngrupper och även för att pedagogerna kan arbeta med tvåspråkiga barn krävs dessutom 

resurser, modersmåltränare, tid och planeringstid.

På grund av stora barngrupper och många barn med behov av särskilt stöd blir 

det då svårt att hinna med alla och ge alla barn det de behöver.

Vissa av de intervjuade förskollärarna ser inte några speciella hinder när det gäller tvåspråkiga 

barns  språkutveckling  och lärande.  Det  enda  som de ser  är  i  vissa  fall  kanske en senare 

språkutveckling,  som är väldigt  individuell.  Förskollärarna anser  att  de inte  väljer  ut  bara 

tvåspråkiga barn och arbetar med de på ett speciellt sätt utan att de arbetar med alla barn 

likadant  med  deras  språkutveckling.  Om  tvåspråkiga  barns  språkutveckling  berättar 

förskolläraren Stina att de är ofta tysta och börjar prata lite senare. 

Helt plötsligt kommer båda språken samtidigt, som att de har känns som samlat alla 

orden och sen börjat prata, det kan gå så långt att de kan översätta, de kan byta från ett 

språk till det andra när de pratar utan att märker att de gör det, de förstår att den andra 

person förstår inte språket, bara växlar och det är beroende på person med vilken de 

pratar. 
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Några  av  intervjuade  förskollärarna  anser  att  problem  uppstår  ibland  då  föräldrar  till 

tvåspråkiga  barn  inte  kan  svenska,  vilket  hindrar  dagliga  samtal,  utvecklingssamtal  och 

föräldrakontakt  blir  allmänt  förenklad.  Förskolläraren  Mia  påpekar  och  tar  upp  tradition, 

kultur och den miljö barnet uppfostras i. 

Det uppstår ganska ofta kulturella skillnader vilka är svårt att förklara för föräldrar utan 

en tolk, men på grund av ekonomiska orsaker är vi ofta utan en.  

Det som förskolläraren Mia uppfattar som hinder är att det blir svårt att kunna tillfredsställa 

språkbehovet  hos  barn  med  annat  modersmål  än  svenska.  På  grund  av  språket  uppstår 

missförstånd som leder till att tvåspråkiga barn ibland har svårt att göra sig förstådda i leken. 

Mia anser att detta är orsaken till att dessa barn ibland kategoriseras som bråkiga och svåra att 

hantera. 

Problemet  är  att  tvåspråkiga  barn  inte  har  de  verktyg  som behövs  för  att  göra  sig 

förstådda, vilket skapar orolighet i barngruppen. 

Förskollärarnas  gemensamma åsikt  är  att  samarbete  med föräldrar  till  tvåspråkiga barn är 

viktigt för att föräldrarna ska känna sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten. 

De förklarar att när föräldrarna är trygga är barnen också trygga. Mia anser att det sociala 

samspelet med både föräldrar och barn påverkar inlärning och utveckling.

Ofta det är kroppsspråk, vet du, som man använder sig av för att förklara det viktigaste 

eller det nödvändiga som har hänt under dagen. 

Förskolläraren  Mella  anser  att  ett  samarbete  med  modersmålstränarna  skulle  bidra  till  att 

pedagogerna får veta mer om barnet,  förstå barnet på ett  bättre sätt.  Hon menar också att 

föräldrarnas intresse är en viktig faktor huruvida barnet kommer att lära sig modersmålet eller 

inte.

Jag menar att hur mycket barnet ska använda språket beror på hur bra barnet kan det. 

Om barnet inte använder modersmålet kommer det att försvinna. 
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Enligt  Mellas  uppfattning  ligger  en  del  av  ansvaret  på  förskolan  vilket  hon  förklarar  på 

följande sätt:

Det är frågan hur pass informerar vi föräldrarna att det är viktigt, varför det är viktigt att 

prata hemspråk och lära sina barn prata. Frågan är om de informeras. Ska man ställa 

krav om information inte finns?

Förskolläraren  Lina  tycker  att  tvåspråkighet  ger  kulturella  vinster  där  alla  kulturer  lär  av 

varandra. Problemet är att språkliga missförstånd skapar oroligheter i barngruppen på grund 

av att barnet inte förstår instruktioner och kanske hamnar i ”trubbel” och får skuld för sådant 

som han eller  hon inte  egentligen  har  gjort.  Lina  anser  att  språkliga  missförstånd skapar 

orolighet, inte bara mellan barnen och de vuxna utan även mellan personalen och föräldrarna. 

[…] vet du, jag är orolig för det… tänk om inte bli förstådd på ett rätt sätt… fast, jag 

menar rätt […] 

Förskolläraren Mia anser att dagens förskola inte är en segregerad verksamhet, den är öppen 

för  alla  barn.  Men problemet  ligger  i  resursfördelningen.  Det  skulle  finnas  mer  resurser, 

tycker Mia, att hjälpa till och tillfredsställa alla barns behov. De som har svårigheter med att 

förstå det svenska språket behöver få stöd. Mia påpekar att för arbete med tvåspråkiga barns 

språkutveckling krävs tid och resurser. Enligt förskolläraren Mias erfarenheter blir det svårt 

att ge kvalitet om det inte finns tid för det, och detta drabbar barnen och deras behov och även 

deras rättigheter. Mia anser att om förskolan har en chef som är engagerad i tvåspråkighet så 

får  tvåspråkiga  barn  modersmålsundervisning  och  pedagogerna  får  planeringstid  för  att 

anpassa aktiviteter och föräldrarna har möjlighet att erhålla tolk vid behov i kontakten med 

personalen i förskolan.
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5 Analys

I detta kapitel  kommer jag att  analysera och relatera  till  litteratur,  de resultat  jag fick vid 

intervjuerna och beskriva de sammanfattande slutsatser.

5.1 Pedagogens syn och tankar om barns tvåspråkighet i 

förskolan

Samtliga intervjuade förskollärare har positiva tankar om tvåspråkiga barn i förskolan och 

anser att när det finns tvåspråkiga barn på avdelningen är alla pedagoger extra tydliga med 

både det muntliga språket och kroppsspråket. Förskollärarna menar att detta gynnar inte bara 

tvåspråkiga barns språkutveckling utan alla andra barn, för att alla barn behöver tydlighet. 

Enligt  förskollärarnas  gemensamma  åsikt  har  förskolan  en  viktig  uppgift  att  förklara  för 

barnen vad det innebär att leva i ett samhälle präglad med olikheter och även att hjälpa barnen 

att ”förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald” för att ”förskolan är en social och 

kulturell  mötesplats  som kan stärka  denna  förmåga  och förbereda  barnen för  ett  liv  i  ett 

alltmer internationaliserat samhälle” (Lpfö98 rev 2010:6). 

I förskolans uppdrag ingår också att stödja barns förmåga att utveckla förståelse för sin egen 

kultur och tradition, vilket förskollärarna gör genom att satsa på barnens språkutveckling och 

lärande. Det är viktigt att barnen lär sig sitt första språk för att sedan kunna förmedla tankar, 

känslor,  kultur,  grupptillhörighet  och  andra  sociala  aspekter  som  möjliggörs  genom 

kommunikation. Enligt Arnberg (2004) är tvåspråkiga barn bättre än enspråkiga barn i vissa 

områden, som till exempel att lättare och snabbare lära sig ytterligare ett språk, detta på grund 

av att de är vana vid att  utrycka sig på flera sätt och är mer kreativa.  Förskolläraren Mia 

menade att  tvåspråkiga barn visade mer intresse och engagemang att  lära sig läslappar än 

enspråkiga barn för att de tränar sitt tänkande på ett annat sätt och vilket även enligt Arnberg 

har tvåspråkiga barn en okänd känslighet för vissa aspekter av språket (a.a.). 

De  intervjuade  förskollärarna  påpekar  att  tvåspråkighet  påverkas  av  miljön  och  de 

förutsättningar barnet har. Svensson (1998) anser också att en social miljö med stöd eller utan 

stöd och stimulans är en betydande faktor i ett tvåspråkigt barns språkutveckling. ”Språket är 
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inte bara ett medel för att uttrycka tankar, utan det skapar också tankar” (Svensson, 1998: 

188). Det vill säga att när ett barn lär sig två språk lär sig barnet även olika tankesätt, kulturer, 

traditioner och normer som speglas i de olika språken (a.a.). Dessa tankar överstämmer med 

förskollärarnas tankar i intervjuerna, att barnet lär sig båda två språken, det svenska språket 

och  modersmålet,  samt  att  barnets  närmaste  omgivning  har  det  största  ansvaret  för  att 

stimulera och uppmuntra språkinlärning.

5.2 Pedagogens arbete med att stimulera tvåspråkiga 

barns språkutveckling

Samtliga  intervjuade  förskollärare  anser  det  viktigt  att  barnen  lär  sig  båda  språken,  det 

svenska språket och modersmålet för att kunna integrera sig i det svenska samhället och för 

att få förståelse för den egna kulturen och identiteten. Utan en bas i sitt eget språk får barnen 

svårt att ta till sig det nya språket, svenska och utan en fullgod förståelse för svenskan uppstår 

lätt  onödiga  konflikter,  barnen  kan  bli  fysiska  då  de  saknar  språk,  eller  missa  delar  av 

kommunikationen  och  därför  upplevas  som  tröga,  eller  känna  sig  utanför.  En  av 

förskollärarna relaterar till förskolans läroplan Lpfö98 där det står att ”förskolan ska sträva 

efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 

andra kulturer” (Lpfö98 rev 2010:9). 

Enligt Svensson (1998, 2009) är det betydelsefullt att barnen lär sig de två kultursystemen 

som förstaspråk och andraspråk representerar. För att kunna uttrycka sig tankemässigt och 

känslomässigt  och  för  att  kunna  leka  språkliga  lekar  behöver  barnen  kunskaper  om och 

förståelse för det språk som talas. Arbetsmetoder som förskollärarna använder sig av i det 

dagliga arbetet är ganska lika och skiljer sig inte betydligt åt. De påpekar att sättet hur man 

pratar och vänder sig till  tvåspråkiga barn är viktigt.  Det menar att man bör prata tydligt, 

långsamt och använda sig av kroppsspråk vilket stödjer kommunikation och samspel mellan 

barn och vuxna. Enligt Ladberg (1996) är det en konst att kommunicera utan talspråk, det vill 

säga att skapa kontakt med tvåspråkiga barn som är utan modersmålsstöd. I detta fall är det 

extra viktigt att komma nära barnet och bekräfta barnet med kroppsspråk och teckenstöd. 

Alla intervjuade förskollärarna använder sig av alla slags former av språklekar, som sånger, 

flanosagor,  barnramsor,  rim,  sagor,  rollekar,  skapande,  rörelse,  drama  med  mera  för  att 

stimulera  tvåspråkiga  barns  språkutveckling  och lärande.  Samtliga  förskollärarna  anser att 
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dessa former av lekar inte endast gynnar tvåspråkiga barns språkutveckling, utan alla barn 

behöver hjälp under sin språkutveckling. Språkpåsar, mattepåsar och sångpåsar är ämnade för 

att främja språket och förskollärarna brukar använda dessa vid samlingar.  Enligt Svensson 

(1998) är språklekar en utmärkt metod för att stimulera alla barns språkutveckling. Författaren 

relaterar till  Vygotsky som ansåg att lek är en viktig del av barns språkutveckling och för 

barns språkutveckling. Det är lekar där barnen ska, bland annat, identifiera ord i satser, hitta 

egna ord och lära sig sätta samman två ord i ett. Språket får en levande dimension genom 

språklekar, menar en av förskollärarna. Intervjuade förskollärare anser att leken är viktig för 

både det svenska språket och modersmålet då den främjar varje barns språkutveckling och 

lärande.

Enligt  förskolans läroplan (Lpfö98 rev. 2010) ska leken prägla verksamheten för att i alla 

lekens former stimuleras fantasi, kommunikation, tänkande, samarbete, inlevelse, och för att i 

den skapande leken bearbetas upplevelser, känslor och erfarenheter. Arnberg (2004) anser att 

språklekar och ramsor är ett kreativt sätt att stimulera tvåspråkiga barns ordförråd. Barnen 

övar uttal och tränar minne i den pedagogiska miljön. Förskollärarna på den ena förskolan 

använder sig också av metoden TPR och materialet Stegvis, vilka är ett medvetet språkverktyg 

för  att  stimulera  barns  språkutveckling  och  lärande  genom  känslomässiga  övningar  och 

genom att förklara ord och handling.

En av de intervjuade förskollärarna  förklarar  innebörden med namnlappar  och bilder  som 

barnen sätter samman och hittar koppling mellan det skrivna ordet och föremålet på bilden 

och skapar ett ord av två. När det gäller förskollärarnas arbetssätt och insatser anser de flesta 

att de inte väljer ut bara tvåspråkiga barn för att arbeta med dem på ett speciellt sätt utan de 

arbetar likadant med alla barn vad gäller språkutveckling. Tydlighet gynnar alla barn och det 

visar sig när förskollärarna läser till exempel sagor med rytm, inlevelse och nyanserad melodi 

att barnen kan förstå och uppleva händelse på ett lätt och korrekt sätt.

Enligt förskolläraren Ines ska man inte glömma miljön när man arbetar med tvåspråkiga barn. 

Utformningen  av  den  pedagogiska  miljön  skapar  tillit  och  tillhörighet  som möjliggör  att 

föräldrar  ska känna sig välkomna och trygga  när de lämnar  sina barn.  Små föremål  som 

representerar olika länder, böcker, sagofigurer, flanosagor med mera är, enligt förskollärarna, 

enkla insatser som visar på att det finns tvåspråkiga barn på förskolan. Barn ska utmanas och 
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stimuleras på olika sätt och därför är det betydande vad det pedagogiska rummet erbjuder, hur 

den pedagogiska miljön uppmuntrar barnen att leka och lära (Nordin & Hultman, 2008). 

Fyra av de intervjuade förskollärarna brukar även skicka månadsbrev till föräldrarna i vilka de 

förklarar  aktuella  och  framtida  händelser,  bland  annat  om  svenska  högtider,  utflykter, 

bifogade sånger och ramsor med mera, vilket ger tvåspråkiga familjer möjlighet att bekanta 

sig med dessa. Föräldrakontakt är viktig enas de om. Det är viktigt enligt förskolans läroplan 

att skapa ett förtroendefullt samarbete med barnens familjer.  Barnen blir påverkade av om 

föräldrar missar eller missuppfattar förskolans informationer vilka ska nå alla föräldrar. Även 

Ladberg (1996) belyser samarbete mellan pedagoger och föräldrar och anser att pedagoger 

stärker barns identitet genom att vända sig till föräldrarna och även uppmuntra dessa att vara 

konsekventa i att prata sitt eget språk med barnen. 

Modersmålsträning har tagits upp av alla de intervjuade förskollärarna, och enligt deras åsikt 

är  det  betydelsefullt  att  barnen får undervisning i  sitt  eget  språk,  då detta  är  grunden för 

inlärning  av  det  svenska  språket  och  dessutom  stärker  barnens  identitet  och  skapar 

självförtroende  och  trygghet.  Förskollärarna  är  tydliga  med sina  åsikter  om modersmålets 

betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. De anser att goda kunskaper i 

modersmålet ofta ger goda kunskaper i svenska. Håkansson & Sigurd (2007) menar däremot 

att  det  inte finns några studier som bekräftar  påstående att  goda kunskaper av modersmål 

påverkar  kunskaper  av  svenska.  Författaren  menar  att  det  inte  finns  några  garantier  att 

kunskaper i det ena språket ger eller påverkar kunskaper i det andra språket. 

Förskollärarna visar oro gällande deras samarbete med modersmålstränarna och är mycket 

tydliga i sin förklaring av modersmålets betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling och 

lärande.  De  anser  att  det  skulle  kunna  fungera  bättre  än  hur  det  ser  ut  idag.  Samtliga 

förskollärare saknar stöd och önskar kompetensutveckling i sitt dagliga arbete med barn som 

kommer  till  förskolan  utan  kunskaper  i  svenska  språket  Modersmålsträning  och 

resursfördelning, stora barngrupper och sättet hur föräldrar informeras angående möjligheter 

att  ansöka  modersmålsträning  i  förskolan  ses  som  praktiska  hinder  i  arbetet  att  stödja 

tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. 
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5.3 Sammanfattande slutsatser

Som framstår  i  resultaten  ovan har  samtliga  intervjuade  respondenter  tagit  upp vikten  av 

modersmålsträning i förskolan samt hur de kan stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling 

och lärande. I dagens förskola möts barn och föräldrar med olika etniska, sociala, kulturella 

och religiösa bakgrunder. Detta innebär att många barn får tillgång till flera språk under sin 

uppväxt  när  de  är  som  mest  mottagliga  för  inlärning  (Svensson,  2009).  De  intervjuade 

förskollärarna påpekar att det finns barn som inte kan svenska när de kommer till förskolan, 

men  å  andra  sidan  finns  det  också  barn  som  har  andra  språk  i  familjen  som  de  aldrig 

använder. De har en tvåspråkighet som inte används, det är svenska som blivit deras första 

språk. Barn som är födda här med föräldrar som är andra generationens invandrare väljer ofta 

att  inte  tala  det  ursprungliga första  språket.  Trots  alla  missförstånd som uppkommer  med 

tvåspråkiga familjer och även praktiska hinder med resursfördelning så visar förskollärarna 

stort engagemang med att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling. Samtliga förskollärarna 

påpekar att barns identitet och även kulturella tillhörighet påverkas av modersmåls utveckling. 

Ladberg  (1996)  anser  att  barns  identitet  formas  starkast  i  barndomen  och  därför  får 

barndomens språk en betydelse för personligheten och identiteten vilken senare inlärda språk 

sällan kan få Läroplanen för förskolan belyser att ”förskolan skall sträva efter att varje barn 

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera  såväl  på  svenska  som på  sitt  modersmål”  (Lpfö98  rev  2010:11).  Samtliga 

intervjuade förskollärare önskar kompetensutbildning i ämnet, men har arbetserfarenhet som 

hjälper dem i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling. Alla sex förskollärarna anser att 

de  arbetar  på  samma  sätt  såväl  med  de  svenska  barnens  språkutveckling  såväl  som  de 

tvåspråkiga barnens språk språkutveckling. Extra tydlighet gynnar inte bara tvåspråkiga barns 

språkutveckling utan också andra barn med svenska som förstaspråk. Fyra av de intervjuade 

förskollärarna  använder  sig  av material  Stegvis,  teckenstöd,  läslappar  och m.m.  En av de 

intervjuade använder sig av TPR-metoden, medan samtliga i det dagliga arbetet använder sig 

av olika språkpåsar, lekar som utmanar fantasi och utvecklar språk, rim och ramsor, sång och 

musik, sagor och bildböcker mer text anpassad till förståelse nivå som barnet befinner sig i. 

Förskolans läroplan föreskriver att ” förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö 

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

kompetens” (Lpfö98 rev. 2010:6). 
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6 Diskussion

I den här delen av arbetet kommer jag att diskutera resultat utifrån förskollärarintervjuerna 

och ställa det mot litteratur och mot mina egna åsikter. Jag valde att undersöka hur pedagoger 

i förskolan resonerar om tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande samt hur pedagogerna 

arbetar konkret med att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. Diskussion 

handlar om resultatets betydelse vilket är viktigt för mitt framtida arbete som förskollärare. 

Undersökningen byggde på en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska delen beskrev 

tidigare  forskningsresultat  kring  tvåspråkiga  barns  språkutveckling.  Språkkunskaper  kan 

bidra, anser jag, till förståelse av värdet av kulturell mångfald och är en tillgång i samhället. 

Det kan också ge oss en ökad förståelse för och inblick i andra människors kulturer och sätt 

att  leva,  samt  vilken  bakgrund  de  kommer  ifrån.  Jag  håller  också  med  de  intervjuade 

förskollärarna om att genom att arbeta mer med språket och språkinlärning gynnar man inte 

bara de barn som är tvåspråkiga, utan alla barn i gruppen, och genom att pedagogerna tvingas 

ta  hänsyn  till  ett  barn  med  ett  annat  modersmål  än  svenska  kan  en  hel  barngrupp  få  en 

förstärkt  förståelse  för språket.  För att  inte  tala  om alla vinster  som barngruppen gör vad 

gäller förståelse för andra kulturer och vårt allt mer globaliserade samhälle.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att samtliga pedagoger efterlyste bättre utbildning vad 

gällde tvåspråkighet och inlärning, då detta är något som borde gå hand i hand med den ökade 

integrationen  i  samhället.  Enligt  förskollärarnas  uppfattning  är  det  kanske  så  att 

lärarutbildningen blivit något förlegad och inte följt tidens gång och samhällets utveckling. På 

olika  sätt  får  vi  ta  del  av  de  svårigheter  som  dagens  lärare  står  inför  exempelvis  stora 

barngrupper, ökad integration, indragna anslag och nedskärningar. Utbildningen bör därför 

bistå med kunskaper som möter de behov som kommer att uppstå i det dagliga arbetet och 

därför språk och kommunikation har stor betydelse för ett lyckat pedagogiskt arbete. Därför 

finner  jag  det  anmärkningsvärt  att  samtliga  pedagoger  i  min  studie  tar  upp  brister  i  sin 

utbildning, kunskaper de saknar, när samtliga dessa är lärare, som genomgått lärarutbildning. 

Den enda slutsats jag kan dra av detta är att det finns brister i utbildningen som man snarast 

bör uppmärksamma och komma till rätta med, för barnens skull, morgondagens medborgare, 

varav  många  är  flerspråkiga.  Den  reform  som  lärarutbildningen  nu  genomgår  kan 

förhoppningsvis råda bot på detta, så att framtidens lärare också tränas i att bemöta de barn 

som  har  två  eller  flera  språk,  vilka  faktiskt  är  en  stor  del  av  samhället  idag.  Samtliga 
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intervjuade  förskollärare  var  positiva  till  vidareutbildning  vad  gäller  tvåspråkighet  och 

upplevde att det fanns ett stort behov, något som jag alltså anser borde tillgodoses redan under 

utbildningen till lärare.

Jag är medveten om att tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande är ett omfattande ämne. 

Respondenterna från undersökningen tog även upp modersmålets betydelse för att de fann 

detta  ämne  intressant  att  diskutera  och  undersöka.  Enligt  Skutnabb  & Kangas  (1981)  är 

modersmålet det första språk som en individ talar, behärskar bäst och identifierar sig med. 

Svensson (2009) anser att pedagogers attityd till barnets modersmål och även omgivningens 

reaktioner påverkar barnets vilja att lära sig det egna modersmålet. Modersmålet verkade vara 

ett nyckelord för alla sex intervjuade förskollärare och samtliga anser att det ligger som grund 

för att tvåspråkiga barn ska utveckla och lära sig det svenska språket. Att samarbetet med 

modermålstränarna skulle kunna fungera bättre är även min uppfattning och detta är något jag 

anser att man borde komma till rätta med snarast. En förbättrad kommunikation med dessa 

borde i  förlängningen leda till  bättre  förutsättningar  att  stödja de individer  som har  annat 

modersmål än svenska, då modersmålstränarna har en unik möjlighet att kommunicera med 

barnet på dess förstaspråk. En av de intervjuade förskollärarna nämnde bristen på utbildning 

hos modersmålstränarna, vilket kan vara en bidragande orsak till det ovan beskrivna dåliga 

samarbetet. Om de som arbetar med modersmålsträning hade bättre kompetens och utbildning 

är det möjligt att samarbetet skulle flyta bättre, då dessa kanske skulle ha en större insikt i vad 

arbetet som förskollärare egentligen innebär.

Min åsikt  är  att  språket är det  viktigaste  verktyget  för varje individ.  Det har inte bara en 

kommunikationsfunktion, att göra sig förstådd i samhället, utan är ett medel för att individen 

kan förmedla egna tankar och åsikter och förstå andras. Ladberg (1996) anser att språket är ett 

verktyg  för tankar  med kommunikation som en central  kärna,  vilken möjliggör  ett  socialt 

samspel  mellan  människor.  Att  samtliga  förskollärare  redan  arbetar  med  språket  och 

språkutvecklingen framgick vid intervjuerna, men också att de anser sig kunna göra mer med 

bättre utbildning i ämnet. Här håller jag med de intervjuade pedagogerna då det är också min 

åsikt och vad jag tycker mig sett i mina studier, men jag vill samtidigt varna för att bli för 

bekväm och bara skylla på brist på utbildning. Självklart bör utbildningen tillhandahålla bättre 

kunskap och kompetens  i  ämnet  men  pedagogerna  får  inte  gömma sig bakom bristen  på 

utbildning,  inte  när  det  gäller  ett  så  viktigt  ämne  som  språkinlärningen.  Jag  vill  dock 

framhålla de intervjuade förskollärarnas inspiration och uppfinningsrikedom som berömvärd. 
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De  hade  många  olika  material  och  tillvägagångssätt  för  att  arbeta  med  språk  och 

språkutveckling. Min enda oro är att den brist på utbildning som samtliga uttrycker kanske får 

pedagogerna att luta sig tillbaka och vänta på fortbildning, istället för att hela tiden arbeta med 

att förnya och förbättra arbetet med språket. 

Jag är glad att samtliga förskollärare framhöll att arbetet med språkutveckling inte bara är till 

för barnen med svenska som andraspråk, utan är till för alla barn. Det tror jag är viktigt att 

man  är  medveten  om,  så  att  man  inte  upplever  tvåspråkiga  barn  i  barngruppen  som  en 

försvårande  omständighet,  som man  måste  anpassa  verksamheten  extra  efter,  åsikter  som 

förskolläraren  Ina  menade  att  kollegor  kunde  ha.  Detta  tycktes  inte  vara  fallet  med  de 

förskollärare jag intervjuade. För barn med flera språk är införandet av det andra språket en 

individuell företeelse. Varje regel har sitt undantag. Barnet kan bli tyst under längre tid, som 

en av de  intervjuade  förskollärarna  Stina  beskrev,  och sen helt  plötsligt  börja  prata  båda 

språken. En språkförsening kan också ske på grund av andra fysiska eller psykiska orsaker 

som inte  har  något  samband  med  tvåspråkighet.  Enligt  Arnberg  (2004)  är  den vanligaste 

formen av tvåspråkigheten bland invandrarfamiljer den successiva tvåspråkigheten. Det vill 

säga att barnet lär sig modersmålet och det andra språket, svenska, införs lite senare när barnet 

börjar på förskolan.

6.1 Vidare forskning

Många barn kan idag mer än ett språk. De intervjuade förskollärarna anser att goda kunskaper 

i modersmålet ofta ger goda kunskaper i svenska. De menar också att för att läsa svenska och 

förstå svenska språkgrunder är ett väl utvecklat modersmål en förutsättning och ett stöd vid 

inlärningen. Däremot anser Håkansson & Sigurd (2007) att det inte finns några studier som 

bekräftar påståendet att goda kunskaper av modersmålet påverkar kunskaperna i det svenska 

språket. Tidigare forskning finns att tillgå som underlag vid tvåspråkiga barns språkutveckling 

och lärande, men ändå visas brister i förskolan när det gäller resurser och modersmålsträning. 

Om barn i  förskolan skulle  få regelbunden modersmålsträning  skulle  det  positivt  påverka 

deras språkutveckling i både modersmålet och det svenska språket. Det vore intressant att få 

djupare  kunskap  i  ämnet  samt  göra  en  jämförelse  mellan  tvåspråkiga  barn  som  får 

modersmålsträning  med  barn  som  inte  får  modersmålsträning  under  förskoleålder  och 

undersöka hur dessa olika förutsättningar påverkar deras språkutveckling. 
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Bilagor

Bilaga A

 
Intervjuguiden

A. Bakgrund

1. Vilken utbildning har du och när avslutade du den?

2. Hur många år har du arbetat på förskolan?

3. Berätta om avdelningen du arbetar på.

4. Har ni tvåspråkiga barn på förskolan?

5. Hur ser fördelningen mellan tvåspråkiga barn och icke tvåspråkiga barn ut?

6. Hur ser du på tvåspråkighet?

7. Har  du  någon  utbildning  i  hur  man  som  pedagog  kan  stödja  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling?

B. Pedagogens syn och tankar om barns tvåspråkighet i förskolan

1. Vilka är dina tankar om tvåspråkiga barn i förskolan?

2. Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med tvåspråkiga barns språkutveckling och 

lärande?

3. Vad tycker du är viktigt att tvåspråkiga barn lär sig? Motivera.

C. Pedagogens arbete med att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling

1. Vad tycker du är viktigt i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling? Ge exempel.

2. Vilka  arbetsmetoder  använder  du/ni  för  att  utveckla  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling? Ge exempel.

3. Hur skulle du vilja arbeta för att främja tvåspråkiga barns utveckling och lärande?

4. Kan  du  ge  exempel  på  pedagogiska  aktiviteter  som  stimulerar  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling? 

5. Vilka möjligheter ser du med arbetet att stödja tvåspråkiga barns språkutveckling och 

lärande?
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6. Vilka svårigheter ser du med det pedagogiska arbetet att stimulera tvåspråkiga barns 

språkutveckling?

7. Har du övriga tankar om tvåspråkiga barn i förskolan som du vill ta upp?
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Bilaga B

Missivbrev

Till Rektorn ……………………………..

Hej

Jag heter Irvana Krpo och är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu skriver jag mitt 

examensarbete om tvåspråkiga barns språkutveckling och lärande. Syftet med mitt arbete är 

att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar om tvåspråkiga barns språkutveckling samt 

att  undersöka  hur  pedagoger  arbetar  konkret  med  att  stimulera  tvåspråkiga  barns 

språkutveckling och lärande. För att kunna genomföra min undersökande studie har jag för 

avsikt att intervjua förskollärare på er förskola, vilka jag kommer att välja ut utifrån deras 

bakgrund, ålder och erfarenhet.

Jag vill  informera  er  att  jag följer  vetenskapsrådets  fyra  etiska  principer.  Det  betyder  att 

berörda förskollärare kommer att få upplysningar om dessa etiska principers innebörd. Enligt 

informationskraven får deltagare information om studiens syfte samt om frivilligt deltagande. 

Enligt  samtyckekraven  får  deltagare  själv  bestämma  om de  vill  eller  ej  vill  medverka  i 

undersökningen.  Som  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  kräver  kommer  jag  att 

hantera  personliga  uppgifter  med  säkerhet.  Det  insamlade  materialet  kommer  endast  att 

användas  i  studiens  syfte,  dessa  kommer  att  förstöras  när  jag  blir  färdig  med  mitt 

examensarbete. 

Jag är tacksam för er medverkan.

Irvana Krpo

mobil…………………………………..

Ni får  gärna höra av Er  om Ni har några frågor  eller  synpunkter  kring min  begäran och 

undersökningen.
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