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Abstract 
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The purpose of my study is to examine how four teachers in a pre school believe they 

relates to and reasons about bilingualism. To be able to realize thisstudy, i proposed 

three issue following: 

- How do the teachers in kindergarten relate to bilingualism? 

- Howdoteachersin preschool reason around the work of bilingual children?  

- What do teachers think about the educational environment in relation to language 

development? 
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1. Inledning 

 

Oroligheterna, som bland annat krig världen över, har bidragit med att människor har 

fått fly från deras egna hemländer och bosatt sig i andra länder, som till exempel i 

Sverige. Ann-Katrin Svensson, filosofi doktor i pedagogik, skriver att antalet 

flerspråkiga människor har ökat i jämförelse med ca 50 år sedan. Enligt författaren 

beräknas majoriteten barn i Sverige vara flerspråkiga(Svensson 2009:178). Sverige 

som ett mångkulturellt land, bidrar till att pedagoger i förskolan får möta 

flerspråkighet. Av den anledningen har jag valt att i den här undersökningen fördjupa 

mig och se närmare på hur pedagoger förhåller sig till tvåspråkighet samt hur de 

resonerar kring arbete med tvåspråkiga barn. Enligt myndigheten för skolutveckling 

är det ytterst viktigt att förskolor försöker, på ett lämpligt sätt både stödja och 

hjälpabarn som är i behov av att stärka sitt språk men också sin 

identitetsutveckling(Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Anders Skans, specialpedagog och filosofielicentiatipedagogic, hävdar i sin 

licentiauppsatsen flerspråkigförskolas didaktik i praktiken (2011) att det är viktigt att 

förskola och pedagoger tillsammans lägger fokus på att lära barnen det svenska 

språket, samtidigt som de också lägger fokus på att lära barnen deras modersmål. 

Skans menar att det är viktigt att fokusera på barns språkutveckling, eftersom att det 

är i förskolan som den språkliga utvecklingen sker(Skans, 2011:27).  I denna 

undersökning har jag valt att fördjupa mig i ämnet tvåspråkighet, som känns relevant i 

dagens mångkulturella samhälle. Samhället, barngrupperna och personalgrupperna 

förändras, frågan är om förskolans arbetssätt också har förändras i relation till 

omgivningens förändring. Detta har bidragit till att jag vill undersöka frågor som vilka 

fördelar och nackdelar det finns i arbete med tvåspråkighet/flerspråkighet? Vilken 

betydelse modersmålet, det första inlärda språket, har för barns lärande? Samt har 

förskola resurser för barnens alla behov? Väckte mitt intresse till att vilja undersöka 

detta moment. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger i en förskola i södra 

Stockholm arbetar med tvåspråkiga barn.   

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur förhåller sig pedagoger i förskolan till tvåspråkighet? 

- Hur resonerar pedagoger runt arbetet med tvåspråkiga barn? 

- Hur tänker pedagoger kring pedagogiska miljön i förhållande till 

språkutvecklingen? 
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2. Definitioner av begrepp 

 

Enligt Bente Eriksen Hagtvet, professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslos 

universitet, är en människa tvåspråkig när hen kan tala två språk (Hagtvet, 2004:147). 

Begreppet språk betyder ett sätt att kommunicera. Enligt Louise Bjar, talpedagog, och 

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, kommunicerar vi människor med 

varandra för att kunna göra oss förstådda samtidigt som vi utvecklar vårt tänkande 

och vår förståelse för omgivningen.  Genom kommunikation med omgivningen 

socialiseras vi individer in i en kultur genom språket (Bjar& Liberg, 2010:18f). 

Svensson använder begreppet flerspråkighet när en individ kan tala flera språk. Enligt 

författaren är förstaspråket individens modersmål, det språk hen först lär sig och 

behärskar bäst. Modersmålet är också det språk som individen identifierar sig 

med(Svensson, 2009:179). En annan författare, Anders Arnqvist, filosofidoktor i 

psykologi, skriver att andraspråket är det eller de språk barnet lär sig utöver sitt 

modersmål. Vidare tillägger Arnqvist att andraspråksinlärning brukar ske när barnet 

har börjat förskolan (Arnqvist, 1993:144). 
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3. Teori 

 

I detta kapitel kommer jag att behandla fyra olika teorier som lyfter fram barns 

språkinlärning. De teorier som jag kommer att använda mig av i uppsatsen är 

sociokulturellt perspektiv, interkulturellt förhållningssätt, 

interferens/interimspråkshypotes och språkstimulering.  

Idag finns det många teorier om hur barns språkinlärning går till. Svensson lyfter fram 

psykologerna Jean Piaget och Lev Vygotskijs syn på språkinlärning i sin bok barnet, 

språket och miljön. Både Piaget och Vygotskij är överens om att språket mognar i 

interaktion med den sociala omgivningen och miljön. De delar även samma åsikt vad 

gäller individens utveckling, men inriktar sig i två olika riktningar. Piaget inriktar sig i 

den kognitiva utvecklingen, som har individen som fokus. Piaget menar att barnet lär 

sig genom att själv försöka. Medan Vygotskij inriktar sig i den sociokulturella, som 

fokuserar sig på interaktion med andra människor. Enligt Svensson poängterar Jean 

Piaget barnets medfödda forskande i närmiljön, medan Vygotskij poängterar 

välorganiserad och uppmuntrande miljö som stimulerar barnet (Svensson, 2009:36).  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, skriver i sin bok Lärande i praktiken – 

ett sociokulturellt perspektiv (2000), att interaktion mellan individen och 

omgivningen är motivationen i utvecklingen. Kunskap finns först mellan människor 

och därefter blir kunskap en del av individen och dess tänkande samt handlande. 

Kunskap är i interaktion med individen.  

Lärandet har en betydelsefull status i vår kultur och är slutet till våra föreställningar 

om social utveckling. Säljö hävdar att det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation och språkanvändning som är central och skapar en länk mellan 

individen och omgivningen. Genom att individen lyssnar och observerar vad andra i 

omgivningen talar och diskuterar om, kan individen separera vad som är 

betydelsefullt och intressant. Vygotskij enligt Säljö, hävdar att lärande och utveckling 

har sin utgångspunkt i samarbete och i interaktion med omgivningen. Vidare hävdar 
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författaren, att undervisningens betydelse har en stor roll för lärandet. Lärandet är en 

aspekt av all mänsklig verksamhet. Enligt Säljö ska aktiviteter i den pedagogiska 

verksamheten vara meningsfulla för barnen, han menar att dessa ska utgå från 

verkliga och meningsfulla sammanhang. Människan är mottaglig och kan ta vara på 

erfarenheter som hen därefter kan använda i kommande sammanhang. Vidare lyfter 

författaren fram lärarens roll i undervisningen, han hävdar att det är viktigt att 

pedagoger uppfattar barns potential för att kunna stödja barnen under deras 

utveckling. Barn får möjlighet att utvecklas och stärkas under deras läroprocess med 

hjälp av att läraren stöttar barnen(Säljö, 2000:10f & 63f).   

3.2 Interkulturellt förhållningssätt  

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, förklarar i sin bok interkulturellt ledarskap: 

förändring i mångfald (2008) begreppet interkulturell som olika typer av kulturer, det 

vill säga hur etniska och nationella kulturer, språk och olika livsuppfattningar 

kompletterar och berikar varandra. Med interkulturellt förhållningssätt i lärandet får 

barn ökad förståelse för mångfald, jämlikhet, jämställdhet och integrering. 

Interkulturellt förhållningssätt bidrar även till att effektivt använda och bevara 

mångfalden, med hjälp av att motarbeta konstruktionen vi och de. Enligt Lahdenperä 

krävs både engagemang och förståelse för arbete med tvåspråkiga barn. Som pedagog 

i verksamheten ska hen ge barnen möjlighet att öka förståelse för både det 

mångkulturella samhället men även för andra individer. Vidare hävdar författaren att 

interkulturellt lärande kräver ett stimulerande ledarskap. Ett exempel på stimulerande 

ledarskap är att den pedagogiska verksamheten i miljön skapar både tid och rum för 

kommunikation med andra individer i omgivningen. Detta leder i sin tur till att barnen 

får bättre interkulturell kompetens och språkkunskaper. Ett gott bemötande i 

samarbete med barnen leder till bra lärande och arbetsmiljö, men också till 

inkludering och samhörighet. Lahdenperä tar även upp vikten av fördomar. 

Författaren menar att varje pedagog bör vara medveten om och ta till sig kunskap om 

andra kulturer. Det är viktigt att inte vara fördomsfull som pedagog, det kan bidra till 

att barnen känner sig mindre trygga i verksamheten. Det kan också leda till att deras 

utveckling inte längre går framåt, det vill säga att den slutar att utvecklas(Lahdenperä, 

2008:29f,55). 
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Enligt Lena Calderon, projektledare på barnombudsmannen, komma på tals- 

flerspråkiga barn i förskolan(2004), anser författaren att pedagoger som arbetar ur ett 

interkulturellt förhållningssätt i verksamheten ska vara medvetna om deras roll som 

lärare. Enligt Calderon är alla språk viktiga. Det är också viktigt att barn får känna sig 

trygga i verksamheten, exempelvis med hjälp av, bland annat välkommande skyltar på 

olika språk. Det mångkulturella samhället kan reflekteras i den pedagogiska 

verksamheten. På så sätt är det av betydelse att pedagoger ger barn möjlighet att 

utveckla sitt modersmål, då Calderon hävdar att språk, identitet och lärande är 

sammanlänkande (Calderon, 2004:12). 

3.3 Intereferensfel & Interimspråkshypotesen 

Ylva Ellneby, tal och specialpedagog, skriver i sin bok Språkresan(1998) om 

Intereferens och Interimspråkshypotesen. Ellneby förklarar att Interensfel är när ett 

barn har svårigheter med att lära sig svenska som andraspråk och att detta kan bero på 

barnets modersmål, det vill säga om modersmålet är besläktad med det svenska 

språket eller inte. Ellneby förklarar att olika språk kan ha en del grammatiska likheter. 

Ett exempel på olika språk som har liknande grammatik är det svenska språket och 

det norska språket. Om ett norsktalat barn ska lära sig det svenska språket har hen en 

fördel, då det är lättare att ta till sig och lära sig svenska språket på grund av de 

grammatiska likheterna i jämförelse med om ett finsktalat barn vill lära sig det 

svenska språket. Det finska språket och det svenska språket har ingen 

grammatisklikhet, vilket är en nackdel för ett finsktalat barn som vill tala svenska.  

Två språk med inga grammatiska likheter medför svårigheter till att barn lär sig det 

svenska språket. Språket blir svårare att behärska och det tar längre tid att lära sig det 

svenska språket(Ellneby, 1998:16f). 

 

Interimspråkshypotesen är när ett barn omedvetet skapar ett system av språkliga 

regler. Detta betyder att barnet är på väg att börja lära sig målspråket som i detta fall 

är det svenska språket och upplever olika stadier. Inför varje stadium prövar barnet 

sig fram och tar till sig hur språket används. Barnet prövar sig fram genom att lyssna 

och observera sin omgivning samt behärskar olika regler i det svenska språket som 

successivt utvecklas mot målspråket. I stadierna behärskar barnet inte ett 
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färdigutvecklat språk utan barnet behärskar ett interimspråk, det vill säga ett språk på 

väg mot det fullständiga språkbehärskningen. Vidare lyfter Ellneby vikten av språk. 

Hon menar att denna teori visar att det är viktigt för barn att de får höra mycket språk 

i sin omgivning och att de även har språkliga förebilder. Att barn gör språkliga fel 

under deras utvecklig är normalt, det är då barnen prövar sig fram i språkandet 

(Ellneby, 1998:16f). 

3.4 Språkstimulering 

Aud Løken och Åse Melkeraaen, skriver i sin bok Fånga språket(1996) att inlärning 

av språk handlar om språkstimulering. Begreppet språkstimulans innebär hur en 

pedagog genom olika förhållanden och verksamheter kan väcka lust att använda 

språket. I boken lyfter författarna upp två olika sorter av språkstimulering; den 

teoretiska delen och den praktiska delen. I den teoretiska delen, framhävs vikten av 

lek, som en viktig del för språkstimuleringen. I leken får barnen möjlighet att effektivt 

använda språket, som stimulerar både viktiga ord och viktiga meningar hos barnen. 

Vidare hävdar Løken och Melkeraaen att en pedagog bör planera in olika aktiviteter i 

undervisningen som kan stimulera språket hos barnen. För att språkstimuleringen ska 

vara så givande som möjligt för barnen måste pedagoger arbeta kontinuerligt 

tillsammans med barnen. Det är viktigt att pedagogerna i verksamheten utför 

meningsfulla aktiviteter tillsammans med barnen och om lek stimulerar språket hos 

barnen, är det även viktigt att pedagoger observerar leken för att därefter kunna hjälpa 

barnen att utveckla leken i andra lekar. På det viset bildas även flerspråkighet hos 

barnen. 

I den praktiska delen skriver Løken och Melkeraaen om olika aktiviteter, sånger, 

teater etcetera och tips på aktiviteter till verksamheten. Språket är det som står i 

centrum för alla aktiviteter hävdar författarna. I de olika aktiviteterna används barnens 

olika språk och kulturer för att inkludera och välkomna deras bakgrund. Ett exempel 

på en aktivitet som författarna nämner är nybörjarsamlingar. Detta brukar hållas under 

inskolningsperioden, när verksamheten välkomnar de nya barnen. Det är ett sätt att 

träna på barnens namn (Løken&Melkeraaen, 1996:10, 16f&66f). 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa för tidigare forskning om ämnet tvåspråkighet. 

Detta kommer att framgå med hjälp av en vetenskaplig artikel om tvåspråkighet och 

mångkulturalism i förskolan, men också av en uppsats skriven av stå studenter i 

Malmö.  

I artikeln ”No habloingles: Bilingualism and multiculturalism in 

preschoolsettings”av Roy Ceferino Fernandez, framgår det att modersmål hos 

tvåspråkiga barn är knuten till deras kultur. På så sätt bör pedagoger och föräldrar 

uppmuntra barn till att tala deras modersmål redan vid tidig ålder.  

Om ett barn förlorar sitt modersmål kan det ge mindre bra effekter för barnets 

utvecklingsgång. Författaren hävdar att det kan förekomma störningar i familjens 

kommunikationsmönster, som vidare leder till att barnen förlorar sin potential om sitt 

förstaspråk. Enligt Fernandez, går kultur och individuell utveckling parallellt med 

varandra. Pedagoger bör vara uppmärksamma och inte enbart bekräfta barnens 

modersmål, de ska också bekräfta barnens kultur. Med hjälp av bekräftelse av barns 

modersmål och kultur, får pedagoger en bättre förståelse för hur barn beter sig på ett 

visst sätt vid olika situationer. Vidare hävdar Fernandez att bekräftelse av barns 

modersmål och kultur, kan leda till att det underlättar för barnen att utveckla deras 

sociala och emotionella utveckling, samtidigt som det stärker deras förstaspråk och 

andraspråkskunskaper (Fernandez, 2000:160f). 

I ett examensarbete skriven av två studenter, Inga Persson och Svetlana Al- Ameri. 

De har studerat lärarutbildningens skolutveckling och ledarskap, vid Malmö högskola 

(2009). Persson och Al-Ameriskriver om vilka olika arbetssätt som används av 

pedagoger i två olika förskoleklasser. Syftet med deras undersökning var att 

undersöka, vilka arbetssätt som används av pedagoger för att stimulera barns 

språkutveckling. I uppsatsen framgår det också att Persson och Al-Ameri hade 

undersökt om det fanns ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare i 

förskoleklasserna. Samtliga barn i respektive förskoleklasser, där undersökningen 

genomfördes, talade barnen minst två språk.  
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Resultatet av denna undersökning var att forskarna Persson och Al-Ameri, kom fram 

till att det fanns ett gott samarbete mellan förskoleklasslärare och modersmålslärare. 

Både förskoleklasslärare och modersmålslärare, använde sig av olika arbetssätt för att 

kunna stimulera barns språkutveckling. De använde sig av bland annat Kiwi-böcker, 

där modersmålslärarna fick vara delaktig i verksamheten och översatte boken på 

modersmålsspråket. Detta bidrog till att barnen på respektive förskoleklasser fick 

bättre uppfattning av boken. Det fanns också andra metoder som lärarna använde sig 

av, som exempelvis att ge barnen möjlighet att samtala både det svenska språket men 

också på deras modersmål. Vidare i resultatdelen framgår det att Persson och Al-

Ameri, kom fram till att det är brist på både material och tid när det handlar om 

modersmålsundervisning (Persson & Al- Ameri, 2009). 

 

5. Bakgrund 

5.1 Barns språkutveckling 
 

”Språkets primära roll är att förmedla budskap. Barn använder språket för att 

förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärlden” (Arnqvist, 2009:10).  

 

Barn lär sig språk av och med andra, de lär sig att utveckla kunskap i samspel med 

omgivningen(Sandvik &Sprukland, 2009:38). Enligt Lenore Arnberg, filosofidoktor 

och forskarassistent, som skriver i sin bok, så blir barn tvåspråkiga, har tvåspråkiga 

och enspråkiga barn likadan språkutvecklingsprocess. När barn utvecklar sitt språk, 

går de genom ett antal läroprocessuppgifter. Arnberg förklarar dessa uppgifter i fyra 

olika stadier. Vid första stadiet börjar barnen begripa språkljud och skilja på olika 

språkljud som till exempel ”ba” och ”pa”, detta kallas för fonologi. Vid andra stadiet 

går barnen igenom semenatik, då barn lär sig ordens innebörd och mening. Det brukar 

ske när barnen börjar förskolan. Vid tredje stadiet, grammatik, ökar barnens ordförråd 

och kan därför kombinera flera ord till satser på ett meningsfullt sätt. I det fjärde och 

sista stadiet lär sig barn pragmatik, det vill säga hur de ska använda språket i 

förhållande till andra i omgivningen(Arnberg, 1994:74f). Detta kan kopplas till 
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Margareth Sandvik, docent på förskollärarutbildningen vid högskolan i Oslo, och 

Marit Spurkland, lektor på förskollärarutbildningen vid högskolan i Oslo, som också 

uttrycker i sin bok språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan, om 

barns språkutveckling. Författarna hävdar likt Arnberg att barns språkutveckling är 

uppdelad i olika kategorier, i jämförelse med Arnberg anser Sandvik och Spurkland 

att barns språkutveckling är uppdelad i två kategorier istället för fyra. De grammatiska 

färdigheterna och dem pragmatiska färdigheterna. I de grammatiska färdigheterna lär 

sig barn om ljud i språket, ordens böjning, ordens betydelse samt hur olika utlåtande 

uttalas. I de pragmatiska färdigheterna får barnen lärdom om hur dem ska uttrycka 

känslor och hur de ska delta i dialog med andra individer. Vidare hävdar Sandvik och 

Spurkland, att det är viktigt att pedagogen är medveten om vart barnen befinner sig 

språkligt samt vad barnen behöver stöd i. Med hjälp av stöd, vägleder pedagoger 

barnen mot större intuition(Sandvik &Spurkland, 2009:34f).   

5.2Tvåspråkighet 

Gunilla Ladberg, filosofidoktor i pedagogik, hävdar om ett barn är tvåspråkig innebär 

det att barnet talar två eller flera språk i sitt vardagsliv. Författaren menar om ett barn 

behärskar två eller flera språk utvidgar de både deras fantasi och intellekt. Vidare 

lyfter Ladberg upp språkets användning, hon hävdar när ett barn är tvåspråkig, brukar 

barnet anpassa språket efter sin omgivning. Ett exempel är om barnet befinner sig i 

familjens omgivning, brukar hen använda sig av modersmålet, det vill säga det språk 

barnet först lärt sig. Om barnet befinner sig bland sina vänner, använder hen det 

svenska språket(Ladberg, 2007:24f). 

En annan författare, Anders Arnqvist, filosofidoktor i psykologi förklarar i sin bok 

Barns språkutveckling(1993) att barn kan bli tvåspråkiga på två olika sätt. Han menar 

att barn kan endera lära sig genom simultan tvåspråkighet, det vill säga att ett barn lär 

sig två språk samtidigt eller genom succesiv tvåspråkighet, när ett barn lär sig två 

språk vid två olika tillfällen(Arnqvist, 1993:144). 
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5.2.1Simultan tvåspråkighet 

Simultan tvåspråkighet innebär att ett barn lär sig två språk parallellt med varandra.  

Arnqvist relaterar i sin bok till forskning som hävdar att tvåspråkiga barns utveckling 

skiljer sig inte i stora drag från enspråkiga barns språkutveckling. Hur 

språkutvecklingen kommer att framträda beror på språkets uppbyggnad, detta kan 

vidare leda till att det ena språket utvecklas tidigare än det andra språket. Vidare 

relaterar Arnqvist till Arnberg, filosofidoktor och språkforskare, som hävdar att de 

flesta tvåspråkiga barn inte kan behärska alla områden i de två språken lika bra, det 

Arnberg menar är att ett av språken kommer att dominera över det andra språket vid 

olika tillfällen inom vissa områden. Genom att de två språken dominerar vid olika 

tillfällen medföljer två olika följder. Det första är att ena språket utvecklas långsamt 

och det andra är att det starkare språket påverkar det svagare språket. I simultan 

tvåspråkighet får barnen fler språkliga erfarenheter där medvetenheten om de två 

språken ökar. Forskning hävdar att barnen relaterar de två språken med vissa 

personer, det vill säga att barnet talar till exempel engelska med familjen och svenska 

med vänner(Arnqvist, 1993:144f).  

5.2.2Succesiv tvåspråkighet 

Succesiv tvåspråkighet innebär att ett barn lär sig två språk vid två olika tillfällen, det 

vill säga barnet kommer först i kontakt med modersmålet hemma och med det andra 

språket, i detta fall svenska, vid ett senare tillfälle som till exempel när barnet börjar 

på förskolan. Den succesiva tvåspråkigheten sker vanligen hos invandrarbarn som 

anlänt till Sverige efter att de redan tillägnat sig sitt modersmål, detta brukar vanligen 

ske runt treårsåldern. Arnqvist relaterar till en undersökning av forskarna Luria och 

Yodovich(1978) där författarna hävdar att meningsfull lärande är motivationen till bra 

inlärning. Detta brukar kallas för interferens, som innebär att barnets två språk 

inverkar på varandra utan barnets medvetenhet(Arnqvist, 1993:147f). 

Svensson skriver i sin bok språket, barnet och miljön att det gjordes under en period, 

studier om tvåspråkighet, dessa studier hävdade att tvåspråkighet var mindre bra för 

barns lärande. Studierna hade brister, det togs ingen hänsyn till både social och 

ekonomisk situation, det var vanligt att tvåspråkiga barn kom från familjer med lägre 

status. Andra studier som noggrant har undersökts har visat att tvåspråkighet inte är 
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negativt för barn utan att det är positivt. Svensson lyfter fram fördelar med 

tvåspråkighet. Han skriver att tvåspråkiga barn under tidig ålder lär sig att skilja på ett 

föremål och dess ord. Vidare skriver författaren att barnen är medvetna om att ordet är 

en symbol för föremålet och att ordet kan ha olika betydelser vid olika situationer. 

Tvåspråkiga barn kan också byta ord och komma på nya benämningar, de kan även 

jämföra hur olika språk byggs upp samt att de kan tolka informativa signaler så som 

miner, gester och tonfall(Svensson, 2009:183f). 

5.3 Modersmål 
 

I skolverkets läroplan för förskola98, reviderad 2010, lyfter skollagen fram att 

”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska för möjlighet 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”(Lpfö98, reviderad 2010:7). 

Svensson relaterar i sin bok språket, barnet och miljön till en av Skutnabb-

Kangas(1981) begrepps förklarning av modersmål. Modersmålet är det första språk 

som barn lär sig att tala och det språk som de behärskar bäst. Det är också det språk 

som barnen använder sig mest av och identifierar sig med. Svensson anser att 

modersmålet är kopplat till känslor och tidiga upplevelser. Modersmål kan många 

gånger ses som ett ”känslospråk”, författaren hävdar att det språk som ens mor talar 

kopplas till känslor och har ett starkt värde. Vidare skriver författaren att modersmålet 

är en identifiering som kan påverkas av omgivningen och dess reaktion samt 

pedagogens beteende till modersmålet (Svensson, 2009:179). 

 

Identiteten hos barn börjar formas tidigt under utvecklingen. Enligt Ladberg hör språk 

och identitet ihop, där språket har en kulturell betydelse. Författaren hävdar att när ett 

barn beaktar negativa reaktioner som riktas mot språket, kan barnet tveka att tala ett 

språk. På så sätt är det av betydelse enligt författaren, att lyfta fram modersmålet så att 

det får positiva upplevelser. Vidare skriver författaren att förskolan bör stödja barnens 

språkutveckling. Ett bra språkstöd enligt författaren kräver arbete på förskolan och på 

ledningsnivå. Inom förskolan planeras den pedagogiska verksamheten utifrån 

språksituationer och i ledningen genom att organisera val av grupper, stöd till 

personal och placering av barngrupper (Ladberg, 1996:53,82f).  
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Läroplanen för förskolan 98 lyfter fram vikten av att varje individ får möjlighet att 

utveckla sin identitet och känner trygghet i den. Enligt förskolans läroplan ska den 

pedagogiska verksamheten stödja barnen att utveckla förståelse för sig själva men 

också för andra i omgivningen. Vidare lyfter läroplanen förskolans uppgift att 

handleda barnen, foga den pedagogiska verksamheten samt främja barns 

språkutveckling och lärande(Lpfö98, reviderad 2010:7). 

5.4 Pedagogens roll 
 
Ladberg skriver genom bekräftelse och kommunikation, skapas tillit mellan barnen 

och språket. Vidare hävdar författaren att det är viktigt att kommunicera och bekräfta 

barn med kroppsspråk om de saknar språket. Det är också betydelsefullt om samtliga 

pedagoger är medvetna om barnens olika hem vanor, som bland annat måltider och 

barnens favorit leksaker. Att påminna barn om dess hem vanor i verksamheten, 

bygger pedagoger en bro mellan det trygga och det nya. Detta leder till att barnen 

känner sig trygga och vågar ta för sig mer. Det leder också vidare till att barnen 

känner igen sig vid olika situationer, som gör att de vågar tala det svenska språket.  

Ladberg lyfter pedagogers roll i verksamheten, hon hävdar att pedagoger i 

verksamheten ska stötta barnen i alla situationer. En pedagogs närvaro är viktigt för 

barn. Under lekstunder ska pedagoger hjälpa till att vidareutveckla leken, exempelvis 

genom att dela in barnen i lämpliga barngrupper eller komma med idéer så att barnen 

själva vidareutvecklar leken(Ladberg,1996:82f). 

 

I läroplanen för förskola framkommer det att pedagoger i samtliga förskolor ska se till 

att barn får sina behov respekterade samt att de får uppleva sitt eget värde.  Pedagoger 

ska också se till att föräldrar får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten, 

exempelvis genom att yttra sig och komma med förslag angående den pedagogiska 

verksamheten (Lpfö98, reviderad 2010:8,13).  

Myndigheten för skolutveckling hävdar att lärarens roll, är att ta reda på och 

införskaffa kunskaper om barnens kultur och språk. De ska också visa intresse att ta 

kontakt med föräldrar och få de vara delaktiga i barnens verksamhet och 

utveckling(Myndigheten för skolutveckling, 2008:59). 
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Två andra författare, Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, och Karin Taube, 

filosofidoktor i psykologi, skriver i boken barn utvecklar sitt språk av Louise Bjar 

och Caroline Liberg, att en lärares roll är att införskaffa kunskap och respekt för barns 

språk och kultur. Enligt författarna ska samtliga pedagoger stötta barn i deras 

utveckling. Barn har rätt till att få det stöd de är i behov av, för att vidare kunna 

utveckla både sitt förstaspråk och andraspråk. Det är också viktigt att uppleva varje 

barn individuellt på sitt unika sätt. För att pedagoger ska få möjlighet att hjälpa barn 

under deras utveckling, måste de ha förståelse för barnen och deras olika behov(Bjar 

och Liberg, 2010:164). 

5.5 Den pedagogiska miljöns betydelse 
 

Enligt Svensson går det inte att anpassa miljön efter samtliga barn i verksamheten. 

Författaren hävdar att varje pedagog ska först lära känna barnen individuellt och 

därefter anpassa miljön efter deras behov. Barnen får möjlighet att ta del av miljöns 

betydelse och utnyttja den, de får också möjlighet att vidareutveckla både beteende 

och förståelse för omgivningen samtidigt som de utvecklar deras kreativitet(Svensson, 

2009:155f).   

Läroplanen för förskola lyfter fram miljöns betydelse för samtliga pedagogiska 

verksamheter. Dem pedagogiska verksamheterna ska erbjuda barnen en trygg och 

inspirerande miljö, så att de får möjlighet att utforska omgivningen. Enligt läroplanen 

ska miljön i verksamheterna vara öppen, det vill säga att miljön är innehållsrik och 

inbjudande, samtidigt som den lockar till lek och aktiviteter. Den ska också främja 

kreativiteten hos barn samt det lustfyllda lärandet(Lpfö98, reviderad 2010:6). 

Ladberg skriver att organisering i miljön är viktigt. Oorganiserad miljö i 

verksamheten leder till svårigheter i att vidareutveckla aktiviteten barnen har påbörjat. 

Det Ladberg menar är om ett rum är full av leksaker när barnen leker, blir de 

distraherade av det som finns runt omkring dem. Därför blir det svårt för barnen att 

kunna vidareutveckla den påbörjade leken. Detta leder till att barnen avbryter leken, 

som vidare kan leda till avbrott i tankar och i det språkliga. Enligt författaren kan ett 

rum möbleras med olika aktivitetshörnor, där material har en anknytning till varandra. 

Materialet i verksamheten underlättar för barn att inspireras till lek. Om verksamheter 
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använder sig av aktivitetshörnor och organisation av lekmaterial, underlättar det för 

barnen att behärska det svenska språket då barnen delar upp sig i mindre 

lekgrupper(Ladberg, 2003:148f). 

Elisabeth Nordin-Hultman, legitimerad barnpsykolog, skriver i sin bok pedagogiska 

miljöer och barns subjektskapande(2004) om den pedagogiska miljön och dess 

betydelse för barns utveckling. Författaren citerar i sin bok till Rinaldi som skriver, 

”alltför ofta har vi skapat en relation till tingen som om de var oförmögna att 

producera handlingar och interaktioner. Men tingen är inte bara objekt som barnen 

handskas med, utan tingen svarar på barnens handlingar, interagerar med dem. Tingen 

blir subjekt i relation med barnen”(Nordin-hultman, 2004:71). Vidare relaterar 

författaren till citatet ovan och hävdar att barn ”samspelar” med materialet. 

Författaren menar att om ett barn framträder negativ, kan det bero på att barnet 

konstaterar att materialet i verksamheten är mindre meningsfullt. Enligt Nordin-

Hultman ska materialet i den pedagogiska verksamheten vara givande och lärorik, den 

ska också bidra till att skapa intresseväckande aktiviteter i omgivningen (Nordin-

Hultman, 2004:71f).  

 

6. Metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga för att samla in mitt 

empiriska material. Jag kommer även att presentera metodvalet till denna 

undersökning samt hur jag gått tillväga i genomförandet av intervjuerna. 

Jag har valt att samla in data genom kvalitativ metod som består av olika typer av  

”datainsamling” så som intervjuer, för att få djupare kunskap om hur pedagoger 

förhåller sig till tvåspråkighet och resonerar kring arbetet med tvåspråkiga barn.  

Med hjälp av den kvalitativa metoden får både pedagoger och samtliga individer 

möjlighet att beskriva sina åsikter och erfarenheter (Dalen, 2008:30).  
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6.1 Reliabilitet och validitet 

 

Torsten Thuren, docent i journalistik och filosofielicentiat, förklarar i sin bok 

vetenskapsteori för nybörjare, begreppet Reliabilitet som betyder tillförlitlighet. Det 

innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Det hävdas att samma metod ska kunna 

tillämpas av olika personer men att resultatet är detsamma oberoende av vem som 

utför testet. Vidare förklarar Thurén att begreppet Validitet innebär att en 

undersökning av ett valt ämne har undersökts och ingenting annat (Thuren, 2007:26). 

6.2 Etiska principer 
 
 

I min metod del valde jag att använda mig av boken Intervju som metod (2008) där 

Monica Dalen, professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo, 

tar upp viktiga principer som varje forskare bör använda sig av under intervjuns gång. 

Dalen menar att det är viktigt att tänka på att informera de forskningsberörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vidare hävdar Dalen att den forskningsberörda 

informanten har rätt att själv bestämma över sin medverkan i undersökningen. Det är 

också viktigt att personuppgifterna till de berörda deltagarna försvaras och skyddas så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Det är också viktigt att all insamlad material och 

insamlad uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningens 

ändamål (Dalen, 2008:20-26). 

6.3 Genomförande 
 

Jag kontaktade en förskoleverksamhet via mejl, där jag berättade om mig själv, min 

utbildning och syftet med min undersökning. Efter att jag fick positivt uttalande och 

information, så som mailadresser till tänkta informanter, mejlade jag vidare 

informanterna. Efter att informanterna läste mitt mejl valde de att medverka i min 

undersökning och tillsammans bestämde vi tid och rum för intervjuerna. För att få 

klar struktur över min undersökning satte jag upp en tidsram och en intervjuguide som 

bestod av frågor om mitt valda ämne. Författarna Patel och Davidson, arbetar med 

beteendevetenskap vid Linköpings Universitet, hävdar i boken Forskningsmetodikens 

grunder att med hjälp av en tidsram, har man uppsikt över hur arbetet tidsmässigt 
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ligger till (Patel och Davidsson, 2003:60). Jag valde att använda mig av kvalitativ 

intervju, där frågeområdena är bestämda med hjälp av intervjuguiden. Frågorna kan 

dock variera och omformuleras från intervju till intervju, beroende på informantens 

svar. Det vill säga att det kan förekomma att jag blir tvungen att formulera om 

intervjufrågan med hjälp av följdfrågor. Innan jag påbörjade intervjuerna valde jag att 

återigen berätta om forskningens syfte samt hur både uppgifter och material kommer 

att användas i undersökningen. Vidare belystes att det enbart är jag som forskare som 

kommer ha tillgång till uppgifterna som samlas in under undersökningen. 

Totalt är det fyra informanter och intervjuer som varit till hjälp för undersökningen. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptag. Jag använde mig även av 

papper och penna, där jag antecknade stödord, viktiga punkter och omformulerade 

frågor. Jag hade också en klocka som hjälpmedel för att ha uppsikt över tiden. 

6.4 Urval 
 

Urval är ett viktigt begrepp inom forskningen, det ger möjlighet att självmedvetet 

välja det som är relevant för undersökningen. Detta kopplar jag vidare till min 

studieundersökning, där det handlar om valet av informanter och verksamhet. Min 

undersökning grundar sig på tvåspråkighet, hur pedagoger i förskolan bemöter 

tvåspråkighet och hur pedagogerna arbetar konkret för att stödja språkutvecklingen 

hos tvåspråkiga barn. På så sätt anser jag att det är relevant att min utgångspunkt inom 

forskningsområdet är att verksamheten är mångkulturell samt att informanterna 

arbetar i en mångkulturell barngrupp. Informanter vars namn som används i 

undersökningen, är uppdiktade för att skydda informantens identitet. 

6.5 Bearbetning av data och metoder för analys 

 
Efter att samtliga intervjuer var klara började jag med själva transkriberingen. 

Transkriberingen skedde utifrån intervjuerna, ljudinspelningarna samt anteckningar. 

Med hjälp av transkribering fick jag möjlighet att gå igenom samtliga fyra intervjuer 

detaljerad. Jag valde även att kategorisera innehållet på intervjufrågorna, då det 

underlättade att analysera samt finna likheter och skillnader mellan de. 
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6.6 Reflektion av metod 
 
Under B-uppsatsen fick jag möjlighet att använda mig av kvalitativ metod och även 

vid det tillfället var intervjuer min utgångspunkt. Jag hade även denna gång tänkt 

använda mig av både intervjuer och observationer för att få svar på min 

frågeställning. På grund av andra omständigheter, det vill säga ombyggnad i förskolan 

fick jag endast använda mig av intervjuer. Detta fick mig att ändra på mina 

frågeställningar, teoridel och intervjufrågor.  

 

Under undersökningsprocessen var jag orolig över hur intervjun skulle gå tillväga. 

Skulle informanterna komma med svar som var relevant för min undersökning eller 

skulle de ha några svårigheter med att besvara intervjufrågorna. 

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att kvalitativ metod kan vara relevant att använda sig 

av, för att få djupare förståelse av det fenomen som ska undersökas. Jag vill även 

påpeka att under min resultatredovisning har jag använt mig av det som var mest 

relevant till min undersökning. 

 

7. Resultatredovisning och analys 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa för materialet som varit utgångspunkten i min 

studie, i detta fall redogöra för de deltagande informanterna.  

 

Fyraavdelningsförskola lokaliserad i en förort i södra Stockholm 

 

Informant A, har arbetat som förskolelärare i 10 år. 

 

Informant B, har arbetat som klasslärare i 8 år och förskolelärare i 12 år. 

 

Informant C, har arbetat som förskolelärare i 7 år. 

 

Informant D, har arbetat som förskoleklasslärare i 2 år och som förskolelärare i 1 år. 
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7.1 Pedagogers förhållningssätt till tvåspråkighet i 

förskolan 
 

”Förhållandet jag har av tvåspråkighet, är att det är viktigt att barn får möjlighet att 

använda både sitt förstaspråk och andraspråk i sin vardag.  Som pedagog är det viktigt 

att visa barnen att alla språk är viktiga och att vi även välkomnar alla språk till 

verksamheten. När ett barn börjar behärska sitt modersmål väl, underlättar det för 

barnet att behärska ett nytt språk. Eftersom att vi människor globaliseras allt mer, är 

det naturligt att det talas flera språk i förskolan, både hos barn och personal. Jag ser 

det som en viktig resurs att kunna tala, förstå och utveckla inte ett språk, utan flera 

språk.  

- Informant B 

 

Citatet ovan kan kopplas till Ladberg som hävdar att ett tvåspråkigt barn behärskar två 

eller flera språk i sitt vardagsliv(Ladberg, 2007:24f). Vidare kan citatet relateras till 

Arnqvist som skriver att tvåspråkiga barn lär sig att tala två språk parallellt med 

varandra. Vidare skriver författaren att meningsfull lärande är motivation till bra 

inlärning, som vidare leder till ökad medvetenhet om språk(Arnqvist, 1993:144f). 

Även Løken och Melkeraaen lyfter upp vikten av språk. Det är viktigt att 

verksamheten inkluderar och välkomnar barnens olika språk och kulturer. Vidare 

hävdar författarna att pedagoger bör planera både språkstimulerande och meningsfulla 

aktiviteter för barnen. För att få ökad medvetenhet om språk samtidigt som barnen 

stimuleras är det viktigt att pedagogerna arbetar kontinuerligt tillsammans med 

barnen(Løken&Melkeraaen, 1996:10f). Enligt Skans är det viktigt att verksamheten 

tillsammans med pedagoger lägger fokus på att lära barnen både det svenska språket 

och barnens modersmål. Skans hävdar att det är viktigt att fokusera på barns 

språkutveckling, eftersom att det är i förskolan som den språkliga utvecklingen 

sker(Skans, 2011:27). Citatet kan också kopplas till Fredriksson och Taube, som 

hävdar att samtliga pedagoger ska stötta barn under deras utveckling. Med hjälp av 

pedagogers stöd, får barn möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska 

språket(Bjar&Liberg, 2010:164). Även Ellneby lyfter upp vikten språk, hon menar att 

det är viktigt att barnen får möjlighet att ständigt höra språk i sin omgivning. Det är 

också viktigt att som pedagog vara tålmodig med barnen och stötta barnen i 
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språkandet. Det finns tvåspråkiga/flerspråkiga barn som har det enklare att ta till sig 

det svenska språket medan andra barn har det lite svårare. Författaren förklarar att 

detta kan bero på barnens olika modersmål. Vissa modersmål har liknande grammatik 

som det svenska språket och därför får de barnen lättare att behärska det svenska 

språket medan de andra modersmålen som inte har grammatiska likheter får 

svårigheter under inlärningen av språket. Det är därför en pedagog ska vara tålmodig 

samtidigt som hen ska tillåta barnen göra språkliga fel under deras utveckling. Att 

göra språkliga fel under utvecklingen är normalt menar Ellneby. Det är då barnen 

prövar sig fram i språkandet samtidigt som barnen är på väg mot en fullständig 

språkbehärskning(Ellneby, 1998: 16f).  

 

”I den pedagogiska verksamheten förhåller vi oss pedagoger till tvåspråkighet genom 

engagemang och användande av de olika språk som finns i avdelningen. Ett exempel 

är att vi använder oss av en språktavla, en tavla fylld med text på barngruppens olika 

språk, skrivet av barn, föräldrar och personal. Vi har även ett samarbete mellan oss 

pedagoger och modersmålslärare i verksamheten. Modersmålslärarna är delaktiga 

under aktiviteter, som bland annat sångsamlingar. Tillsammans med barnen och 

modersmålslärarna sjunger vi både på svenska och på barnens förstaspråk. Vi 

samarbetar även med modersmålslärarna genom att de stöttar mig och mina kollegor 

med hjälp av stödord, begrepp som vi kan använda oss av när modersmålslärarna inte 

har möjlighet att delta i verksamheten. Personligen tycker jag att integration av 

modersmål är viktigt, jag anser att modersmålet underlättar för barns 

språkutveckling”.  

– Informant A 

 

Citatet från informant A kopplas till Calderon som hävdar att alla språk viktiga. Enligt 

författaren är det också viktigt att barn får känna en trygghet i verksamheten, 

exempelvis genom att välkomna olika språk till verksamheten, som bland annat 

välkomnande skyltar på olika språk(Calderon, 2004:12). Vidare kan citatet även 

kopplas till Perssons och Al-Ameris undersökning.I Perssons och Al-Ameris 

undersökningen framhävs vikten av samarbete mellan lärare och modersmålslärare. 

Enligt Persson och Al-Ameri får barn ökad förståelse för både aktiviteter, individer 
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och omgivning, när de får möjlighet att använda sitt modersmål i 

verksamheten(Persson & Al- Ameri, 2009).   

 

Citatet kan också relateras till skolverkets läroplan för förskola, Lahdenperä och 

Svensson. I läroplanen för förskola framkommer det att förskolan ska ge barnen 

möjlighet att utveckla både deras modersmål men också det svenska språket. Den 

pedagogiska verksamheten ska också stödja barnen att utveckla förståelse både för sig 

själva och för omgivningen. Förskolans uppgift är att handleda och stimulera barnen i 

lärandet, det är också förskolans uppgift att stödja barnen i den pedagogiska 

verksamheten så att de känner trygghet i verksamheten(Lpfö98, rev2010:7). Enligt 

Lahdenperä ökar barns förståelse för mångfald, jämställdhet och integrering i arbete 

med ett välkomnande arbetssätt. Ett arbetssätt som exempelvis välkomnar alla 

kulturer, språk och identiteter samt ett arbetssätt utan fördomar kring arbete med 

tvåspråkiga barn och dess etniska och nationella bakgrunder(Lahdenperä, 

2008:29,53). Det Lahdenperå hävdar kan även kopplas till Svensson(2009). Enligt 

Svensson kan barnets modersmål påverkas av omgivningen, beroende på reaktion och 

beteende till modersmålet av andra individer(Svensson, 2009:179).   

 

Vidare kan Lahdenperäs och Svenssons resonemang kring fördomar om barns 

modersmål relateras vidare till Ladberg syn på modersmål. Ladberg hävdar att språk 

och identitet hör ihop i ett kulturellt sammanhang. Författaren menar om ett barn 

beaktar negativa reaktioner som riktas mot barnets modersmål, kan det leda till att 

barnet tvekar till att försöka lära sig att behärska och tala ett nytt språk. Därför är det 

viktigt att verksamheten lyfter barnens språk så att det får uppleva positiva 

upplevelser(Ladberg, 1996:53,82f). Ladbergs resonemang kring kultur kan relateras 

till Fernandez, som hävdar att kultur och individuell utveckling går parallellt med 

varandra. Därför bör varje pedagog vara uppmärksam och bekräfta barnets språk men 

också barnets kultur(Fernandez, 2000:160f). 
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7.2 Pedagogers resonemang runt arbete med 

tvåspråkiga barn 
 

”Vi människor bosätter oss utanför vårt biologiska hemland allt mer. Det är därför 

viktigt att pedagoger i verksamheten arbetar aktivt med språken som finns i 

barngruppen. Exempelvis kan verksamheten ha ett samarbete mellan pedagoger och 

föräldrar. Förskolan ska också väcka nyfikenhet och lust att lära hos barnen för att de 

ska få möjlighet att utvecklas. Jag förespråkar att verksamheten ger barn möjlighet att 

använda det språk de behärskar bäst, för att det leder till att barnen känner en trygghet 

i verksamheten. Enligt min åsikt har språket en stor inverkan i lärandet. Därför är det 

viktigt att det finns ett samspel mellan barn och vuxna eller barn och barn, som leder 

till språkutvecklande arbetssätt”.  

– Informant C 

 

Citatet från informant C går att koppla till Lena Calderon som skriver att det 

mångkulturella samhället reflekteras i den pedagogiska verksamheten. Författaren 

menar att det är viktigt att pedagoger ger barnen en chans att utveckla deras 

modersmål, då språk, identitet och lärande är sammanlänkande(Calderon, 2004:12).  

Vidare kan citatet även kopplas till Säljö, som hävdar att är det lärarens roll att 

uppfatta barnens potential i undervisningen, för att få möjlighet att stödja de under 

deras utveckling. Vidare skriver författaren att undervisningen har en stor betydelse 

för lärandet. Lärandetär en aspect av all mänsklig verksamhet. Säljöh ävdar att 

aktiviteter i den pedagogiska verksamheten bör vara meningsfulla för barnen, han 

menar att aktiviteterna ska vara meningsfulla. Människan är mottaglig och kan ta vara 

på erfarenheter som hen därefter kan använda I kommande sammanhang. Säljö lyfter 

även upp lärarens roll I undervisningen, han menar att det är viktigt att pedagoger 

uppfattar barnens förmåga för att kunna stödja barnen under deras utveckling. Barn 

får möjlight att utvecklas och stärkas under deras läroprocess med hjälp av att läraren 

stöttar barnen. Vidare hävdar författaren att interaktion mellan individen och 

omgivningen är motivationen i utvecklingen. Kunskap finns först mellan människor 

som där efter utvecklas till kunskap som en del av individen och dess tänkande samt 

handlande. Kunskap är interaktion med individen. Lärandet har också en betydelsefull 

status i vår kultur och är slutet till våra föreställningar om social utveckling menar 
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Säljö. Författaren skriver att kommunikation och språkanvändning är central och 

skapar en länk mellan individen och omgivningen. Genom att individen lyssnar på 

och observerar vad andra i omgivningen talar och diskuterar om, kan individen 

separera vad som är betydelsefullt och intressant.(Säljö (2000:10&63f).        

 

”Jag och mina kollegor är överens om att barnens förstaspråk är en trygghet för dem. 

Att varje barn i verksamheten får tala sitt modersmål leder till trygghet i lärandet av 

svenska språket. Enligt min åsikt är det viktigt att modersmålslärare till grund har en 

utbildning inom läraryrket. Modersmålslärare är lika viktiga för barns utveckling som 

en förskolelärare. De har möjlighet att stödja språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn 

mer än pedagogerna på avdelningen. Modersmålslärare har kunskaper i barnets 

modersmål, som bland annat struktur och ordförråd. Som vidare kan leda till att 

modersmålslärare kan få kännedom om varför barnet har svårigheter i andraspråket, 

det vill säga svenska språket”. 

- informant D 

 

Citatet ovan kan kopplas till både Lahdenperä och till Fernandez. Enligt Lahdenperä 

krävs både engagemang och förståelse i arbete med tvåspråkiga barn(Lahdenperä, 

2008:58). Roy Ceferino Fernandez hävdar att barn redan vid tidig ålder bör 

uppmuntras till att tala sitt modersmål. Ett barn utan modersmål utvecklas inte lika 

succesivt som ett barn med väl behärskat modersmål. Enligt Fernandez kan det 

förekomma negativa effekter under barnens utveckling, om inte pedagoger och 

föräldrar arbetar med barnens modersmål. Vidare hävdar Fernandez om pedagoger är 

uppmärksamma om barns kultur och förstaspråk, leder detta till att barn utvecklar sin 

sociala och emotionella utveckling samtidigt som det stärker deras förstaspråk och 

andraspråk(Fernandez, 2000:160).  

 

”Det är viktigt att vara tydlig i arbete med barn. Det finns det flera olika arbetssätt att 

vara tydlig på, ett exempel är att anpassa språket efter barnen. Ett annat exempel är att 

konkretisera sångsamlingar med hjälp av drama och handdockor, eller att konkretisera 

böcker med hjälp av modersmålslärare som översätter bokens innehåll för barnen. Det 

är även viktigt att aktiviteterna i verksamheten har en meningsfull betydelse för 
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barnen. ”Meningsfulla aktiviteter leder till ökad förståelse, samtidigt som barn kan 

relatera aktiviteten till verkligheten”.  

– Informant B 

 

Citatet från informant B kan relateras till både Säljös och Ladbergs tänkesätt kring 

aktivitetens betydelse i lärandet. I uppsatsen får vi ta del av Säljö tolkning av 

Vygotskij, som hävdar att undervisning har en stor betydelse för lärandet. Vygotskij 

enligt Säljö menar att den pedagogiska verksamheten ska utgå från meningsfulla 

aktiviteter från verkliga och meningsfulla sammanhang, så att barn kan relatera 

aktiviteten till verkligheten(Säljö, 2000:63,66). Enligt Ladberg resonemang, så kan 

pedagoger utföra meningsfulla aktiviteter med hjälp av att känna till barnens hem 

vanor, som vidare kan utspelas i den pedagogiska verksamheten. Detta leder till att 

aktiviteterna får en meningsfull betydelse för barnen, som vidare leder till att de 

känner sig trygga i verksamheten. Med hjälp av meningsfulla aktiviteter vågar barnen 

ta för sig ännu mer i verksamheten, som i sin tur leder till att de vågar tala det svenska 

språket(Ladberg, 1996:82f).  Vidare kan detta citat kopplas till Løken och 

Melkereaaen som hävdar att en pedagog ska genom olika aktiviteter kunna väcka lust 

hos barnen för att använda språket. I uppsatsen får vi ta del av författarnas 

resonemang om språkstimulering. Författarna menar för att språkstimuleringen ska 

vara så givande som möjligt för barnen, måste pedagoger arbeta kontinuerlig, 

tillsammans med barnen. Det är viktigt att pedagogerna I verksamheten utför 

meningsfulla aktiviteter tillsammans med barnen hävdar författarna. Enligt Løken och 

Melkeraaen är det viktigt att språket står i centrum samtidigt som verksamheten 

inkluderar och välkomnar barnens olika språk, kulturer och bakgrund. Det är även 

viktigt att arbeta tydligt tillsammans med barnen och detta kan verksamheten göra 

med hjälp av olika aktiviteter så som sånger, teater etcetera(Løken&Melkeraaen, 

199610f & 66f).  

 

”Enligt min åsikt utvecklas alla barn olika, det vill säga att somliga barn kan utvecklas 

tidigare än andra barn. Jag tycker därför om att arbeta tillsammans med barnen på ett 

självständigt arbetssätt, där barn får själva försöka utvecklas på egen hand. Jag arbetar 

inte med ett konkretiserat arbetssätt, utan jag anser att barn klarar av att utvecklas på 

egen hand om de endast försöker. Jag håller med mina övriga kollegor om att det är 
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viktigt att stötta barnen under deras utveckling och finnas där för dem. Jag anser 

däremot att verksamheten också borde arbeta ur ett självständigt arbetssätt”.  

– Informant D 

 

Informant C:s citat kan relateras till Piagets kognitiva utveckling. Den kognitiva 

utveckligen har har individen som fokus. Piaget hävdar att barn lär sig genom att själv 

försöka(Svensson, 2009:36). 

 

7.3 Den pedagogiska miljön i förhållande till 

språkutvecklingen 
 

”Den pedagogiska miljön är viktig, dels för att skapa trygghet men också för att det är 

ett stöd för barnen. Jag anser att det är viktigt att barn får bekantas med nytt material 

men även att de bekantas med material det redan känner till. En trygg miljö leder till 

att barnen känner en trygghet i miljön, som i sin tur leder till utveckling av språk och 

lustfylld lärande. Jag och mina kollegor är eniga om att miljön har en stor betydelse 

för barns utveckling. För att ett barn ska få möjlighet att utvecklas succesivt, är det 

viktigt att verksamheten har en välkommande och tillåtande miljö, det vill säga att 

barnen har tillgång till olika metoder och material. Det är också viktigt möblera och 

inreda miljön utifrån barnens respons, det är trots allt till barnen rummet talar till och 

förmedlar kunskap, erfarenhet och förväntningar. Enligt min åsikt bör verksamheten 

följa barnens intressen och utveckla dessa, kanske som ett projekt”.  

– Informant B 

 

Citatet ovan av informant B kan relateras till Svenssons tolkning av Vygotskij, som 

poängterar att välorganiserad och uppmuntrande miljö stimulerar barn under deras 

utveckling(Svensson, 2009:36). Vidare kan detta relateras till Lahdenperä, som 

hävdar att det är viktigt att verksamheten organiserar en väl miljö. Författaren menar 

att verksamheten kan organisera och möblera miljön med hjälp av olika 

aktivitetshörnor, där materialet har ett samband till varandra. Materialet i 

verksamheten underlättar för barn att inspireras till lek. Om verksamheter använder 
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sig av aktivitetshörnor och organisation av lekmaterial, underlättar det för barnen att 

behärska det svenska språket då barnen delar upp sig i mindre lekgrupper. Dessa 

aktivitetshörnor ger barnen möjlighet att ta del av andra individers kunskaper samt 

föra olika dialoger med de andra barnen i verksamheten. Enligt författaren är det 

också viktigt att pedagoger i verksamheten har ett gott samarbete tillsammans med 

barnen. Samarbete i verksamheten bidrar till god arbetsmiljö(Lahdenperä, 

2008:32,55). Vidare kan citatet även kopplas till Ladberg. Enligt Ladberg kan barn bli 

distraherade om verksamheten bjuder på en oorganiserad miljö. Vidare hävdar 

författaren att det kan medföra negativa egenskaper hos barnen, som att inte vilja 

vidareutveckla aktiviteten som de påbörjade. Det kan också leda till att barnen 

avbryter sina tankar kring aktivitet och kreativitet. Därför spelar pedagogers närvaro 

en viktig roll för barns utveckling. Under lekstunder ska pedagoger hjälpa till att 

vidareutveckla leken, exempelvis genom att dela in barnen i lämpliga barngrupper 

eller komma med idéer så att barnen själva vidareutvecklar leken(Ladberg, 1996:82f). 

Som det nämnts tidigare i uppsatsen har Løken och Melkeraaen tagit upp vikten av 

lek i verksamheten som en viktig aspekt för språkstimuleringen. Författarna menar att 

det är i leken barnen för möjlighet att aktivt använda språket som stimulerar både 

viktiga ord och viktiga meningar hos barnen. Vidare framhävs pedagogens roll i 

leken, enligt författarna är leken en viktig del av språkstimulering, därför är det viktigt 

att pedagoger observerar leken för att vidare kunna hjälpa barnen att utveckla leken i 

andra lekar som vidare leder till att det bildas flerspråkighet hos barnen(Løken och 

Melkeraaen, 1996:16f). 

 

 

Samtliga författares resonemang kring miljö, kan kopplas till skolverkets läroplan för 

förskola. I läroplanen för förskola står det att de pedagogiska verksamheterna ska 

erbjuda barnen en trygg och inspirerande miljö, samtidigt som den främjar 

kreativiteten hos barnen. Miljön ska även vara inbjudande samt lockande till lek och 

aktiviteter(Lpfö98, reviderad 2010:6). Enligt Svensson är det omöjligt att anpassa 

miljön efter samtliga barn i verksamheten. Författaren hävdar att varje pedagog måste 

ta sin tid och lära känna varje barn individuellt och därefter försöka anpassa miljön 

efter deras behov. Genom att anpassa miljön efter barnen i verksamheten, får de 

möjlighet att vara en del av miljön samtidigt som de utvecklar förståelse för 

omgivningen(Svensson, 2009:155f).  
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”Materialet i den pedagogiska verksamheten har en stor betydelse. Med hjälp av 

material får barn i verksamheten möjlighet att främja deras emotionella och sociala 

kompetens, det vill säga att barnen får bättre förståelse för sina egna och andras 

känslor. I vår verksamhet brukar vi använda oss av material som bland annat 

beskrivande bilder som uttrycker känslor som rädsla, glädje och ilska med mera. En 

utmaning i arbete med material är att välkomna nytt material till verksamheten, då vi 

inte har någon kännedom om det kommer att locka barnen”. 

- Informant D 

Citatet ovan kan relateras till Nordin-Hultman som skriver att materialet har en stor 

betydelse i den pedagogiska miljön. Författaren hävdar att barn ”samspelar” med 

material. Vidare hävdar Nordin-Hultman om inte materialet framträder som positivt 

kan barngruppen tappa intresse till att lära och utvecklas, som i sin tur leder till att 

barnen anser att materialet i verksamheten är mindre meningsfullt. Material måste 

vara meningsfullt för både miljön och för barnen, det ska också bidra till att skapa 

intressanta aktiviteter i omgivningen, för att barn ska få möjlighet att utveckla sin 

kreativitet(Nordin-Hultman, 2004:71f).  
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8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur pedagoger i en förskola söder om 

Stockholms förorter, förhåller sig till tvåspråkighet och hur pedagoger resonerar kring 

arbetet med tvåspråkiga barn. 
 

Frågeställningen jag utgick ifrån i min undersökning var: 

- Hur förhåller sig pedagoger i förskolan till tvåspråkighet? 

– Hur resonerar pedagoger runt arbetet med tvåspråkiga barn? 

– Hur tänker pedagoger kring pedagogiska miljön i förhållande till språkutveckling? 

 

För att på ett lämpligt sätt kunna besvara mina frågeställningar, har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod som grundar sig på intervjuer. Min 

teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Lahdenperäs 

interkulturella förhållningssätt. Jag valde att använda mig av dessa två teorier för att 

övergripligt kunna analysera mitt intervjuresultat. Jag har också använt att analysera 

min uppsats utifrån Perssons och Al-Ameris forskning,(2009) som grundar sig på 

vilka språkutvecklande arbetssätt två förskoleklasser använder sig av i arbete med 

barnen.  

 

I slutresultatet framkommer det att samtliga informanter är överens om deras 

tankegångar. I slutsatsen framkommer det även en skillnad mellan informant D:s och 

resterade informanters tankegångar kring frågan hur pedagoger resonerar runt arbetet 

med tvåspråkiga barn. 
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9. Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fyra olika pedagoger i en förskola 

förhåller sig till tvåspråkighet. Mina intervjufrågor har handlat om hur pedagoger 

förhåller sig till tvåspråkighet, hur de resonerar kring mötet med tvåspråkiga barn 

samt hur de tänker kring miljön i förhållande till språkutveckling. 

 

I frågan om hur pedagoger förhåller sig till tvåspråkighet, är samtliga informanter 

överens om att det är av stor betydelse att pedagoger i verksamheten visar för barnen 

att alla språk är viktiga. Det är också viktigt att pedagoger engagerar sig i arbetet med 

barnen. Ett exempel på detta är att arbeta med barens modersmål, att pedagoger 

tillsammans med barn utvecklar de olika språk som finns i barngruppen.  

Även ett samarbete med både föräldrar och modersmålslärare gynnar barnens 

utveckling.  

Enligt samtliga informanter skapas det en viss trygghet i arbetet med barnens 

förstaspråk, som bidrar med att utveckla barns trygghet till att behärska språket. Detta 

genom att barnen vågar ta för sig mer för att senare använda svenska språket i dialog 

med vuxna men också med andra barn. Även här kan man se en koppling till det 

Fernandez lyfter fram, att bekräftelse av barnets modersmål kan leda till att det 

underlättar för barnen att utveckla och stärka både deras förstaspråk men också deras 

andraspråk. 

 

I frågan om hur pedagoger resonerar runt arbetet med tvåspråkiga barn, lyfte två av 

informanterna fram vikten av att vara tydlig med barnen. Enligt informanterna är det 

också viktigt att konkretisera aktiviteten i mötet med tvåspråkiga barn. Att 

konkretisera aktiviteten leder till att barnen får en ökad förståelse för det som sker i 

omgivningen. Detta leder även till att aktiviteten blir meningsfull för barnen och på så 

sätt kan barnen relatera aktiviteten till verkligheten. I Perssons och Al-Ameris(2009) 

undersökning kan man finna liknande resonemang kring konkretisering av arbete. I 

Perssons och Al-Ameris undersökning framkommer det att personalen har ett 

samarbete med modersmålslärarna, med hjälp av att modersmålslärarna översätter 

bland annat Kiwi-böcker för barnen. På så sätt får barnen en ökad förståelse för boken 
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samtidigt som den blir meningsfull för dem.  Även Løken och Melkeraaen(1996) 

lyfter upp vikten av meningsfulla aktiviteter, författarna hävdar att pedagoger bör 

planera både språkstimulerande och meningsfulla aktiviteter för barnen. Ett sätt att 

utföra meningsfulla aktiviteter är att inkludera barnens olika språk och kulturer. 

 

Den tredje informanten lyfte fram vikten av självständigt arbete. Informanten hävdar 

att barn bör få möjlighet att själva försöka utvecklas på egenhand. Hen menar att barn 

klarar av det mesta om de endast får försöka. Vidare framkommer det även att 

informanten anser att verksamheten borde arbeta med ett självständigt arbetssätt. 

Även här finner man en koppling till Piaget enligt Svensson(2009), där det 

framkommer att barn lär sig genom att själv försöka. 

 

I frågan om hur pedagoger tänker kring miljön i förhållande till språkutveckling, 

lyfter samtliga informanter fram vikten av miljön. Miljön har alltså en stor betydelse i 

den pedagogiska verksamheten. Det framkom även att en välorganiserad, tillåtande, 

inbjudande och inspirerande miljö, leder i sin tur till trygghet för barnen. Detta bidrar 

senare med en viss utveckling för barnet. Vidare framhävs även vikten av material i 

verksamhet. Informanterna hävdar att med hjälp av material, får barnen ökad 

förståelse för sina egna och andras känslor. 

 

Slutsatserna visar att det inte finns så mycket som skiljer på informanternas 

tankegångar kring frågeställningen. Samtliga informanter är överens om det mesta.  

Mycket av det som informanterna berättar överensstämmer med varandras 

tankegångar, som exempelvisi frågan om hur pedagoger resonerar kring arbetet med 

tvåspråkiga barn. Men med ett undantag, där man kan dra paralleller mellan informant 

D:s tankegång och de resterande tre informanters tankegångar. Samtliga tre 

informanter är överens om att det är viktigt att vara tydlig i arbete med barn. 

Informanterna anser även att det är viktigt att pedagoger är konkreta i sitt arbete med 

tvåspråkiga barn, de menar att barn får bättre förståelse för aktiviteter och omgivning 

med hjälp av ett konkret arbetssätt. Även forskning överensstämmer med det 

informanterna hävdar.  I jämförelse med de tre samtliga informanternas tanke, har 

informant D en annan åsikt kring arbete med tvåspråkiga barn. Informant D hävdar att 

barn klarar av det mesta, om de får möjlighet att själva försöka utvecklas på 
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egenhand. Enligt informant D:s åsikt behöver verksamheten arbeta tillsammans med 

barnen utifrån ett självständigt arbetssätt. 

 

 

10. Fortsättning på forskningsområdet 

 
I mitt valda forskningsområde går det att vidare forska miljön. Som forskare kan man 

fördjupa sig i ämnet och undersöka hur miljön ska inredas, hur material kan redovisas 

i avdelningen på ett språkutvecklande sätt i arbete med tvåspråkiga barn. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat som förskolelärare? 

5. Vilka erfarenheter har du av tvåspråkighet? 

6. Vilka kunskaper bör en pedagog ha i arbete med tvåspråkiga barn?  

7. Hur ser du på begreppet tvåspråkighet och vad betyder det för dig? 

8. Hur förhåller du dig till tvåspråkighet i förskolan? 

9. Hur resonerar du runt arbetet med tvåspråkiga barn 

10. Hur tänker du kring den pedagogiska miljön i förhållande till språkutveckling? 

11. Vilka möjligheter och svårigheter möter du på i arbete med tvåspråkiga barn? 

12. Finns det något du skulle vilja lyfta fram, som jag kanske inte har frågat? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Petra Kesenci och jag studerar vid Södertörns Högskola och läser 

programmet lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare 

år. Jag läser mitt sista år på programmet och under sista terminen på utbildningen 

ingår det att skriva en examinationsuppsats som motsvarar 15 högskolepoäng. Mitt 

examensarbete handlar om tvåspråkighet i förskolan. Syftet med mitt examensarbete 

är att belysa hur pedagoger förhåller sig till och resonerar runt arbete med tvåspråkiga 

barn. 

Jag hoppas att du som pedagog har möjlighet att delta i min intervjustudie, som 

kommer att vara ett av metoden som min undersökning kommer att grunda sig på. 

Intervjun kommer att följas efter forskningsetiska principer, där allinsamlande 

material som kommer att användas till mitt examensarbete är anonymt.  

Maila gärna om du är intresserad av att delta i min underökning. 

För mer information om uppsatsen går det bra att höra av sig till mig per mail eller 

telefon. 

Petra01.kesenci@student.sh.se 

070 xxx xx xx 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Petra Kesenci 

 


