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Sammanfattning 

Som förälder till tvåspråkiga barn har jag ibland tänkt på vikten av språkutveckling hos 
tvåspråkiga barn. Under min utbildning på lärarhögskolan blev jag mer intresserad av detta 
ämne. Som blivande förskollärare kommer jag säkert att möta barn som talar två eller fler språk. 
Det känns därför viktigt att ha kännedom om hur jag kan arbeta pedagogiskt med tvåspråkiga 
barn. Syftet med denna undersökning är att få kunskap om pedagogernas syn på begreppet två- 
eller flerspråkighet samt deras arbetssätt i en mångkulturell förskola. För att få svar 
genomfördes intervjuer med pedagoger på två förskolor med tvåspråkiga barn. Pedagogerna 
använder i stort sett samma metoder som man använder i andra förskolor, dessutom att de har en 
del böcker som är på barnens språk och är till för att föräldrarna ska kunna låna hem och läsa för 
barnen. De tvåspråkiga pedagogerna brukar också ha sina stunder med barn som pratar samma 
språk för att ha samtal med dem eller läsa bok för dem. Pedagogerna stimulerar barnen i deras 
språkutveckling genom att använda olika arbetsmetoder som t.ex. sagoläsning, sagoberättande 
med användning av flanotavla, språklekar, etc. I min studie redovisar jag också om 
pedagogernas tankar om modersmålets betydelse som bas för att barnet sedan ska kunna lära det 
andra språket lättare. 
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Inledning 

Språk är en viktig faktor som påverkar en människas integration och möjligheter till en bättre 
position i ett samhälle och till att kunna påverka samhället. Samma sak gäller för barn. För att 
barn ska kunna leka med varandra och förstå varandra i leken behöver de ha ett gemensamt 
språk. Eftersom jag ska arbeta inom förskolan tänker jag undersöka på vilka olika sätt 
pedagogerna på förskolan arbetar med språkutveckling hos tvåspråkiga barn. Jag anser att 
pedagoger på förskolan har stor betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling, eftersom de 
har daglig kontakt med barnen. Ibland kan mötet med en pedagog i en förskola vara den första 
kontakten med svenska språket för ett barn med ett annat modersmål än svenska. Därför är det 
viktigt hur pedagogen bemöter barnet samt lägger upp verksamheten på ett sätt så att alla barn 
ska få en så bra utveckling som möjligt. Som blivande pedagog är jag medveten om vikten av 
goda kunskaper i svenska hos tvåspråkiga barn för att de ska kunna komma in i svenska 
samhället och för deras framtid. 

Bakgrund 

Enligt skolverkets publikation "Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan" (2005) 
har ungefär vart fjärde barn som växer upp i Sverige utländsk bakgrund. 

I läroplanen för förskola (Lpfö 98) står det att förskolan har som mål gentemot barnet att barnet 
skall: 

• Utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 
uttrycka tankar, 

• Utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 
skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det också att ”Det svenska samhällets 
internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden 
som ligger i en kulturell mångfald.”(Utbildningsdepartementet, 98 s.9). Förskolan anses kunna 
bidra till att hjälpa barn med utländsk bakgrund att utveckla en dubbelkulturell tillhörighet och 
därmed kunna leva upp till de krav som samhället ställer. 

I en publikation, ”Flera språk- fler möjligheter” (Skolverket, 15 maj, 2002), betonar man vikten 
av modersmålsundervisning för barn med utländsk bakgrund. I Skolverkets rapport redovisas 
aktuell forskning som visar bättre resultat för barn som fick undervisning på sitt modersmål än 
de som fick undervisning på det andra språket (Skolverket, 2002). Samma forskningsresultat 
med utgångspunkt i tre undervisningsmodeller redovisas i en artikel i DN den 19 september 
2002, där man menar att det bästa resultatet ges när undervisningen sker på två språk parallellt 
av två lärare. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kännedom om pedagogernas inställningar till två- eller 
flerspråkighet samt deras uppfattningar om hur tvåspråkigheten påverkar barnen i olika 
sammanhang, t.ex. integration i en förankrad grupp i förskolan. Jag vill också få reda på vad de 
tycker om sambandet mellan språk och identitet, vilka metoder de använder sig av i sitt arbete 
för inlärning av språket, vilka möjligheter och hinder de ser i förskolan för integration av 
tvåspråkiga barn och hur de arbetar för att hantera dessa eventuella hinder. Enligt den svenska 
akademins ordlista innebär tvåspråkighet ”det att behärska två språk” eller ”det att två språk 
talas i ett land”. I denna studie har definitionen begränsats till att fokusera på förskolebarn som 
har ett annat modersmål än svenska. Denna studie ämnar besvara följande frågor: 

1. Vilka är pedagogernas uppfattningar om tvåspråkighet? Ser de det positivt eller 
förknippar de tvåspråkigheten med någon slags problematik (exempelvis när det gäller 
inlärning och integration)?  

2. Hur förhåller sig pedagogernas uppfattningar om tvåspråkighet till teorier som finns i 
litteraturen angående detta fenomen? 

Litteraturgenomgång 

Det finns flera väletablerade teorier om två- eller flerspråkighetens betydelse för barns 
inlärningsförmåga, identitet, språkutveckling, kognitiva utveckling samt sociopsykologiskt 
relaterade aspekter. Nedan redogörs för några av dessa teorier. 

Språkets och lekens betydelse för inlärning 
hos barn 
Enligt Vygotskij föds människan in i en redan existerande social människovärld. Barnet 
utvecklas genom en social konfrontation med andra människor där han/hon använder språket 
som sitt redskap. (Jerlang, 2006) Säljö påpekar språkets retoriska funktion och menar att språk 
är inte bara ett medel med vilket man kan ta kontakt och kommunicera med omvärlden utan det 
är också ett medium med vilket man kan påverka sin omvärldsuppfattning. ”Vi formar oss 
själva och andra, vår etik och moral, i och genom kommunikation.”(Säljö, 2000, s.89). 

Pramling (2003) påpekar att enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 
interaktion mellan människor avgörande för mänskligt lärande. Pramling refererar till Säljö 
(2000) som menar att människans kunskap är diskursiv till sin natur. ”Det är genom att utveckla 
diskurser om omvärlden som människan samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet” 
(Pramling, 2003 s.38). Pramling betonar att enligt det sociokulturella perspektivet är 
kommunikation och språkanvändning väldigt viktiga och utgör enligt Säljö länken mellan 
barnet och omgivningen. 
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Med hjälp av ett exempel fortsätter Pramling: ”Barn är kompetenta och logiska - och vi kan 
förstå det som lyssnande och reflekterande vuxna” (Pramling, 2003, s.118). Däremot har språket 
en stor betydelse i detta samspel, enligt Pramling. Både det språk som talas med ord och det 
språk som talas med kroppen. Pramling refererar också till Säljö (2001) som menar att i en 
lärsituation behövs ”en kommunikation som kan beskrivas som en strävan att göra världarna 
gemensamma, som en dialog eller ett möte” (Pramling, 2003, s.118). ”Dialogen, reflektionen 
och iakttagelsen kan hjälpa oss att förstå barnens uttalanden och handlingar. I denna dialog 
behövs också föräldrarna, för att få en helhetsbild och ett sammanhang runt barnen” (Pramling, 
2003, s.118). 

Man lär sig det första språket genom en språkanpassningsförmåga som man inte har tillgång till 
efter en viss ålder.  Språkinlärningsprocessen är en blandning av medfödda kognitiva strategier 
och interaktion med föräldrar och syskon (Håkansson, 2003). Genom att bemöta barnets tal som 
uttryck för kommunikation kan man grundlägga ett språkligt självförtroende och fortsatt lärande 
av språkets framväxt hos barn. Det är också viktigt att även mycket små barn är delaktiga i 
dialogen och i läsandet, därför att de efterhand blir alltmer aktiva i samtalen (Pramling, 1999). 

Arnberg (2004) anser att uppfattningen att små barn inte kan dra nytta av att höra språket innan 
de själva kan tala är fel. Arnberg menar att barn lär sig mycket av att delta i samtal, genom att 
verbalt samverka med sina föräldrar under rutiner som att klä sig, äta, byta blöjor osv. När 
barnet blir större blir dess förmåga att förstå språket bättre än dess förmåga att tala själv. Enligt 
Arnberg, är det meningsfulla aktiviteter att läsa böcker och berätta sagor för barn, som förutom 
att det skapar en nära känslomässig kontakt mellan barn och föräldrar kan underlätta 
inlärningen, lära barn från tidig ålder att historier är intressanta och böcker är viktiga, öka 
barnets ordförråd och ge det kontakt med nya språkliga strukturer, presentera nya begrepp för 
barnet, öka barnets fantasi och hjälpa barnet att förstå sina känslor genom att ge det en möjlighet 
att identifiera sig med andra (Arnberg, 2004). 

I läroplanen för förskola (Lpfö 98) står det att förskolan ska, genom en medveten användning av 
lek, skapa möjligheter till varje barns utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 
lösa problem (Utbildningsdepartementet, 1998). Fantasi och inlevelseförmåga påverkar 
varandra och barn med utvecklad lekförmåga kan tänka och känna sig in i en kamrats situation, 
menar Pramling (1999).  

Carlgren (1999) refererar till Lindqvist (1995) som hänvisar till Vygotskij som anser leken vara 
den viktigaste formen för lärande för barn. Därför att i leken visar barnet sin fantasi i handling 
och utvecklar medvetande om världen. När barn leker tolkar de, enligt Vygotskij, världen på det 
sätt som de ser och uppfattar den. Genom att reflektera över den och försöka förstå den får barn 
kunskap om världen. Genom leken utvecklar barn tillsammans med andra nya relationer till 
objekt och företeelser i sin omvärld. Detta bildar grunden för nya aktiviteter och gör att leken 
utvecklas. (Carlgren, 1999) 
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Tvåspråkighet 
Enligt Hyltenstam (1996) bygger barnet sitt språk och sin begreppsutveckling parallellt. 
”Samtidigt som barnet lär sig företeelser i omvärlden lär det sig språkliga etiketter för dessa 
företeelser.” (Hyltenstam, 1996, s.40). Därför innebär en avstannad utveckling i första språket 
också ett avbrott i begreppsutvecklingen, menar författaren. Ett byte av språk under denna tid 
innebär alltså att barnet inte har något effektivt redskap vare sig för kommunikation eller för sitt 
eget tänkande. Hyltenstam refererar till Skutnabb - Kangas (1981) som menar att en tidig 
inlärning av majoritetsspråket leder till enspråkighet hos barnet. ”Om ett barn inte lär sig sitt 
förstaspråk upp till en viss nivå först, så kommer det inte att kunna lära sig svenska ordentligt.” 
(Hyltenstam, 1996, s.41). En sådan formulering bortser dock från att barn mycket väl kan 
utveckla två språk samtidigt från tidig ålder (Hyltenstam, 1996). 

Enligt Ladberg (2003) är flerspråkighet i de länder som är flerspråkiga en tillgång och ger hög 
status, för att man får flera möjligheter till ett bra jobb eller liv. Medan i länder som Sverige 
som är enspråkiga och man behöver majoritetens språk för att ta sig fram i samhället, anses 
flerspråkighet vara något negativt som förknippas med socialt underläge och fattigdom. Man  
uppfattar flerspråkighet snarare som ett problem och inte som något värdefullt, och på 
arbetsplatser, i skolan och förskolan påpekas vad flerspråkiga inte kan istället för vad de kan, 
enligt Ladberg. 

Att lära sig flera språk har att göra med behovet att göra sig förstådd, inte med begåvning. Att 
ha en låg begåvning betyder alltså inte att man lär sig färre språk utan ett lågt begåvat barn kan 
lära sig ett eller flera språk till en lägre nivå, menar Ladberg. Författaren påpekar också att de 
flesta flerspråkiga använder sina språk olika i olika sammanhang. Ordförrådet utvecklas efter 
var och hur respektive språk används, och då utvecklar man de språken också olika. Därför kan 
man aldrig veta vad ett barn kan språkligt innan man har undersökt förmågan på alla barnets 
språk (Ladberg, 2003). 

Arnberg (2004) nämner två olika typer av tvåspråkighet, simultan och successiv tvåspråkighet. 
Simultan tvåspråkighet är när barnet lär sig två språk samtidigt, dvs. föräldrarna pratar var sitt 
språk med barnet. Successiv tvåspråkighet är då man pratar först det ena språket och sedan det 
andra, vanligtvis med tre års mellanrum, med barnet. Det är dock viktigt att veta att inlärning av 
både simultan och successiv tvåspråkighet under den tidiga barndomen kan leda till en högre 
grad av tvåspråkighet. 
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Tvåspråkighet och kognitiv utveckling 
Arnberg (2004) refererar till Werner Leopold som hävdar att tvåspråkighet kan påverka barnets 
kognitiva utveckling. Den utökande erfarenheten av att utsättas för två kulturers inverkan och 
utvecklandet av en flexibel attityd som ett resultat av att ständigt vara tvungen att växla mellan 
de två språken är bland de orsaker som påverkar barnets kognitiva utveckling. Enligt forskarna 
får det tvåspråkiga barnet som en följd av kontakten med två språk en ökad känslighet för vissa 
aspekter av språket jämfört med vad enspråkiga barn har. ”Man har t.ex i vissa undersökningar 
funnit att tvåspråkiga barn är bättre på att upptäcka grammatiska fel i satser än vad enspråkiga 
barn är.” (Arnberg, 2004, s.43) 

Cummins nämner två sätt på vilket barnet får utveckla sin tvåspråkighet. Subtraktiv 
tvåspråkighet är när barnet har fått lära sig ett andraspråk på bekostnad av förstaspråket, och 
som påverkar den kognitiva utvecklingen negativt. Medan additiv tvåspråkighet är när första- 
och andraspråket får utvecklas vid sidan av varandra och som påverkar den kognitiva 
utvecklingen positivt. Man kan då säga att otillräckliga kunskaper i två språk innebär negativa 
effekter på den kognitiva utvecklingen (Arnberg, 2004). 

Tvåspråkighet och språkutveckling 
Arnberg påpekar att det finns en oro bland invandrarföräldrar angående språkutveckling hos 
sina barn. Det som föräldrarna ofta är bekymrade över är bl.a om tvåspråkigheten påverkar 
barnets svenskinlärning negativt, om barnet ska blanda språken, om tvåspråkigheten gör att 
barnet blir försenad i att lära sig tala, eller om inlärning av två språk samtidigt ska verka 
förvirrande för barnet. Arnberg hänvisar till Taylor (1974) och menar att trots att det inte har 
gjorts många undersökningar om att tvåspråkighet förorsakar försening i att lära sig tala, så 
finns det undersökningar som säger att ”tvåspråkiga barn inte försenas när det gäller de första 
ordens inlärning, eftersom sådana ord knyts till begrepp som memorerade etiketter” (Arnberg 
2004 s. 46). Däremot, menar man att barnet kan försenas vid något högre ålder, då ordförrådet 
ökar i samband med barnets inlärning av ”etikettsbegreppet”, dvs. förståelsen av att begrepp har 
namn. Detta tros bero på att tvåspråkiga barn hör två etiketter på de flesta begrepp, ”vilket leder 
till en mindre systematisk inverkan av etiketterna än vad fallet är för det enspråkiga barnet” 
(Arnberg, 2004, s.46). 

I en annan undersökning där tvåspråkiga barn jämförs med enspråkiga och visar sämre resultat, 
menar forskarna att detta inte beror på försening av inlärningen av ”etikettsbegreppet” utan det 
beror på att barnen inte har haft tillräcklig kontakt med respektive språk till följd av att de 
utsattes för två språk. Undersökningarna talar om att i familjer där ingen av föräldrarna talar 
svenska kan barnen ha lika goda kunskaper i svenska som barn som har svenska föräldrar, 
”förutsatt att det finns tillräckligt många möjligheter att komma i kontakt med svenska språket 
utanför hemmet” (Arnberg, 2004, s. 47). 

Enligt Hyltenstam kan minoritetsbarns inlärning av första språket hämmas också på grund av 
omgivningens attityder till det språket. Om majoritetsspråket värderas högt och 
minoritetsspråken lägre i ett samhälle, gör det att barn som i vissa åldrar är mycket känsliga för 
social status, har låg motivation att använda och lära in minoritetsspråket, medan de gärna 
anpassar sig till de kamrater som pratar majoritetsspråket och är mer motiverad att lära sig 
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majoritetsspråket. Hyltenstam anser att om man ger undervisning i och på minoritetsspråket 
(hemspråket) i skolorna, bidrar det till ökad status hos detta språk och kan på så sätt öka barnens 
motivation att lära sig det.  

Arnberg betonar vikten av att tvåspråkighet inte får resultera i att barnet inte kan något av 
språken bra, ”eftersom språket är ett så utomordentligt viktigt redskap när det gäller inlärning, 
tänkande, identitetsutveckling osv.” (Arnberg, 2004, s.154). 

Kodväxling 
Ladberg (2003) tar upp fenomenet kodväxling. Enligt Ladberg kan barn växla mellan två språk 
för att de inte är medvetna om att de pratar med två olika språk samtidigt. Detta brukar dock 
gälla i mycket tidig ålder i barnets liv, dvs. runt två årsåldern. Lite senare brukar de skilja 
mellan två språk och använda det efter kunskaper som de har i sina språk eller personer som de 
pratar med. När barn lägger in ord från ett annat språk i en mening eller pekar på någonting 
istället för att säga namnet på saken, så är det ofta för att de inte har lärt sig ordet på det språket. 
Vad man kan göra, enligt Ladberg är att ge barnet ordet på det språket, samtidigt som man 
bekräftar att man förstått vad barnet vill säga. Om t.ex ett barn säger ”Kan jag få ... pluma 
(penna)”? Kan man som pedagog hjälpa barnet genom att säga? ”Vad är det du vill ha? Å du vill 
ha en penna? Varsågod”. (Ladberg, 2003, s. 30) 

Ladberg påpekar också att det finns en tendens bland enspråkiga föräldrar med tvåspråkiga barn 
att oroa sig över det att barnen blandar ihop två språk när de pratar. Eftersom de tror att detta 
hindrar barnen från att lära sig ett språk ordentligt, vill de att barnen ska hålla sig till ett språk, 
vilket kan leda till att barnen inte får uttrycka sig spontant. (Ladberg, 2003) 

Föräldraroll och kontakt med föräldrar 
Arnberg (2004) nämner tre olika mål för föräldrar som vill uppfostra sina barn tvåspråkiga: 
Passiv, aktiv och hög grad av tvåspråkighet. Passiv tvåspråkighet är när föräldrarna pratar med- 
och uppmuntrar barnet att lyssna på minoritetsspråket så mycket som möjligt. Aktiv 
tvåspråkighet är när man förutom att man själv pratar med barnet, ökar barnets möjligheter att 
tala minoritetsspråket med de som har detta språk som modersmål. Hög grad av tvåspråkighet 
innebär att barnet är nästan lika duktigt som infödda talare i båda språken. För att nå detta mål 
ska barnet ha så mycket kontakt med minoritetsspråket som möjligt, bl. a genom att tillbringa så 
mycket tid som möjligt i länder där minoritetsspråket talas. Tvåspråkig skolgång eller någon 
form av tvåspråkig undervisning är önskvärt för att nå detta mål. 

Bland de typiska orsakerna till att ett barn får en begränsad stimulans i sitt första språk är att det 
endast är föräldrarna, eller kanske till och med endast en förälder använder språket med barnet, 
enligt Hyltenstam (1996). Att inte ha några syskon eller jämnåriga kamrater som pratar samma 
språk kan också innebära att ett barn inte kommer att tillägna sig alla aspekter på språkets uttal 
eller grammatik före skolåldern. Författaren menar att jämnåriga är viktiga för att barn ska 
motiveras att lära sig ett idiomatiskt språk, eftersom barn försöker vara exakt som andra barn, 
särskilt språkligt. 

I läroplanen för förskolan står det att pedagogerna skall ”visa respekt för föräldrarna och känna 
ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 
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familjer” och ”ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
pedagogiska planeringen” (Lpfö 98,s.15-16). 

Dubbelkulturell identitet hos invandrarbarn 
Arnberg (2004) påpekar att det är mycket viktigt att det tvåspråkiga barnet får hjälp att utveckla 
en positiv tvåspråkig och tvåkulturell identitet redan under förskoleåren så att identitetsproblem 
i tonåren kan lindras. Arnberg sammanfattar de faktorer som är viktiga för att tvåspråkiga barn 
ska identifiera sig positivt med sina båda språk och kulturer, med ett citat från Grosjean 
(1982).”Om de två kulturerna värderas lika i hemmet, i skolan och i samhället i stort och om 
tillhörighet till två kulturer betraktas som lika värdefull som tillhörighet till en enda kultur, så 
kommer barn och tonåringar som har kontakt med två kulturer att godta bägge istället för att 
avvisa eller bli avvisade av den ena eller den andra.” (Grosjean, 1982, s.166)(Arnberg, s.35) 
Arnberg menar att förutom föräldrarnas roll kan de attityder som finns i skolan och samhället 
gentemot tvåspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet, också påverka barnens syn på detta. 

Ögren (1988) anser att den medfödda förmåga barn har att tillägna sig ett språk är detsamma 
oavsett om det gäller ett eller flera språk. Däremot, menar författaren, är det den speciella 
inlärningssituation som ett invandrarbarn befinner sig i som påverkar dess motivation i att lära 
sig ett nytt språk. Bland de är de attityder som ett invandrarbarn utvecklar till det svenska 
samhället och till det svenska språket, bl.a på grund av föräldrarnas inställning till Sverige, 
syftet med vistelsen här, etc. Det är också viktigt vid vilken ålder barnet kommer i kontakt med 
svenska. Föräldrarnas inställning till den svenska kulturen och språket är mycket avgörande för 
i vilken mån barnen strävar efter att identifiera sig med svenskar. (Ögren,1988) 

Enligt Ögren ska förskolan ha som mål att ge invandrarbarnen grunden till tvåspråkighet och 
delaktighet i två kulturer. Detta kan enligt Ögren förverkligas genom att man i förskolan arbetar 
med barnets hela utveckling utifrån förståelse av den situation som barnet befinner sig i både 
utanför och inom förskolan. ”Inte minst viktigt är att de skall känna sig språkligt hemma både i 
sitt modersmål och i svenska.”(Ögren 1988,s.27) 

Författaren menar också att sagoberättande kan fylla flera syften. Förutom att vara språkligt 
stimulerande, kan den vara ett instrument för kulturell identifikation och bearbetning av känslor 
och upplevelser. För barn som växer upp i två kulturer kan sagor verka som kulturförmedlare. 
Sagor kan skildra kulturernas livssyn, moral och traditioner för barn och stärka deras identitet 
genom att de gör att barnet kan känna igen sig i sagans gestalter och miljöer. Därför bör man 
försöka uppmuntra föräldrarna att berätta om hemlandet, så att intresset för hemspråkets hjältar 
och sagor väcks hos barnen. (Ögren,1988) 

Pramling (1999) anser att barnets språkutveckling och identitetsutveckling går hand i hand, och 
vuxnas förväntningar på barn har stor betydelse för såväl identitets- som språkutveckling hos 
barn. Därför är det viktigt att lyssna, visa respekt för barnets åsikter och visa intresse för det 
barnet har att säga, när man pratar med ett barn. Monica Axelsson (1999) anser att 
minoritetselever som känner sig fast förankrade i sina familjeidentiteter, samhällen och 
kamratgrupper och känner att de har stöd för en strategi som leder till selektiv ackulturering där 
familjeidentiteten bildar grunden när majoritetskulturen läggs till, lyckas bättre i skolan. Hon 
refererar till Hoffman (1988) som beskriver hur iranska elever i USA har som strategi att välja 
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de delar av den amerikanska kulturen som de vill anamma och kallar den för ”kulturell 
eklekticism”. 

Sociopsykologiska effekter av 
hemspråksundervisningen 
Hyltenstam (1996) refererar till rapporter som betonar att hemspråksundervisning handlar inte 
bara om språkutveckling eller kunskapsutveckling, utan det handlar om språkbehärskning hos 
barnet. Begränsad språkbehärskning kan hindra barnet att presentera sig själv (vilket till stor del 
sker genom språket) och visa sitt jag i dess helhet. 

Hyltenstam refererar också till Hill (1995) som frågar eleverna om vilken roll 
hemspråksundervisningen spelat för dem i olika skeden. Många säger att hemspråkstränare i 
förskolan representerade trygghet för dem. Tillsammans med hemspråkstränaren kunde de för 
korta stunder känna sig hela och dela upplevelser med någon som förstod dem både verbalt och 
kulturell, enligt Hill. Under grundskoletiden upplevdes hemspråksundervisningen som en 
”kulturell frizon”, där man kunde resonera med en ”vuxen som går mellan de olika kulturerna 
som de själva” och som hade tillräckligt stor kontakt både med elevens bakgrundskultur och 
med den svenska kulturen för att förstå dem. (Hyltenstam, 1996) 

Hyltenstam hänvisar till Paulston (1983:50) som påpekar att barnen ”känner trygghet av sociala 
skäl, inte av språkliga skäl”(Hyltenstam,1996,s.92). Med detta menar man att det är barnets hela 
skolsituation som man bör tänka på när man pratar om hemspråksundervisningens betydelse för 
invandrarbarn. Vid sidan om den rena pedagogiska funktionen, dvs. att eleverna känner sig 
tryggare och mer positiva till skolarbetet, är detta också en fråga om föräldrarnas trygghet. Det 
kan kännas tryggare för föräldrarna när de vet att de har större möjligheter för att ha kontakt 
med sina barns skola, om det finns en lärare på skolan som de kan tala med på sitt eget 
modersmål. (Hyltenstam, 1996) 

 8



 

Metod 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som metod för att komma åt pedagogernas 
föreställningar om begreppet tvåspråkighet. Genom att ställa frågor och låta pedagogerna berätta 
om sina arbetssätt ville jag få kännedom om vilka metoder de använder i sin verksamhet. I 
boken ”Examensarbete för lärarutbildningen” av Johansson & Svedner påpekar författarna att i 
kvalitativa intervjuer är endast frågeområden som är bestämt i förväg, medan själva frågorna 
kan variera. Syftet med kvalitativa intervjuer är att fördjupa förståelsen. Enligt Johansson & 
Svedner bör man välja sina informanter så att intervjusvaren innehåller de viktigaste och 
vanligaste uppfattningarna. Jag vill ta reda på och beskriva de vanligaste uppfattningarna hos 
pedagogerna kring deras arbetssätt. En god grundlig kvalitativ intervju är då man intervjuar få 
personer djupgående istället för att intervjua många ytligt. (Johansson& Svedner 2001) 

• Intervju 
Jag har intervjuat sex pedagoger på två förskolor. Av dessa är två förskollärare och en 
barnskötare på varje förskola. Fyra av dessa pedagoger är själva tvåspråkiga. Jag har spelat in 
alla intervjuerna för att kunna komma ihåg samtalen och redovisa allt som informanterna 
berättade angående sina arbetssätt med tvåspråkiga barn. Jag har ställt några grundläggande 
frågor till alla och dessutom några följdfrågor som kan variera beroende på informanternas 
tidigare svar.  

• Etik 
Jag informerade informanterna i förväg om studiens syfte och om att jag tänkte spela in 
intervjuerna och att det var endast jag som lyssnade på samtalen, så att de skulle känna sig 
trygga efter det att de hade talat om sina tankar och uttryckt sina känslor. 

• Bearbetning av data 
I min studie ville jag få kännedom om vad som är av störst betydelse för tvåspråkiga barns 
språkutveckling enligt pedagogerna som arbetar med dessa barn. Hur viktigt tycker de 
exempelvis modersmålet är för att barnet ska lära sig svenska språket, och hur viktigt anser de 
språket är för lärandet. För att analysera min studie har jag delat in intervjusvaren efter olika 
teman som jag kommer att beskriva som underrubriker till ”Resultat och analys”. 
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Resultat och analys 

Pedagogernas syn på tvåspråkighet 
Ett centralt tema som finns i materialet angående pedagogernas uppfattningar av tvåspråkighet 
är att de ser språket som en tillgång. De uttrycker det bl a så här: ”När man är tvåspråkig så kan 
man ha nytta av två kulturer”, ”Språk är någonting som berikar och ingår i livet. Ska jag resa 
utomlands, behöver jag kunna ett annat språk att tala med. Det är en tillgång.” och ”Allt med 
språk är bra, speciellt modersmål som är en grund för att man ska lära sig det andra och tredje 
språket.” En av pedagogerna nämner att olika språk kan ha olika status i samhället och att detta 
kan vara en orsak till att vissa barn inte vill prata sitt modersmål i vissa perioder av sin uppväxt. 
Hon berättar om sin dotter som kände så här när hon var yngre men när hon kom upp i 15-16 
årsåldern vände detta till att hon var glad att hon kunde sitt modersmål. Denna pedagog som 
själv är tvåspråkig är glad att hon har fortsatt att tala sitt språk med sin dotter trots hennes ovilja. 
Hon tycker att det är viktigt att föräldrarna är konsekventa och pratar sitt hemspråk med barnen 
även om barnen vill prata svenska. Hon menar att på sikt kommer barnen att få nytta av det. 

Ladberg (2000) påpekar att det finns barn som väljer bort sitt modersmål och även hyssjar på 
sina föräldrar för att inte andra ska höra att de talar sitt språk, därför att de känner att språket 
som de pratar inte uppskattas eller värderas i omgivningen. Hon nämner att finskspråkiga 
pedagoger har t.ex. berättat om barn som inte velat kännas vid sitt finska ursprung. Ladberg 
menar att orsaken i allmänhet kan vara att de har mött en nedlåtande eller föraktfull inställning 
till finnar och finska språket. 

Ladberg påpekar också att: ”Språk kan komma att upplevas med motvilja, om de talas av 
personer som man hatar eller används under omständigheter som man avskyr.” (Ladberg,2000, 
s.113) Hon berättar om en man som kom till Sverige från USA med sina föräldrar när han var 
åtta år gammal. Pojken hade inte fått veta att det var en definitiv avflyttning, utan trodde att man 
skulle bara hälsa på släktingar. När han fick klart för sig att familjen skulle bli kvar i Sverige 
kände han sig djupt sviken och reagerade med att vägra lära sig svenska. (Ladberg, 2000) 

Familjens roll för språkinlärning hos 
tvåspråkiga barn och språkets betydelse för 
barnets identitet 
Pedagogerna tycker att föräldrarnas roll är viktig när det gäller språkinlärning hos barn. De kan 
hjälpa barnet att bygga upp två språk parallellt, menar en av pedagogerna. En av pedagogerna 
tycker att det är en stor utmaning för pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn, därför att 
man som pedagog ska tänka på att motivera föräldrarna att prata sitt hemspråk med barnen så att 
de får ett stadigt grund att stå på. Att ha ett stadigt modersmål hjälper barnet att lära sig det 
andraspråket (dvs. svenska språket) bättre. En av förskollärarna anser att det är mycket viktigt 
vilken attityd föräldrar till ett barn har, vare sig om livet, språket och det nya samhället de lever 
i. Hon menar att detta har en direkt inverkan på vilket synsätt barnet får gentemot sin omvärld 
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och därmed hur han/hon beter sig i sin kommunikation med andra barn och personalen på 
förskolan. Barnet kan bli tillbakadragen eller komma i konflikt med andra barn. Att skapa en 
harmoni i hemmet och mellan hemmet och förskolan är väldigt viktigt för ett barns trivsel, 
menar hon. En av pedagogerna betonar vikten av språkutveckling för samspel och den 
eventuella ledarrollen som ett barn kan skapa för sig själv i en barngrupp. Hon pratar om en 
flicka som behärskar svenska språket bra, eftersom hennes mamma är svensk. Pedagogen menar 
att flickan därför brukar leda leken när hon leker tillsammans med andra barn.  

De flesta av pedagogerna nämnde att en bra kontakt mellan barnet och familjemedlemmar eller 
släktingar kan vara mycket bra för barnets självkänsla och identitet. En av förskollärarna 
nämnde att det kan vara svårt för barnen att leva i en mångkulturell förhållningssätt och känna 
sig delaktig i det svenska samhället. Detta med tanke på att inte heller föräldrarna är integrerade 
i samhället. ”Att vara många från samma land kan göra att man känner sig starkt i sin identitet, 
vilket jag tycker att det är bra för självkänslan men att stärka sig i sin grupp kan också göra att 
det blir svårt att ta sig in i samhället, vilket jag tror att det inte är bra för självförtroendet.” Hon 
tyckte att segregering är skadligt men integrering ska också ske på ett varsamt sätt. En annan 
pedagog nämnde att barnen ofta är väldigt stolta över sitt språk och pratar om sin familj på sitt 
språk. Det är en stor del av identiteten att kunna modersmålet, för att ”de står ändå med en fot i 
det svenska samhället och en fot i föräldrarnas kultur.”  

Enligt Ladberg är språk en social företeelse. ”Hur ett barn beter sig språkligt, vilka språk det tar 
till sig, vad det väljer och väljer bort, är inte i första hand en fråga om begåvning, språkkänsla 
etc.” (Ladberg, 2000,s.109) Ladberg menar att eftersom människor är gruppvarelser, är 
språkvalen också sociala fenomen. Ett barn talar det språk som ”talas av dem som barnet älskar, 
talas av dem som barnet vill höra ihop med, uppmuntras och värderas av omgivningen” 
(Ladberg, 2000, s.109). Enligt Ladberg är språk en fråga om behov men samtidigt påpekar hon 
att det inte finns någon automatik i barns språkinlärning. Ladberg menar att barn lär sig inte ett 
språk bara för att det talas av människor i närheten. Det räcker alltså inte att språket finns i 
rummet, enligt Ladberg. Det måste få en känslomässig betydelse för barnet. Kärlek, värme och 
vänskap är motorn och därför är familjens och lekkamraternas språk de som barnet i första hand 
tillägnar sig. (Ladberg, 2000) 

Trygghet och språkligt självförtroende är två viktiga saker i barnets liv, enligt Ladberg. Små 
barn börjar först prata med folk de känner bäst, och ofta är det bara de närmaste som till en 
början kan förstå vad barnet försöker säga. Ladberg påpekar att barnet ”behöver tryggheten och 
stödet av den tidigare kommunikationen för att uttrycka sig. När barnet blivit lite äldre och 
säkrare språkligt får det lättare att tala även med obekanta vuxna” (Ladberg,.2000 s.110). 
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Hinder som finns i en mångkulturell förskola 
för integration 
En av förskollärarna, som har erfarenhet av arbete på många typer av förskolor, tycker att 
blandningen av antalet enspråkiga barn, dvs. svenska barn och tvåspråkiga barn är viktiga för 
tvåspråkiga barns språkutveckling. Hon menar att i en barngrupp där det finns en tredjedel 
tvåspråkiga och två tredjedelar enspråkiga barn, blir de tvåspråkiga barnens språkutveckling 
mycket jämlikare med de svenska barnen. Medan i barngrupper där det bara finns tvåspråkiga 
barn kan man säga att svenska språket släpar. Barnens språk utvecklas inte i samma takt som de 
barns språk som har större kontakter med svenska barn, därför att det är bara pedagogen som 
pratar ren svenska med barnen. Hon menar att trots att de har en hög personaltäthet med svenska 
pedagoger, så kan detta inte hjälpa så mycket eftersom ”barn lär inte av vuxna, barn lär av 
barn”. En annan förskollärare säger att språk är ett viktigt medel med vilket barnet kan 
kommunicera. Därför, menar hon, att pedagogerna på förskolan har ansvar att försöka lösa det 
problem som hindrar barnet från att kunna kommunicera. ”Om det behövs så ska vi även se till 
att barnet får hjälp av barnpsykolog, talpedagog, osv.” 

Ladberg (2000) anser att dåliga relationer försvårar lärandet för eleven. ”En lärare som är hård 
och orimligt krävande, eller som hånar eller förlöjligar eleverna, försämrar deras förutsättningar 
för inlärning.” (Ladberg,2000,s.27) En pedagog som skapar en bra relation till eleven lägger en 
god grund för undervisningen. Ladberg nämner också att lek och samverkan i en varm atmosfär 
gynnar språkanvändningen, därför att barn pratar med varandra hela tiden när de leker. 
Författaren citerar en förskollärare som i en diskussion om barn säger: ”När barnen leker 
använder dom språk mycket. Men inte bara det. När dom är sams och har roligt tillsammans blir 
deras språk på en mycket högre nivå än när det är mycket bråk och konflikter”.(Ladberg, 2000 
s.28) Det är pedagogens uppgift att skapa förutsättningar för ett gott samarbete och konstruktiv 
lek mellan barn som gynnar deras språkanvändning och gör den mångsidig och avancerad. 
(Ladberg,2000) 

Språkutvecklingens betydelse för inlärning hos 
barn 
Pedagogerna anser att språket är det absolut viktigaste, för att överhuvudtaget lära sig någonting 
annat. En av pedagogerna uttrycker det så här: ”Språk och tanke tycker jag sitter ihop, kan jag 
inte benämna en sak kan jag inte lära mig om den” var det en av pedagogerna som sa. Hon 
berättade ett exempel av sitt tvååriga barnbarn för att visa att språk och tanke fungerar 
tillsammans. ”Vi är ute och går. [Går vi till skogen?] frågar han. [Ja] säger jag. På vägen dit ser 
vi en man som sågar ett träd. [Ett träd!] säger han, och han är så betagen av att han ser så många 
träd på ett ställe. Det är då han förstår att en skog består av många träd. Då börjar vi prata om att 
det här är en tall, det här är en björk, osv. Då förstår han att en skog består av träd med namn.” 
Hon menar att barnet förut kände till namnet skog men det var inte konkretiserad för honom att 
en skog består av många träd. ”Där ligger språkutvecklingen väldigt tydligt. Det här är ett 
typiskt exempel på att språk och kunskap hänger ihop.”  

Ladberg (2000) anser att kommunikation är livsviktigt för barn. Barn är förvånansvärt uthålliga 
i sina försök att få gensvar, menar Ladberg. ”Ett litet barn som inte får något gensvar på sin 
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kommunikation är illa ute. Om du inte har språket gemensamt med barnet får du söka andra 
vägar till kommunikation. Den vuxne kan söka blickkontakt, kroppskontakt, leka med barnet, 
använda musik eller rytmer, göra något som barnet skrattar åt.” (Ladberg, 2000 s.110) De flesta 
barn har förmåga att bygga upp en ny trygghet i en ny miljö med nya personer och nytt språk, 
enligt Ladberg. Däremot är det väldigt viktigt att samma personer möter barnet hela tiden, så att 
barnet kan finna en trygghet i den nya situationen. På så sätt kan ett gemensamt språk börja 
växa i den nya kontakten. (Ladberg, 2000) 

Jag anser att det ovannämnda exempel instämmer med vad Ladberg säger om språk och 
kommunikation med barn. Kommunikation föregår språk, påpekar också Ladberg. Det här är ett 
samtal mellan en vuxen och ett barn. En vuxen som samtidigt har en nära relation till barnet. I 
detta samtal ingår både kommunikation och språk som är viktiga för barnet. Ladberg betonar 
vidare att: ”Gensvar ger tilltro, i form av språkligt självförtroende och tillit till den språkliga 
kommunikationens möjligheter. Tilltron gör att man vågar gå vidare. Barn kan få olika lärdomar 
därvidlag” (Ladberg, 2000, s.111). 

Behövs det några speciella kunskaper för att 
arbeta med tvåspråkiga barn? 
Några av pedagogerna tycker att det är bra att ha kunskaper om andra kulturer och 
forskningsgrunder som handlar om två eller flerspråkighet. Det är t.ex. bra att veta att man inte 
behöver bli orolig över att ett barn pratar tre språk, för att det rättar till sig sedan efter ett tag, 
menade en av förskollärarna. Att veta att man behöver jobba med sina egna fördomar är också 
bra, tyckte hon. En av förskollärarna menar att det inte bör spela någon roll med vilket barn man 
jobbar. En pedagog måste hjälpa barn utifrån deras behov, och berika barnets språk hela tiden 
genom att använda ord med viktiga saker i deras liv. ”Jag jobbar väldigt gärna med 
utvecklingsstörda barn. Så för mig är det barn som man måste hjälpa framåt. Pedagogik, leda 
med handen, och det spelar ingen roll vad det är för sorts barn.” En annan pedagog som själv är 
tvåspråkig ser sin tvåspråkighet som en fördel för att arbeta med tvåspråkiga barn. Hon menar 
att som tvåspråkig pedagog har man själv upplevt hur det känns att komma in i ett nytt 
samhälle. Man har inte bara genom utbildning lärt sig hur man ska bemöta tvåspråkiga barn 
utan har en upplevelse som räknas som en poäng. Man kan på ett bättre sätt sätta sig in i 
föräldrarnas eller barnens situation och se problemet ur ett annat perspektiv jämfört med en 
infödd svensk. 

Pramling Samuelsson (2003) refererar till Birgitta Qvarsell (2001a) som nämner två olika 
förhållningssätt som en pedagog kan ha gentemot barn. Det ena som kallas ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv och innebär en barncentrerad handlingsinriktning där man 
ser främst till det som sker inom det enskilda barnet utifrån den vuxnes perspektiv och det är 
barnet som ska formas och förändras för att passa in i systemet. Med detta förhållningssätt 
lägger pedagogen märke till barnens brister och inte sina egna.  I motsats till detta perspektiv 
framträder ett relationellt perspektiv av socialkonstruktionistisk karaktär som till skillnad från 
det andra perspektivet flyttar fokus från det enskilda barnet till mellanmänskliga relationer i det 
pedagogiska mötet. Med detta synsätt ska man som pedagog tänka på barnets egna perspektiv, 
där den vuxne, enligt Qvarsell har ett primärt intresse för barnets livsvärld och villkor. ”Den 
pedagogiska praktiken och dess villkor ska formas och förändras för att passa barnet och inte 
tvärtom” (Pramling Samuelsson, 2003, s.33). 
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Pramling refererar också till Von Wright (2000) som menar att  ”en pedagogisk praktik som 
genomsyras av ett relationellt perspektiv tar sin utgångspunkt i konkreta mellanmänskliga 
relationer då vi vill begripa både oss själva och varandra. Det centrala blir då människors 
handlingar och interaktionsprocesser - interaktionssituationer där barn och vuxna möts i 
kommunikation” (Pramling, 2003 s.51). Detta kräver pedagogens fullständiga närvaro och 
uppmärksamhet. I detta fall speglar det pedagogiska mötet snarare en strävan mot ett 
symmetriskt förhållande med respekt och ömsesidighet som två viktiga ingredienser. Medan i 
det första perspektivet speglar det pedagogiska mötet ett asymmetriskt förhållande där 
pedagogen lägger sig till med de vuxnas privilegium, nämligen att iaktta barnen och inte sig 
själva, enligt Pramling (2003).  

Pramling betonar dock att verkligheten i en pedagogisk praktik är långt mer komplex än att man 
kan beskriva den i antingen det ena eller andra perspektivet. Syftet är då, enligt Pramling, inte 
att dela in verkligheten i antingen eller, gott eller ont, rätt eller fel, utan tanken är att de två 
perspektiven ska kunna fungera som en möjlig utgångspunkt för diskussion ”om det är barnen 
eller verksamheten och dess villkor som ska anpassas, formas och åtgärdas. Var förläggs 
problematiken?” (Pramling, 2003 s.33)  

Självförtroende spelar en nyckelroll i inlärning, enligt Ladberg (2000). Ladberg påpekar att 
barnets lärdomar om sig själv blir en utgångspunkt för fortsatt inlärning. ”Den som tror på sig 
själv griper sig an en uppgift med större energi än den som är osäker på sig själv, och har också 
större uthållighet vid motgångar.” (Ladberg, 2000 s.29-30) Barn med gott självförtroende vågar 
mer och blir mer mångsidigt aktiva. ”De vågar pröva nya svar på frågor, nya lösningar på 
problem, bygga nya konstruktioner, gå nya vägar. De vågar pröva sina tankar i dialog med andra 
eftersom de inte är rädda för att ”göra bort sig” (Ladberg, 2000 s.30). Om ett barn inte vågar 
pröva det nya får det ingen ny erfarenhet, det byggs inga nya nätverk i hjärnan på det området. I 
stället kan det nätverk som säger: ”Jag är dum, jag kan inte” förstärkas, enligt Ladberg. ”En av 
pedagogens viktigaste uppgifter är således att finna vägar att stärka varje barns självförtroende. 
Och att särskilt uppmärksamma och stärka dem vars självförtroende är svagt” (Ladberg, 2000, 
s.30). 

Ladberg nämner att det har gjorts forskning som visar att positiva känslor ger upphov till 
speciella kemiska processer i hjärnan. Produktion av vissa hormoner som underlättar inlärning, 
och glädje och skratt som dessutom blockerar stresshormoner banar vägen för inlärning för 
barn, enligt Ladberg. Ladberg citerar en lärare som arbetar med barn från Bosnien. Barnen bär 
med sig svåra krigsupplevelser. Läraren menar att: ”Det viktigaste är att få dem att skratta. För 
barn som inte skrattar lär sig ingenting” (Ladberg, 2000 s.30). 
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Pedagogernas arbetssätt 
Dessa pedagogers arbetssätt är i stort sett samma som på andra förskolor. Dessutom har de ett 
litet bibliotek där det finns böcker på barnens modersmål som föräldrarna kan låna hem och läsa 
för barnen. De tvåspråkiga pedagogerna brukar också sitta med barn med samma modersmål 
och läsa böcker för dem. TRAS är en observationsmaterial som pedagogerna använder för att 
registrera barnens språkutveckling.  

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) som är ett norskt observationsmaterial, är en 
metod som används i förskolan för att kunna observera ett barns språkutveckling. Barnets 
analysresultat från TRAS kan användas i samtal med föräldrarna och skulle resultaten visa 
behov av specialistinsatser så kan föräldrarna få rekommendationer. TRAS är en inspirerande 
metod för personer som professionellt arbetar med små barn. De anser att TRAS förenar praktik 
och teori, och får praktik och teori att uppfattas som varandras förutsättningar. TRAS anses 
underlätta det pedagogiska arbetet både i förskolan och i hemmet, eftersom metoden följer 
barnens språkutveckling. (Specialpedagogiskt förlag, 2004) 

Språk ses av TRAS som ordförråd, uttal, språkförståelse, samt förmågan att producera ord och 
meningar. Metoden är ett tvärvetenskapligt samarbete och iakttagelse, som riktar sig till barn 
mellan 2 och 5 år. För varje år finns det tre områden:  

1. Språkförståelse och språklig medvetenhet 

2. Uttal, ord produktion och meningsbyggnad 

3. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet 

Det material som används i TRAS- metoden är en handbok, ett observationsschema för varje 
barn samt en vägledning för att pedagogen ska kunna komma igång med metoden. 
Observationsschema används för att följa och beskriva barnets språkutveckling, vilket kommer 
att framhäva barnets starka och svaga sidor för pedagogen. Med hjälp av observationsschema 
kan pedagogen vara säker på att han/hon observerar de viktigaste stegen i barnets 
språkutveckling. 
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Sammanfattning av resultat 

Resultaten i denna studie kan således sammanfattas med att: 

1. Pedagogernas inställning till tvåspråkighet är mestadels positivt då de ser detta som en 
tillgång snarare än ett problem. Det finns dock även negativa aspekter som däremot kan 
motverkas genom medvetenhet och ett konsekvent användande av språken. 

2. Pedagogernas uppfattningar är i stort sett i samstämmighet med den befintliga litteraturen 
kring tvåspråkighet. 

De intervjuade pedagogerna i denna studie anser att de har ett stort ansvar i att använda sig av 
de hjälpmedel som de har i sitt förfogande för att hjälpa barnen som har svårigheter med 
språkinlärning. T.ex. kan inlärningen förenklas genom att budskapet som utlärs förtydligas på 
olika sätt. Exempelvis kan användandet av kroppsspråk, teckningar o.s.v. vara enkla redskap för 
att ge eleven en möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen. Detta innebär att eleven får använda 
sig av olika sinnen för inlärning. Således möjliggörs också en mer individuell syn på inlärning, 
som är anpassad till varje elevs förmågor. Pedagogerna menar dock att även den sociala 
situationen utanför skolan, såsom familjesituationen etc., är avgörande för barnets 
språkinlärning. I detta fall är det viktigt med uppmuntran, konsekvens vad gäller språket, och 
lyhördhet från föräldrarnas sida. Det är med andra ord inte bara den rena kunskapen (i detta fall 
språket) som är viktigt att beakta i inlärningsprocessen, utan även kontexten i vilken eleven 
befinner sig i, såsom ett harmoniskt hem etc. 

Diskussion och slutsatser 

Generellt sett finns det två sätt att se på tvåspråkiga barn i samhället. Det första är att se på dem 
som en belastning för hela samhället. Det andra synsättet ser på flerspråkiga barn snarare som 
en värdefull resurs för samhället i sin helhet. Vilket synsätt som bildas i varje människa kan 
bero på många faktorer. De första människorna vilkas åsikt om barnets hemspråk har stor 
betydelse för barnens framtid är föräldrarna. Detta delar även de pedagoger jag har intervjuat. 

Vissa föräldrar tycker att barnets inlärning av hemspråket kan ha negativa effekter på dess 
inlärning av det rådande språket i samhället. Sådana föräldrar har sällan kommit fram till denna 
tanke via en djup forskning. I samband med min uppsats har jag pratat med några sådana 
föräldrar i Sverige och insett att deras uttalande om hemspråkets negativa effekter på barnens 
inlärning av det svenska språket ofta saknar vetenskapliga grunder. De går ofta efter de rykten 
som finns i samhället, speciellt efter sina närmastes uppfattningar. Att vissa barn med utländska 
föräldrar får problem med inlärning av svenska språket beror snarare ofta på att de inte får 
tillräcklig många möjligheter att komma i kontakt med svenska språket utanför hemmet, detta 
enligt Arnberg (Arnberg 2004). 
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Jag ser ett samband mellan föräldrarnas syn på hemspråkets betydelse och det förhållningssätt 
de har till sin egen kultur och eget språk. En människa som är stolt över sin etniska bakgrund ser 
sällan ner på sitt eget språk och försöker att lära sina barn deras modersmål. Sådana människor 
ser ofta de positiva sidorna av hemspråksundervisningen. Jag kan tänka mig att rädslan för 
hemspråkets negativa effekter finns mest hos föräldrar som önskar sina barn högre utbildning i 
framtiden. En del av sådana föräldrar är dock inte själva högutbildade vilket gör det svårt för 
dem att avgöra vad som bidrar eller försvårar barnens väg till högre utbildningar.  

En annan grupp av föräldrar väljer motsatta vägen. De har ofta en överdriven respekt för egen 
kultur och språk och underskattar det svenska språkets betydelse för barnens framtid. Många av 
sådana föräldrar är lågutbildade eller har ingen utbildning alls. Rädslan för den dominerande 
kulturen i samhället gör att de håller tätt kontakt med sina landsmän vilket leder till att barnen 
inte kommer i kontakt med infödda svenskar, inte utöver skoltiden. Risken finns att barnen inte 
lär sig språket som de ska vilket kan försvåra för dem att hitta en naturlig väg till sin lycka i 
framtiden. I värsta fall kan rädslan för samhällets kultur sluta med en sort främlingsfientlighet 
hos föräldrarna som i sin tur leder till ännu mer segregation i samhället. En som lever i ett slutet 
samhälle kan bilda i sig en hel del fördomar om alla andra som står utanför dennes värld. Man 
kan betrakta människor med varierande kultur och värderingar som främmande, t.o.m. som 
fiender. En följd av ett negativt förhållningssätt till svenska språket är att barnet inte lär sig 
svenska samtidigt som man inte har möjligheten att lära sig modersmålet flytande, i alla fall inte 
som barn i hemlandet. Risken blir det som Arnberg befarar, alltså att barnet inte kan något av 
språken bra. 

Som jag nämnde ovan är föräldrarnas syn på betydelsen av modersmålet av stor vikt för barnens 
språkutveckling. Men allmänhetens syn på tvåspråkiga barns betydelse för samhället bildas inte 
av tvåspråkiga barns föräldrars förhållningssätt till detta. Det politiska etablissemangets syn på 
invandring och folk med utländsk bakgrund har säkerligen en avgörande roll på samhällets syn 
på barn med flera språk. Pedagoger och i detta fall förskollärarna som en del av samhället 
påverkas säkerligen av debatten i media om barn med utländsk härkomst. En pedagog tar, som 
de flesta i samhället, politisk ställning när hon röstar. Röstar man på de partier som är mot att 
folk från andra länder kommer till Sverige kan man ofta inte ha en positiv inställning till att barn 
lär sig flera språk. Modersmålsundervisning kräver en insats från staten vilket inte välkomnas 
av partier som har en negativ inställning till invandring. De pedagogerna jag intervjuade hade 
alla en positiv inställning till flerspråkighet därför var de missnöjda med de knapphändiga 
insatserna på modersmålsundervisning. 

Trots de intervjuade pedagogernas positiva syn vet vi att pedagogernas uppfattning om två-
språkighet inte är något statiskt utan en föränderlig uppfattning. Media påverkar pedagogernas 
politiska uppfattning vilket i sin tur innebär att deras syn på tvåspråklighet kan variera med 
tiden. 

En tredje grupp av folk med utländsk bakgrund väljer en mer rationell väg som delar de flesta 
pedagogernas uppfattning. Man ser inte modersmålet som ett problem inför lärandet av det 
svenska språket. Samtidigt är man medveten om vikten av inlärning av det svenska språket för 
barnens framtid. De flesta människor med utländsk bakgrund som har hög utbildning tillhör den 
gruppen. Högt självförtroende och kännedom om sin egen kultur gör att man inte ser på 
modersmålet som ett problem, snarare som en given fördel för att kunna lära sig flera språk. 
Men inlärning av modersmålet ska inte ske på bekostnad av det svenska språket.  
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Integrationen i det nya samhället kan knappast försvåras med att man pratar flera språk. Man 
blir inte mer integrerad genom att försöka visa sig integrerad. Begreppet integration får inte 
blandas med assimilation. Som barn dömer man inte kompisar för att de pratar ett språk till. 
Däremot är medias bild av verkligheten viktig vid opinionsbildningen. De senaste årens 
negativa reklam mot hemspråksinlärning har givit allmänheten en negativ bild av att prata flera 
språk. Vissa politiker har valt att inte prata om den bristande integrationspolitiken. Budgeten för 
hemspråkundervisning har minskat drastisk medan man klagar på bristande kunskaper i svenska 
bland invandrare. Som om hemspråkundervisning har varit ett hinder inför lärandet av det 
svenska språket. I själva verket ligger problemet någon annanstans. Ett allvarligt problem för 
barn med utländsk bakgrund som har en direkt koppling till bristande kunskaper i svenska är 
den höga arbetslösheten bland invandrare. Barn vilkas föräldrar är arbetslösa och därmed inte 
får möjligheten att komma i kontakt med samhället har naturligtvis svårare att lära sig svenska. I 
stället för att se på tvåspråkighet som ett hinder borde politikerna ta åtgärder mot den höga 
arbetslösheten bland invandrare.  

Motsättningar till modersmålundervisning varierar beroende på vilket modersmål man pratar 
om. Att kunna ett västeuropeiskt språk har ofta status. Motsättningar mot språk som arabiska 
och turkiska känns däremot vara större. En förklaring kan vara graden av närheten till det 
svenska språket. Jag kan tänka mig att även historiska och politiska motsättningar visar sig här.     

När det gäller pedagogernas analys av utvecklingen av de tvåspråkliga barnens modersmål 
saknar jag betydelsen av filmvisning på original språket. Film kan användas som ett viktigt 
hjälpmedel vid utlärning av modersmål. Att berätta sagor för barnen är ett viktigt sätt för två-
språkiga pedagoger att hjälpa barnen med sitt ordförråd, vilket nämndes av ett par pedagoger jag 
hade intervjuat. Men jag tycker att filmer är ännu effektivare för språkutvecklingen. Film 
innehåller inte bara konversationer som barnen kan få del av. Barnen ser saker och ting på film 
som gör de nyfikna. De kan ställa frågor och lära sig ord som i vanliga fall inte används eller har 
en annan betydelse i det svenska språket. Låneordet ”basar” motsvarar nästan marknad i det 
svenska språket. Ett barn med föräldrar från mellanöstern kan se på film hur en basar i sin 
riktiga mening ser ut i föräldrarnas hemort. Det persiska ordet ”Koze”, som betyder ungefär 
urna, kan ett barn ha hört utan att veta exakt hur föremålet ser ut. På filmen får den två-språkiga 
pedagogen möjligheten att visa barnet föremålet. 

Föräldrar till barn som kommer från andra kulturer har annorlunda uppfattningar om förskolan 
och skolans verksamheter. Skolans miljö och organisation kan skilja sig mycket från skolan i 
andra länder. Skolbyggnaden exempelvis har öppen planlösning, har inga murar eller staket och 
elever kan fritt röra sig utanför skolgården på skoltid. 

På den svenska skolan jobbar elever mycket på egen hand eller i projektform och dem är inte 
alltid under lärarens övervakning. I många invandrarföräldrars ögon är skolan en strikt styrt 
inrättning där elevers kunskaper och lärande kontrolleras av lärare. Medan i Sverige har 
eleverna också ett visst inflytande över eget lärande. Många gånger väljer de själva vilket ämne 
de vill fördjupa sig i och hur de vill jobba. Skolsystemet kan uppfattas som oseriös verksamhet 
som saknar strikta regler. Läraren har inte samma auktoritet som i deras hemländer. 

Att passa tiden är viktig i den svenska skolan och förskolan. I boken ”Tvärkulturell 
kommunikation i förskola och skola”, citerar författarna Brislin (1994) om olika 
tidsuppfattningar i olika kulturer. Det finns linjär, cirkulär, parallell eller konsekutiv 
tidsuppfattning. 
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I västerländska kulturer har man linjär tidsuppfattning. Tiden ses som en linje med regelbundna 
punkter som datum och klockslag. Det är viktigt vad man hunnit göra under tiden som har 
passerat och vilken planering har man för framtiden. Människor som kommer från en kultur 
med cirkulär tidsuppfattning upplever tiden som återkommer jämt och känner ingen brist på tid. 
För en förälder med cirkulär tidsuppfattning är lämnings- och hämtningstiden på dagis inte så 
viktigt. Att inte passa tiden kan kännas respektlöst och orsaka irritation mellan personal och 
föräldrarna.  

I svenska förskolor och skolor går man ut i naturen i alla väder. Förskolebarn leker ute i 
sandlådan även om det regnar. Barn ska ha lämpliga kläder på sig när de är ute. Det ligger ett 
pedagogiskt syfte bakom detta. Barn lär sig mycket genom leken. De utvecklar både sin 
motoriska och sin kognitiva förmåga. Genom att vara fysiskt aktiv, vara i skogen, gräva i 
sandlådan och bygga borg skaffar barnet sina erfarenheter i världen. Då är det skönt att inte 
tänka på att kläderna blir smutsiga. 

Som vi har nämnt kan språk vara en faktor som försvårar integration. Men vi får inte glömma 
att kulturella skillnader är viktigare än själva språket. Pedagogens uppgift är inte bara att hjälpa 
tvåspråkiga barn att utveckla sitt språk. Inlärning av samhällets normer och värderingar och den 
kultur som det svenska språket bär med sig är minst lika viktig som inlärning av språket.   
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Bilaga 

Efter det att jag hade varit på de två förskolorna med tvåspråkiga barn och bett om att få 
intervjua några av personalen skrev jag mina frågor på ett papper där jag först presenterade mig 
och förklarade mitt syfte med intervjun. Så här såg min presentation ut: 

Hej! 

Jag heter Azam Mobini och läser min sista termin på förskollärarutbildningen på 
lärarhögskolan. Just nu håller jag på att skriva min uppsats som handlar om tvåspråkiga barn på 
förskolan. Jag vill undersöka företeelsen tvåspråkighet genom pedagogerna uppfattningar och 
erfarenheter av två- eller flerspråkighet. Därför har jag skrivit några frågor som jag tänker ställa 
till er. Jag lämnar frågorna till er så att ni har tid att tänka genom. Jag kommer att spela in dessa 
intervjuer för att jag ska kunna komma ihåg det ni berättar, men jag är den enda person som 
lyssnar på samtalet. Mina frågeställningar är : 

1. vad tycker du om två- eller flerspråkighet? Ser du det som ett hinder eller 
tillgång? 

2. Vilka svårigheter ser du hos barn med utländsk bakgrund när de lär sig svenska 
språket på förskolan? 

3. Vad tycker du att det viktigaste punkt är när det gäller språkutveckling hos två-
språkiga barn? 

4. Vad tycker du om språkutvecklingens betydelse för barnens lärande? 

5. På vilket sätt tycker du språket påverkar på barnens integration och lek? 

6. På vilket sätt tror du språket påverkar identiteten hos tvåspråkiga barn? 

7. Finns det några speciella kunskaper man bör ha med sig som pedagog när man 
arbetar med tvåspråkiga barn? 

8. På vilka olika sätt arbetar ni för att stimulera tvåspråkiga barns språkliga 
utveckling? 

 

Min handledare på lärarhögskolan heter Nicola Magnusson och har telefonnummer 070-494 35 
96. Mitt nummer är 073- 925 24 58. 

Jag tackar för er samverkan på förhand. 

• Med vänliga hälsningar: Azam  
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