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Sammanfattning/Abstract 

Vår undersökning syftar till att se hur två förskolor arbetar med flerspråkighet och hur barn, pedagoger 

och föräldrar ställer sig till att införa ett nytt språk, i detta fall engelska, i förskoleverksamheten. Vi har 

genomfört vår undersökning genom att gå till två förskolor och introducera språket med hjälp av 

engelska sånger och rörelselekar. Under studiens gång har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv 

och haft tidigare forskning som inbegriper barns språkinlärning i åtanke.  

 

Vår studie genomfördes på två förskolor i Stockholmsområdet. Den ena förskolan befinner sig i en 

förort i södra Stockholm och de flesta barn har annat modersmål än svenska. Den andra förskolan är 

belägen i Stockholms innerstad och har få barn med annat modersmål än svenska. Detta urval gjordes 

för att få syn på eventuella skillnader och likheter eftersom barnen på förskolorna har olika språkliga 

bakgrunder.  

 

Vi har använt oss av kvalitativa metoder för vår datainsamling och sedan analyserat våra resultat med 

hjälp av våra frågeställningar. Vi fann att om en positiv inställning till språket finns i verksamheten 

och dess omgivning kan införandet av språket inte vara så krävande för pedagogerna. Genom att införa 

ett språk i verksamheten på ett roligt och lustfyllt sätt blir det glatt mottaget av både barn och 

pedagoger.  

 

Då vi i vår kommande profession kommer att möta flerspråkiga barn ville vi se hur man arbetade med 

flerspråkighet i de utvalda förskolorna. 
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Inledning 

”Jag är i Tyskland sedan ett par månader tillbaka och jobbar som språklärare i 

engelska ett par timmar i veckan för en tysk familj som ska flytta till England. Jag 

talar flytande tyska och engelska och mitt uppdrag är att tala engelska och införa 

språket i den treåriga pojkens vardag genom att ge råd till föräldrarna och genom att 

leka och prata på engelska med pojken de timmarna jag är där.  

 

Pojken behärskar det tyska språket väldigt bra och mitt primära uppdrag är att lära 

honom prata engelska. Jag står inför en stor utmaning och frågar mig själv, ”Hur lär 

man ut engelska till ett barn som ännu inte behärskar det skriftliga språket?!”. Jag 

söker på Internet efter tips om hur man kan lära ut engelska som andra språk till små 

barn och lyckas hitta ett par tips som jag kan använda mig av. Jag börjar bland annat 

sjunga sånger på engelska med pojken, benämner olika saker på engelska när vi 

leker och försöker på så sätt få honom att intressera sig för språket. Hans föräldrar 

har fått i uppdrag att benämna saker på engelska i vardagen samt att utsätta honom 

för det engelska språket så mycket som möjligt i hemmet, i form av musik, 

barnfilmer osv. 

 

Det är väldigt svårt och pojken visar inte något intresse för att lära sig språket. Han 

tycker att det är okej att sjunga sångerna men han blir väldigt irriterad på mig när jag 

pratar engelska under tiden vi leker. Han säger att han inte förstår och begär att jag 

pratar tyska med honom. De få orden han har sagt till mig under mina vistelser har 

varit please, och det efter att jag har bett honom att be snällt genom att säga please 

när han vill något, och yes och no efter att upprepade gånger ha förklarat ordens 

betydelse.  

 

Efter ett par månader hos familjen kan jag inte se några större tecken på att pojken 

lärt sig något av språket, då han fortfarande blir irriterad när jag pratar engelska med 

honom och han börjar tröttna på att träna på sångerna. Jag försöker hitta nya sätt att 

utmana honom men ser inga tecken på att språkinlärning sker. Men en dag så händer 

något som ändrar min uppfattning totalt! 

 

Hans mamma berättar för mig att hon frågade honom upprepade gånger ”Where is 

your nose?” med förväntning att han ska peka på sin näsa då vi tränat på sången 

head, shoulders, knees and toes så många gånger, men icke! Istället vänder sig 

pojken mot henne irriterat med händerna knutna i nävar sträckta längs kroppen mot 

golvet, stampar och säger rakt ut ”I DON’T KNOW!”. ” 

 

 

 

Ovanstående historia är upplevd av en av författarna, men landet och delar av familjens beskrivning är 

fiktiva. Denna upplevelse väckte vår nyfikenhet kring förskolebarns andraspråksinlärning. 

Nyfikenheten ledde till en större undran om hur man jobbar med flerspråkighet i förskolan och om 

man kan integrera ett annat språk än svenska i svenska förskolor på ett roligt och lekfullt sätt. Då vi 

båda behärskar det engelska språket väldigt bra har vi baserat vår undersökning på införandet av 

engelska som ett andraspråk i förskolan. 
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Bakgrund 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan 

stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra 

till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.”  

 

– Skolverket, Lpfö98, rev.2010:6 

 

I vår kommande profession är vårt uppdrag att följa läroplanen. Ovanstående citat ur Lpfö98 

(Skolverket, 2010) ger en inblick till varför vi genomfört en undersökning på två förskolor i 

Stockholm, om hur man kan införa ett andra språk i förskolan och söker få svar på hur pedagoger, barn 

och föräldrar ställer sig till att integrera ett andra språk, i detta fall engelska, i förskolan. Något som 

motiverade oss att göra denna undersökning var, som citatet ovan antyder, att vi lever i ett alltmer 

internationaliserat och mångkulturellt samhälle där flerspråkighet anses vara en tillgång för varje 

individ (Nihlfors, 2008). Detta i samband med tidigare forskning som har visat att barn har lättare för 

att lära sig nya språk och senare behärska språket som en infödd talare, än vad en vuxen kan 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2003; Passer & Smith, 2007; Berk, 2007) har fångat vårt intresse och 

väckt vår nyfikenhet kring hur vi i vårt framtida yrke kommer att arbeta med flerspråkighet. 

 

Då vi i vår framtida yrkesroll kommer möta två- och flerspråkiga barn ansåg vi att det är viktigt att 

undersöka hur pedagogerna på de utvalda förskolorna arbetar med flerspråkighet, samt att undersöka 

om barn, pedagoger och föräldrar är öppna och villiga att integrera ett andra språk i förskolan. Det är 

allt vanligare att barn behärskar flera språk i och med att samhället är och blir alltmer mångkulturellt, 

vilket gör att det är viktigt att kunskapen kring två- och flerspråkighet stiger (Arnqvist, 1993). Vi är 

medvetna om att det finns en del förskolor i Stockholmsområdet som arbetar med att integrera ett 

andra språk i deras verksamhet, men dessa har ofta väldigt lång kötid och få platser. Vi vill genom vår 

undersökning se om det finns möjlighet att kunna integrera flera språk i allt fler förskolor på ett roligt 

och lekfullt sätt då vi anser att det i framtiden kommer vara en viktig del av vårt uppdrag. 

 

Globaliseringens inverkan på läraruppdraget 

 

I en underlagsrapport till globaliseringsrådet som Elisabeth Nihlfors (2008) har skrivit, försöker hon 

”[…]belysa globaliseringens inverkan på skolan och dess roll för samhällets framtida utveckling”(a.a., 

2008:8). Hon menar i sin rapport att förskolan och skolan måste vara en mötesplats där det kända möts 

med det okända och främja förståelse för andra människors villkor och värderingar. Bland hennes 

förslag till hur man kan åstadkomma detta var att man redan från förskolan bör erbjuda barnen ”stor 

tillgång till språk och kulturkunskap”(a.a., 2008:25). Vi har valt att nämna hennes rapport i vår uppsats 
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då vi har tolkat den som ett dokument som argumenterar för en flerspråkig förskola i ett 

internationaliserat Sverige och ger oss ett underlag för vår undersökning. 

 

Språk 

 

Människan behöver språket för att bygga relationer (Baker, 1995/1996). Vi kommunicerar genom 

språket och har till skillnad från andra arter möjlighet att skapa ord och kontinuerlig information 

(Arnqvist, 1993). För att kommunikation ska uppstå krävs en sändare/talare och en mottagare/lyssnare 

och att sändaren har ett meddelande att föra vidare till mottagaren (a.a.).  

 

Människan utvecklas i tanken och tar in kunskaper via språket menar Lev Vygotskij (1934/2001). 

Barn i förskoleåldern har lättare för att lära sig uttala ord på andra språk korrekt och lära sig 

grammatiken än de barn som lär sig fler språk senare i livet (Baker, 1995/1996; Ladberg, 2000). Till 

skillnad från barn i skolåldern lär man inte ut språk till yngre barn, de fångar upp språket genom 

samspel med andra (Baker, 1995/1996). Barnen lär sig språk i form av lek och andra konkreta 

situationer och är inte särskilt noga med om de säger rätt eller fel utan prövar sig fram (a.a.). Små barn 

har lättare för att lära sig språk eftersom det sker undermedvetet och omedvetet (a.a.). De mindre 

barnen lär sig språk lika snabbt och naturligt som de lär sig leka, måla och springa (a.a.). 

 

Enligt Colin Baker (1995/1996) föds vi med förmågan att bli två- och flerspråkiga. Det finns många 

barn som inte får chansen att lära sig fler språk vilket han menar är synd då de små barnen har 

förmågan att lära sig flera språk samtidigt (a.a.). Det handlar om att det ska vara roligt och njutbart att 

lära sig språk, men många föräldrar är oroliga för att barnen inte ska tala korrekt eller blanda ihop 

språken (a.a.). 

 

Läroplanen 

 

Läroplanen, det styrdokument som beskriver lärarens uppdrag är genomsyrad av uppmaningar som 

främjar flerspråkighet. Nedan punktar vi upp en del av de uppmaningar som står i Lpfö98 (Skolverket, 

2010) som vi har tolkat som bland de viktigaste i uppdraget. 

 

 Förskolan ska sträva efter att alla barn ”känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla 

och respekt för andra kulturer” (a.a., 2010:9) 

 

 Förskolan ska sträva efter ”att barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” 

(a.a., 2010:10) 

 

 ”Alla barn ska utmanas och stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling” (a.a., 

2010:11) 
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Tidigare forskning 

Tidigare studier som antagit ett sociokulturellt perspektiv har visat att barn blir tvåspråkiga genom att 

språkutveckling och språkinlärning sker i samspel med andra människor och miljöer (Haworth, Cullen 

Simmons, Schimanski, McGarva & Woodhead, 2006). Penny Haworth et.al. (2006) har, enligt vår 

uppfattning av deras studie, genom sin studie visat att barn lär sig och tar till sig andra språk genom att 

få språk och kulturer integrerade i sin vardag på ett positivt sätt. Lärares och pedagogers uppfattning 

av en kultur och ett språk spelar stor roll när de ska lära ut språket då barn får en uppfattning av 

språkets betydelse genom sina upplevelser (a.a.). Dessutom menar författarna att äldre barn och 

jämlikar spelar minst lika stor roll som läraren i barnens språkutveckling (a.a.). Barn lär sig av 

varandra, av vuxna och införskaffar sig språkliga kunskaper när de upprepar ord för sig själva (a.a.). 

Genom leken upprepar barn ord som de tidigare hört och arbetar på så sätt fram en uppfattning av 

ordens mening och användande (a.a.). Barnen tillägnar sig även språket genom repetition i form av 

bland annat sånger (a.a.).  

 

I Sverige har en studie genomförts på en förskola som gått ut på att undersöka vilken relation 

flerspråkiga barn har till litteratur i förskolan och i hemmet (Axelsson, 2008). Man samlade in data 

under ett års tid, genom observationer, video- och ljudinspelningar, intervjuer med föräldrar samt 

kontinuerliga samtal med pedagogerna (a.a.). Det man fann av studiens resultat var att det fanns ett 

mycket stort samspel mellan barnen och litteraturen då de talade om bilderna i böckerna, diskuterade 

innebörden, handlingen, egna upplevelser och erfarenheter (a.a.).  

Effekter av tvåspråkighet 

 

Anders Arnqvist (1993) hävdar att tidigare har följderna av tvåspråkighet setts som negativa, eftersom 

tvåspråkiga barn presterade sämre än enspråkiga i skolan. Senare forskning gjord av Peal & Lambert 

(1962, refererad i Arnqvist, 1993:149) har visat att tvåspråkighet har en positiv effekt på barnens 

kognitiva utveckling. Något som synliggjordes var att de tvåspråkiga barnen presterade betydligt 

bättre på intelligenstest än de enspråkiga barnen (a.a.). En viktig fråga som har ställts och undersökts 

är huruvida de tvåspråkiga barnen får en sämre språkutveckling än enspråkiga barn. Forskning har 

visat att så inte är fallet, tvåspråkiga barn har inte en försämrad språkutveckling vad gäller de första 

orden (Arnqvist, 1993).  

 

Föräldrarna bär en viktig roll när det gäller att barnet ska bli tvåspråkigt (Arnqvist, 1993). Det krävs av 

föräldrarna att tala, skriva, läsa, och på andra sätt stimulera sitt språk tillsammans med barnet (a.a.) 

 

Tidigare forskning har påvisat att tvåspråkighet har positiva effekter av utvecklingen (Berk, 2007). 

Tvåspråkiga barn har visat bättre resultat än enspråkiga barn på bland annat analytiskt tänkande och 

kognitiv flexibilitet (a.a.). Barnen i dessa studier har även visat högre språkmedvetenhet då de har 

lättare för att upptäcka fel i grammatik och innebörd (a.a.). Forskning har även påvisat att barn som 

gradvis tappar sitt modersmål vid inlärningen av ett nytt språk begränsas i båda språken under viss tid 

(a.a.). Detta, har kallats för ”halvspråkighet” (Ladberg, 2003) och kan leda till allvarliga akademiska 

svårigheter (Berk, 2007). När ett barn blir undervisat i ett språk och även får stöd i undervisningen i 

sitt modersmål, kan det leda till att barnet kan nå en hög språknivå i båda språken och lyckas även 

akademiskt i andra ämnen (a.a.). Det viktiga är att barnet känner att modersmålet och att dess 

kulturella bakgrund är accepterat av omgivningen för att en god utveckling ska ske (a.a.). 
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Sammanfattning 

 

Då vi bland annat vill undersöka om det finns möjlighet till att integrera ett annat språk än svenska, i 

detta fall engelska, i svenska förskolor anser vi att det är viktigt att ta del av den tidigare forskning 

som vi presenterat ovan. Vi anser att forskningen vi presenterat ovan pekar på att barn har lättare att 

tillägna sig språk än vuxna. Det har även synliggjorts att två- och flerspråkighet kan ha positiva 

effekter på akademiska bedrifter. Dessa resultat gav oss en bra grund för vår undersökning, anser vi, 

då de pekar på tvåspråkighetens positiva effekter. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

 

Syftet med studien är att studera hur introduktionen av det engelska språket i verksamheten på två 

förskolor tas emot av barn och pedagoger. Dessutom syftar vi till att få en uppfattning av hur man 

arbetar med flerspråkighet i verksamheterna och se hur pedagoger, barn och föräldrar ställer sig till att 

integrera ett andra språk än svenska i sin vardag, i detta fall engelska. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur integrerar förskolorna olika språk i verksamheten?  

 Visar barnen intresse för det engelska språket? Om ja, på vilket sätt synliggörs detta i resultatet?  

 Hur ställer sig pedagoger, barn och föräldrar till att integrera ett annat språk än svenskan i den 

dagliga verksamheten?  

 På vilket sätt påverkar omgivningens attityder gentemot främmande språk barnens språkinlärning? 

Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet 

 

Inom det sociokulturella perspektivet ser man på barnet som en individ som aktivt konstruerar 

kunskap om världen och det betonas att barnet befinner sig i ett socialt och kulturellt sammanhang 

som påverkar dess kunskapande (Vygotskij, 1934/2001; Hwang & Nilsson, 2003). Det är ett 

perspektiv med vilket man vill upplysa om att människan inte är en isolerad varelse utan historia eller 

kultur (Arnqvist, 1993). Det innebär att människan måste sättas in i sin kulturella miljö och i sitt 
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historiska perspektiv för att bli förstådd (a.a.). Vygotskij menade, enligt Hwang och Nilsson (2003), 

att utvecklingen är kulturspecifik, det vill säga att barnets utveckling är beroende av vilken kulturell 

situation som barnet växer upp i (Hwang & Nilsson, 2003).  

 

Den sociala situationen som barnen tillägnar sig språket i är av stor betydelse, och det är av andras 

erfarenheter som barnet tillägnar sig språkets struktur (Arnqvist, 1993). Enligt Arnqvist (1993) är 

läsning och återberättande mycket betydelsefullt för barnets språkinlärning då dessa aktiviteter bidrar 

till att ge barnen en bättre bild av sin omvärld.  

 

Vi menar att då barn vistas i förskoleverksamhet under stor del av sina första levnadsår, är förskolan 

en viktig social arena för barnen där de tillägnar sig språk. I och med detta anser vi att det är viktigt att 

vara medveten som pedagog om det sociokulturella perspektivet, då detta perspektiv betonar vikten 

som den sociala och kulturella situationen har då barn införskaffar sig kunskap. Därför har vi valt att 

utgå från detta perspektiv i vår undersökning. 

 

Proximal utveckling och imitation 

 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om en proximal utveckling som Vygotskij 

(1934/2001) kallade den närmsta utvecklingszonen. Den handlar om det barnet redan kan och vad det 

kan lära sig av någon som har mer erfarenhet (a.a). Språket är ett verktyg menade Vygotskij 

(1934/2001) som används för att utveckla tanken. Den närmsta utvecklingszonen syftar till att man 

som vuxen, t.ex. pedagog lär sig var barnet befinner sig i sin kognitiva utveckling för att kunna utmana 

barnets kunskap genom att presentera en aningen svårare uppgift (a.a). Barnet ska sedan kunna lösa 

uppgiften med lite hjälp av den vuxne och på så sätt nå en ny nivå av kunskap och i framtiden kunna 

lösa problemet själv (a.a.). Vygotskij (1934/2001) betonade det sociala samspelet mellan barnet och 

dess omgivning då samspelet med andra ger barnet de verktyg det behöver för att utveckla sitt 

tänkande. Han menade att barnet i samarbetet kan höja sin intellektuella nivå genom imitation och att 

imitation ”är den huvudsakliga form genom vilken inlärningen påverkar utvecklingen” (a.a., 

1934/2001:333). 

 

Simultan och successiv tvåspråkighet 

 

Barn tillägnar sig språk på två olika sätt (Arnqvist, 1993). Språkinlärningen sker antingen simultant 

eller successivt. När den sker simultant menas det att barnet lär sig två språk samtidigt, och när den 

sker successivt innebär det att barnet lär sig språk vid tidsmässigt olika tillfällen (a.a.). 

 

I den simultana språkinlärningen utvecklas barnets modersmål i normalt tempo medan det andra 

språket utvecklas långsammare (Arnqvist, 1993.). Det som skiljer en- och tvåspråkiga barn åt är att de 

tvåspråkiga barnen måste lära sig att skilja språken åt. Denna förmåga växer successivt fram hos 

barnet, men det är vanligt att barnen blandar ihop språken (a.a.). 

 

Barnet lär sig först och främst sitt modersmål, det språk som föräldrarna talar (Arnqvist, 1993). Sedan 

kommer de i kontakt med det språk som talas i landet de lever i. Då kommer det språk som talas i 

landet ligga något efter utvecklingsmässigt (a.a.). För att barnet ska kunna tillägna sig ett nytt språk 

snabbt, krävs det att barnet känner att det är meningsfullt (a.a.). 
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Vi menar att genom att införa ett annat språk än svenska i förskolan får barnen möjlighet att lära sig ett 

främmande språk simultant med sitt modersmål och det språk som talas i landet det vistas i, om 

språkinlärningen börjar ske redan på småbarnsavdelningen. De äldre barnen i förskolan får, även de, 

möjlighet att lära sig ett nytt språk, succesivt, om språket introduceras på ett roligt och lekfullt sätt, så 

att barnen upplever det som meningsfullt. Dessa aspekter har vi tagit hänsyn till när vi genomfört vår 

undersökning. 

 

Kritisk period för språkutveckling 

 

Niclas Abrahamsson och Kenneth Hyltenstam (2003) hävdar att barn lär sig ett nytt språk mycket 

snabbt. De barn som har kommit i kontakt med andra språk i tidig ålder behärskar det andra språket 

nästintill perfekt (a.a.). Det finns dock en kritisk period för barnets språkinlärning. Den kritiska 

perioden innebär att om barnet inte får den språkliga stimulans det behöver vid en viss tidpunkt, 

utvecklas inte språket fullt ut (a.a.). Människans språkinlärning begränsas om han/hon inte utsätts för 

språket i tidig ålder. Den kritiska perioden sträcker sig från språkutvecklingens början, vid två års 

ålder, fram till puberteten som startar vid tolv till tretton års ålder (a.a). 

 

Ett exempel som påvisade teorin om att det finns en kritisk period för människans språkutveckling 

beskrivs i fallet ”Genie” som tas upp i artikeln Barndomen – en kritisk period för språkutveckling 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). Genie upptäcktes när hon 14 år gammal av socialarbetare i USA. 

Hon hade fram tills dess levt helt isolerad från omvärlden, utan någon språklig stimulans och flickan 

kunde inte tala (a.a.). Flera försök gjordes av forskare och pedagoger att utveckla flickans språk, hon 

lärde sig ord och deras betydelse väldigt snabbt men hon lyckades aldrig förstå språkets uppbyggnad. 

Därav var Genies språktillägnande gravt avvikande och hon klarade slutligen inte av att använda 

språket som kommunikationsverktyg på samma sätt som andra i hennes ålder (a.a). 

 

Även för andraspråksinlärning existerar en kritisk period menar Laura Berk (2007). 

Andraspråksinlärningen måste påbörjas någon gång under barndomen för att en infödd språknivå ska 

uppnås. Trots att det inte finns någon exakt tidpunkt för denna kritiska period har det påvisats att allt 

eftersom åldern stiger desto svårare blir det att nå upp till en infödd nivå (a.a.). Med detta i åtanke ville 

vi genom vår studie undersöka hur införandet av ett andra språk tas emot i förskolan. Vi menar i 

enlighet med Berk (2007), att barn i förskoleåldern har möjlighet att lära sig språk och uppnå infödd 

nivå, då de inte passerat den kritiska perioden för språkinlärning. 

 

Lek, rim och ramsor 

 

Krillan Ahlsén (2002) påpekar vikten av leken vid språkinlärning. Han menar att barnens enda sätt att 

tillägna sig språket är genom lek. Språklekar kan utföras på olika sätt, bland annat genom rim och 

ramsor, sånger, utomhusaktiviteter, vid matsituationen eller under samlingen (a.a.). Språklekarna 

passar bra att utföra i grupp då det blir roligast i samspel med andra (a.a.). Dessa lekar gynnar de barn 

som inte ligger på samma nivå som de andra (a.a.).  

 

Barnen bekantar sig med språkets uppbyggnad och melodi genom att leka med språket under sina 

första levnadsår (Ladberg, 2003). Rim och ramsor och att sjunga med "nonsensord" är två sätt som 
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barn använder sig av som hjälper dem att tillägna sig språket och förstå det menar Gunilla Ladberg, 

(2003). 

 

Ahlsén (2002) betonar vikten av att det ska vara roligt att lära sig. Genom att göra språket roligt kan 

man öka barnens nyfikenhet, exempelvis genom att sjunga sånger eller via mediala verktyg (dator, 

film, osv). Vidare menar han att man ska undvika att rätta barnen om de säger fel och att man hellre 

ska fortsätta samtalet med barnet genom att ställa följdfrågor kring ämnet (a.a.). 

 

Vår undersökning är baserad på introduktionen av det engelska språket i två svenska förskolor. Genom 

att introducera språket på ett roligt och lekfullt sätt anser vi i enlighet med Ahlsén (2002) och Ladberg 

(2003) att språket på så sätt blir meningsfullt för barnen. 

 

Sammanfattning 

 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om den proximala utvecklingszonen som förutsätter att 

barn imiterar varandra och vuxna när de införskaffar sig nya kunskaper. Tvåspråkighet kan benämnas 

som simultan eller succesiv och båda sätten att tillägna sig språken kan leda till en hög språknivå. Det 

finns en kritisk period för språkinlärning då det bevisligen är lättare att tillägna sig språk i yngre 

åldrar. Genom leken bearbetar barnen sin verklighet och är det bästa sättet för barn att tillägna sig 

språk. Alla ovanstående punkter anser vi är relevanta för vår studie då vi utgått från dessa när vi 

genomfört vår undersökning. 

Metod 

Förskolorna 

Förskolan Humlan 

 

Förskolan Humlan är belägen i Stockholms innerstad. Avdelningen som vi besökte och utförde vår 

studie på hade arton barn i åldrarna 4-5 år. De intervjuade pedagogerna bestod av en förskollärare och 

en barnskötare. Av de arton barnen var det fyra som hade annat modersmål än svenska. De språk som 

finns representerade på avdelningen genom barnen är japanska, ryska, kroatiska och spanska. 

Förskolan Humlan, liksom andra förskolor i kommunen, erbjuder ingen modersmålsundervisning till 

barnen då kommunen bestämt att budgeten inte räcker till då förfrågan efter modersmålsundervisning 

är liten. Med detta menas att då förfrågan är liten blir det för dyrt att anställa modersmålslärare i 

kommunen, då det finns få barn med annat modersmål än svenska och modersmålsundervisningen på 

förskolan blir då som ”privatundervisning”. 
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Förskolan Myran 

 

Förskolan Myran är belägen i en av Stockholms förorter. Avdelningen som vi befann oss på hade 

tjugo barn i åldrarna 4-5 år. De intervjuade pedagogerna bestod av en förskollärare och en barnskötare. 

Av de tjugo barnen har sjutton av dem ett annat modersmål än svenska. De språk som finns 

representerade på avdelningen genom barnen är thailändska, finska, syrianska, arabiska, franska, 

grekiska, engelska, polska, kurdiska samt en del afrikanska språk som pedagogen inte kände till då 

dessa barn får modersmålsundervisning på engelska istället, eftersom modersmålslärare i deras språk 

inte finns tillgänglig. Förskolan har modersmålsundervisning som sker i verksamheten, genom att 

modersmålsläraren går in i verksamheten och tar del av den, ungefär en timme i veckan och då talar 

modersmålet med barnet. 

 

Val av metod 

 

En del av studien syftar till att undersöka om barn och pedagoger i förskolan är mottagliga till att 

integrera ett andra språk i den pedagogiska verksamheten, i vårt fall engelska. För att undersöka detta 

valde vi att använda oss av två kvalitativa metoder, intervjuer och deltagande observationer.  Att utföra 

en kvalitativ metod innebär att man tolkar och förstår de resultat som framkommer, inte att förutsäga 

eller generalisera (Stukát, 2005).  

  

I motsats till kvalitativa metoder finns kvantitativa metoder, då man samlar på data som man 

omformar till siffror genom att studera många miljöer (Repstad, 2007). Kvantitativa metoder har fokus 

på få egenskaper eller drag i miljöerna som omvandlas till variabler, vilka man senare kan 

sammanställa och t.ex. jämföra med varandra och utföra uträkningar (a.a.) 

 

I denna studie ansåg vi att kvalitativa metoder lämpade sig bäst att använda oss av för att få svar på 

våra frågeställningar och syfte. Detta genom att först genomföra deltagande observationer och 

introducera det engelska språket i verksamheten och därefter genom kvalitativa intervjuer med barn, 

pedagoger och föräldrar. 

 

Observation som metod har som syfte att undersöka hur människor beter sig och uppför sig i 

situationer där de möts naturligt (Repstad, 2007). Med deltagande observation menar vi att vi har 

genomfört observationer i förskolorna genom att ha varit med under samlingar samt lett delar av dem. 

Anledningen till att vi valde att delta i och leda samlingarna var för att en del av studien syftar till att 

introducera det engelska språket i verksamheten. Vi ansåg att deltagande observationer där vi 

medverkar i samlingarna var det bästa sättet att väcka intresse för språket och se om barnen och 

pedagogerna var mottagliga till att integrera språket i deras vardag. 

  

Kvalitativa intervjuer innebär att man som forskare, eller i vårt fall studenter, genomför intervjuer med 

personer som befinner sig i fältet man studerar för att få en uppfattning om hur de upplever situationen 

de befinner sig i (Repstad, 2007). Anledningen till att vi valde att utföra kvalitativa intervjuer var för 

att vi ville ställa öppna frågor och för att alla intervjuade skulle få uttrycka sina åsikter fritt. 

Intervjuerna genomfördes efter de deltagande observationerna och barn och personal fick uttrycka sina 

tankar och upplevelser kring införandet av engelska som vi introducerade i deras verksamhet. Genom 

kvalitativa intervjuer anser vi att vi har fått en inblick på pedagogernas och barnens egna 

uppfattningar, ”tankesätt” och ”motiv” om deras vardag (a.a.).  
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Föräldrarna som deltog i studien medverkade genom att svara skriftligt på tre öppna intervjufrågor, 

varav den väsentligaste handlade om vad de anser om att integrera flera språk i förskolan. 

Anledningen till att föräldrarnas intervjuer skedde skriftligt beror på brist av tid både från vår och 

föräldrarnas sida.  

 

Metod som användes vid introduktion av språket 

 

Den metodologiska inspirationen till introduktionen av språket grundade sig i idéer hämtade ur en bok 

av Lisa Henriksson (2006). I boken, Nya bokpuffar, (Henriksson, 2006) presenterar hon olika sätt att 

göra berättelser levande för barn för att utveckla deras språkinlärning. Henriksson (2006) menar att det 

är roligt att känna igen, jämföra och få syn på likheter och skillnader i språk och berättelser. Hon 

menar även att associationer är viktiga i alla åldrar för barns språkutveckling (a.a.).  

 

Med olika ramsor och sånger där rörelser ingår får barnen leka med hela kroppen och Henriksson 

(2006) menar att barn genom lek och olika estetiska uttryck får uppleva språket i en berättelse och 

förstå den på en helt annan nivå än om de bara får den lästa för sig.  

 

Vi har använt oss av Henrikssons (2006) sätt att berätta historier och sagor som ett språkutvecklande 

redskap. Vi har använt oss av en handdocka för att introducera språket för barnen då vi ansåg att vi 

genom handdockan kunde göra språket levande. Vår introduktion av engelska blev inbakad i en 

berättelse som vi skapade kring handdockan som vi kallade för Charlie. Kortfattat handlar berättelsen 

om en pojke från England som är på besök i Sverige och vill lära ut engelska sånger som han kan, till 

barn som bor i Sverige.  

 

Genom att presentera Charlie för barnen och fråga dem om de redan kan några sånger på engelska 

ville vi väcka ett intresse för språket och se om barnen hade tidigare erfareheter av det. Sångerna som 

vi använde oss av var ”The wheels on the bus”, ”Head, shoulders, knees and toes”, ”Jingle bells” och 

”ABC-song” (se Bilaga 1). Dessa sånger finns även i svenska versioner och två av sångerna innehåller 

rörelser. Valet av sångerna var medvetet då vi ville få med rörelser som associerar sångerna till både 

kroppen och barns erfarenheter. Med detta menar vi att ”Jingle bells” kunde associeras till jultemat, 

”ABC-song” kopplade vi till språk, och de två övriga sångerna innehåller rörelser. Utförligare 

beskrivning av sångerna och rörelserna som medföljde finns i ”Bilaga 1”. 

 

Urval och avgränsning 

 

Då en del av syftet med studien är att undersöka hur pedagoger, barn och föräldrar ställer sig till att 

integrera andra språk i förskolan anser vi att vårt val av informanter blev tydligt från början, det vill 

säga att vi valde just barn och pedagoger att intervjua och observera, samt föräldrar att intervjua. En 

annan del av syftet med studien är att undersöka hur förskolorna arbetar med flerspråkighet vilket 

ledde till att vi valde förskolor som båda är belägna i Stockholm men som skiljer sig från varandra i 

olika anseenden. Detta för att vi ville se om det fanns eventuella skillnader och likheter mellan dessa 

förskolor när det gäller hur de arbetar med flerspråkighet. Den ena förskolan, som vi kallat för Myran, 

befinner sig i ett invandrartätt område i Stockholms förort och den andra, som vi kallat för Humlan, 
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befinner sig i Stockholms innerstad som vi beskrivit i början av metoddelen. De två förskolorna skiljer 

sig ifrån varandra bland annat när det gäller antal barn med annat modersmål än svenska.   

 

Då vi tolkat det som att det är förskollärares ansvar att uppmuntra barn med annat modersmål än 

svenska genom att på något sätt integrera det i verksamheten, har vi utgått ifrån att en förskola med 

flertalet barn som har annat modersmål än svenska integrerar främmande språk i vardagen för att följa 

uppdraget.  

 

Vi valde även medvetet att genomföra studien i avdelningar med äldre barn då vi ville använda barnen 

som informanter, vilket förutsatte att de behärskade det verbala språket tillräckligt bra för att kunna 

förstå oss och göra sig förstådda. De vuxna informanterna är en barnskötare och en förskollärare från 

vardera förskola som arbetar på avdelningen där vi genomfört vår studie. 

 

Genomförande 

 

Studien påbörjades genom att vi tog kontakt via telefon med respektive förskolas avdelningsansvarig 

och bad om ett möte för att förklara studiens syfte och metod. Vid det avtalade mötet förklarade vi att 

genomförandet av vår undersökning skulle kräva ett aktivt deltagande av barn och pedagoger på 

avdelningen. Vi förklarade att pedagogerna skulle få i uppgift att under en veckas tid träna på några 

sånger på engelska som vi vid ett första möte med barnen skulle introducera under en samling. Då 

pedagogerna var villiga att delta i studien fortsatte vi med att bestämma tid för vårt första möte med 

barnen, inför vilket föräldrarna skulle bli informerade om, genom ett informationsblad (se Bilaga 5). 

 

Första deltagande observationen på vardera förskola utfördes på så sätt att vi befann oss i 

verksamheten under en halvtimme, innan samlingen och observerade miljön och verksamheten. Sedan 

blev vi officiellt presenterade för barnen vid samlingen av en pedagog och denne gav oss ordet. En av 

oss satt med i samlingen mer som observatör och hjälpte ibland den andre som höll i samlingen.  

 

Under samlingen presenterade vi handdockan Charlie, som vi tidigare beskrivit, för barnen och 

frågade dem om de pratat eller sjungit på engelska förut. Vi berättade att Charlie kommer från England 

och att han är här för att sjunga engelska sånger med barnen om de vill. När barnen visat intresse för 

Charlies idé om att sjunga på engelska och efter att de fått sjunga de sånger de redan kände till, 

introducerade vi fyra sånger på engelska som vi hade förberett för barn och pedagoger genom att 

sjunga dem tillsammans. Vi avslutade samlingen med att tala om för barnen att vi kommer tillbaka 

nästa vecka med Charlie för att sjunga med dem igen.  

 

En del av intervjufrågorna var utformade på ett sätt som förutsatte att pedagogerna observerade 

barnens beteende och uttalanden under veckan de tränade på sångerna (se Bilaga 2). På grund av detta 

lämnade vi en intervjuguide till pedagogerna efter den första samlingen vi hållt, så att de kunde 

förbereda sig inför kommande intervjuer. 

 

Under en veckas tid hade pedagogerna tränat på sångerna med barnen och vid slutet av veckan gick vi 

på återbesök för vår andra deltagande observation. Vi och handdockan Charlie var återigen med på 

samlingen och sjöng sångerna tillsammans med barn och pedagoger men denna gång var det 

pedagogerna som höll i samlingen. Som avslut fick alla barnen klappa och säga hej då till Charlie om 

de ville. 
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Vid senare tillfällen, samma vecka som andra observationen, genomförde vi intervjuer med barn och 

pedagoger på förskolan. Intervjuerna med barnen (se Bilaga 3) genomfördes främst en och en i ett 

enskilt rum och det tog ca 5-10 minuter att genomföra varje intervju. En enstaka intervju genomfördes 

med två barn samtidigt då båda ville intervjuas, men inte ensamma. Alla barnen ville inte intervjuas 

och totalt intervjuades fjorton av tjugo barn på Myran och fjorton av arton barn på Humlan. 

 

Förskollärare och barnskötare intervjuades samtidigt på Humlan i ett rum på avdelningen när barnen 

var ute på gården. På Myran intervjuades förskollärare och barnskötare separat, barnskötaren vid 

förskolan i ett avskilt rum och förskolläraren i sitt hem. Intervjuerna med pedagogerna varierade i tid 

och tog mellan 20 och 40 minuter att genomföra. 

 

Intervjuerna med föräldrarna genomfördes skriftligt. Vi skickade ut intervjufrågor (se Bilaga 4) och 

bad föräldrarna svara inom en vecka, antigen genom att lämna in svar till förskolan eller genom svar 

via e-post. 

 

Databearbetning och analysmetod 

 

Vi har använt oss av kvalitativ analysmetod (Repstad, 2007) när vi analyserat våra data. Vi har delat 

upp vår analys genom att tematisera den (a.a.) med hjälp av följande rubriker, Integration av språk i 

förskolan, Barns nyfikenhet och intresse, Ställningstaganden till flerspråkighet inom förskolan och 

Attityder och lärande. Med detta menas att vi har läst igenom våra resultat flera gånger och identifierat 

de delar av resultatet som är av betydelse för vår studie och sedan analyserat dessa genom att svara på 

våra frågeställningar. Då man inom kvalitativ forskning ska beskriva helheter och inte enstaka 

variabler (a.a.) har vi gjort detta i vårt resultat och sedan använt oss främst av temabaserad analys 

(a.a.) av observationerna och intervjuerna. Vi har även använt oss av en typ av personanalys (a.a.) då 

vi poängterar att det är barn, pedagoger eller föräldrar som uttalar sig i vissa delar, men en mer 

ingående personanalys som leder till identifikation av personer görs inte. 

 

Tillförlitlighetsfrågor 

 

Då vårt syfte med studien är att undersöka personers ställningstagande till en fråga anser vi att 

tillförlitligheten är förhållandevis hög trots att intervjuerna har genomförts på lite olika sätt. I samband 

med att vi har genomfört studien med hjälp av kvalitativa metoder, har tillförlitligheten att göra med 

om informanterna fick samma frågor under intervjuerna och fick möjlighet att uttrycka sina tankar och 

uppfattningar i en öppen och kommunikativ miljö (Repstad, 2007).  

 

Vi genomförde deltagande observationer i syfte att introducera ett annat språk än svenska i förskolorna 

vi varit på och vi bad pedagogerna på respektive avdelning att träna på de sånger vi presenterade, 

under en veckas tid. Vi har utgått från att pedagogerna gjort detta och har ingen anledning att tvivla på 

det. Det hade däremot varit mer tillförlitligt om vi spelade in alla samlingar under tiden för att med 

säkerhet veta att pedagogerna och barnen tränade på sångerna och för att se hur det gick. 

Videoinspelning anser Trost (1997) är ett bra sätt att försäkra sig om att all data blir tillförlitliga och 

trovärdiga. 
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Då pedagogerna blev tilldelade en intervjuguide (Andersson, 2001) innan intervjun och blev medvetna 

om vad de skulle observera anser vi att svaren som vi fick är i hög grad tillförlitliga och återspeglar 

sanningen, men vi är varse om att en reliabilitetsfråga uppstår då vi förstår att pedagogerna inte har 

kunnat observera vartenda uttalande eller rörelse som barnen framfört.  

 

Vi har haft som mål att göra denna studie så tillförlitlig som möjligt genom att skapa god kontakt 

mellan oss och de intervjuade för att uppnå en god kommunikativ nivå (Kvale, 1997). Då vårt syfte är 

opersonligt och mer av undersökande karaktär, det vill säga att se om en förändring i förskolans 

verksamhet är möjlig och hur denna förändring tas emot av dem som blir påverkade av den, anser vi 

att genom de kvalitativa metoder som vi har använt oss av, har fått ett tillförlitligt resultat för den korta 

tid vi har haft på oss att genomföra studien.  

 

Reliabiliteten är hög då vi anser att våra metoder har tillåtit oss att undersöka det vi ville. Även 

validiteten anser vi är hög då vi menar att metoden vi har använt oss av har gett oss ett godtagbart svar 

till vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Etiska aspekter 

 

Undersökningen har följt vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) som beskrivs nedan, där det även beskrivs på 

vilket sätt dessa har följts. 

Informationskravet 

 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.”(a.a. 2002:7) 

 

För att kunna genomföra vår studie krävdes det av oss att vi var tydliga med pedagogerna om vårt 

syfte och på vilket sätt vi önskade deras samarbete. Därför valde vi att informera dem personligen i ett 

möte som bestämdes innan påbörjandet av undersökningen. Barnens föräldrar blev även de 

informerade om vår närvaro i förskolan och om syftet med studien i form av ett informationsblad (se 

Bilaga 5) innan vi påbörjade vår undersökning. Barnen blev i så stor mån som möjligt informerade om 

vad vi gjorde på förskolan och varför vi ville intervjua dem och de var medvetna om att intervjuerna 

var frivilliga. 

 

Vi anser att vi följde detta krav då vi var tydliga med vårt syfte, genomförandet av undersökningen 

samt informationen om att deltagandet i denna studie var frivillig och kunde avbrytas när som helst. 

Då flertalet personer i denna studie är minderåriga informerades vårdnadshavare och fick bestämma 

om deras barn fick delta i studien eller ej. 

Samtyckeskravet 

 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (a.a. 2002:9) 

 

Då information till pedagoger och föräldrar gavs ut i god tid (ca en vecka) innan genomförandet av 

studien fick vi samtycke av dem. Pedagogernas samtycke var nödvändigt för att genomföra studien 
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och föräldrarnas samtycke kunde uttryckas till pedagoger i god tid innan undersökningen 

genomfördes. Om en förälder inte samtyckte till dess barns deltagande i studien ombads denne att 

meddela en pedagog snarast och barnet skulle inte behöva delta i studien. Barnen blev som sagt 

tillfrågade om de ville medverka i intervjuerna eller inte och behövde inte medverka om de inte 

samtyckte. 

Konfidentialitetskravet 

 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (a.a. 

2002:12) 

 

Alla deltagarnas och förskolornas namn i denna uppsats är fiktiva och vi anser inte att något av det vi 

har skrivit här kan kopplas till en viss person eller förskola. Vi har inte visat anteckningar för 

utomstående då namn på personer finns med i dessa anteckningar. Anteckningarna slängs när 

uppsatsen är klar. 

Nyttjandekravet 

 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” (a.a. 

2002:14) 

 

Alla uppgifter som samlats inför denna studie hade forskningsändamål och kommer endast att 

redovisas i denna uppsats. 

God forskningssed 

 

Rapporten ”God forskningssed” (2011) tar upp ytterligare aspekter som är liknande de ovan nämnda. 

 

Studiens olika utgångspunkter måste noga och tydligt beskrivas och motiveras. Studien bör ha ett 

begripligt syfte som ska besvaras. Eventuella frågeställningar som är färdigt formulerade kan också 

ingå. Metoden ska vara nära förknippad med frågeställningarna då man genom den bör kunna visa att 

frågorna skulle kunna besvaras (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa anseenden menar vi att vi har följt och 

genomfört i vår studie. 

 

Det pågår forskningsetiska diskussioner kring deltagande observationer. Den idealiska bilden för 

deltagande observationer är att de inblandade deltagarna ska ha blivit informerade om att dessa är 

involverade i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2011). Denna punkt som nämns i rapporten anser vi 

är en uppföljning av informationskravet som vi har nämnt ovan. 

 

De etiska reflektionerna är viktiga vid deltagande observation. De som utför studien ansvarar för att 

deltagarnas identitet inte blottas. Innan undersökningen påbörjas ska samtliga deltagare ges den 

information som krävs och därefter ge deras samtycke. De som tillfrågas ska också bli varse om 

studiens syfte och vad den kommer användas till (Vetenskapsrådet, 2011). Återigen tolkar vi detta som 

en uppföljning av informations och även samtyckeskravet som vi tidigare nämnt. 
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Resultat 

Resultat Förskolan Humlan 

Observation 1 - introduktion av språket 

 

Avdelningen består av fyra rum där barnen är utspridda och sysselsatta. Ljudnivån är låg. Pedagogerna 

berättar att det är samling. Barnen avslutar det de håller på med, tar en bok och sätter sig på mattan där 

samlingen ska hållas. När alla barn är samlade får ett av barnen plocka undan böckerna och lämna 

tillbaka dem. Pedagogen presenterar oss för barnen och vi får därefter ordet. Under samlingen får 

barnen sjunga ”Twinkle twinkle little star”, som är en sång de kan sedan tidigare på engelska. Charlie 

hälsar på barnen genom att säga ”Hello” varpå barnen svarar ”Hello”. Charlie undrar vad barnen 

heter och frågar först pedagoger och sedan varje barn enskilt ”What is your name?”. Barnen säger 

endast sitt namn och inte ”My name is”. Vi börjar sjunga sångerna och många av barnen försöker 

sjunga med. Några av barnen är iakttagande och lyssnar bara. Under sångerna där rörelser involveras 

deltar alla barn i rörelserna, trots att inte alla sjunger. Många av barnen säger att de har varit utomlands 

och hört engelska. De vill väldigt gärna berätta historier där de har kommit i kontakt med engelska. En 

del av barnen håller sig inte till ämnet utan vill prata om annat. Ett av barnen påpekar att Charlie inte 

är verklig utan bara en docka. Vi försöker lyssna på så många berättelser som möjligt, även de som 

inte är relevanta. Samlingen avslutas med att vi och Charlie säger ”Bye bye”, varpå barnen ropar ”Bye 

bye!” och några ropar ”Hej då!”.  

Observation 2 – återbesök 

 

Vi sätter oss i samlingen och hälsar på barnen. Ett av barnen undrar var Charlie är. Vi tar fram honom 

och han säger ”Hello”, alla barnen ropar ”Hello!”. Galini frågar om det är några av barnen som inte 

har träffat Charlie förut. Ett av barnen har varken träffat honom eller oss eftersom han var bortrest 

under första mötet. Vi frågar om de minns var Charlie kommer ifrån och de flesta av barnen utbrister 

”England!”. Pedagogen berättar att de har tränat på sångerna hela veckan, förutom ”Jingle bells” 

eftersom den var för svår, de har ersatt den med ”Twinkle twinkle little star”. Barnen börjar med att 

sjunga ”The wheels on the bus”. Samtliga barn sjunger och gestikulerar. Ungefär hälften av barnen 

sjunger ”ABC-song”, medan några iakttar och lyssnar. Ett av barnen påpekar att det finns ett ”Ö” i 

den svenska ”ABC-sången”. Ett annat barn fortsätter och säger att vi också har ”Å och Ä”. Efter en 

kort diskussion om ”ABC-sången” börjar barnen sjunga ”Head, shoulders, knees and toes”. Samtliga 

barn deltar i både sång och rörelse. Avslutningsvis sjunger barnen ”Twinkle twinkle little star”. 

Därefter påbörjas en diskussionen mellan barnen om att Charlie bara är en docka och inte verklig. Vi 

berättar att det stämmer, han är en handdocka, ”men han kan ändå bara engelska”. Då föreslår ett barn 

att vi kan lära honom svenska. När samlingen är slut får alla barn säga ”Hej då/byebye” till Charlie 

och klappa honom. 

Intervjuer  

 

Barnen på förskolan Humlan är 4-5 år gamla och de var ca 18 stycken under våra samlingar. Utifrån 

våra intervjuer med barnen på Humlan fick vi fram att barnen generellt tyckte om att sjunga på 
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engelska. Några tyckte att det var svårt, andra tyckte att det var bra ”eftersom man tränar på språket 

genom att sjunga på engelska”. Några barn kände igen sångerna sedan tidigare, andra inte. Vissa barn 

kunde andra engelska sånger än de vi sjöng under samlingen, medan andra inte kunde fler. Nästan alla 

barn ville lära sig fler sånger då de tyckte att det var ”roligt” och att ”det är bra att lära sig”.  

 

Under intervjun med pedagogerna på Humlan påpekade pedagogerna att trots få barn med annat 

modersmål än svenska strävar de efter att varje barn ska vara stolt över sitt språk och hänvisar till 

arbetsplanen och Lpfö98 (Skolverket, 2010). 

 

Förskolan har endast modersmålsundervisning i japanska och det betalar barnets föräldrar själva för. 

Kommunen där förskolan befinner sig har tagit bort erbjudandet av modersmålsundervisning på 

förskolorna inom kommunen. De menar att det beror på att intresset är för litet och för att det blir för 

dyrt att anställa modersmålslärare som verkar som privatlärare när de endast ”undervisar” ett barn. 

Föräldrarna har visat missnöje med detta. En av pedagogerna poängterar att det hela bygger på att 

barnen använder språket hemma och att det annars inte är någon mening med att ha 

modersmålsundervisning i förskolan. Vidare menar hon att det handlar om hur väl barnet och 

undervisaren kommer överens och att det är viktigt att barnet trivs med denne. Hon menar även att 

barnen inte alltid tyckt att är kul att gå iväg från kompisarna utan att det ofta är lättare i grupp. En 

pojke hade exempelvis vägrat prata sitt modersmål.  

 

Under samlingen brukar barnen få bestämma vad de vill göra. Om de vill prata eller räkna på sitt språk 

får de gärna göra det. En av pedagogerna menar att de inte är så bra på att ha med litteratur på andra 

språk i verksamheten. De kan inte läsa på andra språk än svenska och engelska men de betonar att de 

brukar låna böcker som handlar om andra länder och folkslag. De kan säga till barnen att detta är en 

rysk eller japansk saga för att bekräfta alla barns ursprung. 

 

Pedagogerna anser att barnen har bemött de engelska sångerna positivt. De har tyckt att det var roligt 

att sjunga på engelska och att få använda sig av kroppsrörelser. Några av sångerna var svåra tyckte 

barnen, och vissa andra sånger kände barnen igen från det svenska språket. Efter vår andra samling 

hade några flickor lekt engelskt café på gården och pratat ”svengelska” enligt pedagogerna. 

 

Pedagogerna tyckte att det var roligt att integrera de engelska sångerna under samlingen och kan tänka 

sig att fortsätta med det. En av pedagogerna berättade att de har benämnt olika saker på engelska 

eftersom det blivit aktuellt sedan vi var där. 

 

Resultat förskolan Myran 

Observation 1 – introduktion av språket 

 

Avdelningen på förskolan består av två rum varav det stora rummet är indelat i fem mindre rum. 

Ljudnivån är hög. Barnen springer runt och växlar mellan olika aktiviteter. Två barn leker vid 

bilhörnan och pratar polska med varandra. Vi hör även två andra barn prata engelska med varandra. 

 

Vi samlar ihop barnen och Emma skapar en ring med hjälp av ”ballongen” (alla tar i varandras händer 

och går in mot mitten och blåser sig utåt tills man fått en önskad ring och sätter sid ned). Detta gör vi 

för att vi ska skapa en fin cirkel så att alla barn ser varandra och sitter bra. Galini tar upp handdockan 
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Charlie. Ett av barnen undrar vad dockan heter, och Galini svarar ”Charlie”. Då säger ett av barnen 

”Hej!” till Charlie och Galini svarar att Charlie bara kan engelska och undrar om barnen kan säga hej 

till honom på engelska. Barnen ropar ”Hello, Charlie!”. Galini undrar om barnen kan några engelska 

sånger. Några av barnen börjar direkt sjunga ”ABC-song” och ett barn får sedan räkna in på engelska 

så att alla börjar sjunga samtidigt. Efter det säger Galini att Charlie vill sjunga ”Head, shoulders, 

knees and toes”. Vi ställer oss upp och ett annat barn räknar in på engelska, utan att bli tillfrågad, och 

barnen börjar sjunga och utöva kroppsrörelser. Några av barnen sjunger inte utan är iakttagande och 

avvaktande. Sedan presenterar Galini nästa sång ”The wheels on the bus”, vi går runt i ring och 

sjunger. De flesta barn sjunger, men inte alla. Avslutningsvis säger Galini att ”Charlie vill sjunga en 

julsång (Jingle bells) eftersom det snart är jul”. Charlie (som Emma håller i) säger: ”Jul? What is 

jul?” Galini säger: ”Christmas!” Varpå några av barnen utbrister: ”Christmas! Merry Christmas!” 

Efter sången säger vi att barnen får säga hejdå till Charlie eftersom vi ska gå. De flesta av barnen 

vinkar och ropar ”Bye bye Charlie!”.  

Observation 2 – återbesök 

 

När vi kommer in till avdelningen frågar barnen som möter oss var Charlie är. Vi berättar att han 

kommer till samlingen. På avdelningen är det full aktivitet och ljudnivån är hög. En av pedagogerna 

säger att det är dags för samling. När barnen har samlats och satt sig utspritt på golvet, bestämmer 

Galini att de ska göra ”ballongen” för att få till en cirkel. När alla satt sig tar Emma fram Charlie. 

Flera av barnen hälsar direkt på Charlie genom att säga ”Hello!”. Efter att barnen hälsat på Charlie 

berättar pedagogen för barnen att det är dags att sjunga sångerna som de har tränat på. De börjar med 

”ABC-song”. Ett av barnen får räkna in. Alla utom två barn sjunger. När de sjungit klart vill några av 

barnen sjunga en egen version av sången. Efter det ställer sig alla upp och sjunger ”Head, shoulders, 

knees and toes”. Alla barn utom två deltar i sång och rörelse. Efter det sjunger vi ”The wheels on the 

bus”, och återigen deltar alla utom de två som inte deltog tidigare. Avslutningsvis sjunger vi ”Jingle 

bells”. De flesta av barnen sjunger med så gott de kan, två eller tre av barnen sjunger låten väldigt bra, 

de berättar att de har tränat på sången både på förskolan och hemma. Vi berömde barnen efter varje 

sång och sa: ”Oj vad ni kan! Nu blir Charlie glad, ser ni?” (Dockan applåderar). Flera av barnen ville 

sjunga sångerna själva efter att vi avslutat men det fick de inte på grund av tidsbrist. Barnen får säga 

”Bye bye” till Charlie och klappa honom om de ställer sig i en fin kö.  

Intervjuer  

 

Utifrån intervjuerna med barnen på Myran fick vi fram i stort sätt samma resultat som på förskolan 

Humlan. De flesta av barnen tyckte att det var roligt att få sjunga på engelska under samlingarna och 

flera av barnen tyckte att det var lätt. En del barn kunde sånger på sitt modersmål och önskade att få 

lära sig fler sånger på både modersmålet och engelska. Flera barn ville fortsätta träna på sångerna som 

vi hade presenterat för dem men andra tyckte att det började bli tråkigt med dem men att de gärna ville 

sjunga andra sånger på engelska. 

 

Pedagogerna på Myran arbetar aktivt med att främja modersmålen på avdelningen genom att 

uppmuntra barnen att säga saker på sitt modersmål under samlingarna, be dem sjunga någon sång eller 

ramsa om de vill, hälsa på sitt respektive modersmål o.s.v. Utöver det har man skrivit ut flaggor och 

lagt upp på en vägg på förskolan och barnens identitet och kulturskapande anses av pedagogerna 

främjas genom att visa hur man accepterar deras kulturella ursprung. Dessutom har de flesta barn 

modersmålsundervisning en gång i veckan i förskolan med undantag för ett få antal barn vars föräldrar 
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inte velat att de ska ha det eller då det inte funnits modersmålslärare på det efterfrågade språket 

tillgänglig. 

 

Pedagogerna berättade att barnen har frågat efter oss och handdockan Charlie och att barnen visat 

intresse för sångerna. Ett av barnen hade lärt sig en av sångerna utantill hemma och ville sjunga upp 

den själv för en pedagog. De flesta av barnen hade kommit i kontakt med engelska språket tidigare då 

en del av barnen i gruppen är engelsktalande och de har sjungit sånger på engelska på samlingarna 

tidigare. Barnen visade intresse för sångerna då de bad pedagogerna få sjunga dem igen efter att vi 

gjort klart båda de deltagande observationerna.  

 

Pedagogerna tyckte att det var kul att integrera de engelska sångerna på samlingen och i och med att 

barnen visade så stort intresse för det kan de ”absolut tänka sig att fortsätta med detta”.  

 

Förskolläraren tyckte att det som var roligast med att integrera engelskan var att även de barnen som 

oftast var tillbakadragna och tysta under samlingarna visade intresse och framträdde mer och ville visa 

att de kunde räkna på engelska och var med och sjöng sångerna. Hon sa att hon var van vid att sjunga 

på andra språk under samlingarna då det är ett av sätten de jobbar på för att främja modersmålen på 

förskolan men hon tycker att det är viktigt att de börjar göra det oftare och mer medvetet. Hon anser 

att det är viktigt att uppmuntra barnen och ”visa att deras språk är värt något”. 

Svar från föräldrar 

Trettioåtta barn ingick i studien, varav endast tio föräldrar svarade. Få föräldrar hade pratat med sina 

barn om oss och Charlie i hemmet men de flesta hade hört barnen sjunga på engelska och sett barnen 

visa intresse för sångerna då de ville träna på sångerna hemma. Av alla föräldrar som svarade ansåg de 

flesta att det var bra att integrera andra språk i förskolan såsom t.ex. engelska, spanska och kinesiska, 

men en av dem ansåg att det ”blir för mycket med andra språk än svenska och engelska eftersom de är 

så små”. Om vi ska generalisera föräldrarnas svar som vi fick ansåg de flesta att det är bra att 

integration andra språk än svenska i förskolan. 

Analys 

Integration av olika språk i förskolan 

 

Pedagogerna på Humlan integrerar sällan andra språk än engelska i verksamheten då de inte behärskar 

något annat språk. Få av barnen i förskolan är flerspråkiga, men pedagogerna uppmuntrar de barnen att 

använda sitt modersmål under samlingen. Detta tolkar vi som att förskollärarna är medvetna om att 

deras uppfattning av barnets modersmål är viktigt för barnets språkutveckling (Haworth et.al., 2006). 

Vi observerade ingen tydlig integration av olika språk på Humlan, men pedagogerna gav oss exempel 

på hur de integrerar andra språk under intervjuerna. Liksom Axelsson (2008) nämner som viktigt, 

integrerar de litteratur där barnen kan diskutera bilder och böckernas handling efter egna upplevelser 
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och erfarenheter vilket är viktigt för deras språkutveckling och ett sätt att uppmuntra deras kulturella 

arv. 

 

Pedagogerna tog sig an uppgiften av oss att integrera engelskan i verksamheten och då barnen visat 

intresse började de även benämna saker på engelska ibland sedan vårt första besök hos dem. I och med 

att de har få barn med annat modersmål än svenska på avdelningen, anser pedagogerna att det är svårt 

att integrera fler språk i verksamheten. Då främjandet av förståelsen för andra kulturer är en del av 

uppdraget (Skolverket, 2010) anser vi att det är viktigt att man på annat sätt integrerar andra kulturer i 

verksamheten. På Humlan har man visat att man gör detta genom att låna böcker från biblioteket med 

berättelser som är översatta på svenska från andra kulturer med bilder som gestaltar olika länder och 

folkslag. 

 

På förskolan Myran genomsyrar andra språk än svenska hela verksamheten. På väggarna har man 

hängt upp flaggor från olika länder, flera av barnen talar sitt modersmål med varandra i verksamheten 

och de flesta barn får modersmålsundervisning. På samlingarna uppmuntras barnen att tala sitt språk 

och lära alla andra barn och pedagoger några enklare fraser. På Myran jobbar pedagogerna flitigt med 

att främja barnens kulturskapande och språkutveckling genom alla de sätt som presenterats i 

resultatdelen och genom att lyssna och visa intresse för barnens kulturella bakgrund.  

Barns nyfikenhet och intresse 

 

Resultatet av vår undersökning indikerar att de flesta barn visade intresse för det engelska språket. Vi 

anser att vårt resultat pekar på att de flesta barn upplevde att det var roligt att sjunga på engelska. Flera 

uttryckte under intervjun att de ville fortsätta med det och även lägga till fler engelska sånger till sina 

samlingsstunder. 

 

Vi har utfört vår undersökning genom att integrera språket i form av sång och rörelse, som kan tolkas 

som språklekar (Ahlsén, 2002). Då lek är en viktig del av språktillägnandet för barn (a.a.) menar vi att 

vårt sätt att integrera språket i verksamheten var roligt för barnen, vilket synliggjordes genom deras 

engagemang under undersökningen och blev därför meningsfullt. Med engagemang menar vi bland 

annat det som några av barnen och föräldrarna berättat under intervjuerna, att de tränat på vissa sånger 

hemma och lärde sig dem utantill. 

 

När vi presenterade Charlie för barnen och bad dem hälsa, hälsade de barn som kände till 

hälsningsfrasen ”Hello” på engelska, och övriga barn på svenska. Vid senare tillfälle såg vi att barnen 

som tidigare hälsat på svenska imiterade sina kompisar och även de hälsade på engelska genom att 

säga ”Hello”. Samma sak såg vi vid avskedsfrasen ”Hejdå”, ”Bye bye” där barnen imiterade oss och 

varandra och detta tolkar vi som en språkinlärning hos barnen där de lärde sig de vanliga 

hälsningsfraserna vid ett möte och ett avsked.  

Som vi tidigare nämnt lär sig barn genom imitation om aktiviteten känns meningsfullt för dem. Vi 

menar att första gången då barnen hälsade synliggjordes deras proximala utvecklingszon för oss 

(Vygotskij 1934/2001) och genom att imitera de andra barnen och oss kunde barnen höja sin 

intellektuella nivå och en språkutveckling kunde ske (a.a.). Detta anser vi synliggjordes när de vid ett 

senare tillfälle hade lärt sig hälsnings- och avskedsfraserna.  
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Ställningstaganden till flerspråkighet inom förskolan 

 

Genom vår undersökning fann vi att pedagogerna på båda förskolorna var positiva till att integrera 

sånger på engelska i den vardagliga verksamheten. Däremot var de inte säkra på hur de skulle kunna 

jobba vidare med språket om det inte var aktuellt med just engelska i deras övriga aktiviteter. Att läsa 

böcker på engelska var något som de kunde tänka sig att göra, men alla tvivlade på om det skulle ”gå 

hem” hos barnen, om de verkligen skulle sitta och lyssna på en berättelse som de inte förstår sig på. 

Att benämna saker på engelska verkade inte heller aktuellt om inte barnen själva frågade om vad 

någonting hette på engelska, vilket blev aktuellt under vår undersökning. För pedagogerna skulle 

integrerandet av ett andra språk kunna ske under samlingarna i form av sång och rörelselekar som de 

vi presenterat under vår studie. 

 

Barnen anser vi visade intresse för det engelska språket och tyckte att det var roligt att sjunga sånger 

på engelska på båda förskolorna. Ett konkret ställningstagande från barnens sida om att integrera det 

engelska språket i förskolan kan vi inte uttala oss genom vårt resultat, men vår tolkning utifrån deras 

uttalanden under intervjuerna är att barnen kan tänka sig en integration av det engelska språket i 

verksamheten genom sång och rörelseler.  

 

Svaren som vi fick från föräldrarna om att integrera ett andra språk i förskolan var väldigt positiva. 

Föräldrarna ansåg att det vore bra att jobba med olika projekt som integrerar flera språk i 

verksamheten och vissa gav förslag om att integrera kinesiska och spanska språket utöver det engelska 

språket i verksamheten. Då vi inte fick så många svar som vi hade hoppats på från barnens föräldrar 

anser vi att vi inte kan ge ett allmänt svar om hur föräldrar ställer sig i denna fråga. Vi har i vårt 

resultat istället generaliserat de få svar från föräldrarna som vi fick.  

Attityder och lärande 

  

Omgivningens attityd gentemot barns modersmål spelar en stor roll för hur barn själva uppfattar 

språket. En positiv attityd som uppmuntrar barnens användning av språket främjar deras 

språkutveckling enligt Ladberg (2003) och pedagogerna på båda avdelningarna som vi besökte, 

upplevde vi, hade denna uppfattning. 

 

Flera av barnen på förskolan Humlan hade rest utomlands och kommit i kontakt med engelska på så 

sätt. En del barn hade familj i England och i stort hade de flesta barnen kommit i kontakt med det 

engelska språket tidigare. Alla barn hade erfarenhet av att sjunga på engelska sedan tidigare i 

förskolan vilket vi tolkade som att förskolan hade en positiv attityd gentemot det engelska språket.  

 

På förskolan Myran har en del av barnen engelska som modersmål och då pedagogerna arbetar med att 

integrera modersmålet i verksamheten som vi beskrivit tidigare i analysen, har flera av barnen kommit 

i kontakt med det engelska språket sedan tidigare. Vår upplevelse var att man på avdelningen ställde 

sig positivt gentemot andra språk och kulturer genom att integrera dessa i verksamheten. 

 

Då båda förskolorna var positiva gentemot barnens modersmål och gentemot främmande språk i 

allmänhet anser vi att det lade en god grund för vår undersökning. Vi anser att den positiva attityden 

gentemot språk främjade barnens nyfikenhet. Detta tolkar vi som att det ledde till att det blev roligt 

och intressant för barnen att lära sig de engelska sångerna och kroppsrörelserna. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att introducera det engelska språket i verksamheten på två förskolor, för att se 

hur språket togs emot av barn och pedagoger. Dessutom ville vi se hur man arbetar med flerspråkighet 

i verksamheterna, och få en uppfattning av hur pedagoger, barn och föräldrar tog ställning till att 

integrera det engelska språket i sin vardag. Vi anser att vi genom vår undersökning fick svar på våra 

frågeställningar vilka vi har beskrivit ovan i analysdelen. 

  

Våra resultat har synliggjort, liksom tidigare studier pekat på, att barn har lätt för att lära sig nya språk 

(Baker, 1995/1996; Ladberg, 2000; Ladberg, 2003; Arnqvist, 1993; m.fl.). När barnen sjöng för oss 

under återbesöket tyckte vi att det lät bra och några av barnen hade lärt sig hela sånger utantill. 

Tidigare forskning har visat att barn lär sig och tar till sig språk genom att få språk och kultur 

integrerat i sin vardag på ett positivt sätt (Haworth, et.al., 2006). Detta uppfattade vi genom vårt 

resultat då barnen visade goda associationer till det engelska språket vilket underlättade för oss att 

genomföra vår undersökning. Vi såg även att barnen lärde sig av varandra vilket tidigare forskning 

också pekar på (a.a.). I vårt resultat synliggjordes det då barnen imiterade varandra under samlingen 

när de skulle svara på Charlies frågor som ställdes på engelska samt som vi beskrivit ovan, vid 

hälsnings- och avskedsfraserna. 

 

Vi har genomfört vår undersökning och tolkat vårt resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

(Hwang & Nilsson, 2003). Med detta menar vi att vi har utgått från att den sociala situationen där 

barnen tillägnar sig språk, i vårt fall förskoleverksamheten, är av stor betydelse för deras 

språkutveckling. Inom det sociokulturella perspektivet menar man att barn är individer som aktivt 

konstruerar kunskap om världen, man ska även ha i åtanke att det sociala och kulturella sammanhang 

som barnet befinner sig i påverkar dess kunskapande (Vygotskij, 1934/2001; Hwang & Nilsson, 

2003).  

 

Förskolan är i vår undersökning den sociala arena där vi har sett barnen tillägna sig det engelska 

språket. Vi menar, liksom läroplanen (Skolverket, 2010), att då barnen vistas i förskolan under så stor 

del av sina första levnadsår är det viktigt att pedagogerna och omgivningen erbjuder barnen goda 

möjligheter för deras språktillägnande vilket vi har sett i våra resultat. 

 

Enligt Vygotskij (1934/2001) är det viktigt att få en inblick i vad barnet redan kan inom ett ämne, då 

det är viktigt att vid inlärning försöka hitta barnets närmsta utvecklingszon (proximala 

utvecklingszonen) (Vygotskij, 1934/2001). Genom att utgå från barnets närmsta utvecklingszon menar 

han att barnet i samarbete med en vuxen kan erövra nya kunskaper (a.a.). Barn lär sig genom att 

imitera och Vygotskij (1934/2001) menar att ”[…]barnet endast kan imitera det som ligger inom 

området för dess egna intellektuella möjligheter” (Vygotskij, 1934/2001:330). Genom att fråga barnen 

om de pratat engelska eller kunde några engelska sånger sedan tidigare ville vi få syn på barnens 

tidigare erfarenheter och kunskaper av det engelska språket. Vi menar inte att barnen lärde sig ordens 

betydelse i sångerna, under den korta period vi utförde vår studie, utan vi menar på att barnen genom 

imitation och upprepning av sångerna och de olika engelska fraserna lärde sig uttala det nya språket 

korrekt. 
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Arnqvist (1993) hävdar att det är viktigt att föräldrarna engagerar sig för att utveckla barnens 

modersmål genom att aktivt tala språket i hemmet. Pedagogerna på Humlan visar att de är medvetna 

om detta då de anser att modersmålsundervisning i förskolan förutsätter att föräldrarna använder sig av 

språket hemma. Pedagogerna på Myran nämnde inget om detta, men då de sa att några av föräldrarna 

inte talar mycket svenska utgår vi från att de talar sitt modersmål hemma och att pedagogerna är 

medvetna om detta. 

Skillnader och likheter mellan förskolorna 

 

Vi hade i början av undersökningen förväntat oss att barnen på Myran, som redan hade så många språk 

integrerade i sin vardag, skulle bli uttråkade och inte tycka att det var roligt med de engelska sånger vi 

introducerade. På Humlan förväntade vi oss att barnen antingen skulle tycka att det var spännande att 

få sjunga på ett annat språk än svenska, eller att de skulle ogilla att sjunga på ett främmande språk.  

Men våra hypoteser visade sig vara helt fel. Barnen på båda förskolorna visade sig tycka om att sjunga 

på engelska. Detta tolkar vi som att det pekar på att barnens etnicitet och bakgrund inte har någon 

betydelse i deras språktillägnande. Vi menar att det är attityden som finns i deras omgivning kring 

språket som är avgörande för hur barn tar till språket.  

 

Vi upplevde skillnader bland barnen när det gäller metoden vi använde oss av för att introducera det 

engelska språket. Några av barnen på Humlan antydde upprepade gånger att handdockan just var en 

docka och att den inte var verklig, vilket barnen på Myran aldrig nämnde. Vi visste inte riktigt hur vi 

skulle tolka detta, då vi inte känner till mer kring barnens bakgrund, men vi har spekulerat kring om 

det har att göra med barnens olika uppväxtvillkor. Då tänkte vi att det kan ha att göra med föräldrarnas 

utbildning och deras syn på uppfostran. Alltså att föräldrar med akademisk utbildning kanske 

påpekade för sina barn att dockor inte är verkliga, att teatrar är påhittade och i allmänhet gav utförliga 

förklaringar till sina barn om vad som är verkligt och vad som inte är det. Som sagt är detta endast 

spekulationer då vi inte känner till föräldrarnas utbildning och deras sätt att uppfostra sina barn. 

 

En annan skillnad vi såg genom våra intervjuer med barnen var att de flesta på Myran tyckte att det var 

lätt att sjunga på engelska medan de flesta barnen på Humlan uttryckte att det var svårt. Detta har vi 

tolkat beror på att barnen på Myran är mer vana vid användandet av främmande språk på sin 

avdelning, och därför tror vi att de upplevde att det var lätt att sjunga på engelska. Barnen på Humlan 

tror vi tyckte att det var svårt med de engelska sångerna eftersom de inte kommit i kontakt med det 

engelska språket på avdelningen i samma utsträckning som barnen på Myran. 

 

En annan markant skillnad var att pedagogerna på Humlan tog bort sången ”Jingle bells” helt och 

tränade istället på en sång som barnen tidigare hade mött, nämligen ”Twinkle, twinkle little star”. 

Detta för att pedagogerna ansåg att ”Jingle bells” var för svår för barnen att lära sig. Pedagogernas 

uttalande om detta har vi ifrågasatt då vi under första observationen såg att pedagogerna själva inte 

kunde sången så bra. På grund av detta tvivlar vi kring motivationen varför man inte valde att ha med 

den men vi har inte undersökt frågan vidare.  
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Metoddiskussion 

 

Vi inser att vår metod och vårt tillvägagångssätt inför denna studie har sina brister, då vi på grund av 

tidsbrist fick få svar från föräldrar, inte hade möjlighet till videoinspelning o.s.v. men i det stora hela 

anser vi att med tanke på att detta är en liten studie var vi tvungna att begränsa oss och välja en metod 

som passade vår tidsram. Genom metoderna som vi valde anser vi att vi har fått svar på våra 

frågeställningar och uppnått vårt syfte, där resultaten är relativt tillförlitliga, men inte generaliserbara 

då studien endast utfördes på två förskolor och inte i större utsträckning. 

 

Ett av problemen vi stötte på när vi genomförde vår undersökning med dessa metoder var att vi fick 

mindre respons än förväntat från föräldrarna. På grund av tidsbrist lyckades vi inte få fler intervjusvar 

från föräldrarna, då intervjuerna var skriftliga och frivilliga och få föräldrar valde att svara på 

intervjufrågorna. I en liknande studie skulle vi rekommendera att man planerar intervjuer med 

föräldrarna och för in fler intervjufrågor då föräldrarnas åsikter kan vara intressant att dokumentera 

och analysera. En annan nackdel med våra metoder var att vi fick förlita oss på minne och 

anteckningar när vi genomförde observationer och intervjuer, men vi anser även att detta ledde till mer 

avslappnade intervjuer och naturliga observationstillfällen. 

 

För att öka tillförlitligheten på en studie som vår skulle vi vilja ge förslag till att man använder sig av 

videoinspelning i vardagen på förskolan under tiden som studien genomförs. Då menar vi att man 

genom inspelade videoobservationer kan få syn på barns språktillägnande under hela dagen de 

befinner sig på förskolan. Dessutom får man mer material att analysera och resultatet kan bli mer 

tillförlitligt.  

 

Vid val av metod vid introduktionen av språket anser vi att handdockan var en stor tillgång. Främst var 

den till hjälp när vi ville få barnens uppmärksamhet. Vi upplevde att språket blev levande för barnen 

genom handdockan och på detta sätt även meningsfullt för dem. Valet av sånger anser vi fungerade bra 

då de kunde kopplas till aktuella händelser, (jul), i barnens tillvaro och då de gav barnen möjlighet att 

koppla språket till rörelser och svenska versioner av sångerna. Andra metoder vi har stött på som kan 

användas vid införandet av ett språk, är bland andra språklekar och sagoberättande. Dessa metoder 

skulle man kunna använda sig av vid utförligare studier av samma slag. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

De tydligaste skillnaderna vi såg på båda avdelningarna var hur miljön var utformad, och att ljudnivån 

var väldigt hög på Myran och relativt låg på Humlan. Då vi genomfört en mindre studie hade vi inte 

möjlighet att analysera miljöns utformning och dess betydelse för barns språkinlärning. Därför skulle 

vi vilja ge ett förslag till vidare forskning att studera miljöns och verksamhetens utformning och 

koppla vilken betydelse den har för barns språkinlärning. 
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Bilaga 1 

Head and shoulders, knees and toes 

  

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 

And eyes and ears and mouth and nose, 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 

(Rörelser: Peka på varje kroppsdel varje gång den nämns i sången) 

  

The wheels on the bus  

 

The wheels on the bus go round and round 

Round and round, round and round 

The wheels on the bus go round and round 

All through the town. 

(Rörelse: Rulla med händerna som ett hjul rullar) 

 

The wipers on the bus go "Swish, swish, swish, 

Swish, swish, swish, swish, swish, swish" 

The wipers on the bus go "Swish, swish, swish" 

All through the town. 

(Rörelse: Ställ händerna framför dig och “swischa” som fönsterrute torkare) 

 

The door on the bus goes open and shut 

Open and shut, open and shut 

The door on the bus goes open and shut 

All through the town. 

(Rörelse: Ha händerna framför ansiktet som att du ska klappa, öppna och stäng när det nämns i 

sången.) 

 

 

The card on the bus goes "Beep, beep, beep 

Beep, beep, beep, beep, beep, beep" 

The card on the bus goes "Beep, beep, beep" 

All through the town. 

(Rörelse: Låtsas som om du drar ett kort över en maskin) 

 

ABC-song 

  

A - B - C - D - E - F - G 

H - I - J - K - L - M - N - O - P 

Q - R - S - T - U and V, 

W - X - Y and Z 

Now I know my A - B - C's 

Next time won't you sing with me? 
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Jingle bells 

 

Dashing through the snow 

In a one horse open sleigh 

O'er the fields we go 

Laughing all the way 

Bells on bob tails ring 

Making spirits bright 

What fun it is to laugh and sing 

A sleighing song tonight 

 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 
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Bilaga 2 

Frågor inför intervju med pedagoger: 

 

 Hur många barn är i gruppen vi hade samling med? 

 Vad har de för olika nationaliteter? Har barnen reagerat olika beroende på nationalitet? 

Positivt/Negativt? 

 Får de modersmålsundervisning? 

 Hur arbetar ni för att främja modersmålet? 

 Har barnen kommit i kontakt med språket eller använt det i förskolan tidigare? På vilket sätt då? 

 Hur jobbar ni med olika språk på avdelningen? 

 Har barnen pratat om Galini, Emma och Charlie förra veckan? Vad har de sagt? 

 Har barnen visat intresse för sångerna? På vilket sätt? 

 Har barnen börjat använda språket mer i vardagen? 

 Hur har det varit att integrera sångerna i samlingen? 

 Skulle ni kunna tänka er att fortsätta med detta? Varför? 

 Skulle ni kunna tänka er att integrera språket i vardagen med olika metoder? Exempelvis genom 

att nämna olika sakers namn på engelska osv.? 
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Bilaga 3 

Frågor inför intervju med barn: 

 

 Hur var det att sjunga på engelska den här veckan? 

 Kan du de här låtarna på svenska? 

 Kan du fler sånger på engelska eller på något annat språk? 

 Vill du lära dig sjunga fler sånger på andra språk? 

 Fick ni träna på sångerna tillräckligt tycker du eller skulle du vilja träna på dem mer? 
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Bilaga 4 

Hej alla föräldrar! 

 

Som ni vet så har vi, Emma och Galini, deltagit i samlingen och sjungit några engelska sånger med 

barnen. Pedagogerna har under föregående vecka tränat på dessa sånger för att sjunga dem för oss vid 

återbesöket. 

 

Vi har några frågor till er föräldrar och vi uppskattar svar så snart ni har möjlighet. Ni kan antingen 

fylla i denna enkät och lämna till förskolan eller maila oss era svar på (mail adress). 

 

(Föräldrar med annat modersmål än svenska får gärna svara på engelska.) 

 

Tack på förhand! 

/ Emma och Galini 

 

 

 

Intervjufrågor till föräldrar 

 

 

1. Har barnen pratat eller nämnt oss och Charlie, handdockan, denna vecka? I så fall vad har de 

berättat? 

2. Vad fick ni för intryck av barnens berättelser om oss eller sångerna?  

3. Vad anser ni om att integrera flera språk i förskolan och vilka språk skulle ni vilja se mer av? 
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Hi parents! 

 

As you know we, Emma and Galini, have participated in the childrens circle-time (samling) and sang a 

few songs in english. The preschool teachers have sung the songs with the children during the week 

between our visits and sang them for us at our last visit.    

 

We have some questions for you parents and we appreciate the answers as soon as possible. You can 

either fill in this questionnaire and give to the preschool teachers or mail us your answers to (e-mail 

adress) 

 

 

Thank you in advance! 

/ Emma and Galini 

 

 

Questionnaire for parents 

 

1. Has your child talked or mentioned us and Charlie, the handpuppet, these past weeks? If so what 

did he/she say? 

2. What was your impression of the childs mentioning of us or the songs?  

3. What is you opinion in the matter of integrating more languages in preschool and which 

languages would you like to see more integrated? 
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Bilaga 5 

Hej personal och föräldrar! 

 

Vi är två studenter på Stockholms universitet inne i vår sista kurs av förskollärarutbildningen och vi 

ska skriva C-uppsats. Vår uppsats ska handla om flerspråkighet och hur man kan integrera flera olika 

språk, bl.a. engelska, i förskolan.  

 

Vi kommer att vara med på ungefär 2-4 samlingar för att samla data, vilket innebär att vi kommer 

observera och intervjua barn och personal på förskolan. En av oss kommer vara med på en samling 

och presentera en handdocka som ”pratar” engelska för barnen och tanken är att vi sjunger några låtar 

på engelska med handdockan, den andra kommer också delta i samlingen hon kommer även sitta och 

anteckna för att skriva ner observationer. Efter en vecka tänkte vi komma tillbaka och se vad barnen 

tycker om att sjunga på engelska och se om de vill sjunga sångerna för handdockan som endast förstår 

engelska och för oss studenter.  

 

Vi vill försäkra er om att alla intervjuer blir anonyma och kommer endast användas för vår uppsats. 

 

Undrar ni något kan ni vända er till avdelningsansvarige. 

 

Ska bli jättespännande att få komma till er förskola och vi ser verkligen framemot det. 

 

Tack på förhand! 

 

Galini och Emma 
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