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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger kan arbeta för att lära ut det svenska språket till 

flerspråkiga barn för att få bästa resultat i språk- och läsinlärning, samt se vilken betydelse 

modersmålsundervisningen har enligt pedagogerna. Tidigare forskning visar att barn som är två- eller 

flerspråkiga får sämre resultat än enspråkiga barn. Det visar även att det är viktigt att stötta barnen 

genom att lyfta fram modersmålet. Jag var intresserad av att se hur pedagoger arbetar idag med barn 

som är två- eller flerspråkiga och valde därför att undersöka hur fyra förskollärare i tre förskoleklasser 

samt en förskola uttryckte hur de arbetar med språk- och läsinlärning. Undersökningen har genomförts 

genom kvalitativt semistrukturerad intervju som metod vilket tillsammans med material från 

förskollärarna sammanställdes för analys. Resultatet visade att alla pedagoger använder sig av konkret 

material och kämpar med att barnen ska uppnå målen. När barnen får använda sig av det konkreta har 

de något att relatera sig till. Studien visar även på att barn har dålig svenska i både tal och skrift, trots 

att förskolan och förskoleklasserna numera lägger mer tid och resurser på två- och flerspråkiga barn, 

men verkligheten ser inte ut så. Enligt förskollärarna blir barn som kommer till Sverige placerade i 

förskola eller förskoleklass utan att få undervisning i vare sig svenska eller sitt modersmål. 

Modersmålsundervisning erbjuds inte förrän i årskurs ett. Förskollärarna påpekade att 

modersmålsundervisningen är viktig för att kunna lära sig ett nytt språk. Det framkom även att 

förskola och förskoleklass behövde arbeta mer i smågrupper, för att synliggöra barns behov.  
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Förord 

Mitt namn är MariaPaz Torres Rodriguez och detta är mitt examensarbete i min utbildning på Stockholms 

universitet till förskollärare. Detta arbete har lärt mig att ta mig vidare för att hjälpa två eller flerspråkiga barn. 

Jag har fått mycket tips och idéer på hur pedagoger kan arbeta med barn med annat språk än svenska. I min 

studie har jag fått möjlighet att besöka tre förskoleklasser, en förskola och en skola. Jag vill passa på att tacka 

alla pedagoger som tog sig tiden att svara på mina intervjufrågor, utan er hade jag inte lyckats få ihop mitt 

arbete.  
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Inledning 

Idag lever vi i en globaliserad värld och många barn behöver extra stöd i det svenska språket. Sverige har i 

jämförelse med många andra länder varit förhållandevis språkligt och kulturellt homogent. Hur många barn som 

växer upp i Sverige med flera språk i sin omgivning vet ingen exakt. Utländska medborgare utgör 5,7 procent av 

den svenska totalbefolkningen och andelen utrikesfödda motsvarar 13,4 procent av befolkningen. Med de senaste 

decennierna bland invandringen följer också frågan om barns språkutveckling ur ett flerspråkigt perspektiv. Det 

har dock alltid funnits barn som vuxit upp med flera språk närvarande i sin familj och sin omgivning. Sverige har 

fem erkända minoritetsspråk i; samiska, finska, meänkieli, romani chic och jiddisch.
1
  

Jag har ett stort intresse för barn och speciellt två- och flerspråkiga barn eftersom jag själv är tvåspråkig och gått 

i svensk skola. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur undervisningen av svenska språket har 

utvecklats sen jag gick i skolan. Skolan handlade för mig mycket om att pedagogerna bestämde vad som skulle 

läsas, utan att bry sig om vad jag som barn var intresserade av. Jag upplevde därför min skolgång som tråkig och 

det minskade min motivation att lära det svenska språket. Resultaten blev att jag fick svårt i andra ämnen som 

engelska och matematik.  

Forskare anser idag att många barn upplever läsningen som tung och besvärlig. Barn lär sig att undvika 

läsningen och går då miste om allt som är nödvändigt för att utveckla färdigheten.
2
 Forskarna påpekar att ämnen 

bör undervisas på olika språk till exempel matematik på modersmålet, för att barn lättare ska kunna ta till sig 

kunskaperna.
3
 Liknande tankar har jag burit med mig genom min skoltid. 

Idag tar pedagoger läsutvecklingen på allvar och anser även att den svenska språkutvecklingen ska vara rolig och 

lärorik. Under min verksamhetsförlagda undervisning (VFU) kom jag i kontakt med Bornholmsmodellen 

(språkutvecklings metoden) som är mer lekinspererad med rim och ramsor och klapplekar. Min upplevelse var 

att barnen tyckte det var roligt och att de lärde sig mycket med hjälp av denna modell. Barnen ljudade bokstäver 

och ord. Här upplevde jag inte att det fanns några skillnader mellan två- eller flerspråkiga barn och enspråkiga. 

Jag kom även under studietiden i kontakt med metoden läsutvecklingsschema (LUS), som går ut på att se barnets 

utvecklingsgång och att den sker i skolan eller i hemmiljö innan skolstarten börjar.
4
 Idag arbetar jag som 

pedagog på en förskola och brinner för att alla barn ska få samma möjligheter. Jag känner dock att jag inte har 

tillräckligt med kunskap för att veta hur barn lär sig svenska på bästa sätt. Därför vill jag med min uppsats ta 

reda på hur pedagoger i förskola och förskoleklass arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

 

                                                      
1
 Tove Skuttnabb-Kangas, Tvåspråkighet, Lund: Liberläromedel, 1:a uppl, 1981, s. 245-246 

2
 Ingvar Lundberg, Bornholmsmodellen: Vägen till läsning: språklekar i förskoleklass, Stockholm: Natur och 

Kultur, 2:a utg, 2009, s. 19-20 
3
 Ulla & Huss, Börestam, Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik, Lund: Studentlitteratur, Lund, 

2001, s. 47-48 
4
 Allard, Birgita, Rudqvist, Margret & Sundblad, Bo, Nya lusboken: [en bok om läsutveckling], Stockholm: 

Bonnier utbildning, 1:a uppl, 2001, s. 53 
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Bakgrund 

Under läsåret 2014/2015 fanns i grundskolan 225 497 barn som enligt gällande regler var berättigade till 

modersmålsundervisning på annat språk än svenska. Det motsvarar 24 procent av alla barn i grundskolan. 

Andelen varierar av invandrarbakgrund mellan olika kommuner.
5
 Barn med annat språk än svenska fick stöd i 

modersmålsundervisning beroende på vilken kommun barnet bor i. Tidigare forskning visar att tvåspråkiga barn 

inte försenas när det gäller första ordens inlärning av det nya språket, svenska. Det visar sig att barnen hade 

sämre resultat än enspråkiga eftersom många kommuner inte hade möjligheten att ge barnen undervisning på 

deras modersmål.
6
 Därför är det viktigt att alla kommuner analyserar och följer upp förskolans och 

förskoleklassernas behov av modersmålspedagoger och pedagoger med kompetens i svenska som andraspråk. 

Förskolor och förskoleklasser bör regelbundet utvärdera rutiner och resurser för att bedöma om det tillgodoser 

barnets behov. Dessutom bör pedagogerna utvärdera effekterna och åtgärder för den enskilde individen. Av helt 

naturliga skäl har nyanlända barn ett annat utgångsläge än de barn som har svenska som modersmål, men målen 

är lika för alla. Det är vägen dit som ska följas upp och utvärderas. Med kvalitetsarbete bör riktlinjerna finnas, 

följas upp och utvärderas regelbundet. Det ska vara fokus på alla barn, även nyanlända.
7
  

I vårt mångkulturella Sverige, kommer pedagoger definitivt stöta på barn som är två- och flerspråkiga. I Sverige 

talas ca 200 olika språk och dem största språken efter svenska är finska, bosniska, arabiska, kurdiska, spanska 

och persiska.
8
 I Stockholmsstad finns det 78 000 barn i F- åk 9. Av dessa är 29 715 flerspråkiga och 19 949 får 

stöd i sitt modersmål. Det är nästan 40 procent av barnen som har ett annat språk än svenska.
9 
För att kunna 

bemöta och förstå barn som är flerspråkiga i förskola och förskoleklass är det viktigt att ha bra kunskap om 

ämnet som lärs ut, men också förståelsen för två- och flerspråkiga barns extra behov. 

I en underlagsrapport till globaliseringsområdet skriver Elisabeth Nihlfors:  

”/…/ Att riksdagen beslutade i december 2005 att alla har rätt till språk; att utveckla och lära svenska, att 

utveckla och använda sitt modersmål och nationella minoritetsspråk och ha möjlighet att lära sig främmande 

språk./…/”
10

  

Under de senaste tre åren har modersmålsstödet minskat i Stockolmsstad samtidigt som det ekonomiska 

underskottet har ökat för varje år. I augusti 2011 togs ett beslut om att stödet för modersmålsundervisning skulle 

tillgodoses när barnet börjar förskoleklass. I en undersökning har det dock visat att barn med annat språk än 

svenska presterar sämre än svenska barn. Knappt hälften av cirka 18,7 procent av barnen som går i förskoleklass 

deltar i modersmålsundervisning. Skolverket vill därför införa att modersmålsundervisning i förskolan ska bli 

                                                      
5
 Skolverket, modersmålsundervisning, (2015-03-29)  

Tillgänglig: http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/178-senaste-nyheter/4529-nastan-var-fjarde-

elev-ar-berattigad-till-modersmalsundervisning 
6
 Tove Skuttnabb-Kangas, Tvåspråkighet, Lund: Liberläromedel, 1:a uppl, 1981, s. 245-246 

7
 Skolverket, uppföljning och utvärdering, (2015-04-06)  

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/undervisning-och-

bedomning/uppfoljning-och-utvardering-1.118588 
8
 Språk och folk minnen, Språken i Sverige, (2015-04-26) 

Tillgänglig: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-

sverige.html 
9
 Stockholms Stad, språkcentrum, (2015-03-15).  Tillgänglig: 

http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Sprakcentrum/ 
10

 Elisabet Nihlfors, Kunskap vidgar världen – Globaliseringens inverkan på skola och lärande, 2008, s. 57 
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obligatoriskt för alla kommuner. De vill börja med modersmålsundervisningen vid ettårsåldern. Forskning visar 

att språkliga satsningar som påbörjas tidigt är det som ger bäst resultat.
11

 

Den 11 januari 2013 skriver forskaren Annika Andersson på Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet i en 

artikel att barn som lär sig fler språk tidigt tvingar hjärnan att växla mellan flera kunskapsbanker redan som små. 

Ny studie visar att flerspråkiga barn kommer att ha nytta av sin tvåspråkighet hela livet. Annika Andersson 

menar att det bara finns fördelar med att lära ett barn flera språk och att det ska börjas med språk så tidigt som 

möjligt, redan vid ettårsåldern. Förr pratades det om att barn endast ska lära sig ett språk, medan nu är man mer 

positiva till tvåspråkigheten. Inlärningsprocessen syns redan vid tonåren, enligt Annika. Hon menar att vuxna lär 

sig snabbare än barn men barnen fortsätter där vuxna slutar. Ett barn som lär sig ett språk vid tidig ålder pratar 

oftast som vem som helst på det språket. I vuxen ålder är det svårare att lära sig nya språk.
12

  

I läroplanen för förskola och förskoleklass står det att språket har en stor betydelse för tvåspråkiga barn för att 

uttrycka sig och bli förstådd i samhället. Lgr11 lyfter bland annat fram att språket utvecklar människans identitet, 

uttrycker känslor och tankar men även att förstå hur andra känner och tänker, genom att ha ett rikt och varierat 

språk är betydelsefullt för att förstå andra. Modersmålet underlättar språkutvecklingen och lärandet inom olika 

områden.
13

 I Lpfö98 framhåller också att modersmålet är viktig för barnets lärande till det nya språket, svenska. 

Barnet ska få möjlighet till att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska som 

på sitt modersmål. Leken har en stor betydelse för det nya språket. Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att 

utveckla intresse för bilder, texter och olika medier som barnet ska tolka och samtala om men även berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor och kommunicera med andra.
14

  

I skollagen för förskola och förskoleklass står det att barnet har rätt att få en utbildning för fortsatta studier och 

att de barn med annat språk än svenska ska ha möjligheten att utveckla det svenska språket lika mycket som sitt 

modersmål. I Skollagen för förskola anses det också att modersmålet är viktig för barnets lärande och att barnet 

har rätt att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det står även att förskolan ska stimulera 

barnets utveckling och lärande genom att verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov.
15

 

För förskoleklassen är modermålet också lika viktigt att barnet utvecklar det svenska språket och sitt modersmål. 

Pedagogernas ansvar i förskoleklassen är att stimulera varje barns utveckling och lärande och utgå från en 

helhetssyn, men även att förbereda barnet för fortsatt utbildning.
16

 

 

 

 

                                                      
11

 Skolverket, modersmål i siffror, (2015-04-06) 

Tillgänglig: http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/component/content/article/1184-modermal-

i-siffror 
12

 Metro, ”flerspråkiga barn”, (2015-04-06) 

Tillgänglig: http://www.metro.se/nyheter/flersprakiga-barn-blir-snabbtankta-

pensionarer/EVHmak!8LIjIyUb9DmOQ/ 
13

 Bedömning och betyg: Lgr 11, Fortbildning AB/Grundskoletidningen, Solna, 2012, s. 88 

14
 Läroplan för förskolan Lpfö 98, Stockholm: Skolverket, 2010, s. 10-11 

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 
15

 Sverige, Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801), Stockholm: Norstedts 

juridik, 2., [rev.] uppl, 2012, s. 50-51 
16

 Skollagen, s. 54-55 
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Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen försökte jag tydliggöra mina frågeställningar genom att koppla de till forskning och 

teorier som lutar sig till mitt syfte och frågeställningar. Jag försökte fokusera på vad som ger bäst resultat för 

barn som är två- eller flerspråkiga och vad har modersmålsundervisning för betydelse för lärandet av ett nytt 

språk. Den tidigare forskningen visar att modersmålsundervisning exempelvis har stor betydelse för lärandet av 

ett nytt språk. Det fanns mycket som handlade om tvåspråkighet. Jag använde inte mig enbart av en bok utan tog 

del av alla källor jag hittade med att sammanfatta och ta ut det viktigaste, men som även passade in i mitt arbete. 

Jag delade in tidigare forskning med fyra olika rubriker som jag anser rimliga: Fördelar med modersmålet, den 

tysta perioden till att prata, språkbland – För eller nackdel? Och teorier om det nya språket.  

Fördelar med modersmålet 

Redan tidigt ansåg tidigare forskning att barn med modersmålundervisning har från början ett försprång när 

barnet lär sig det nya språket.
17

 Det språk som har utvecklats längst fungerar bäst för tänkandet. Om den vuxne 

vill att barnet enbart ska använda det nya språket med tanke på att barnet lär sig det språket snabbast, så försvårar 

barnets lärandeprocess. När barnet hindras från att använda det språk barnet tänker bäst på, hindras det från att 

tänka. Barn som har svårt att utveckla sitt svenska språk kan behöva hjälp med att fortsätta utveckla sitt 

modersmål. När modersmålet går framåt går det oftast bättre med det nya språket.
18

 Därför är viktigt att stötta 

dessa barn som är två- eller flerspråkiga med att lyfta modersmålet eftersom barnet får fler möjligheter att 

uttrycka sig och stärker därmed dess identitet. Två- eller flerspråkiga barn uppmuntras sällan på samma sätt som 

majoritetsbarns inlärning av främmande språk, trots att tvåspråkiga barn många gånger skulle ha betydligt större 

möjlighet att uppnå höggradig tvåspråkighet.
19

 

Undervisningen bör därför ske med det språk som talas i klassrummet eller stötta barnet under verksamhetstid 

med modersmålsundervisning. Fördelningen av språken i läroplanen kan vara olika så det har bestämts att olika 

ämnen ska undervisas på olika språk till exempel matematik på modersmålet och musik på svenska. Det är 

viktigt att som pedagog tänker på att barnet får möjlighet att undervisas i sitt modersmål. I många svenska 

kommuner exsisterar inte alls modersmålsundervisning eller att det tar slut redan efter årskurs 3.
20

 Anne Kultti 

anser däremot att barn som talar flera språk har inget behov av modersmålet i förskolan och ska anses av 

pedagoger att kunna endast ett språk, svenska. Med ett sådant arbetssätt anser pedagoger att flerspråkiga barn lär 

sig det svenska språket fort. När barnet har lärt sig det svenska språket har de inget behov av att använda 

modersmålet och användning av modersmålet kan vara tecken på brist av det svenska språket.
21

 

En studie med Björn-Willén, Polly och Jakobs Cromdal anser att barnen i den svenska förskolan får möjlighet att 

lära sig andras språk förutom svenska genom lek där barnet får träna på exempelvis djur som det finns bilder på. 

Barnen får möjlighet att bekanta sig med andra språk då pedagogerna tränar på ord eller korta meningar 

tillsammans med barnen. I studien visar det sig att barn lär sig av varandra genom att få hjälp av en pedagog och 

                                                      
17

 Gunilla Ladberg, Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och 

samhälle, Stockholm: Liber, 3:e uppl, 2003, s. 100 
18

 Ladberg, s. 100 
19

 Ulla & Huss, Börestam, Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik, Lund: Studentlitteratur, Lund, 

2001, s. 47-48 
20

 Tove Skuttnabb-Kangas, Tvåspråkighet, Lund: Liberläromedel, 1:a uppl, 1981, s. 119-120 
21

 Anne Kultti, Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett andra språk, Stockholm: Liber, 1:a 

uppl, 2014, s. 17 
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därefter lär barnen sig av varandra. Det är viktigt att barnen får använda sig av konkret material eftersom det är 

lättare för barnet att memorera ord med hjälp av bilder.
22

 På detta arbetssätt blir det tydligt att skriftspråk, 

bildspråk och talspråk hänger ihop. Det blir naturligt för barnet att skriva till sina bilder, måla till sin text och 

berätta om sina upplevelser. Det är mycket viktigt att som pedagog värderar olika språk lika högt. Alla språk är 

lika viktiga och ska hela tiden tränas och utvecklas.
23

  

Den tysta perioden till att prata 

De flesta tvåspråkiga barn har en period då barnet inte pratar när det kommer till det svenska språket då de 

endast talar modersmålet. Vissa kallar det för den tysta perioden som kan vara att barnet missförstås eftersom de 

faktiskt förstår och kommunicerar en hel del på sitt modersmål. Många barn som lär sig det svenska språket på 

förskolan lägger en hel del tid på att lära sig språket som talas runt omkring. En del barn provar att prata språket 

med en gång, men de flesta lyssnar på språket under en period utan att tala det själv. Föräldrar och 

förskolepersonal kan vara oroliga över flerspråkiga barn på grund av en försenad utveckling till följd av att 

barnet har fler språk att hålla ordning på. Vuxna märker att barnet saknar ord på det ena eller andra språket, eller 

båda. Det är viktigt att se tvåspråkiga barns språkutveckling som en helhet och vad barnet kan totalt anser 

Fagerlund.
24

 Från den dagen barnet börjar prata använder barnet ord från båda språken för att uttrycka vad de vill 

ha, ta kontakt med andra, påverka andra och sätta ord på omvärlden.
25

 Det finns endast få undersökningar som 

verkligen har utrett frågan om tvåspråkighet förorsakar förseningar när det gäller att lära sig tala. I en 

undersökning hävdas det att tvåspråkiga barn inte försenas när det gäller första ordens inlärning. De kan däremot 

försenas vid en något högre ålder då barnets ordförrådsutveckling normalt accelererar i samband med barnets 

inlärning, det vill säga förståelsen av att begreppen har ett namn.
26

 

Att språkblanda - För eller nackdel? 

Undersökningar har gjorts kring barn som är enspråkiga och tvåspråkiga och det har visat att barn som är 

tvåspråkiga hade sämre resultat i ordförrådet än enspråkiga barn. Språkblandning är inte ett tecken på förvirring 

utan ett naturligt stadium för barnet när de lär sig att skilja båda språken. Språkblandningen måste särskiljas från 

två andra språkbeteenden som uppträder hos tvåspråkiga barn som blandar ihop språken. Detta består i själva 

verket när barnet inte är medveten om att de har två språk i sin omgivning. Språkblandning kan ske på ord- eller 

frasnivå. Språkblandning är vanligt och barnet växer ifrån det när de lär sig att skilja på båda språken.
27

Anders 

Arnqvist nämner att språket har ett antal ytterligare funktioner utöver att förmedla budskap. Barn och vuxna 

använder språket för att förstå vår omgivning och den kultur vi lever i. Med hjälp av språket kan vi strukturera 

våra erfarenheter och skapa olika typer av begrepp och relatera begreppen till varandra. Det gör att varje individ 

kan upprätthålla kontakten med andra. Språket fyller en social roll. Vi använder språket för att skapa kontakt 

med andra individer. Dessutom kan språket användas för att lösa problem.
28

 Det har gjorts undersökningar på 

                                                      
22

    rk- i    , Polly & Cromdal Jakob, When education seeps into ‘free play’: How preschool children 

accomplish multilingual education, Journal of Pragmatics, 2009, s. 10-13 
23

 Birgitta & Moqvist, Lillemor, Fagerlund, Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder, Stockholm: 

Hallgren & Fallgren, 1:a uppl, 2010, s. 18-19 
24

 Birgitta Fagerlund & Lillemor Moqvist, Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder, 1:a uppl., Hallgren 

& Fallgren, Stockholm, 2010, s. 18-19 
25

 Margareth & Spurkland, Marit, Sandvik, Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan, Lund: 

Studentlitteratur, 1:a uppl, 2011, s. 49-51 
26

 Anders Arnqvist, Barns språkutveckling, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 14 
27

 Arnqvist, s. 14 
28

 Ibid., s. 14 
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tvåspråkiga barn och deras resultat är väldigt låga oavsett hur sammanhanget i språket ser ut, språkdominansen 

eller språkkunskaper. Det man har sätt under observationer är att barn har lättare att uttrycka sig eller återberätta 

i relation till sagoböcker. I tidigare forskning visas det att barn kodväxlar när man byter samtalsämne. Utifrån 

resultaten som visades i undersökningen går inte att se barnets kodväxling för att fylla ut språket. Pedagoger bör 

inte se kodväxling som en språkstörning i två- eller flerspråkiga barn. Det visas även i en studie att barn med 

flera språk har en hög kompetens i båda språken. Det är viktigt att inte låta barnet hindras från att blanda båda 

språken som i hemmet, skolan eller i en annan miljö. Den framtida forskningen undersöker barns kodväxling till 

varför barn kodväxlar och till det behövs fler metoder för att samla uppgifter som svarar på denna fråga 

ytterligare.
29 

Teorier om det nya språket 

Det finns studier som har varat i flera år och flöjt barnet utifrån deras språkutveckling. Genom att studera talet 

eller skriften kan vuxna få kunskap om barnets språk. Barn lär sig inte språk genom att enbart imitera vuxna. 

Förr trodde pedagoger att mer träning ledde automatiskt till att barns språkfel försvann och att språket så 

småningom blev identiskt med vuxnas språk. Nu anses det att barnets språkutveckling är en aktiv 

skapandeprocess som sker i samspel med omgivningen. Barnen tar språket som är knutet till verkligheten och 

bygger upp en språklig förmåga med hjälp av egna mönster och regler.
30

 Under 1980 utgick pedagoger utifrån en 

sysselsättningsplan för hur barnet blir bekant med språket genom lek. De hade ett väldigt liknande sätt som även 

finns idag, men det var i väldigt korta stunder från 15-20 min per sysselsättning. Idag arbetar förskola och 

förskoleklass med språket vid varje tillfälle.
31

 Anders Arnqvist nämner att en viktig utgångspunkt för den 

språkliga stimulansen är att utveckla barns förmåga med ord genom att beskriva och förklara. Ett sätt att göra det 

är genom att beskriva olika föremål; färg, form, storlek och funktion.
32

 Författaren Lenore Arnberg har en 

sysselsättningsplan för hur barnet blir bekant med minoritetsspråket genom lek.  

 Planerad fri lek – med dockor, bilar och så vidare (20 minuter) 

 Aktiv lek – sånglekar, vanliga lekar, gymnastik, mima och drama (20 minuter) 

 Samtala om bilder – djur, trafik, bondgård, helgdagar (15 minuter) 

 Äta och dricka 

 Konstnärliga aktiviteter – teckning, lermodellering (20 minuter) 

 Sagoberättande – berätta sagor med hjälp av dockor eller ha vanliga sagostunder.
33

 

Men Anne Kultti anser att det även finns andra stunder som språket har en stor betydelse för lärandet av det 

svenska språket och det är under måltider, sagostunder och samlingar. Hon anser att dessa stunder kan barnen ta 

över och göra aktiviteterna till sina egna och att de tar upp en stor del av barnens vardag i förskolan. Dessutom 

erbjuder måltiderna, sagostunderna och samlingarna ett sätt att delta med stöd av en pedagog. Det finns 

anledningar till varför dessa gruppaktiviteter är viktiga och några av dem är; att observera, lyssna, sjunga, göra 

gester, imitera varandra och tala. Med detta menas att barnen får möjlighet till att delta i språkliga sammanhang 

                                                      
29

 The international journal of bilingualism [Elektronisk resurs] : cross-disciplinary, cross-linguistic studies of 

language behavior., Kingston Press Service, London, 1997, s. 104-107 
30

 Barbro Eneskär, Hur språket växer fram, Stockholm: Liber, 1:a uppl, 1990, s. 23 & 71 
31

 Tove Skuttnabb-Kangas, Tvåspråkighet, Lund: Liberläromedel, 1:a uppl, 1981, s. 245-246 
32

 Anders Arnqvist, Barns språkutveckling, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 126 
33

 Lenore Arnberg, Så blir barn tvåspråkiga: vägledning och råd under förskoleåldern, Stockholm: Wahlström 

& Widstrand, 1988, s. 154-156 
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oavsett vilka språkkunskaper man har. Forskning visar att till exempel måltiden i förskolan är en viktig stund för 

barn och pedagoger för språkutvecklingen och berättandet.
34

 

Det finns fler sätt för lärande av ett nytt språk som Carina Fast upplyser om att barn som får ägna sig åt 

berättande är en mycket värdefull tid i barnets språkutveckling och har en stor betydelse för barnets identitet. När 

barnet får möjlighet till berättande får de lära sig mycket om språkets uppbyggnad och berättelsens struktur.
35

 De 

barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar läs- och skrivinlärningen bättre i skolan. Barn med 

hög risk att få lässvårigheter i skolan klarar sig bra om de får öva med språklekarna varje dag under det sista 

förskoleåret. Språklekar kan underlätta läsinlärningen och förebygga lässvårigheter. Många barn upplever 

läsningen som tung och besvärlig. Barn lär sig då att undvika läsning och går därmed miste om det nödvändiga 

som barnet behöver för att utveckla färdigheten. Det finns andra problem som kan följa med lässvårigheter. Utan 

god läsfärdighet kan till exempel matematik bli extra svårt. Barnet tappar lätt sin tro på sin förmåga för inlärning 

och utveckling. Vad säger forskarna om det här? Det är mot den här bakgrunden som förebyggande arbete redan 

i förskoleklassen blir så viktig. 

 Man kan på gruppnivå se om barn får svårigheter med läsinlärningen på basis av en kartläggning av den 

fonologiska medvetenheten, som innebär förmågan att kunna reflektera över ordens ljudmässiga 

uppbyggnad. Det kan göras redan i förskoleklass.  

 Språklekar och övningar i förskoleklassen kan höja barnet att förstå språkets olika ljud och hur ljuden 

förhåller sig till varandra och bildar ord.  

 Språkliga lekar i förskoleklass underlättar läsinlärningen. 

 Barn som är i riskzonen för att senare utveckla läsproblem har speciell nytta av språkliga lekar i 

förskoleklass. 

 Det går att genomföra lekarna och övningarna i grupp. 

  Alla barn har nytta av lekarna.
36

 

Utifrån ovanstående punkter bör man uppmärksamma att skrivning och läsning inte ska vara en färdighet av 

undervisning anser Bente Eriksen Hagvet. Den vuxna ska vara på samma nivå som barnet och ta det utifrån den 

nivå skriftspråksutvecklingen sker. En huvudregel är även också att den vuxna inte går in och rättar barnet när de 

skriver. Leken i skrivandet och rättandet har väldigt lite med varandra att göra.
37

 

 

 

 

                                                      
34

 Anne Kultti, Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett andra språk, Stockholm: Liber, 1:a 

uppl, 2014, s. 50-52 
35

 Carina Fast, Literacy: i familj, förskola och skola, Lund: Studentlitteratur, 1. uppl, 2008, s. 87 
36

 Ingvar Lundberg, Bornholmsmodellen: Vägen till läsning: språklekar i förskoleklass, Stockholm: Natur & 

Kultur, 2:a utg, 2009, s. 19-20 
37

 Bente Eriksen, Hagtvet, Skriftspråksutveckling genom lek: hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern, 

Stockholm: Natur & Kultur, 1. Uppl, 2002, s. 98 

 



9 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att beskriva, analysera och diskutera pedagogers tankar kring arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling i svenska och hur pedagogerna ser på betydelsen av modersmålsundervisning. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur tänker pedagogerna kring flerspråkiga barns språkutveckling? 

 Vilka arbetssätt ger bäst resultat för barnen enligt pedagogerna?  

 Anser pedagoger att modersmålsundervisning har betydelse för inlärning av ett nytt språk, på vilket 

sätt? 
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Teoretiskt perspektiv 

I avsnittet teoretiskt perspektiv har jag centrala begrepp med fetstil, då de valda begreppen kommer att användas 

i analysen och har en stor betydelse för min tolkning (analys) av undersökningens resultat. De begreppen som är 

hämtade från sociokulturella perspektiv är: samspel, leken, utvecklingszonen, yttre och inre tal. Med 

individkonstruktivismen belyser jag hur barnet bekantar sig med sig själv innan de kan ta in ett nytt språk. Piaget 

använder sig av olika stadier som barnet måste ta sig igenom som det sensoriska och motoriska systemet, 

varsebildningorganisationens stadium och den praktiska eller sensomotoriska intelligensens staduim. Det 

sociokulturella perspektivet betonar att barnets utveckling sker i samspel med andra och lyfter även lekens 

betydelse för lärandet. Det sociokulturella perspektivet tar också hänsyn till sociala processer och diskuterar 

individens motivation till lärande. Individkonstruktivismen utgår från ett synsätt på enbart individen medan 

sociokulturellt perspektiv fokuserar främst lärande i samspel med andra, proximala utvecklingszon, även 

artefakter (språkets viktigaste samtal) på vad som motiverar barnet till att vilja lära sig. Jag har valt dessa 

perspektiv då de kompletterar varandra och på så sätt gör det möjligt att få en bredare och även djupare förståelse 

av resultatet av den insamlade empiri i syfte att beskriva, analysera och diskutera pedagogers tankar kring arbetet 

med flerspråkiga barns spåkutveckling i svenska och hur pedagogerna ser på betydelsen av 

modersmålsundervisning.  

Individkonstruktivismen 

I Jean Piagets forskning anses det att den psykiska utvecklingen börjar redan vid födseln och når sitt slut vid 

vuxen ålder. Denna process kallar han för utvecklingsprocessen då barnet genomgår olika faser redan från 

födseln upp till vuxen ålder. Utvecklingen har en fortgående strävan efter att uppfatta olika händelser, då det kan 

vara ett tillstånd av mindre händelser till ett tillstånd av högre händelser. När individen klarar av alltmer 

omfattande och komplicerade uppgifter är det lätt att se motsättningen mellan den instabila och relativt 

osammanhängande tanke världen hos barnet. Man har märkt att inom affeklivets område så har känslojämvikten 

ökat med åldern. Det är jämvikts begreppet som bygger på en beskrivning av barndomens och ungdomsårens 

utveckling.
38

  

Det nyfödda barnet och spädbarnet börjar vid födseln att utveckla en psykisk utveckling som handlar om sin 

egna intelligens och känslor, som kallas för den sensomotoriska assimilationen. Den sker till arton månader eller 

till tvåårsåldern. Barnet relatera allt till sig själv nu, som att utveckla sitt språk och tänkande. Under födseln 

bearbetar barnet det psykiska livet som syftar till instinkten av näringsbehov. Detta är en av de första 

utvecklingar barnet genomgår då den självständiga aktiviteten påvisar en tidig utvecklad sensmotorisk 

assimilation. Då barnet får möjlighet att träna sina sugreflexer finns större chanser att dessa reflexer utvecklas. 

Sugreflexen ger barnet en aktivitetsspridning. Barn suger på alla föremål även om de inte har något i munnen. 

Tillslut lär sig barnet att samordna armrörelserna och sugandet redan från andra månaden då barnet systematiskt 

stoppar tummen i munnen. Med de olika reflexövningarna bildar barnet nya beteenden som barnet tillägnar sig 

med erfarenhetens hjälp.
39

 

Den andra utvecklingen kallar Piaget för varsebildning organisationens stadium som är att uttrycka barnets 

sinnesintryck. Barnet bearbetar aktivt sina processer som syn, lukt, smak och hörsel. Detta stadium ger barnet en 

uppfattning om sig själv, andra, föremål och sin omgivning som är kopplade till tidigare erfarenheter. Till en 

                                                      
38

 Jean Piaget, Barnets själsliga utveckling, Lund: Liberläromedel, 3. tr, 1976[1968], s. 7 
39
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början går det inte att skilja på den sensomotoriska assimilationen och varsebildning organisationens statium, 

därför är det viktigt är att något av barnets rörelser leder till ett intresseväckande resultat, utan det leder inte det 

till en utvecklad assimilation som nämndes tidigare.
40

 

Det tredje stadiumet är ännu viktigare för den kommande utvecklingen, den praktiska eller sensomotoriska 

intelligensens stadium. Barnets intelligens finns redan långt innan språket. Piaget anser att det inre tänkandet av 

språket förutsätts av barnets verbala tecken, som kan vara känslor, förväntningar och tidigare erfarenheter. Det 

finns två olika typer av faktorer som intelligenshandling byggs upp av. Mångfaldigandet sker först och därefter 

sker en utveckling av barnets tidigare beteenden. Barnet nöjer sig inte längre med att upprepa rörelser som leder 

till ett intresseväckande resultat. Småbarn kastar oftast saker i marken för att se vad som händer och hur 

föremålet faller. Nu uppstår en ökad koppling mellan de olika handlingsmönstren. Upprepning och spridning blir 

till en ny situation. Resultatet av den intellektuella utvecklingen är som det tidigare har nämnts av individens 

föreställningar.
41

 

Utgångspunkten för den psykiska utvecklingen har ingen upplevelse att särskilja mellan jaget och yttervärlden. 

Barnets intryck knyts inte till ett personligt medvetande. Jaget finns hos barnet redan från start och därför är de 

omedvetna om sig själv, yttervärlden byggs upp i form av subjekt och inre handlingar. Det finns fyra 

fundamentala processer som belyser den intellektuella revolutionen under barnets två första år. Dessa processer 

är uppbyggda av:  

1. Objekt – Under första levnadsåret söker sig barnet efter objekt som försvinner. 

2. Rum – Mot slutet av levnadsåret har barnet skapat en rumsuppfattning som kretsar alla runt om kring 

barnet men även barnet själv. 

3. Kausalitet – Barnet upptäcker rörelseeffekten. 

4. Tid – Sker parallellt med objektiveringen av orsakssammanhang.
42

 

Efter det nyfödda barnet och spädbarns perioden kommer småbarnsåldern som är från två till sju år. Här sker 

förändring av barnets beteende. Nu har barnet språket som leder till tre väsentliga konsekvenser för den psykiska 

utvecklingen; ett växelspel sker mellan individerna då barnets handlingar börjar socialiseras, barnets tänkande 

förutsättningar byggs upp och tillslut sker en interiorisering av barnets handlande. På barnets emotionella nivår 

utvecklar barnet interindividuella känslor såsom respekt. Barnets språktillägnande kommer stå nu i relation till 

två nya världar: den sociala världen och den inre föreställningsvärlden. Dessa världar påminner om barnets 

egocentriska förhållningssätt till kropp och materiella objekt. 
43

 

Den sensomotoriska härmningen består av enkla kroppsrörelser och blir alltmer en kopia av kända rörelser. Efter 

att spädbarnet har imiterat går den över till tänkandets uppkomst då barnet iakttar.
44

 Vi vet redan att språket gör 

det möjligt för barnet att berätta sina handlingar. Språket ger barnet möjlighet att förgripa sitt framtida handlande 

som att; avstå från handlingen och ersätta med ord. Barnet kommer också till en fas som kallas för den intuitiva 

tänkandet och med det menas att barnet påstår saker men bryr sig aldrig om att bevisa dem. Detta är ett bevis på 

en naturlig följd av det egocentrerade beteendet i denna ålder som är mellan fyra till sju år. Det är senare som 

barnet lär sig att diskutera invändningar från omgivningen och när man frågar ett barn under sju år slåss de alltid 

av deras oförmåga att motivera sina påståenden. Barnet har svårt att finna en förklaring till det påståendet som 

                                                      
40
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har uppstått. Barn mellan fyra till sju år kan inte definiera begrepp som de använder sig av. Det finns ingen 

tvekan om att barnet i denna ålder inte lever i en verbal värld och att deras rätta område ännu är ett handlande.
45

 

Piagets utgångspunkt är hur kunskap utvecklas hos människan. Han skiljer mellan inlärning, som har att göra 

med speciella färdigheter och utvecklingar, med det mer allmänna tankemekanismer. Dessa processer hänger 

samman. Piaget menar att för att kunna lära sig något måste man ha nått ett visst utvecklingsstadium. 

Inlärningsprocessen beskrivs som en växelverkan mellan assimilation, bearbetningsperioden, då barnet 

bearbetar information om omvärlden och när barnet integrerar den nya informationen i den tidigare kunskapen 

om omvärlden.
46

 När barnet imiterar sin omvärld kallar Piaget för den figurativa inlärningen. Vanligtvis lär sig 

barnet att forma sitt språk i överrensstämmelse med omgivningens språk som med uttalet till ett språk. Då barnet 

kopierar andra människors handlingar utvecklar barnet händelser kring honom eller henne. Den figurativa 

inlärningen innebär att barnet är villig till att ändra sig eller anpassa sig till omgivningen. Många barn lär sig en 

massa ord utan att orden blivit förstådda. En annan funktion som Piaget har intresserat sig för är leken som han 

kallar för anpassningsfunktion. Han menar att barnet ska ha möjlighet till att utveckla sin funktion av leken. 

Leken är ett viktigt medel för barnet genom att bearbeta alla intryck, problem, motsättningar som barnet möter. 

Med att låta barnet upprepa lekarna får de möjlighet till att utvidga fler och fler detaljer. Barnet utvecklar sin 

förståelse för omvärlden för att lekarna ger färdighet och handlingsmönster. När barnet exempelvis åker buss till 

förskolan kan de till exempel leka att de kör buss eller om barnet har vart hos doktorn kan barnet leka doktor. På 

detta sätt bearbetar barnet sina upplevelser till förståelse.
47

  

Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotsky var en pedagogisk teoretiker som blev känd under 1960-talet. Han ansåg att barns utveckling sker 

i samspel tillsammans med andra. Vygotskys intresse var att se skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen 

hand och vad som krävs för att ta hjälp av en vuxen. Han ansåg att alla former utvecklas i det sociala, samspel 

och att de utvecklade erfarenheterna förmedlas genom språket. Därför blir samspel i undervisningen centralt för 

Vygotsky. Leken har en stor betydelse i barnets lärande. Genom att ta till leken från det konkreta och ställa fram 

den till ett meningsinnehåll som till exempel att köra bil. Då väljer barnet ett föremål som ska föreställa en bil 

som till exempel en kloss. Barnet använder sina sinnen för att finna och välja ut klossen. På detta sätt har man 

ägt rum utifrån barnets funktioner. Det är speciellt i leken som man ser denna omvändning. I de övriga 

aktiviteter är det fortfarande bundet av den konkreta situationen. Därför är leken viktig för barn. Leken medför 

en utveckling. Leken uppstår ur den sociala världen. Vygotsky anser inte att leken är den viktigaste delen för 

aktivitet däremot är leken den ledande aktiviteten som är sedd för barnets utveckling. Oftast kan man iaktta om 

barnet har kommit långt i sin utveckling genom leken. Genom leken blir barnet medveten om sina egna 

handlingar och motiv. Därför utvecklas barnets vilja, målinriktning och sociala förståelse genom 

lekaktiviteterna.
48

  

Vygotsky tar upp tre punkter om hur han ser på lärandet som han kallar för, utvecklingszonen. Den första 

punkten är att han anser att utveckling kommer före lärandet. Utvecklingen är en process som är oberoende av 

lärandet medan lärandet är en utåtriktad process som följs efter utveckling. Den andra punkten är att lärande är 
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utveckling och den sista punkten är att lärande och utveckling är olika processer som hänger samman. Lärande 

medför utveckling och utan en rad utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga utan lärandet.
49

 

James Wertsch, professor inom sociokulturell antropologi, har anammat vissa saker som den pedagogiska 

teoretikern Lev Vygotskij har kommit fram till i sin forskning. Vygotskij tycker att internaliseringen av det yttre 

talet ger en viktig del för förståelsen av hur språkbruk och tänkande smälter samman i människans medvetande. 

Med det yttre talet uttalar barnet högt för sig själv i andras närvaro men förväntar sig inte att någon lyssnar eller 

svarar.  Han understryker att det inte handlar om en översättning från en form av tal till en annan. Hans analyser 

visar att socialt språkbruk inte är gjorda i samma form. Övergången från yttre till inre tal och omvänt. Det inre 

talet hör nära ihop med tänkandet. Barnet övergår successivt till ett ljudlöst inre tal som nu har utvecklat 

förmågan att tänka i ord och uttala dem högt. Med hjälp av ett väl utvecklat språk på ett inre funktionsplan kan 

barnet styra sina tankar och handlingar. Vygotskij menar att från lärande till tal – eller skrift – utgör komplexa 

processer och en kontinuerlig rörelse fram och tillbaka. Tänkandet till yttrande och yttrande till tänkande. 

”Ta ke  kommer i te bara ti   uttryck i ordet, den äger rum i ordet. Man kan därför tala om tankens tillblivelse i 

ordet”. Ge om arbetet med f rhå  a de och tä ka de och språk har stora s utsatser f r u dervis i g och  ära de 

fastställts. Om en väsentlig del av tänkandet är knuten till språket är skälet större att göra förhållandena 

gynnsamma för språklig samverkan av hög kvalitet mellan eleverna och mellan eleverna och lärarna.
50 

Metod  

Val av metod 

Med tanke på att jag är intresserad av att undersöka hur pedagoger i förskola och förskoleklass arbetar med två- 

eller flerspråkiga barn har jag valt att använda mig av den semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju som 

kommer ge mig mer information och fördjupning kring min studie. För att få ett resultat som på något vis kan 

vara relevant har jag därför valt intervjua pedagoger på olika förorter där det finns barn som är två- eller 

flerspråkiga. Kvale nämner att den semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju är någon som söker efter att få 

en djupare förståelse kring de abstrakta teorierna.
51

 Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer samt 

litteraturforskning och har gjorts för att få svar på mina frågeställningar. Anledningen till att jag inte valde att 

observera lektioner och undervisningar är för att det inte skulle ge en rättvis bild av energin och resurserna som 

läggs ner på språkundervisning.  

Urval och avgränsningar 

Datainsamlingen utfördes på två olika förorter i en större stad där flesta barn har utländsk bakgrund. I en av 

förorterna intervjuade jag två olika pedagoger som arbetar på samma skola men i olika förskoleklasser och i den 

andra förorten var jag på en förskola och en förskoleklass. Jag intervjuade även en pedagog som arbetar i årskurs 

8 men resultat jag fick från intervjuen var inte väsentlig för mitt arbete eftersom jag riktade mig åt barn i de 

yngre åldrarna. 
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Anledningen till att jag just har valt dessa förorter är för att jag visste att det finns många tvåspråkiga barn. Jag 

googlade information på internet för att hitta förskolor och förskoleklasser. Jag läste om hur många av deras barn 

är tvåspråkiga. Därefter valde jag ut de förskolor och förskoleklasser som var intressanta för mig. 

För att stödja mitt arbete till litteratur har jag också använt mig av internet och sökt på; tvåspråkighet, 

tvåspråkiga barn, tvåspråkiga barn i förskola/förskoleklasss, tvåspråkighet eller flerspråkig. Med internets stöd 

har jag hittat mycket som handlar om tvåspråkiga barn men allt har inte varit relevant för just mitt arbete. Det har 

varit svårt att hitta material som är för barn i de yngre åldrarna som mitt arbete handlar om. Jag har också tagit 

hjälp av dessa ord för att hitta böcker och tagit hjälp av bibliotekarier som har rekommenderat vissa böcker som 

handlar om två eller flerspråkiga barn. Jag har även sökt på andras examensarbeten och tagit hjälp av vad de har 

använt för litteratur i sina arbeten som jag sedan lånade på biblioteket. Vilket har hjälpt mig och gett mig bra 

tips. 

I sammanfattningsdelen har jag sammanfattat kort hur pedagogerna arbetar med det svenska språket för att stötta 

barn som är två eller flerspråkiga. Men även vad som är ett problem idag för förskolan och förskoleklasser. Det 

störta problemet är att barn inte får modersmålsundervisning förrän de börjar i årskurs 1, vilket pedagogerna ser 

som ett stort problem.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag intervjuade en pedagog på respektive förskola/förskoleklass och det var endast kvinnliga pedagoger som 

intervjuades. Det fanns med en manlig pedagog men som jag sedan valde bort eftersom intervjusvaren kändes 

inte väsentliga för min uppsats, eftersom jag skriver om barn i de yngre åldrarna och detta var en pedagog i 

årskurs 8. Skillnaden mellan förskola och förskoleklass till årskurs 8 var stor och ansågs inte lämpligt att ha med, 

men det var en intressant upplevelse att se hur pedagogen arbetar med tvåspråkiga barn i de högre åldrarna. Alla 

pedagoger har universitets utbildning för att arbeta i förskola eller förskoleklass. Åldrarna på pedagogerna var 

mellan 40-50 år och några av pedagogerna hade många års erfarenhet medan andra hade mindre erfarenhet. Jag 

har inte undersökt specifikt ett undersökningsmaterial. Jag har ägnat mig mer tid åt att ta reda på hur pedagoger 

tänker för att lära ut det svenska språket till flerspråkiga barn samt se vilken betydelse 

modersmålsundervisningen har enligt pedagogerna. Men jag har fått bra tips på material som kan användas för 

att arbeta vidare med två eller flerspråkiga barn som kommer att tas upp i resultatdelen. Jag har även döpt om 

förskoleklasserna och förskolan till påhittade namn. 

Havet  

Den första förskoleklassen som besöktes är en skola från F-3 (förskoleklass till årskurs 3). Pedagogen som 

intervjuades är en klasslärare för förskoleklassen på skolan. Skolan består av 225 barn och en stor del av skolans 

barn har ett annat modersmål än svenska. Många är nyinvandrade med flyktingbakgrund. Skolan har två 

internationella grupper som kallas för förberedelsegrupper och intensivträning i svenska språket för barn som är 

nyanlända i Sverige. 

Solen 

Solen tillhör samma skola som Havet men är en mindre klass som ägnar sig åt de nyanlända barnen som kommer 

till Sverige eller barn som behöver extra stöd i det svenska språket. Där intervjuade jag en pedagog för att titta 

närmare på hur pedagoger arbetar i mindre klasser och vad barnen har för möjligheter i förskoleklassen. Solen är 

en undervisningsklass med färre antal barn som behöver särskilt stöd i sina kunskaper. Gruppen består av fem 

barn och två pedagoger som arbetar med gruppen, en specialpedagog samt en fritidspedagog/assistent. Klassen 

innebär att barn blir omplacerade i mindre grupper för att få möjligheten till att utveckla det svenska språket. När 

barnet klarar av målen som krävs för att uppnå förskoleklassens mål får barnet möjlighet att bli omplacerad i 
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förskoleklassen eller den årskurs de tillhör. Under tre förmiddagar i veckan har klassen för nyanlända 

resursförstärkning med en personal från fritidshemmet. 

Sanden 

Sanden är en förskoleklass som är en skola från F-5 (förskola till årskurs 5) och 98 procent av skolan består av 

barn som är två eller flerspråkiga. Pedagogen som jag intervjuade är utbildad till lärare. Förskoleklassen har en 

introduktionsklass vilket innebär att barn som inte kan det svenska språket får extra stöd i det. Det är en pedagog 

som är ansvarig för introduktionsklassen med hjälp av en modersmålspedagog. Modersmålslpedagogen hjälper 

barnen som behöver förstärka det svenska språket med hjälp av barnets modersmål. Introduktionsklassen är en 

grupp som är för nyanlända barn. Det innebär att pedagoger arbetar i mindre grupper med två grupper och fem 

barn i varje grupp. De enda gångerna de är i större grupper är under idrotten, slöjd och musikundervisning från 

sin årskurs. Barn i årskurs 6 ska få samma möjligheter.  

Snäckan 

Snäckan är en förskola som ligger söder om Stockholm och består av ca 90 barn och 6 avdelningar i åldrarna 1-6 

år. Det är 99 procent av barnen som är tvåspråkiga eller flerspråkiga och det talas ca 30 olika språk på förskolan 

som till exempel polska, turkiska, spanska, somaliska, ryska och många andra språk. Deras verksamhet bygger 

på läroplanen för förskolan samt kvalitetskriterier som är för denna kommun. För förskolan är miljön viktig för 

barns lärande och utveckling. Det ska finnas material både ute och inne för lärande då barnet får möjligheten att 

utforska själv eller tillsammans med någon. Den fysiska miljön och det pedagogiska materialet är tydligt 

organiserat, stimulerande, tilltalande och tillgängligt för barnen. Verksamheten är planerad så att barnen får 

sammanhållen tid, möjlighet att jobba i grupper och samarbeta. Pedagogerna strävar efter att alla barn har rätt till 

att känna sig trygg och respekterade för de unika personer de är. Det är även viktigt att barnen får utveckla goda 

relationer till kompisarna på förskolan och att vara en tillgång i gruppen. Pedagogerna ska utveckla tillit och tro 

på barnets egen förmåga, att tänka och lära sig. Barnen har rätt att ha en meningsfull vardag.  

Insamlingsteknik 

Den typ av intervjuform som jag använde mig av var en semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju. Enligt 

forskarna Runa Patel och Bo Davidsson är denna intervjuform en metod som ger en djupare kunskap om 

forskningsämnet. Forskarna menar på att en semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos något som till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen. Det innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad 

som är sant. Den låga graden av standardisering finns alltid och som anses att frågorna intervjuaren ställer ger 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord.
52

  

Genomförande 

Jag började med att ringa runt till olika förskolor och förskoleklasser för att se om någon kunde ställa upp för 

intervju. Via telefon kunde jag få ett direkt svar om de hade tid att ställa upp för en intervju kring min studie. De 

flesta var väldigt positiva och ställde upp direkt. Vi bokade ett datum och tid på engång då intervjun kunde ske. 

Utifrån varje datum för respektive förskola och förskoleklass träffade jag pedagogerna och ställde mina 

intervjufrågor. Frågorna som ställdes till pedagogerna finns att hitta i Bilaga 1. Jag beslutade mig för att inte 

ställa ja- och nej-frågor eftersom jag ville åt de djupare svaren som gjorde att jag fick svar på mina 
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frågeställningar. På så sätt blev svaren djupa, vilket gav möjligheten till att diskutera och prata längre. De flesta 

av pedagogerna ville ha frågorna via mail innan vi samtalade så de kunde vara förbereda vilket de givetvis fick. 

Det gav samtalet bättre flyt och några av pedagogerna hade även förberett med material som användes på 

undervisningarna. Tack vare deras förberedelse med material kunde jag förstå att se med vad och hur de arbetar 

med två- eller flerspråkiga barn. Under samtalen fanns en diktafon tillgänglig som spelade in alla våra samtal. 

Medan diktafonen spelade in samtalen fick jag möjlighet att skriva ner viktiga punkter som togs upp och 

följdfrågor som utvecklade svaren. Diktafonen använde jag som redskap under mitt skrivande som gjorde att jag 

kunde gå tillbaka och lyssna på information som jag missat att anteckna. Under samtalen med pedagogerna 

kände jag mig väldigt avslappnad och säker på det jag ville forska om. Vilket ledde till att samtalen blev bra och 

vi samtalade kring samma frågor länge. Pedagogerna utvecklade svaren och jag frågade mycket om jag inte 

förstod eller ville att pedagogerna skulle utveckla svaren ytterligare.  

Databearbetning och analysmetod 

I mitt arbete har valt bort vissa frågor som fanns med under intervjuerna eftersom de inte kändes relevanta i 

arbetet. Men detta har inte hindrat eller påverkat min studie på något sätt då de flesta svaren har varit starka och 

informationsrika  

För att kunna bearbeta min datainsamling har jag därför samlat ihop allt material från mina intervjuer som 

anteckningar, inspelningsband (diktafon) och material från pedagogerna, intervjufrågor. Att jag endast har ägnat 

mig åt att intervjua har inte haft en större påverkan. Pedagogerna har gett mig en klar bild på hur de arbetar i 

respektive förskoleklass och förskola. De har utvecklat varje svar till mina frågor. Om jag hade även intervjuat 

barn eller föräldrar till min studie hade arbetet sannolikt blivit för stort och för brett. Därför valde jag inte heller 

att ha observationer eller enkätundersökningar. 

 Undersökningen i mitt arbete om barn som är två och flerspråkiga är noggrant gjord för att jag har endast tagit in 

det pedagogerna har sagt och använt det i arbetet.  När jag har läst och lyssnat av intervjuerna och känt mig 

osäker på vad som sades under intervjun har jag kontaktat förskoleklasserna eller förskolan igen via mail eller 

telefon för att få svar på mina frågor.  Jag har också fått material som pedagogerna använder sig av som 

exempelvis papper på hur pedagogerna arbetar som har gjort att det blir ännu tydligare.  

Den litteratur som jag har använt mig av är endast som grund för analysen. Jag använde mig av kvalitativ metod 

som innebär att man inte har förutfattade bedömningar av intervjuaren och en kvalitativ intervju form fanns med 

både under intervjun och efter för bearbetning, vilket innebär att under intervjun ställs följd frågor men även 

andra frågor och följer sedan upp intervjupersonernas svar. 
53

 

Den metod jag använde mig av var bra i förhållande till frågeställningarna men jag har fått ändra om 

frågeställningar under arbetets gång. I resultat och analysdelen är texten indelad utifrån mina frågeställningar då 

det blir lättare för läsaren att se vad som kommer att komma men även se hur resultat och analys är kopplad till 

frågeställningarna.  

Forskningsetiska överväganden  

Vid planering av intervjuer har jag valt att endast intervjua pedagoger, för att ta reda på hur pedagoger arbetar på 

förskola och förskoleklass. Jag har varit tvungen att förlita mig på vad som sades från respektive förskola och 

förskoleklass eftersom jag inte har observationer eller andra undersökningar i mitt arbete. När jag tog kontakt 
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med förskolan och förskoleklasserna var jag extra tydlig med att tala om hur intervjuerna skulle gå till och vilka 

hjälpmedel jag skulle använda mig av. Jag skickade aldrig ut något brev om samtycke utan var extra tydlig om 

det och tog emot ett godkännande per telefon när jag ringde första gången. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska informera vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det ska även informeras om att deltagaren 

kan när som avbryta sin medverkan utan negativa följder. Deltagaren har rätt att självständigt bestämma hur 

länge och på vilka villkor de ska delta. Om barn är inblandade måste ett brev till föräldrar skickas för att 

godkännas.
54

 Men när jag väl var på plats nämnde jag igen om samtyckeskraven och vad jag skulle använda för 

material. Jag nämde att jag kommer använda mig av en diktafon och pedagogerna hade inget problem med det 

utan hade förståelse till varför jag gjorde på det sättet. Jag var även tydlig med att materialet jag får in kommer 

endast användas i mitt arbete och att allt raderas efteråt. Namn på förskolor och förskoleklasser och namn på 

pedagoger kommer inte att nämnas i mitt arbete eftersom vi kom överrens tillsammans med pedagogerna om det, 

därför har jag valt att nämna förskolan till snäckan och förskoleklasserna till; havet, solen och sanden. Hermerén 

nämner när individen medverkar i forskningen är det viktigt att det skyddas från skada och kränkning. 

Forskningsresultatet har ofta ett egenvärde och med det kan man säga att det finns ett etiskt motiverat imperativ 

som är forskningskraven. Den kvalitativa forskningen har ett viktigt syfte att samtidigt skydda individerna som 

deltar i forskningen.
55

  

Studiens kvalitet 

Studien är baserad på intervjuer med pedagoger från olika delar av Stockholmsstad. Mina resultat visar dock på 

sådant som andra forskare kommit fram till, men det finns fortfarande brister som måste jobbas på. Barn som 

inte har fyllt 7 år har inte rätt till modersmålsundervisning och många pedagoger anser att det är en viktig del av 

lärandet av det svenska språket. Annars anser jag att min metod har uppfyllts för att nå fram till ett resultat och 

kunna arbeta vidare med.   

Problem jag stötte på  

Jag fick tyvärr inte svar på alla mina frågor från förskolan och förskoleklasserna därför har jag valt att inte ta 

med obesvarade frågor i resultatredovisningen. Dessutom har vissa frågor bundits samman under intervjun, 

vilket inte varit mitt förbestämde val, eftersom samtalen flöt på bra och pedagogerna hade fått mina frågor innan 

intervjun via mail. Pedagogerna var positiva till intervjuerna och erbjöd mig att ta kontakt med dem om jag 

behövde återkomma kring arbetet vilket jag behövde göra för att få en bredare kunskap kring deras arbetssätt 

med två- och flerspråkiga barn, men oavsett om jag fick återkomma gick intervjuerna bättre än förväntat. 

Under intervjusamtalen har det varit svårt för mig att få en bred uppfattning kring hur pedagoger arbetar med 

två- och flerspråkiga barn. De flesta pedagoger arbetar nästan på samma sätt och använder sig av likadana 

metoder. Vilket jag anser som ett hinder i mitt arbete eftersom jag förväntade mig att många arbetade på olika 

sätt med barnens språkutveckling, men det kan även vara något positivt genom att alla har samma mål. Svaren 

under intervjuerna blev liknande på förskolan och förskoleklasserna. Alla arbetar på nästan samma sätt för att 

utveckla barnens språkutveckling. Även om tillvägagångssättet är bra kan det vara en anledning till varför 

utvecklingen inte går fortare. Det som skiljer sig är att förskoleklassen och förskolan arbetar på olika sätt. 

Förskolan arbetar inte utifrån en speciell modell som förskoleklassen gör utan förskolan benämner allt barnet 

säger och stärker deras språk på det sättet och arbetar mycket i projekt.  
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Även om jag stötte på problem känner jag att urvalet var lämpligt för mitt arbete för att se hur pedagoger arbetar 

med flerspråkiga barn på bästa sätt och hur viktig modermålsundervisningen är för inlärning av ett nytt språk. 

Alla pedagoger är eniga om att modersmålsundervisningen har en viktig roll i två och flerspråkiga barns lärande.  

Resultat  

Resultatet och analysen kommer att redovisas separat. Intervjusvaren är kopplade till mina frågeställningar och 

uppdelade utifrån respektivt intervjufråga från förskoleklasserna och förskola. 

Resultat av intervjuer 

Hur tänker pedagoger kring flerspråkiga barns språkutveckling? 

På vilket sätt kan det vara lätt/svårt att arbeta med barn som är två eller flerspråkig? 

Havets pedagog i förskoleklassen anser att barn som är tvåspråkiga kan vara en utmaning att arbeta med, 

eftersom en viss ansträngning krävs och det viktigaste av allt, tydlighet. Det finns en risk att barnet inte förstår 

eller får svårigheter om pedagogen inte är extra tydlig när det kommer till det mesta. Idag ligger barnen på olika 

nivåer när det kommer till språket. Oftast ägnas det mer tid åt barn som har det svårare att lära sig och barn som 

har det lättare för sig att lära sig glöms bort. Alla barn behöver utmanas även om barnet har lätt för sig. Det svåra 

med att arbeta med tvåspråkiga barn är att det kommer in nya barn hela tiden. Som pedagog måste man börja om 

på nytt hela tiden så alla hamnar på samma nivå. Men det är roligt att arbeta med barn som har det svårare 

eftersom det uppskattas och barnen lär sig väldigt lätt. 

Även solens pedagog instämmer om vad havets pedagog svarade på frågan, men solens pedagog ansåg även att 

det finns andra svårigheter och fördelar med att vara pedagog till två eller flerspråkiga barn. Det sker ofta att som 

pedagog måste upprepa sig väldigt mycket på grund av barnet inte har förstått uppgiften eller vad barnet ska 

göra. Det märks i vissa situationer där man som pedagog tror att barnet har förstått tills uppgiften har påbörjats. 

Då barnet väl ska påbörja sin uppgift märkers det att barnet inte har förstått och kanske gör något helt annat. 

Därför måste pedagogen alltid följa upp och se efter om barnet verkligen förstått.  

Sandens pedagog ansåg också att det är svårt att arbeta med barn som inte kan det svenska språket. Oftast blir 

barn missförstådda mellan andra barn och kan bli utåtagerande istället för att använda ord. Utifrån sandens 

intervju ansåg pedagogen att det finns svårigheter med alla barn. Det spelar ingen roll vilket land, språk eller 

kultur barnet har. Man finner svårigheter överallt. En viktig sak som pedagogen nämnde är att miljöerna har en 

stor påverkan kring barnets lärande. Som pedagog bör man alltid tä ka: ”hur ser miljöerna ut?”. Pedagoge  

menar att miljöerna stärker barnets lärande och intresset för att lära sig väcker mer hos varje barn. Material ska 

alltid finnas tillgängligt och som lockar varje barn. På detta sätt finns det möjligheter för barnet att kunna 

utveckla sin fantasi tillsammans med andra och språket stärks genom lek och genom varandra. Pedagogen 

avs utar de  a i terv ufråga med ”alla barn lyckas om man har bra pedagoger.”  

Vilka svårigheter kan barnen ha? 

Svårigheter som förekommer i anslutning till två- och flerspråkiga barn kan vara det svenska språket. Barn som 

inte har något utvecklat modersmål har svårare att lära sig ett nytt språk. Det förkommer bråk ofta, eftersom 

barnet har svårt att förstå, uttrycka sig eller visa känslor. Detta kan misstolkas ibland eftersom både barn och 
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vuxna inte vet vad barnet vill. Barnet uttrycker sig med att slåss eftersom det svenska språket inte finns, anser 

havets pedagog.  

Solens pedagog nämnde andra svårigheter som barnen kan ha. Pedagogen ansåg att svårigheter som barnet kan 

ha har med språket att göra. Oftast hittar inte barnet tillräckligt med ord för att fylla ut det svenska språket 

korrekt som vokaler och konsonanter. Många barn har ett helt annat språk och har inte många av bokstäverna 

som finns i svenska språket eller så finns det fler eller färre vokaler och konsonanter i deras språk.  

Snäckans pedagog instämmer att språket har en stor betydelse för barnet. Oftast har barn som är två eller 

flerspråkiga svårt att erkänna att de inte förstår. Pedagogernas mål på snäckans förskola är att barnet ska våga 

säga att de inte förstår. Det är viktigt att pedagogen är lyhörd och ger barnet möjligheter att ta reda på saker 

tillsammans med en vuxen. På detta sätt ger den vuxna ett förtroende till barnet och pedagogen stärker barnets 

självkänsla till att våga.  

Vilka arbetssätt ger bäst resultat för barnen enligt pedagogerna? 

Hur arbetar du som pedagog med två eller flerspråkiga barn i er förskoleklass/förskola? 

Havets förskoleklass arbetar med konkret material och stödmaterial för olika aktiviteter eftersom barnen ska nå 

upp till förskoleklassens mål. Ett stödmaterial som havets pedagog anser är ett bra stöd för att utveckla det 

svenska språket är bildspel och sagopåsar. Med hjälp att detta material får barnet oftast vara delaktig att göra 

sagopåsarna och annat material. Pedagogerna sjunger mycket tillsammans med barnen, genom att sjunga får 

barnen in det svenska språket på ett annat sätt. Det blir samtidigt roligt. Havets förskoleklass arbetar även med 

rim och ramsor, utifrån Bornholmsmodellen. Läsning är något som sker varje dag med hjälp av bilder som 

pedagogerna kopierar upp. Barnen får titta på bilderna under tiden som pedagogen läser och då blir det lättare för 

barnen att förstå sagan med hjälp av bilder. Ett annat arbetssätt som pedagogerna anser är viktigt för språket är 

film och musik. Genom att använda sig av film får barnet titta och lyssna på ett roligt sätt. När barnen har tittat 

klart på filmen får de återberätta filmen. Från musiklektionen får barnen möjligheten att utveckla det svenska 

språket. Pedagogerna försöker använda sig av barnets intressen eftersom inlärningen blir lättare och roligare för 

individen.  

Solens förskoleklas har låga resultat jämfört med andra barn, berättar pedagogen. Anledning är att många av 

barnen inte kan språket och håller inte samma takt som de gör i andra förskoleklasser. Barnen behöver extra stöd 

i det mesta. Pedagogen är väldigt engagerade i sitt yrke och hjälper barnen som behöver extra stöd. Solen arbetar 

nästan på samma sätt som havets eftersom de tillhör varandra. Men solen arbetar i mindre grupper varav fem 

barn per grupp. Deras arbetssätt är att arbeta mycket med bilder, rim och ramsor, helst en stund varje dag. 

Bornholmsmodellen är ett sätt de använder sig av. Det ska inte vara för svårt för barnet utan det ska vara roligt. 

Barn blir mer aktiva om lärandet är underhållande. Här får barnen arbeta utan att de är medvetna om att det har 

med språket att göra. Även solen arbetar med att låta barnen berätta för varandra med exempelvis sagopåsar. 

Pedagogen anser att detta arbetssätt med sagopåsar får barnen uttrycka sig med ord och träna ordförrådet. I 

sagopåsarna finns det olika föremål och barnet får ta upp något ur påsen och berätta en kort saga om till exempel 

en häst.  

Även sandens förskoleklass arbetar i mindre grupper och har en introduktionsklass där barn som inte kan det 

svenska språket bra hamnar här i cirka 1-2 år. När barnen a ses vara ti  räck igt f rberedda i f r de  ”va  iga” 

förskoleklassen förflyttas de. Pedagogen arbetar mycket med att få barnet att känna igen bilder.  

Ordbegrepp är något som är viktigt enligt sandens pedagog och det måste arbetas med detta intensivt. Ord som 

bar e  tappar ka  vara ”är”, ”har” och ”här”. Dessa begrepp brukar oftast f rväxlas eftersom de liknar varandra.  

Pedagogens arbetssätt är att leka mycket med bokstäver. De kan till exempel prata om en bokstav och låta barnet 

hitta något som börjar på den bokstaven eller att barnen bildar egna meningar. Pedagogerna arbetar med en 
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bokstav under en period och sätter upp ett papper på väggen och ägnar sig endast åt den bokstaven. Barnen får 

komma på ord som börjar på den bokstaven och skriva orden på pappret när som helst på dagen. Listan på 

pappret blir längre och längre för varje dag. Barnen har egna småböcker som de får skriva sagor och rita i. Under 

samlingarna arbetar alla med dagens datum, månad, årstid och Bornholmsmodellen. Pedagogerna arbetar med 

Bornholmsmodellen och Trulle. Dessa modeller är två olika modeller men är väldigt lika som har exempelvis 

rim och ramsor. Må ga har språket me  i te ”bokspråket” som de ka  ar det f r. Sagor är  ågot som är viktigt 

eftersom barn får använda sin fantasi och språket utvecklas. Pedagogerna läser sagor minst en gång om dagen.  

På snäckans förskola arbetar pedagogerna mycket med att sätta ord på föremål och benämner allt. När barnen 

inte använder konkreta ord som till exempel lampbord i stället för ljusbord då repeterar pedagogen det rätta 

ordet, utan att tala om att barnet säger fel eller ber barnet att visa vad han/hon menar.  Vid sådana tillfällen får 

pedagogen möjlighet att sätta ord på saker och benämna det rätta ordet.  

Snäckan arbetar även mycket med att skriva ner vad barnet säger och ber bar et upprepa dage  efter ”du 

berättade det här igår”. Återberätta de är e  viktig de  på f rsko a . Pedagogen anser att matematik och språk 

ska finnas tillgänglig i alla verkstäder eftersom, matematiken finns med oss överallt och stärker barnets språk. På 

snäckans förskola arbetas det på samma sätt med alla barn. Det tas aldrig ut barn i mindre grupper eller arbetar 

extra med barn som har större svårigheter. Både pedagoger och barn tycker inte om att bli bortplockade ur 

gruppen. Snäckan arbetar i projekt och ger alla möjligheten till att arbeta i mindre grupper då kan varje barn bli 

sedd och stärka barnets språk. Pedagogernas uppgift är att stärka och hjälpa barnen med det som är svårt. Alla 

barn lyckas om de har bra pedagoger.  

Hur stor del av barnen talar ”dålig” svenska? 

En stor del av barnen ta ar ”då ig” sve ska på havets, solens och snäckans förskoleklass. Det beror på att det 

finns många barn som kommer till Sverige utan att kunna ett enda ord svenska och placeras i förskoleklassen 

utan att tala det svenska språket. Men målen är densamma för alla barn. Pedagogerna får mycket hjälp och stöd 

från pedagoger som är ambitiösa och vet vad de ger sig in på. 

Barnen kan så pass mycket svenska att de kan kommunicera, men barnen har ett fattigt ordförråd och saknar 

förståelse då de läser böcker. För att hjälpa barnen med det svenska språket har pedagogerna samtal och 

diskussioner kring allt möjligt. Förskolan besöker biblioteken ofta för att locka barnen till läsning. Oftast pratar 

inte barnen men pedagogerna förstår vad barnet menar.  

Pedagogen berättade ett exempel som kan uppstå under projekttiden när det kommer till förståelse och 

formuleringar kring det svenska språket.  

Barnet: ”Den svarta” 

Pedagog: ”Den svarta?” 

Barnet: ”Vi ser träd på marken” 

(Pedagogen förstår inte vad barnet menar och ber barnet visa vad han/hon menar.) 

Barnet: ”Pekar på marken” 

Pedagog: ”Jaha du menar skuggan, säger hon” 

Pedagogen förklarar sedan för mig att barnet inte vet att ”den svarta” heter skugga. Desto mer frågor pedagogen 

ställer till barnet desto mer får man reda på. Det är viktigt med frågor, anser hon. Pedagogerna ska lyssna, 

reflektera och berätta. Hade inte pedagogen ställt frågor till barnet hade man inte vetat vad barnet menade. Se 

över!! 
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Anser pedagogerna att modersmålsundervisning har betydelse för inlärning av 

ett nytt språk, på vilket sätt?  

Har barnen möjlighet till modersmålsundervisning? Och hur påverkas i så fall det svenska språket? 

I förskoleklasserna har alla möjlighet till modersmålsundervisning. Havets pedagog anser att det kan vara en 

fördel men samtidigt en nackdel. Förskoleklassernas pedagoger känner att de hela tiden måste upprepa sig med 

barn som inte kan det svenska språket och vet inte hur man ska uttrycka sig när barnet inte kan språket. Havets 

pedagog brukar ta hjälp av barn med översättning och frågar ifall de kan översätta till sitt modersmål när 

pedagogerna inte vet hur det ska nå fram till de barn som inte kan det svenska språket. Havet och solen har en 

egen modersmålspedagog i somaliska eftersom den största del av barnen består av barn med somalisk bakgrund. 

De barn som har ett annat språk utöver somaliska har också möjligheten till en modersmålspedagog. Fördelen 

med modersmålspedagogen är att barnen kan få undervisning på deras språk eller ta igen det barnet har missat 

med hjälp av modersmålsundervisning. De barn som inte kan språket erbjuds modersmålsundervisning två 

timmar i veckan och det sker i små grupper. Barn som inte kommer ifatt den vanliga undervisningen blir 

omplacerade till en förberedelseklass. I den klassen är det oftast färre barn och fler pedagoger. Barnen får mer 

hjälp och arbetar med det som barnet har svårt med. Solens pedagog anser att det är en fördel att ha 

modersmålsundervisning, eftersom barnet kan sitt modersmål och får väldigt mycket gratis i det svenska språket. 

På snäckan har däremot inte alla barn rätt till modersmålsundervisning, eftersom kommunen har beslutat att 

barnen får stöd i modersmålet när de börjar i årskurs 1. Pedagogen anser om barnet kan fler språk blir det lättare 

att stötta sig på det svenska språket då barnet kan översätta ord till sitt modersmål. Men som pedagog ska barnet 

absolut stöttas med sitt modersmål genom att pedagogen lär sig ord på barnets språk eller att använda sig av 

tecken som stöd. Barnen får större möjligheter med att lyckas med språken då eftersom de har ett extra språk att 

stödja sig vid. Om det inte finns böcker på modersmålet låt barnet återberätta hemma om exempelvis vad som 

har gjorts på förskolan. Som tvåspråkig ska barnet inte se brister med att vara tvåspråkig. Barnet ska se det som 

något positivt. 

Analys 

Även i min analys har jag gjort som i resultatdelen att jag har utgått från mina frågeställningar; Hur tänker 

pedagoger kring flerspråkiga barns språkutveckling? Vilka arbetssätt ger bäst resultat för barnen enligt 

pedagogerna? Anser pedagoger att modersmålsundervisning har en betydelse för inlärning av ett nytt språk, på 

vilket sätt? 

Hur tänker pedagoger kring flerspråkiga barns språkutveckling? 

Idag visar forskning att resultaten för tvåspråkiga barn är väldigt låga
56

 men det har gjorts observationer där det 

visar att barn har lättare att uttrycka sig eller återberätta i relation till sagoböcker som även visas i min 

resultatdel. Björk-Willén
57

 menar att barnet inte endast lär sig av en pedagog utan att barnet lär sig i samspel 

tillsammans med andra. Därför är det viktigt att när barnet är med en pedagog får möjlighet att öva på ord som 

barnet inte kan. På detta sätt får barnet möjlighet att memorerar, imitera och lär sig att uttala korrekt. Barnen lär 
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andra barn därefter. Barbro Eneskär anser att barnet inte lär sig språk enbart genom att imitera pedagoger utan 

menar att barnets språkutveckling även sker i samspel med omgivningen. Jean Piaget menar i sin teori att barnet 

lär sig bäst genom att imitera sin omvärld och säga efter
58

vilket Barbro Eneskär menar inte endast hjälper 

barnets språkutveckling.
59

 I intervjuerna sågs ett samspelet mellan pedagoger - barn och barn - barn hade en stor 

vikt när barnet skulle lära sig det nya språket. Vygotsky menar att utveckling av ett språk ökar barnets förståelse 

och tränar det logiska tänkandet som baserar på problemlösningar.
60

 Det egocentriska talet som han också 

nämner innebär att språkets förståelse ökar och barnet får en bredare språkkompetens, språket går från att tala 

högt för sig själv till att kunna tänka själv. Förskolan tar ofta hjälp av tecken som stöd då pedagoger och barn 

kan använda sig av bilder och tecken när de inte kan kommunicera med varandra, något som samstämmer med 

Ladbergs forskning då tecken som stöd är en god hjälp för två- och flerspråkiga barn.
61

 

Vilka arbetssätt ger bäst resultat för barnen enligt pedagogerna? 

Enligt alla fyra pedagoger som intervjuades anser att bästa resultat för barnen är att lärandet ska ske på ett 

lekfullt sätt. Pedagogerna använder sig av konkret material som; sagopåsar då barnen själv får vara delaktiga att 

göra eller berätta egna sagor för kompisarna, återberätta är viktigt eftersom barnet får träna på att hitta egna ord 

och träna språkförrådet, med bildspel får barnen möjlighet att titta på bilder från böcker, träna på ordbegrepp 

som barnen förväxlar, leka med bokstäver då pedagogerna pratar om en bokstav och barnen får hitta något på 

den bokstaven eller bilda en mening.  

Ladberg anser också att barn som ägnar en liten stund varje dag åt språklekar klarar läs- och skrivinlärningen 

bättre. Detta gäller även de barn som har en hög risk för att få lässvårigheter. Hon menar att även dessa barn mår 

bra av att få öva sig med språklekar varje dag under de sista åren på förskolan.
62

 Pedagogerna på respektive 

förskola och förskoleklass är eniga om att inlärning av ett nytt språk sker på bästa sätt genom lek då barnen 

själva inte är medvetna om att de lär sig något. Björk-Willén menar att genom lek kan pedagoger blanda in 

undervisning tillsammans med lärande
63

och Piaget är enig om att anpassningsfunktionen ska utveckla barnets 

funktion på bästa sätt genom leken. Vuxna har därför svårt att förstå att leken är viktig för barnen eftersom deras 

värld är invecklad. Leken är en viktig aktivitet för barnet där de kan omvandla verkligheten till leken.
64

 

Vygotsky anser inte att barnet använder leken av lust eller av mycket energi som många andra västliga 

psykologer anser, men det finns andra aktiviteter än lek som ger barnet en större lustfyllelse. Under 

förskoleåldern vidareutvecklas språket, förmågan och uppmärksamheten blir mer viljestyrd. Då ger detta barnet 

möjligheter till att skapa en låtsas situation som kännetecknar leken. Vygotsky anser att leken är viktig för barnet 

eftersom den medför utveckling från kroppsrörelser. Ur den sociala världen uppstår leken vilket visar att barnet 

inte är medveten om sitt motiv till lek och med det skiljer sig leken som aktivitet från andra aktiviteter enligt 

Vygotsky.
65
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Ingen av förskoleklasserna nämnde något om skolmiljön men däremot gjorde förskolan det och anser att 

miljöerna har en stor betydelse för barnets lärande. Pedagogerna tittar alltid hur miljöerna ser ut för att locka 

barnet till lärande. Elisabeth Nordin-Hultman anser att miljöer och material har varit en central del av 

pedagogiken och bör därför göras observationer på hur barnen använder miljöerna innan stationerna ändras i 

förskolan eller förskoleklassen. Vad använder barnen och vad användes inte? Vad är det som händer vid de olika 

stationer? Därefter bör pedagogerna kunna planera vad som ska bytas ut eller ha kvar och vad som inte fungerar 

för att göra om stationerna så att miljöerna passar varje individ. Elisabeth Nordin-Hultman anser också att 

rummen bär en maktrelation och som pedagog bör man vara försiktig, eftersom ett pedagogiskt rum säger något 

om vad ett barn är och bör vara. I skolan finns denna maktrelation till att barnen vet att pedagogen står längst 

fram och att barnen sitter på sina platser. Hon menar med det att rummen säger något om vem man är. I 

förskoleklassen ses en stor skillnad på rummen tillskillnad på förskolans. Det som skiljer dem åt är material och 

aktivitetsmöjligheter som är en enorm skillnad.
66

  

Anser pedagoger att modersmålsundervisning har betydelse för inlärningen av 

ett nytt språk, på vilket sätt? 

En av de fyra pedagogerna i undersökningen anser att modersmålsundervisningen är viktig och är ett stöd för 

barnets lärande i svenska. Barnet har redan ett språk som de kan stödja sig vid vilket Gunilla Ladberg också 

anser att när modersmålet går framåt går det oftast bättre med det nya språket.
67

 Barnet har redan ett lärande 

språk från sitt modersmål vilket underlättar för barnet att lära sig det nya språket, vilket utvecklingszonen 

nämner utifrån Lev Vygotskys teorier. Utveckling sker före lärandet och att utvecklingen är oberoende av 

lärandet medan lärandet är en utåtriktad process som följs efter utveckling. Lärandet är utveckling och lärande 

och utveckling är olika processer som hänger samma.
68

 Barnet måste få möjligheter till att utveckla det svenska 

språket på ett lekfullt sätt vilket visar tydliga resultat från intervjuerna att barnet inte kan lära sig ett nytt språk 

utan övningar. 

 Jean Piaget nämner i utvecklingsprocessen att som spädbarn så utvecklas barnet i anslutning till den 

sensomotoriska intelligensen. Den sensomotoriska härmningen består av enkla kroppsrörelser. Efter 

imitationsperioden går barnet över till tänkandets uppkomst då barnet iakttar och språket ger barnet möjlighet att 

förgripa sitt framtida handlande.
69

 I förskoleklasserna har alla barn rätt till modersmålsundervisning men inte i 

förskolan. Fördelen med att ha modersmålsundervisning enligt pedagogerna är att barnen får möjlighet att få 

undervisningen på deras modersmål, speciellt ämnen som barnet har svårt med kan detta sätt underlätta. Barnet 

får också mycket gratis i det svenska språket med att översätta meningar eller ord på barnets egna språk. Tove 

Skutnabb – Kangas menar att pedagoger ska även bestämma vilka ämnen som ska ske på modersmålet som till 

exempel matematik och musik i svenska men man ska tänka på att det man har undervisat i upprepas på det 

språk barnet kan som bäst.
70

  

Havets pedagog anser att det är en fördel men samtidigt en nackdel med att ha modersmålsundervisning eftersom 

det påverkar svenska språket, medan solen och snäckans pedagoger anser att modersmålsundervisning är en 

fördel för barnen eftersom de får stöd i det språket som barnet kan som bäst. Anders Arnqvist visar att det finns 
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få undersökningar som verkligen har utrett frågan om tvåspråkighet förorsakar förseningar.
71

 Sandens pedagog 

visste inte riktigt om det svenska språket påverkas när barnet har modersmålsundervisning. I en artikel om två- 

och flerspråkiga barn skrivs det om att barn som är två- och flerspråkiga förekommer det att barnet blandar ihop 

språken och att det är viktigt att pedagogen inte ser det som en språkstörning. Vera F. Gutiérrez-Clellen1 visar i 

sin studie att det har visats resultat på att barn med fler språk har en hög kompetens i båda språken. Det hindrar 

inte barnet av att låta blanda språken i kommunikation i hemmet, skolan eller i andra miljöer. Det kan ge barnet 

en ovärderlig information om sin tvåspråkiga utveckling.
72

 Havet har inte rätt att få modersmålsundervisning 

eftersom kommunen har tagit det beslutet. Barnen får stöd i modersmålet förrän i årskurs 1. I augusti 2011 togs 

ett beslut att modersmålsundervisning för barn i förskola hade inte rätt att få det längre,
73

 vilket skolverket vill 

att modersmålsundervisning ska bli obligatorisk för alla kommuner redan i förskolan.
74

 Snäckans pedagog anser 

att desto fler språk barnet kan desto lättare blir det att stödja sig i det nya språket med att översätta och formulera 

om till svenska. Pedagogerna på förskolan lär sig ord på barnens modersmål för att kunna kommunicera med 

barnet. Jean Piaget anser att barnet anpassar sig till det nya språket genom förändring av ett språkljud till större 

likhet med ett närliggande ljud som till exempel Sven. Ljudet v avtonas då till f genom att det förgående tonlösa 

s.
75

 Forskaren Annika Andersson på Humanistlaboratorier anser att barn som lär sig flera språk samtidigt tvingar 

hjärnan att växla mellan flera kunskapsbanker redan som små. Det finns fördelar med att lära sig fler språk och 

forskaren Annika menar att det ska börjas tidigt med språk, redan vid ettårsåldern.
76

  

I analysen framkommer likheter och olikheter kring pedagogers tankar med flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska och hur pedagogerna ser på betydelsen av modersmålsundervisning. Pedagogerna är eniga om att 

modersmålet är ett stöd för barnen i det nya språket, svenska. En svårighet som jag har kunnat uttyda av 

intervjuerna i studien är att barn befinner sig på olika nivåer och lär sig i olika takt. Jim Cummins som är 

forskare inom tvåspråkighet menar att många forskare anser att enspråkiga barn har bättre resultat än tvåspråkiga 

barn, vidare menar Cummins att två och flerspråkiga barn har kapacitet till att lagra två eller fler språk. Språken 

fungerar genom ett centralt system och båda språken kan bidra till tillgång och användning.
77

  

Resultatet visade att de flesta av pedagoger använder sig av olika modeller med undantag av förskolan som alltid 

benämner det korrekta ordet som inte korrigerar utan istället benämner det korrekta ordet. Förskoleklassen 

använde sig av; Trulle, Bornholmsmodellen och LUS (Läsutvecklingsschema).  
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Diskussion  

Studien har syftat till att beskriva, analysera och diskutera pedagogers tankar kring arbetet med flerspråkiga 

barns språkutveckling i svenska och hur pedagogerna ser på betydelsen av modersmålsundervisning. 

Frågeställningarna som jag valde till mitt arbete har varit; hur tänker pedagogerna kring flerspråkiga barns 

språkutveckling? Vilka arbetssätt ger bäst resultat för barnen enligt pedagogerna? Anser pedagoger att 

modersmålsundervisning har betydelse för inlärning av ett nytt språk, på vilket sätt?  

Svaren jag fick från intervjuerna av pedagogerna var ganska lika och fick nästan samma svar av alla, vilket kan 

vara positivt men samtidigt negativt. Det positiva är att alla pedagoger har nästan samma arbetssätt och mål för 

två- och flerspråkiga barns utveckling i det svenska språket. Men det negativa är att alla arbetar på samma sätt 

och att ingen utveckling syns för dessa barn. Skillnaden på förskolan och förskoleklassernas arbetssätt är att 

förskolan arbetar mer i mindre grupper med barnen. Förskoleklasserna har inte samma möjlighet att arbeta på 

detta sätt eftersom resurserna inte räcker till.  

Alla pedagoger arbetar effektivt med barnens språkutveckling och vill att barnen ska uppnå målen i svenska. 

Förskola och förskoleklasserna arbetar med konkret material och stödmaterial som är ett bra stöd för barnens 

utveckling i det svenska språket. Det konkreta är viktigt för barnens språkutveckling och barnen kan träna upp 

det svenska språket med det konkreta. Därför är det viktigt att pedagoger blandar in leken tillsammans med 

undervisning så att ett lärande sker.
78

 Men det allra viktigaste är att pedagoger förstår att leken har en stor 

betydelse för barn som är tvåspråkiga något som framhålls av    rk- i    .
79

 Imitation av vuxna eller barn är 

också viktigt för språkutvecklingen anser några av pedagogerna. I analysen visar det att alla inte är eniga om 

detta som Barbro Enskär anser att barn lär sig inte endast av att imitera andra.
80

 Medan Björk-Willén
81

 och Jean 

Piaget
82

 anser att barnet lär sig bäst genom att imitera tillsammans med andra barn och vuxna. Pedagogerna anser 

om barnet inte lär sig det svenska språket bra uppstår problem med andra ämnen som; matematik. Det är viktigt 

att barnet förstår vad som menas i en text eller en fråga. Därför kan det bli svårt med matematiken om språket 

inte är tillräckligt stark, eftersom matematiken har många svåra ord som är viktiga att förstå för att lösa problem. 

I resultatdelen visade sig att alla inte har rätt till modersmålsundervisning. Några av förskoleklasserna får 

undervisning i sitt modersmål medan andra inte får det och dessutom har inte förskolan rätt till 

modersmålsundervisning. I skollagen står det att modersmål är en viktig del för barnets lärande och att barnet har 

rätt att utveckla det svenska språket och sitt modersmål i förskola men även i förskoleklassen.
83

 Pedagogen från 

snäckan anser att desto fler språk barnet kan desto lättare blir det att översätta ord på sitt eget språk och 

formulera om orden till svenska. Fördelen med att få undervisning i sitt modersmål är att pedagogen som arbetar 

med klassen eller med förskolebarnen kan ta stöd av modersmålspedagogen i undervisningen, för att stötta upp 

barn som inte kan det svenska språket. Därför vill skolverket idag införa modersmålsundervisning redan vid 
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ettårsåldern. Bäst resultat för barnen är när satsningar påbörjas tidigt.
84

 Min analys visar att alla i undersökningen 

är eniga om att modersmålet är ett viktigt stöd för barnets lärande för det nya språket. Om modersmålet går 

framåt går det oftast bättre med det svenska språket.
85

 Pedagogerna anser att modersmålsundersvining är ett 

problem när barnet inte får utveckla det svenska språket med stöd av sitt modersmål. Resurser räcker inte heller 

till och blir ytterligare ett problem för lärandet. Därför blir konsekvenserna att barnet inte förstår vuxna och 

andra barn. Barnet blir tillslut frustrerad att inte bli förstådd och börjar slåss för att få uppmärksamhet. Beslutet 

om modersmålsundervisning togs 2011 då endast barn från årskurs 1 har rätt till undervisning i sitt modermål.
86

 

Resultatdiskussion  

Den tidigare forskningen visar att det konkreta är det bäst resultat för lärandet av ett nytt språk. Barnet har något 

att relatera sig till men det är även viktigt att lärandet sker i samspel med omgivingen.
87

 Jag anser att detta är ett 

bra sätt för två- och flerspråkiga barn att lära sig ett nytt språk. Barnet får en möjlighet att se det konkreta än att 

bara ta till sig massa ord som barnet varken förstår eller vet vad det är. Det intressant är att alla pedagoger som 

intervjuades arbetar på samma sätt och verkar förstå att barnet behöver detta arbetssätt. Forskning visar även att 

det konkreta är det bästa sättet för ett barn att ta till sig ett nytt språk men även förstå vad som menas. Leonor 

Arnberg använder sig av en sysselsättningsplan som innebär att under varje aktivitet ska det alltid finnas med 

något konkret och att samtala; om bilder, sånglekar, konstnärliga aktiviteter och sagoberättande.
88

 Både 

pedagoger och forskning visar att de strävar mot samma mål för två- och flerspåkiga barn ska lyckas med sitt 

andra språk. Jag anser att detta är ett bra arbetssätt för barn med annat språk än svenska. Barnet har något att 

relatera sig till även om de inte förstår allt pedagogen säger.   

Men problem finns alltid och tyvärrr är inte alla eniga om hur lärandet ska ske av modersmålsundervisning. 

Eftersom användningen av modersmålet kan anses vara ett tecken på brist i det svenska språket.
89

 Eller som 

Tove- Skutt Kangas anser att endast ett språk ska talas i klassrummet. Antingen svenska eller barnets 

modersmål. Det kan ske förvirring om språken blandas.
90

 Men modersmålet ska inte plockas bort eftersom det 

nya språket går oftast bättre när barnet redan har stöd i sitt modersmål.
91

 Problemen som finns idag är att alla har 

inte samma rättigheter i varken förskola eller förskoleklass. I resultatdelen visade sig att barn inte har rätt till 

modersmålsundervisning, endast i någon av förskoleklasserna. Och då var det endast modersmålsundervisning 

på somaliska eftersom det fanns fler barn med somalisk bakgrund. Men vad händer med de andra barn som 

behöver stöd i sitt modersmål? Styrdokumenten visar att alla barn har rätt till modersmålsundervisning. Varför 

stämmer inte detta till verkligheten? Som i Läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att barnet ska få möjlighet 

till att utveckla sin kulturella identitet men också kommunicera på svenska som på sitt modersmål.
92

 Även i 
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skollagen för förskolan anses det att modersmålet är viktigt för barnets lärande och att barnet har rätt att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål. Förskoleklassen har exakt samma rättighet som förskolan att barn 

med annat modersmål än svenska har rätt att utveckla det svenska språket och sitt modersmål.
93

 När jag började 

titta närmare på detta insåg jag att det här är en viktig sak att titta närmare på. Idag har vi ca 200 språk som talas 

i Sverige och endast i Stockholmsstad finns det 78 000 barn från F- åk 9. Av dessa barn är 29 715 flerspråkiga.
94

 

Skolverket anser att detta är ett problem och vill därför att modersmålsundervisning ska bli obligatorisk för alla 

kommuner.
95

 Vi har många barn som är flerspråkiga idag och vi kommer även bli fler. Idag kämpar pedagogerna 

sig fram för att barnen i förskolan och förskoleklass ska lyckas med det svenska språket. Pedagogerna tar hjälp 

av andra barn eller pedagoger för barnen ska förstå vad de menar. Det stora problemet är att det uppstår många 

konflikter mellan barnen eller barn och vuxna eftersom barnet inte vet hur de ska kommunicera. Att äga ett 

funktionellt språk är idag ett måste i samhället. Språk och lärande är nyckeln till många av kunskapens dörrar.  

Metoddiskussion 

Metoden jag har använde mig av var en semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju som födjupar sig och får 

en förståelse kring de abstrakta teorierna. Det gav mig ett stort utrymme för att fråga och förstå pedagogernas 

svar. Detta kan bero på samspelet och dialogen som sker under intervjun. Jag hade enkla frågor och ställde 

följdfrågor när det behövdes. Anledningen till att jag använde mig av intervjuer av pedagoger var att jag ville 

fördjupa mig mer kring hur pedagoger arbetar med två- och flerspråkiga barn. Att jag inte valde en annan metod 

till min studie var att arbetet skulle bli allt för stort (som jag tidigare nämnde i metoddelen). Metodvalet var bra, 

men insåg senare att jag hade kunnat fördjupa mig mer i frågorna. Jag insåg att frågorna liknade varandra ganska 

mycket. Det gjorde att det blev svårt att få med alla intervjufrågorna i arbetet. Jag var därför tvungen att binda de 

samman med dem andra frågorna.  

Slutsatser 

Min ambition med uppsatsen var att diskutera pedagogers tankar kring arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling i svenska och hur pedagogerna ser på betydelsen av modersmålsundervisning. Men under 

studiens gång upptäckte jag att fyra intervjuer inte kan dra generella slutsatser för större områden eftersom det 

endast intervjuades en pedagog i förskolan och tre pedagoger i förskoleklassen. Om det visar sig att att fler 

förskolor och förskoleklasser är i samma situation att barn inte får hjälp i det svenska språket. Jag anser detta 

som ett stort problem som måste tas tag i. Konsekvenserna kommer blir att barnen kommer inte uppnå målen i 

de flesta ämnena. De resultat jag har fått fram handlar tillstordel hur pedagogerna arbetar för att få bäst resultat 

av barn som är två- och flerspråkiga. Pedagogerna har ett stort engagemang för sitt yrke men, får inte tillräckligt 

med resurser för att stötta barnen. Därför bör någon aggera till sin lokala styrelse angående detta problem. Både 

pedagoger och föräldrar bör se till att något händer. Skolverket borde också ta tag i detta ”prob em” om 

skolgången påverkar barnens utveckling längre fram om resurser inte sätts in redan vi tidig ålder. Alla 

styrdokument anser att barn med annat språk än svenska har rätt att få stöd i sitt modersmål. Även skolverket vill 

sätta in resurser för barn med annat språk än svenska. Eftersom hjälp inte sätts in och skolgången blir allt för 
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tufft och tråkig då barnet inte förstår. Barn som inte får stöd kämpar med att lyckas och om barnet får stöd redan 

vid tidig ålder blir inte skolan lika tung. Fler barn kommer säkert att vidare utbilda sig eftersom barnet har fått 

stöd redan från start.  

Vidare forskning 

Efter att genomfört mina intervjuer och forskat kring min studie blev jag förvånad över hur barn med annat språk 

än svenska inte får det stöd som de har rätt till. Både skollagen och läroplanen anser att barn med annat 

modersmål har rätt att utveckla sitt modersmål. Därför behövs mer forskning gällande två- och flerspråkiga barn 

men framför allt redan vid tidig ålder. Resurser bör sättas in tidigt och en debatt kring problemen som uppstår i 

dagsläget. Kanske en debatt om barnens rättigheter till stöd i det svenska språket men även i modersmålet från 

förskolan till skolan. I en vidare forskning kan en större studie göras på vilka resurser som finns för att stötta 

både pedagoger och barn. Men, även om resurserna är till för alla barn med annat språk än svenska. Och en 

viktig fråga som jag har haft många funderingar kring. Hur påverkas barnens skolgång utan stöd? Jag tror att 

pedagoger som arbetar med barn med annat språk än svenska skulle kunna bidra och dra nytta av denna kunskap.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur arbetar du som pedagog med två eller flerspråkiga barn i er förskoleklass/förskola? 

Vilket arbetssätt har pedagogerna med barnen? 

Har barnen möjlighet till modersmålsundervisning? Och hur påverkas i så fall det svenska språket? 

Språkutveckling – Hur arbetar pedagogerna med det svenska språket?  

Vilka svårigheter kan barnen ha?  

Har barnen ett stort ansvar när det kommer till utvecklingssamtal? (Ibland kan inte föräldrarna språket, hur gör ni 

då? Tolk?)  

Är det vanligt att barnen tar med sig syskon istället för föräldrar till utvecklingssamtalen?  

Hur är kommunikationen mellan pedagog och förälder?  

Hur stor de  av bar e  ta ar ”då ig” sve ska?  

Barn som har vissa svårigheter, arbetsar ni då på samma sätt som ni gör med de andra barnen? Eller får dessa 

barn extra undervisning? Hur?  

På vilket sätt kan det vara lätt/svårt att arbeta med barn som är två eller flerspråkiga?  
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