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Bakgrund
I bakgrunden berör vi olika definitioner som finns av tvåspråkighet samt förskolan, skolans 
och samhällets påverkan för andraspråksinlärningen. Vi tar även upp modersmålets
betydelse för språkutvecklingen, samt olika arbetssätt och arbetsmetoder för att främja 
andraspråksinlärningen. Vidare skriver vi om sambandet mellan språk och kultur och utgår
från teoretikerna Lev Vygotskijs och Roger Säljö.  

Syfte
Vårt syfte med undersökningen är att studera ett antal pedagogers uppfattningar om barnens 
tvåspråkighet och deras kultur samt även vilka metoder och arbetssätt de använder sig av för 
att främja barnets modersmål och utveckla det svenska språket i en mångkulturell 
förskola/förskoleklass.

Metod
Vi har valt att utföra en kvalitativ intervju och intervjuat åtta pedagoger som arbetar i 
mångkulturell förskola/ förskoleklass. Vi har i denna del även beskrivit urval, hur vi gick 
tillväga för att besvara vårt syfte samt beskrivit reliabilitet och validitet, de etiska aspekterna 
och hur vi bearbetat och analyserat det resultat vi fick fram. 

Resultat
I resultatet framgick det att de intervjuade pedagogerna såg både för och nackdelar med att 
vara tvåspråkig. Pedagogerna var medvetna om att barnets modersmål var viktigt för att de 
ska kunna utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. De arbetade på olika sätt 
för att främja barnets språkutveckling och var även eniga om att barnets språk och kultur är 
viktigt för deras identitet och kulturtillhörighet.
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Inledning
Sverige är ett mångkulturellt land och i dagens förskola och skola finns det många barn som 
har ett annat modersmål än svenska. Med anledning av detta är vi intresserade av att se hur 
man arbetar i mångkulturella förskolor och förskoleklass. Särskilt viktigt är detta för oss 
pedagoger som kommer att möta barn och föräldrar från världens alla hörn. När barn med ett 
annat modermål än svenska börjar i förskolan/förskoleklassen är det svenska språket 
främmande för många av dem.  Under sina första år har många av dem börjat behärska sitt 
modersmål, men det kanske är först nu de börjar lära sig det svenska språket för att kunna 
kommunicera med omgivningen utanför hemmet. Ladberg (2003) skriver att pedagoger har 
en stor roll för att hjälpa och stödja barnen att stärka deras första språk samtidigt som de 
utvecklar sitt andra språk. Vidare menar Ladberg (2003) att med språket följer även 
kulturen. Och detta är också något som pedagogerna bör skapa förståelse för och framför allt 
ta mer lärdom om.

I Läroplanen för förskolan Lpfö98 står det bland annat:

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att
lära sig svenska och även utveckla kunskaper i andra områden. Förskolan skall 
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla 
det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö 98 s. 6)

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) uttrycks att det att barn med svenska som andraspråk 
har lättare att lära sig det svenska språket och tillägna sig nya kunskaper, genom att de får 
utveckla sitt modersmål väl. Enligt Lpfö 98 är förskolan skyldig att ge barnen möjlighet till 
att utveckla sina språk. 
I läroplanen för den obligatoriska skoväsendet, förskoleklass och fritidshemmet Lpo 94 står 
det bland annat:

Undervisningen skall anpassas efter varje barns förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsundervisning ( Lpo 94 s.4) 

Enligt läroplanen för den obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (Lpo 
94) är det viktigt att undervisningen anpassas efter varje barns förutsättningar och tidigare 
erfarenheter. Som pedagog är det viktigt att vara medveten om att tvåspråkiga barn har andra 
kunskaper och erfarenheter med sig i ryggsäcken som vi måste ta reda på för att kunna 
främja barnens fortsatta lärande. Enligt Lpo 94 kan vi göra detta genom att lyfta upp barnens 
modersmål så att barnen får möjlighet att tillägna sig kunskaper i det andra språket med stöd 
av sitt modersmål. 

Eftersom vi själva är tvåspråkiga är vi intresserade av att arbeta i en mångkulturell förskola 
och förskoleklass. Vi vill få mer kunskap om hur man kan arbeta på en mångkulturell 
förskola och förskoleklass, där barnen får möjlighet att utveckla sina språk. Vi tror att 
grunden för att kunna utveckla både sitt första och andraspråk finns i förskolan och 
förskoleklassen. Ladberg (2000) menar att genom att barnet får möjlighet att utveckla sina 
språk, kan det bidra till att barnens tvåspråkighet ses som en tillgång istället för hinder.
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Syfte

Vårt syfte är att studera ett antal pedagogers uppfattningar om barnens tvåspråkighet och 
deras kultur samt även vilka metoder och arbetssätt de använder sig av för att främja barnets 
modersmål och utveckla det svenska språket i en mångkulturell förskola/förskoleklass. 
Utifrån ovanstående syfte har vi formulerat följande frågeställningar:

 Vilka uppfattningar har pedagogerna om tvåspråkighet?
 Vilka arbetsmetoder och arbetssätt använder pedagogerna sig av för att främja 

barnens modersmål och utveckla det svenska språket?
 Hur resonerar pedagogerna kring tvåspråkiga barns kultur och språk samt sambandet 

mellan dem?
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Bakgrund
I bakgrunden skriver vi om olika definitioner till tvåspråkighet samt hur förskolan, skolan 

och samhället påverkar andraspråksinlärningen. Vi kommer bland annat ta upp de olika sätt 
som finns och som påverkar den tvåspråkiga utvecklingen. Vi berör även modersmålets 
betydelse för andraspråksinlärning samt även föräldrarnas och modersmålsundervisningens 
roll för barnets språkutveckling. I arbetssätt och arbetsmetoder nämner vi olika arbetssätt 
och metoder för att stimulera barnets språkutveckling i förskolan och förskoleklassen. Vi
skriver även om sambandet mellan språk och kultur samt vikten av att skapa kulturförståelse 
för varandras kulturer. I vår teoretiska utgångspunkt berör vi den ryske teoretikern Lev 
Vygotskij samt professorn Roger Säljö som också utgår från Vygotskijs teori om det
sociokulturella perspektivet.

Olika definitioner till tvåspråkighet

Skutnabb-Kangas (1981) skriver att det finns många olika definitioner av tvåspråkighet och 
tar upp tre olika kategorier som definierar tvåspråkighet. Författaren beskriver att lingvister 
och psykologer är mer intresserade av tvåspråkiga individer och deras definition baseras på 
individens tvåspråkiga kompetens om hur de behärskar sina språk. Medan enligt Skuttnabb-
Kangas (1981) lägger sociologer mer fokus på hur tvåspråkiga individer använder sig av
språket. De definierar tvåspråkighet med språkets funktion, det vill säga hur språket fungerar 
för individen i samhället. Enligt författaren är sociologer och socialpsykologer även 
intresserade av hur den tvåspråkiga individen själv förhåller sig till språket, samt även hur 
omgivningen förhåller sig till tvåspråkighet. Därför definierar de tvåspråkighet utifrån 
attityder. Skutnabb- Kangas har en egen definition och försöker kombinera flera av 
kriterierna som står ovan. Så här definierar författaren tvåspråkighet:

Tvåspråkig är den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i 
enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en 
individs kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen 
själv ställer, på samma nivå som infödda talare, samt en möjlighet att identifiera sig 
positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) eller delar av dem 
(Skutnabb- Kangas, 1981 s. 93)

I citatet ovan betonar Skutnabb- Kangas (1981) att tvåspråkiga individer kan behärska sina 
språk i många olika situationer. Hon ser tvåspråkighet som en kompetens hos individen. 
Tvåspråkiga ska kunna relatera sig till och fungera som enspråkiga individer i samhället. De 
ska med hjälp av sina två språk kommunicera med omgivningen obehindrat i många olika 
situationer, samt identifiera sig med två kulturtillhörigheter. 
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Förskolan/ skolan och samhällets påverkan för inlärningen av andraspråket  

Vi väljer att definiera andraspråket så som författaren Svensson (2009) definierar det . 
Andra språket är det språket som man lär sig efter sitt första språk, det vill säga efter sitt 
modersmål. Andraspråket lär man sig i det samhälle man lever i.

Skolkommittén (1997) lyfter upp betydelsen av barnets modermål som förskolan och skolan 
har som uppgift att belysa och ta tillvara på så att barnen får möjlighet att utveckla båda 
språken parallellt. Så här beskriver skolkommittén hur andraspråksinlärningen kan gå till:

Språkinlärning kan inte ske bara genom att individen översköljs av ett nytt språk. Inlärningen måste ske 
med utgångspunkt i ett språk och i en värld som individen förstår. Inlärning av svenska som andraspråk 
för barn med invandrarbakgrund underlättas om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt 
förstaspråk. Om barnets språk- och begreppsutveckling sker parallellt på modersmålet och andraspråket, 
utvecklas båda och påverkar och stödjer varandra (Skolkommittén 1997 s 282)

Skutnabb- Kangas (1981) och Ladberg (2003)  menar att samhällets syn på tvåspråkighet har 
avgörande betydelse av hur barnen har möjlighet att bevara sitt modersmål och utveckla det 
samtidigt som de lär sig det svenska språket och kulturen. Skutnabb- Kangas (1981) skriver 
att tvåspråkighet oftast har förknippats med fördomar. Hon menar att tvåspråkiga sågs som 
svaga och att de tvåspråkigas kognitiva utveckling inte var lika väl utvecklad som 
enspråkigas.

Skolverkets rapport nr 228 (2003a) skriver att förskolan och skolan har en betydande roll för 
att barnen ska kunna utveckla sina olika språk. Det är viktigt att förskolan och skolan ger 
barnen stimulans och uppmuntran till att bli tvåspråkiga.  Skolverket (2003) påpekar vidare 
att tvåspråkighet är en tillgång för både individen och samhället och som förskolan och 
skolan måste ta tillvara på.  Arnberg (2004) skriver att det är viktigt att hitta vägar till att 
stödja tvåspråkighet och dubbelkulturell tillhörighet både i förskola, skola men även i andra 
områden och samhället i allmänt. Även Lindberg (2009) tar upp i sin artikel om för och 
nackdelar med att vara tvåspråkig i det svenska samhället. Hon menar att genom att lyfta 
upp och uppmärksamma barnens olika språk i förskolan, skolan och samhället får barnet 
möjlighet att stärka sina två språk. Lindberg (2003) skriver vidare om tvåspråkiga barns 
kognitiva utveckling. Hon menar att den kognitiva utvecklingen gynnas om man har 
utvecklat en jämn och bra tvåspråkighet, vilket bidrar till ett mer kreativt tänkande hos de 
tvåspråkiga barnen.  

Däremot menar Lindberg (2009) att om man inte lyckas ta emot barnets olika språk ger detta 
negativa konsekvenser för barnens språkutveckling. Även Torpsten (2008) skriver i sin 
avhandling om hur andraspråkselevers tidigare erfarenheter inte tas tillvara i undervisningen 
för utvecklingen av det andra språket. Detta medför att elever skapar en negativ bild av sig 
själva samt sitt språk och kultur. Dessutom tillägnar de sig inte heller det svenska språket 
och kulturen då lärarna snarare fokuserade på elevernas brister istället för deras kunskaper 
och erfarenheter.
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Kodväxling mellan språket

Enligt Svensson (2009) innebär kodväxling att man talar flera språk och byter mellan 
språken. Man blandar ord från sina olika språk i en mening. Ladberg (2003) poängterar att 
tvåspråkiga barn kan växla språket utefter och beroende på samtals ämne. Ett exempel kan 
vara barn i förskola som leker med sina landsmän och pratar svenska. Då barnen ska prata 
om något som hör till hemmet så växlar barnet språk och börjar tala på sitt modersmål. 
Arnberg (2004)  och Svensson (2009) menar att när barnen växlar mellan de olika språken 
kan det bero på att barnet saknar ord att uttrycka sig på sitt ena språk och därför övergår de 
till det andra språket. Enligt Svensson (2009) betyder det inte att barnet har en dålig språklig 
kompetens. Barnen växlar språket medvetet och detta ses som en god språklig och social 
kompetens där barnen får bättre möjlighet att uttrycka sig. Även Lindberg (2003)  skriver att 
tvåspråkiga barn redan i tidig ålder förstår att man kan uttrycka samma ord på många olika 
språk. Tvåspråkiga barn är även mer flexibla då de växlar mellan sina två språk.

Additiv och subtraktiv tvåspråkighet

Ladberg (2003) och Györgu Ullholm (2010) menar att genom additiv tvåspråkighet får 
barnet en möjlighet att utveckla både sina språk parallellt, vilket leder till att språken 
kompletterar och berikar varandra. För att barnen ska kunna utveckla en additiv 
tvåspråkighet krävs det att barnens modersmål värderas lika högt av samhället. Med 
subtraktiv tvåspråkighet menar Ladberg (2003) och Györgu Ullholm (2010) att barnen inte 
har samma möjlighet att utveckla båda språken parallellt. Skolverket (2002) betonar att detta 
kan bero på att barnens modersmål inte är lika viktig som andraspråket. Därför att 
andraspråket är mer dominerade i samhället. Det kan även vara så att samhället och skolan 
har låga värderingar om barnets modersmål. Detta hindrar då barnen att utveckla sitt 
modersmål parallellt med andraspråket. Arnberg (2004) beskriver att om ett barn får 
möjlighet att utveckla en additiv tvåspråkighet kommer detta påverka barnets 
identitetsutveckling och framtid positivt.

Simultan och successiv språkinlärning

Håkansson (2003) och Arnberg (2004) skriver att det finns två olika sätt att bli tvåspråkig. 
Dessa två olika definitioner till att kunna bli tvåspråkig kallas för simultan respektive 
successiv språkinlärning. Med simultan menas att ett barn redan från födseln lär sig två 
språk samtidigt. Detta kan exempelvis vara om föräldrarna har var sitt modersmål och pratar 
med barnen på sina respektive språk. Då utvecklar barnen en simultan språkinlärning. 
Simultan tvåspråkighet kan även innebära då man enbart pratar modersmålet i hemmet och 
det andra språket utanför hemmet. Successiv språkinlärning kallas däremot då barnen redan 
har ett språk som bas det vill säga modersmålet och ska sedan lära sig ett andraspråk. 
Författarna menar att successiv språkinlärning sker efter tre års ålder. Då har barnen hunnit 
lära sig sitt modersmål som bas för att sedan kunna tillägna sig ett andraspråk.

Däremot hävdar Györgu Ullholm (2010) att eftersom de flesta barn i Sverige börjar 
förskolan redan vid ettårsåldern är hon tveksam till att dessa barn utvecklar en simultan 
och/eller successiv språkinlärning. Författaren menar att när barnen börjar förskolan vid 
sådan tidig ålder har de knappt börjat prata på sitt språk och menar därför att deras 
språkinlärning varken blir simultan eller successiv utan någonting där emellan.
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Modersmålets betydelse för andraspråksinlärning 

Skutnabb- Kangas (1981) menar att det finns delade uppfattningar om definitionen av 
modersmål. Enligt författaren är modersmålet barnets första språk och oftast det språk som 
barnets inre tankar är och som barnet identifierar sig med. Modersmålet kan ses som det 
språk man lär sig först men även det språk man behärskar som bäst och använder mest. Hon 
menar att modersmålet är det språk som man identifierar sig med. 

Ladberg (2003) menar att när barnet har modersmålet som basspråk och börjar lära sig det 
andraspråket blir det betydligt lättare för barnen att utveckla detta. Hon menar att barn som 
redan har utvecklat en god bas i modersmålet har lättare att tillägna sig nya kunskaper i det 
andraspråket. De nya orden som barnet lär sig på det svenska språket, kopplar barnet till sitt 
modersmål. Modersmålet bör därför utvecklas redan då barnet är i förskoleåldern. Enligt 
författaren bör barnen erbjudas modersmålsundervisning redan i förskolan, då barnens 
språkutveckling sker som mest när de är små. Även Lunneblad (2006) redogör för 
modersmålets betydelse för barnets språkutveckling. De tvåspråkiga barnen som har 
möjlighet att utveckla sitt modersmål, samtidigt som dem utvecklar det svenska språket, får 
oftast en god tvåspråkighet.

Enligt Ladberg (2003) är det viktigt att barnets modersmål respekteras och accepteras i 
samhället. Genom att pedagogerna lyfter upp barnets modersmål och barnet får möjlighet att 
möta både sitt modersmål och det svenska språket i olika sammanhang kan barnet på så sätt 
få möjlighet att utveckla båda språken parallellt.

Skolverket (2003b) anger att under 1971-1974  fokuserade kommunerna på att hjälpa 
invandrarbarnen som invandrat till Sverige med att lära sig endast det svenska språket. Men 
så småningom kom man fram till att det inte blev någon utveckling av modersmålet, vilket 
påverkade även inlärningen av det andra språket. Man började då satsa på att utveckla 
barnens modersmål vilket medförde att både barnets modersmål och svenska språket 
utvecklades.

Föräldrarnas roll i att främja modersmålet

Ladberg (2003) anser att pedagogerna ska uppmuntra föräldrarna att fortsätta prata sitt 
modersmål med sina barn. Hon menar att det är oerhört viktigt att barnets föräldrar pratar 
sitt modersmål med varandra och med barnen i olika sammanhang för att modersmålet ska 
utvecklas. Barn behöver förebilder som visar på och stärker barnens både språk. Ladberg 
skriver vidare att samarbetet mellan förskolan, skolan och hemmet har ett avgörande roll för 
att barnet ska kunna utveckla både sitt modersmål men också det svenska språket. 

Även Svensson (2009) skriver att hemmiljön har en betydelsefull roll för barnets 
språkutveckling. Hon menar att föräldrarna ska utveckla barnets modersmål genom att 
samtala med barnet på modersmålet och även läsa sagor och berättelser på modersmålet. 
Men författaren menar vidare att detta inte är en självklarhet för alla föräldrar att utveckla 
barnets modersmål, då det oftast inte finns sagoböcker eller annat material på barnets 
modersmål tillgängliga.
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Modersmålsundervisning 

År 1976 kom den så kallade hemspråksreformen som innebar att kommunerna skulle 
erbjuda barn som hade ett annat modersmål än svenska, undervisning i sitt modersmål 
(Börestam & Huss, 2001).  Håkansson (2003) återger att man i Sverige fram till år 1977 
använde ordet hemspråk och menade med det att det var det språket man talade hemma. 
Men år 1977 ändrade man ordet hemspråk till modersmål för att man ansåg att det språket 
kan användas även utanför hemmet.

Genom att uppmuntrar barnens modersmål i förskolan och skolan och välkomna 
modersmålslärarna i verksamheten, blir bilden av modersmålsundervisningen något positivt 
även för barnen. Barnens olika språk och modersmålsundervisning blir mer integrerat och 
accepterat (Ladberg, 2000). Författaren betonar vikten av att barnen får känna och uppleva 
att deras språk är värdefullt. Bak och Von Brömssen (2010) beskriver i sin studie att 
modersmålet har en stor betydelse för barnen och ungdomarna. Med modersmålet bevarar de 
sin kultur och gemenskapen med familjen och släktingar.

Benckert (2008) skriver att modersmålspedagogerna oftast inte deltar i planeringarna på 
förskolan och skolan. Men genom att modersmålspedagogerna deltar i planeringarna, får 
dem en bättre bild av verksamheten och kan då utefter det själva planera in liknande moment 
så att barnen får arbeta med samma saker både på sitt modersmål och på sitt andra språk, 
alltså svenska språket. Modersmålspedagogerna bör vara med i olika tillfällen i förskolan 
och skolan. Enligt Benckert (2008) kan det vara att de är med barnen i matsituationer, vid 
olika skapande aktiviteter, lek och vid utflykter utanför verksamheten. Detta för att barnen 
skall få lära sig och koppla de olika begreppen som dyker upp, både på sitt modersmål och 
även på det andra språket.
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Arbetssätt och arbetsmetoder – Atmosfär, organisation och inflöde

Ladberg (2003) beskriver tre olika hörnstenar som pedagogerna kan använda sig av för att 
utveckla barnets språk. Dessa tre hörnstenar kallar hon för atmosfär, organisation och 
inflöde. Ladberg menar att det är viktigt att pedagogerna skapar en trygg atmosfär i 
verksamheten där alla barn känner sig accepterade, sedda och trygga och där barnets olika 
språk lyfts upp, accepteras och respekteras. När barnet känner sig trygg med omgivningen 
runt omkring sig blir det betydligt lättare för barnen att uttrycka sina tankar och behov med 
andra barn och vuxna. Pedagogerna skapar också en atmosfär för lärandet där barnen lär av 
varandra och med varandra i en lugn och trygg miljö. Organisationen är oerhört viktigt för 
barnets språkutveckling. Det gäller att pedagogerna organiserar sin verksamhet väl utifrån 
barnens förutsättningar och behov. 

Ladberg (2003) skriver att genom en väl organiserad verksamhet där pedagogerna är 
medvetna med att organisera tiden, grupperna och rummet får barnen mer möjlighet att 
utveckla ett nyanserat och rikt språk. När det gäller inflödet har pedagogerna ett avgörande 
roll på hur de använder sig av språket i vardagen samt vilken arbetsmaterial pedagogerna 
använder sig av för att ge barnen ett rikt inflöde av språk. Inflödet är det språk som barnet 
hör runt omkring sig. Inflödet kan ske exempelvis vid olika vardagliga samtal, läsning av 
sagor, samling, leken med mera.

Liberg (2010) och Ladberg (2003)  menar att barn utvecklar sitt språk genom samtal. 
Författarna lyfter även upp de olika samtalen som barnen möter i vardagen, mellan barn och 
vuxna och även mellan barn och barn. De olika samtalen främjar barnets språkutveckling.
Liberg (2010) menar att ett av det viktiga samtalet som sker i vardagen är måltidssamtalet. 
Hon menar att det är ett bra tillfälle där man kan samtala med barnen om olika 
samtalsämnen och där barnen får möjlighet att uttrycka sig. När barnen leker med varandra 
lär de sig också mycket av varandra. Arnberg (2004 s. 125) skriver att barn och vuxna 
använder språket på olika sätt och det är därför viktigt att barnen får möjlighet att utveckla 
språket i leken med andra barn.

Svensson (2009 ss.189-204) framhäver också att det är viktigt att tala språket i många olika 
tillfällen med barnet, att uppmuntra barnen att uttrycka sina tankar genom att lyssna på 
barnen samt stötta de när de inte hittar ord för att uttrycka sig. Svensson (2009) menar vidare 
att man inte ska försöka tala ett enklare språk med barnen. Barnen behöver höra nya ord för 
att deras ordförråd ska utvidgas. Vidare menar Svensson att det är viktigt att barnen får 
möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket i förskolan och skolan. 

Ladberg (2003) och Svensson (2009) skriver att även om pedagogerna inte kan prata barnets 
modersmål finns det olika sätt att uppmärksamma och lyfta fram barnets modersmål. 
Pedagogerna kan försöka lära sig några hälsningsord på barnets modersmål, de kan sjunga 
med barnet på olika språk, jämföra de olika språken till exempel räkna stavelser på båda 
språken och lyssna efter ljud i ord. Pedagogerna kan även låta barnen använda en del ord på 
deras modersmål under dagen istället för svenska samt be barnen lära ut några rim och 
ramsor på sitt modersmål till andra barn. För att uppmärksamma och lyfta barnets språk kan 
pedagogerna uppmuntra föräldrarna att prata sitt modersmål när de kommer till förskolan/ 
skolan för att lämna/hämta sina barn. 
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Andra sätt att stimulera barnets språk

Många forskare menar att sagor, musik och olika språklekar är ett bra sätt att använda sig av 
för att stimulera barnets språkutveckling. Benckert (1998 a) skriver att sagor är viktiga för 
att barnen får en möjlighet att utveckla en förmåga att fundera över och undersöka språket. 
Genom sagor får barnen även förmågan att skapa egna bilder och reflektera över vad som 
berättas i sagan. På detta sätt får de en bättre förståelse för språkets innehåll.  Även Benckert
(2008) betonar vikten med att läsa sagor samt berättelser. Det man ska tänka på är att välja 
en bok där innehållet ska vara utmanande och få barnen att tänka ett steg högre än var deras 
kognitiva nivå är. Böckerna skall stärka barnens identitet och utveckla och skapa nyfikenhet 
hos barnet. 

Benckert (1998 a) skriver att det finns många olika folksagor som barnen också har hört på 
deras modersmål. Man kan jämföra sagor från olika språk och kulturer tillsammans med 
barnen. En annan viktigt del när man läser sagor är att läsa sagan många gånger. Man kan 
använda sig av flanobilder, språkpåsar och även kunna gå in i sagans miljö och beskriva hur 
miljön ser ut, vad det finns för föremål i sagan, benämna vad de heter på svenska och vad 
dem används till. Man kan be barnet säga vad de olika föremålen heter på barnets 
modersmål. Genom att använda sig av flanosagor får barnet möjlighet att båda utveckla sitt 
modersmål och det svenska språket. Författarna Ladberg (2003), Benckert (1998 a) och
Svensson (2009) skriver att även musik och olika språklekar kan användas på många olika 
sätt i förskolan och skolan vilket skapar glädje och gemenskap i barngruppen. Genom att 
använda sig av rim och ramsor blir barnet språkligt medveten och främjar även barns 
språkutveckling.

Ellenby (2008) och Benckert (1998 b) beskriver metoden Total Physical Response (TPR). 
TPR är en metod som främjar barnens språkinlärning genom hörseln. Metoden fokuserar på 
att barnet först och främst ska kunna förstå språket innan de börjar prata. Övningen går ut på 
att pedagogerna ger barnen uppmaningar som barnen ska utföra exempelvis: Lägg boken på 
bordet, ställ dig framför en stol, hämta en penna som ligger på golvet och så vidare.  
Metoden kan användas i mer avancerad instruktioner och som kan anpassas efter barnens 
förståelse och kunskap.

En annan metod som Ellenby (2008)  beskriver är den spännande mattan som hon kallar det.  
Metoden går ut på att bearbeta olika begrepp. Genom att placera mattan i ett centralt hörn 
och lägga tematiska saker på mattan, lockas barnen till att utforska och arbeta med dessa 
material. Barnen få se, känna och prova dessa saker och skapa bild och begrepp kring 
materialet. Även Benckert (1998 s. 77) skriver hur pedagoger kan lyfta fram de olika 
material som barnen har runt omkring sig och försöka lära barnet vad de olika sakerna heter 
samt vad man kan göra med dem.
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Kultur i relation till språkinlärning

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 s. 9) står det att förskolan skall sträva efter att barn som 
har ett annat modersmål än svenska skall få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. 
Barnen skall även vara medvetna om det egna kulturarvet samt andra kulturer. Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94 s.4) skriver att 
eleverna skall förstå värdet av en kulturell mångfald samt att eleven skall vara medveten om 
den egna och andras gemensamma kulturarv. Detta ger en trygghet i identiteten som är 
viktig för att kunna utveckla och leva sig in samt förstå andras förutsättningar och 
värderingar. 

Ladberg (2003) och Axelsson (2010) skriver att språk och kultur hör ihop. Varje språk bär 
en kultur och när man lär sig ett nytt språk, så lär man sig även de kulturella mönster och 
sociala regler det språket bär med sig. Detta är viktigt för att kunna förstå och umgås med 
omgivningen. Axelsson (2010) skriver även att när barn kommer ut i omgivningen och ska 
läras sig det andra språket möter de också en annan kultur än den de har hemma. Författarna 
menar att kulturen kan uttryckas på många olika sätt. Genom kroppsspråket, sättet man 
kommunicerar och även sättet att visa olika känslor på. I vissa kulturer använder man 
mycket kroppsuttryck när man kommunicerar med andra. Det kan även vara så att man i 
vissa kulturer pratar i mun på varandra och samtalstonen är ganska hög, vilket i den svenska 
kulturen kan uppfattats som att man skriker och inte visar respekt för den man talar med. 
Skillnaden kan även vara sättet man visar känslor på. I vissa kulturer är det en självklarhet 
att uttrycka de olika känslor man har genom att agera kroppsligt. Medan i den svenska 
kulturen är man mer försiktig.

Ladberg (2000,2003) skriver vidare att barn lär sig tidigt och börjar tidigt tillägna sig 
kulturella uttryck samtidigt som de lär sig språk. När föräldrarna slutar använda sitt språk 
med barnen, exempelvis när de endast vill prata det nya landets språk, kan de inte heller föra 
över den kulturen som språket bär med sig. Föräldrar har även svårare när de ska använda ett 
nytt språk och uppfostra sina barn i en kultur de själva inte har vuxit upp i. 

Ellneby (2008) och Ladberg (2003) poängterar vikten av att kunna skapa förståelse mellan 
olika kulturer. Detta kan man göra genom att skapa kulturförståelse för de olika kulturer som 
finns runt omkring oss. Det är viktigt att kunna visa öppenhet och nyfikenhet för andras 
kulturer för att lättare kunna bemöta både barn och föräldrar som har ett annat ursprung. 
Genom att skapa förståelse och uppmärksamma kulturskillnaderna, minskas även risken för 
missförstånd mellan kulturerna.

Lunneblad (2006) beskriver i sin avhandling om hur ett antal mångkulturella förskolor i hans 
undersökning uppmärksammar och arbetar med barnets språk och kultur på olika sätt. 
Lunneblad menar att förskolan och skolan har för ansvar att belysa barnets olika kulturer 
och arbeta medvetet med det för att göra barnet medvetna om olikheter och likheter mellan 
varandra.  Han poängterar att genom att förskolan och skolan arbetar lika mycket med 
barnets språk och kultur känner barnen på så sätt en dubbelkulturell tillhörighet.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Vi utgår från det sociokulturella perspektivet som vår teoretiska utgångspunkt. Vi kommer 
att redogöra för den ryske teoretikern Lev Vygotskij om det sociokulturella perspektivet. Vi 
har även valt att belysa professorn Säljös teorier som också utgår från det sociokulturella 
perspektivet.  Enligt Vygotskij (2001) och Säljö (2000) lär människan sig språk och kultur i 
interaktion med andra. Vi har denna teoretiska utgångspunkt, eftersom vi lär språk och 
kultur i samspel med andra i omgivningen. 

Vygotskij (2001) redogjorde att människan behöver språk för att kunna kommunicera. Har 
inte vi ett språk så kan vi inte heller tänka eftersom språk och tänkandet är sammanflätade 
med varandra. Vidare menade författaren att människan lär sig språk i en sociokulturell 
miljö, det vill säga i sociala sammanhang och även i den kultur vi växer upp i. Även Säljö 
(2000) skriver om det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) redogör för den 
sociokulturella miljön och menar att miljön vi lever i påverkar vår syn på omvärlden. Säljö 
betonar att vi lever i ett sociokulturellt samhälle där vi lär i interaktion och samspel med 
andra. Författaren menar att barn lära sig genom samspel med människor de har runt 
omkring sig. När barn lär sig språk lär de även språkets kultur. Genom att behärska språket 
och kulturen menar Säljö att människan på så sätt kan integreras i samhället. 

Vygotskij (2001) skrev vidare att när barn lär sig sitt första språk lär det i samband med 
språket även sin omvärld. Författaren lyfte upp betydelsen av modermålet för inlärningen av 
ett andra språk. Med det menade Vygotskij att genom att ha ett välutvecklat modermål blir 
det betydligt lättare att tillägna sig ett annat språk, utan att man behöver lära sig omvärlden 
på nytt. Vygotskij belyste även den proximala utveckling zonen, det vill säga den närmaste 
utvecklings zonen. Författaren ansåg att barn som inte klarar av saker på egen hand kan med 
hjälp av en mer erfaren vuxen eller barn klara det. Genom att barnet får möjlighet och hjälp 
med att klara av saker tillsammans med andra, kan barnen i fortsättningen klara av det på 
egen hand.
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Metod
Hermeneutik 

Vi väljer att utifrån det hermeneutiska perspektivet tolka pedagogernas uppfattningar kring 
tvåspråkighet. Enligt Patel & Davidsson (2003) betyder hermeneutiken att kunna tolka och 
förstå människan i den värld han eller hon lever i. Thurén (2007) skriver att det finns två 
huvudbegrepp i den hermeneutiska ansatsen och dessa är tolkning och förståelsen. Vid 
analysering och tolkning av vår datainsamling har vi svävat mellan del och helhet för att få 
en så kallade förståelsespiral. Detta utgör grunden i den hermeneutiska ansatsen. Vi har 
intervjuat åtta pedagoger enskilt och därefter har vi försökt tolka delar av den 
datainsamlingen vi fått fram, genom att lyssna och transkribera varje enskild intervju. Vi har 
sedan gått vidare med detta genom att försöka tolka och förstå helheten av det data 
insamling vi fått fram. Detta genom att sväva mellan del och helhet för att kunna få en 
djupare förståelse av empirin. Enligt hermeneutiska ansatsen använder man sin egen 
förförståelse för att tolka datainsamlingen. Eftersom vi själva är tvåspråkiga och har egna 
erfarenheter, förförståelse samt att vi även tagit del av litteratur kring undersökningens 
ämne, har det hjälpt oss att tolka den empirin vi har fått fram.

Kvalitativ intervju

Eftersom vårt syfte är att få reda på ett antal pedagogers uppfattningar kring tvåspråkighet, 
har vi därmed använt oss av den kvalitativa intervjun i vår undersökning.
Kihlström(2007) skriver att genom att använda sig av den kvalitativa intervjun når vi fram 
till pedagogernas olika uppfattningar, beroende på vilka erfarenheter och kunskaper 
pedagogerna har kring ämnet. Kihlström(2007) menar vidare att det är viktigt att vara 
förberedd innan intervjun påbörjas.  Intervjufrågorna bör vara relevanta till syftet så att 
syftet blir besvarad. 

Backman (1998) menar att man som intervjuare ska vara noga med att ställa rätt fråga för att 
kunna få rätt svar. Utifrån detta har vi formulerat intervjufrågor för att på så sätt kunna få 
respondenternas uppfattningar för att besvara vårt syfte. Vidare menar Backman (1998) att 
man ska förhålla sig till ämnet man undersöker. Vi lyssnade noggrant på vad respondenterna 
hade att säga, för att inte ställa om frågan som vi redan fick svar på. Vi ställde
uppföljningsfrågor till respondenten som exempelvis hur menar du, kan du förklara, berätta 
mer o.s.v. Den kvalitativa intervjun ger respondenten möjligheter att reflektera över sina 
egna tankar kring händelser och erfarenheter (Lökken & Söbstad 1995).
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Urval

Vi valde ut en mångkulturell förskola som en utav oss kände till samt en mångkulturell
förskoleklass där en utav oss hade sin verksamhetsförlagda utbildning på. Vi har 
sammanlagt intervjuat åtta verksamma pedagoger var av fyra pedagoger i förskolan och fyra
förskoleklassen Dessa verksamheter är belägna i två olika kommuner. Vår huvudsakliga
tanke var att intervjua pedagoger som arbetade i en mångkulturell verksamhet. Som i detta 
fall innebar en mångkulturell förskola och förskoleklass där majoriteten av barnen och 
elever var tvåspråkiga. 

Genomförande

Kihlström (2007) skriver att intervjun bör ske i ett lugn och avskild rum, där man kan sitta 
ostörd och genomföra intervjun. Vi informerade respondenterna i förväg att vi skulle spela 
in intervjun och vi valde medvetet rum där vi kunde sitta i lugn och ro i ett avskilt rum utan 
att bli avbruten under tiden intervjun pågick. 

Vi har använt oss av bandspelare för att spela in intervjun. Detta för att vi ansåg att det var 
ett bättre alternativ än att skriva ner det respondenten sa. Vi valde att spela in intervjun 
eftersom vi ville vara mer koncentrerade och delaktiga och kunna ställa följdfrågor samt 
följa det respondenterna hade att säga. Detta för att vi skulle få mer förståelse av deras 
uppfattningar och få ut mer av intervjun. 

Efter att ha fastställt intervjufrågorna och missivbrevet, tog vi kontakt med förskolan och
förskoleklassen. Vi lämnade in missivbrevet (se bilaga 1) till dem i förväg, så att dem kunde 
läsa och bli informerade om vårt syfte med undersökningen. Efter att vi fått deras 
godkännande för att intervjua de, kom vi överens om tid och plats för när intervjun skulle 
inträffas. Vi valde att intervjua de en och en, detta för att vi kände att man får bättre kontakt 
med respondenten och deras egna uppfattningar, utan att bli påverkad av andras tankar. Vi 
valde att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg. Detta för att vi ville ha en dialog med 
respondenterna, där vi kunde ställa följdfrågor.

Intervjun genomfördes på deras respektive arbetsplats. Vi såg till att komma väl förberedda
till intervjun och hade med oss allt material som vi behövde. Vi hade delat upp 
intervjufrågorna (se bilaga 2) i olika kategorier och inför varje kategori såg vi till att tala om 
för respondenten om vad den kommande kategori området handlade om. Vi var också noga 
med att ge respondenterna tid att tänka vid varje fråga. 

Vi valde att ha en så jämn fördelning som möjligt mellan oss. Vi fördelade så att vi var och 
en fick intervjua fyra respondenter var. Vi kom även överens om att vi själva skulle kontakta 
våra respektive respondenter, skicka ut missivbrev samt bestämma tid för när intervjun 
skulle inträffas. 
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Reliabilitet och validitet

Kihlström (2007) skriver att reliabiliteten handlar om det data insamling man har fått fram 
av respondenterna, det vill säga att den har en trovärdighet.  För att öka trovärdigheten i vår 
undersökning, valde vi att spela in alla intervjuer. Vi ställde även följdfrågor för att försäkra 
att vi har förstått respondenternas svar. Dock hade trovärdigheten i undersökningen ökat 
ytterligare om vi hade valt att även utföra observationer.

Kihlström (2007) skriver att validitet innebär giltigheten i undersökningen. Det vill säga att 
man har undersökt det man hade som syfte att undersöka. Giltigheten i undersökningen 
beror även på det material man använder sig av för att utföra undersökningen. 

Vi såg till att det material vi hade med oss under intervjun fungerade innan vi utförde 
intervjun. Däremot anser vi att vår undersöknings giltighet hade ökat ytterligare om vi hade 
gjort en så kallade provintervju och testat intervjufrågornas kvalitet innan undersökningen 
påbörjades.

Etik

Enligt Björkdahl Ordell (2007) finns det en del forskningskrav som gäller om 
individskyddskraven utifrån etiska principer. Individskyddskraven delas in i fyra olika 
punkter som vi följer. Det vill säga informationskraven, samtyckeskraven, konfidentialitets 
kravet samt nyttjandekravet.  Vi informerade pedagogerna om vårt syfte med 
undersökningen innan vi påbörjade intervjun. Med samtyckeskraven menas att man som 
deltagare har rätt att bestämma om man vill vara med i undersökningen eller inte. Det kan 
vara så att pedagogerna exempelvis inte vill slutföra intervjun. Vi såg till att våra 
respondenter blev informerade om det. När det gäller konfidentialitets kravet så bevarade vi 
deltagarnas personuppgifter på säker plats och var noga med att inte skriva ut deltagarens 
riktiga namn. Vi använde oss istället av fiktiva namn på pedagogerna. Vi valde att benämna 
de som pedagog i förskolan samt pedagog i förskoleklassen. När det gäller nyttjandekravet 
så använde vi de uppgifter som vi fått fram endast i den undersökning som pedagogerna är 
informerade om. 

Analys/ bearbetning

När vi hade samlat in all data till vår undersökning, satt vi tillsammans och lyssnade samt 
transkriberade all data vi fått fram av respondenterna, del för del. Vi ville ha det skriven på 
dator, där vi kunde läsa det, för att på så sätt få det lättare att hitta mönster och jämföra 
datainsamlingen med varandra.  Vi hade tidigare valt att kategorisera intervjufrågorna efter 
frågeställningarna. Dessa kategorier handlar om pedagogernas bakgrund och erfarenheter 
kring tvåspråkighet, vilka arbetssätt och arbetsmetoder de använder sig av för att främja 
barns tvåspråkighet samt även hur de såg på sambandet mellan barnens språk och kultur.  
Detta för att det skulle bli lättare för oss att se och skilja på de olika områden som vi berörde 
när vi skriver resultat. Malmqvist(2007) skriver att när man ska bearbeta analysen är det bra 
att kunna dela datainsamlingen i olika kategorier detta för att sedan lättare kunna bearbeta 
dem. Med detta i åtanke valde vi att ha tre olika kategorier som vi bearbetade steg för steg. 
Det blev lättare för oss att bearbeta en kategori åt gången, då vi jämförde respondenternas 
uppfattningar för att se om det fanns någon likheter eller skillnad mellan dem.
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Resultat

Vi kommer att dela in resultatet i fyra olika kategorier. Den första kategorin berör 
pedagogens syn och erfarenheter kring tvåspråkighet samt för och nackdelar med att vara 
tvåspråkig. Den andra delen berör vi pedagogernas arbetssätt och arbetsmetoder för att 
främja barnets tvåspråkighet. Den tredje delen berör vi föräldrarnas och modersmålslärarens 
roll för att utveckla barnets språk. Den fjärde och sista delen tar vi upp vikten av att skapa 
förståelse för barnets olika språk och kultur för att underlätta barnets språkinlärning samt 
undvika missförstånd mellan kulturerna. 

Tvåspråkighet- både tillgång och hinder 

Majoriteten av pedagogerna har lång erfarenhet av arbete med tvåspråkiga barn. 
Pedagogerna uppfattade tvåspråkighet som något positivt men också krävande. De lyfter upp 
modersmålets betydelse för inlärningen av det andra språket. Vidare menar de att om man 
inte kan sitt modersmål väl, så kan man inte heller lära sig det andra språket. Pedagogerna 
menar att det finns risk för att tvåspråkiga barn hamnar efter i språkutvecklingen, jämfört 
med jämnåriga som har en bra bas i sitt modersmål. 

Kan man inte hemspråket ordentligt så halkar oftast svenskan efter också. Så kan man 
modermålet ordentlig så lär de sig också svenskan bättre (Pedagog i förskolan).

Pedagogerna såg tvåspråkighet både som tillgång och som ett hinder. Brist på svenska 
språket är ett hinder, då pedagogerna inte kan kommunicera med barnen och föräldrarna. Ett 
annat hinder som pedagogerna berättar om är att man inte ska ta för givet att barnet eller 
föräldrarna alltid förstår vad man säger. De flesta tvåspråkiga barn har inte ett rikt ordförråd 
som enspråkiga barn har och detta är något som pedagogerna säger att de behöver tänka på. 
Vidare framhåller pedagogerna att barnen ligger efter i språkutvecklingen jämfört med 
jämnåriga enspråkiga barn.  Det är inte så lätt att utföra aktiviteter med tvåspråkiga barn, då 
dem inte kan behärska det svenska språket. När pedagogerna planerar språkliga aktiviteter 
menar de att det är viktigt att kunna möta barnet där de är och utgå från deras språkliga 
utveckling. Pedagogerna berättar att de tvåspråkiga barnen oftast saknar språklig stimulans 
hemifrån.  Detta påverkar barnets språkutveckling negativt. Pedagogerna menar att barnet 
behöver föräldrarnas och den övriga familjens stöd för att utveckla sitt språk. De nämner 
också att det finns barn vars föräldrar är analfabeter, då de varken kan läsa eller skriva. 
Förutom hinder ser pedagogerna även möjligheter med att vara tvåspråkig. Barnet får 
möjlighet att lära av varandra och respektera varandras likheter och olikheter. Pedagogerna 
berättar vidare att även de själva tar del och lär sig av barnets olika språk och kulturer.

Tyvärr är det så att en del föräldrar inte kan läsa eller skriva och de barnen förlorar 
mycket på det…. (pedagog i förskola)

Det är inte så konstigt, de har ju två språk att lära sig, svenskan kommer mycket 
senare. Det blir senare utveckling i det mesta (pedagog i förskoleklassen).
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Pedagogerna berättar att deras syn på tvåspråkighet har förändrats. Förr arbetade 
pedagogerna mer med att barnet skulle lära sig svenska och endast prata det svenska språket. 
Pedagogerna berättar att det var förbjudet för barnet att prata sitt modersmål på förskolan 
och skolan. De var inte medvetna om modersmålets betydelse för barnets utveckling av det 
andraspråket. Detta upplevdes som något negativt då barnets språk och kultur inte 
uppmärksammades, vilket i sin tur hade negativt påverkan på andraspråksinlärningen. 

Det är mer tydligt nu med tvåspråkighet än vad det var för 20 år sedan. Man kommer 
ihåg att man sa till barnen, NEJ prata inte ditt språk nu, nu är vi här, här pratar vi 
svenska. Hemma får du prata ditt språk. Man hade inga kunskaper och erfarenheter 
då.  Man visste inte att hemspråket var så viktigt (pedagog i förskolan).

Att arbeta medvetet och konkret för att främja barnets språk

Både pedagogerna i förskolan och förskoleklassen arbetar medvetet med det svenska 
språket. De använder sig av olika arbetssätt för att främja barnens andraspråk. Pedagogerna 
är medvetna om hur de använder språket i vardagen. De berättar utförligt och pratar mycket 
med barnen. De använder sig mycket av kroppsspråket och konkreta material för att barnen 
ska ha lättare att förstå olika ord och begrepp. Pedagogerna berättar att de använder sig 
mycket av bilder, eftersom det finns många barn som inte förstår svenska och saknar 
ordbegrepp för olika föremål. Pedagogerna i förskoleklassen berättar att de arbetar med 
Bornholms modell, där barnen blir medvetna om språkets uppbyggnad genom att använda 
sig mycket av rim och ramsor, språklekar och ordets betydelser. Både pedagogerna på 
förskolan och förskoleklassen arbetar mycket med sång, bokläsning och flanosagor. De 
utnyttjar dessa olika aktiviteter för att föra samtal med barnen där barnen lär sig nya begrepp 
och ökar sitt ordförråd. På förskolan arbetar de också mycket med kroppsspråket, 
ansiktsuttryck och de försöker vara övertydliga så att barnen förstår. Pedagogerna i 
förskolan och förskoleklassen använder sig även mycket av språket i olika sammanhang och 
sätter ord på det barnet gör.

Det första är ju att vi pratat konstant prata, prata, prata. Vi pratar vid olika tillfällen, 
måltiden är jätteviktigt ...leka mycket och ta mycket språk till lek (pedagog i 
förskolan).

Vi sjunger mycket, där lär ju sig barn ord, melodin det är som en ramsa… rim och 
ramsor, språklekar….. (pedagog i förskoleklassen).
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Pedagogerna berättar att de uppmärksammar barnets språk i olika sammanhang. 
Pedagogerna på förskolan lyfter upp att måltiderna är ett pedagogiskt tillfälle. De berättar att 
samtalet i mindre barngrupper är oerhört viktigt för barnets språkutveckling, där 
pedagogerna och barnet kan föra dialog med varandra och det är även ett tillfälle där alla 
barn blir sedda, får möjlighet att uttrycka sig samt lyssna på vad andra har att säga. Även i 
klassrummet lär barnet av varandra och blir medvetna om de olika språk som finns i 
barngruppen.  Pedagogerna uppmärksammar barnens olika språk och uppmuntrar barnet att
dela med sig ord på sitt modersmål som de sedan översätter till svenska. Pedagogerna 
utnyttjar även de tillfällen som ges för att samtala och lyfta upp barnens olika språk i 
vardagen och på så sätt göra barnen delaktiga. Pedagogerna menar att även leken är viktig 
för barnets språkutveckling. Samspelet i lek är en språkkälla där barnen får möjlighet att lära 
av varandra och tillsammans med varandra.

Måltiden är en stor punkt på dagen, där man kan språka med varandra. Vi har många 
15 timmars barn men vi vill inte att de ska vara här mellan nio och halv tolv för vi vill 
att de ska vara med på måltiden där man kan prata i en mindre grupp. Man har svårt 
att prata med 20 barn, det är lättare att prata när det sitter sex till sju barn vid bordet, 
då blir det mycket samtal med barnen (Pedagog i förskola).

Både pedagogerna från förskolan och förskoleklassen skulle vilja ha mindre barngrupper 
och mer samarbete med modersmålslärarna, för att utveckla och stimulera både det svenska 
språket och barnets modersmål. De berättar att modersmålet är viktigt för barnets utveckling 
och deras identitet. På förskoleklassen vill pedagogerna ha bättre samarbete med 
modersmålslärarna och även fler personal som kan prata barnens språk. Pedagogerna på 
förskolan är också medvetna om att de kan arbeta mer med barnens språk än vad de gör. 
Pedagogerna på förskolan hade som förslag att barnens äldre syskon som går i den 
närliggande skolan, kunde besöka dem och läsa sagor på deras modersmål till barnen. 
Pedagogerna menade att allt inte behöver kosta, det finns många olika arbetssätt som 
pedagogerna kan arbeta med. De anser att det är viktigt att se sig omkring och utnyttja de 
resurser som finns.

Definitivt mindre grupper och jag skulle vilja ha små grupper och sitta tillsammans 
med. Man får aldrig den närheten. Tillgång till fler personal som kan pratar andra 
språk (pedagog i förskoleklassen).
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Föräldrarnas och modersmålslärarens ansvar att utveckla barnets modersmål

Både pedagogerna i förskolan och förskoleklassen betonar vikten av modersmålets betydelse 
för andraspråksinlärningen. De är medvetna om att det är viktigt att lyfta upp barnets 
modersmål i förskolan och förskoleklassen. Pedagogerna i förskolan berättar att det är 
föräldrarnas ansvar att utveckla barnets modersmål. De berättar att de i förskolan fokuserar 
mest på det svenska språket. Dock påpekar de att modersmålet är viktigt för tvåspråkiga 
barn. De uppmuntrar föräldrarna till att prata sitt modersmål med varandra och med barnet 
hemma. Pedagogerna menar att det svenska språket får barnen när dem kommer till 
förskolan och skolan. På förskolan har de inte längre modersmålspedagoger på grund av 
ekonomin. Förskolan har tillgång till tvåspråkiga pedagoger som arbetar i arbetslaget. De 
tvåspråkiga pedagogerna finns till hjälp vid behov av att tolka till både barn och föräldrar. 
Ibland samlar de barn som har samma modersmål och läser någon saga som de översätter på 
modersmålet.  

Vi pratar med föräldrarna och att det är viktigt att de hemma pratar och läser för 
barnen på sitt språk (pedagog i förskoleklassen).

Vi har haft modermål pedagoger i albanska och arabiska med det är borta nu. Jag 
tror det blev för dyrt och det är lite dumt att de inte får även på förskolan inte bara i 
skolan (pedagog i förskola)

Barnen i förskoleklassen har tillgång till modersmålslärare. Barnen får undervisning i sitt 
modersmål en gång i veckan. Majoriteten av pedagogerna i förskoleklassen upplever att 
samarbetet med modersmålslärarna kan bli bättre än vad den är i nuläget. Pedagogerna 
påpekar att det visserligen kan bero på att modersmålslärarna inte är lika integrerad i skolan. 
Även brist på lokaler där modersmålsundervisningen sker är en bidragande faktor till varför 
samarbetet mellan pedagogerna i förskoleklassen och modersmålslärarna brister. 
Pedagogerna berättar att förutom modersmålslärarna, så finns det även övrig personal på 
skolan som är tvåspråkiga. Dessa kan vara till stor hjälp när man behöver tolka eller 
översätta brev till föräldrarna. I förskoleklassen finns det även tillgång till böcker på olika 
språk på skolans bibliotek. Pedagogerna i förskolan berättar att de har så kallade boklådor på 
olika språk, som de har fått från biblioteket.  Men de används inte längre på grund av att de 
inte har tillgängliga modersmålspedagoger på förskolan.

I år så har vi inget bra samarbete, varit svårt med att få rum, plats att vara på och så. 
Annars har dem frågat oss vad vi gör och arbetat ganska snarlikt (pedagog i 
förskoleklassen).

Det finns även boklådor på olika språk som biblioteket hjälper lite granna men inte 
mycket. Det var längesen vi har arbetet med dem..(pedagog från förskolan).
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Kunskap om barnets språk och kultur underlättar språkinlärningen och skapar 
förståelse för andra kulturer

Pedagogerna nämner att det är viktigt att lyfta upp barnens språk och kultur i förskolan och 
förskoleklassen. Detta för att stärka barnets identitet och självkänsla. Barnet ska få möjlighet 
att utveckla två kulturtillhörigheter. Det svenska språket och kulturen ska barnen få lära sig 
för att kunna vara delaktiga i det svenska samhället. Samtidigt behöver barnen sitt 
modersmål och deras kultur för att känna tillhörighet med sin familj och släktingar. 
Pedagogerna i förskolan och förskoleklassen talar även om att det finns många olika kulturer 
i deras verksamhet som dem försöker uppmärksamma, men de berättar att de inte hinner 
arbeta med dem olika kulturerna. Pedagogerna känner att tiden inte räcker till för att kunna
lyfta upp och arbeta mer medvetet med barnets olika kulturer. Däremot talar de även om att 
de kan arbeta mycket mer med det, än vad dem gör idag. Pedagogerna i förskoleklassen 
berättar att de firar barnens olika högtider till viss mån samtidigt som de firar svenska 
högtider för att på så sätt visa barnen den svenska kulturen och traditioner. Pedagogerna 
uppmärksammar även skillnaderna och likheterna mellan olika kulturer och traditioner. 
Pedagogerna i förskolan firar endast dem svenska högtiderna i verksamheten. Men genom 
att samtala med föräldrarna och barnen får de reda på när barnets olika högtider inträffar och 
hur det firas. På så sätt försöker pedagogerna lyfta upp lite om barnens kultur.

Vi har många olika kulturer här, det blir för mycket vi hinner inte, men vi lyfter upp 
och uppmärksammar deras kultur, men vi arbetar inte så mycket med det. Det är 
mycket annat som måste göras så vi kör bara de svenska högtiderna. (pedagog i 
förskola)

Pedagogerna i förskolan tycker att barnen får prata sitt modersmål i förskolan, så länge det 
inte går till överdrift. Med det menar pedagogerna att det ibland kan finnas barn som endast 
lekar med barn som har samma modersmål och använder endast sitt modersmål i leken. Då 
utvecklar barnet inte det svenska språket på förskolan, vilket pedagogerna främst strävar 
efter. Pedagogerna anser att det är positivt att barnen pratar sitt modersmål i förskolan, då 
det finns barn som inte alls pratar svenska under hela dagen. Eftersom de inte behärskar det 
svenska språket och känner sig otrygga med det.  Vid sådana tillfällen är det bra att barnen 
åtminstone pratar sitt modersmål med andra barn på förskolan. Pedagogerna i 
förskoleklassen anser också att det är positivt när de tvåspråkiga barnen pratar sitt 
modersmål även i förskoleklassen, dock så länge de inte stör andra barn som inte pratar 
samma modersmål, då får barnet övergå till svenskan, för att barnen ska förstå varandra.

Självklart att de får prata sitt hemspråk men helst inte när andra sitter som inte förstår 
för då blir det fel. Det är en trygghet för barnen när de får pratar sitt modersmål i 
förskolan. Men det är inte positivt alltid eftersom vi vill att de också ska få det svenska 
språket och ibland kan det vara för mycket. När vissa barn har gemensamt språk leker 
de alltid med varandra också. (pedagog i förskola)
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Pedagogerna i förskolan och förskoleklassen berättar vidare att det kan uppstå många 
missförstånd mellan föräldrarna och pedagogerna på grund av skillnaden mellan olika 
kulturer. Pedagogerna menar att det är viktigt att ta reda på varandras kulturer och skapa 
förståelse för att undvika missförstånd. Vidare berättar pedagogerna om situationer de har 
varit med om som handlar om föräldrarnas barnsyn samt deras syn på förskolan och skolan. 
Föräldrarna är inte vana vid den svenska skolkulturen och att vara delaktiga i förskolan och 
skolan. Pedagogerna berättar att förskolan och skolan i många andra länder är en myndighet, 
där föräldrarna inte är lika välkomna. På så sätt uppfattar vissa föräldrar att detsamma gäller 
även i den svenska förskolan/skolan. Det är skillnad mellan föräldrarna och pedagogernas 
syn på skolan, då föräldrarna har andra erfarenheter och kunskaper om skolan. Detta kan 
bidra till att de ser skolan på olika sätt, då föräldrarnas erfarenheter av förskolan och skolan 
inte är den samma som pedagogernas. Det är också vanligt att pedagogerna möter föräldrar 
som inte vill att deras barn ska vistas ute på grund av vädret. 

Vissa föräldrar tycker också det är konstigt att vi går ut när det regnar. I deras kultur 
går man inte ut när det regnar, man tar inte ut små barn i regnet, men då säger vi att 
man inte blir sjuk av att vara ute. (pedagog i förskola)

Man måste skapa förståelse för både kulturerna, det är det, det handlar om (pedagog i 
förskoleklassen)
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Diskussion

I vår resultatdiskussion har vi knutit an resultatet med det som forskarna säger i 
bakgrunden och även den teoretiska ramen. Vidare i metoddiskussion tar vi fram den 
metod vi har använd oss av och kritiskt granska den. I didaktiska konsekvenser beskriver 
vi hur vår undersökning påverkar vår yrkesroll och tagit tar vi upp förslag på vidare 
forskning om undersökningen vi gjort.

Tvåspråkighet- både tillgång och hinder 

Resultatet visar att pedagogernas syn på tvåspråkighet har förändrats. Pedagogerna är nu 
mer medvetna om modersmålets betydelse för andraspråkinlärningen. Skutnabb- Kangas 
(1981) och Ladberg (2003) skriver att förskolan, skolan och samhällets syn på barnets språk 
är avgörande för utvecklingen av det andraspråket. Vi vill poängtera att detta är något som 
är viktigt eftersom barnet inte får möjlighet att utveckla sin tvåspråkighet om samhället har 
låga värderingar kring barnets språk. Lindberg (2009) och Ladberg (2003) skriver att när 
barnets språk inte uppmärksammas i förskolan och skolan skapar barnet en negativ band till 
sitt modermål då barnets modersmål inte talas i samhället. Pedagogerna poängterar att 
genom att barnet får möjlighet att utveckla en god bas i modermålet stärker och gynnar det 
även inlärningen av det andraspråket. Skolverket (2003a) skriver att förskolan och skolan 
har som ansvar att uppmärksamma barnets olika språk så att barnen får möjlighet till att 
både utveckla sitt modermål och det svenska språket.

I resultatet framgick det att pedagogerna är medvetna om modersmålets betydelse för andra 
språkinlärningen. Genom att barnet får möjlighet att utveckla sitt modermål stärker och 
gynnar det även inlärningen av det andra språket. Barnet blir medveten om sina olika språk 
och kan använda de vid olika sammanhang. Ladberg (2003) betonar betydelsen av barnets 
modersmål för barnets utvecklande av andraspråksinlärningen. Även Vygotskij (2001) 
betonade vikten av modersmålet för barnets språkinlärning. Vygotskij menade att om barnet 
kan sitt modersmål väl, blir det lättare för barnet att förankra det nya språket utan att behöva 
lära sig sin omvärld på nytt. Vi anser även att modersmålet är viktig för att man ska kunna 
relatera det nya språket man lär in till det språk man redan kan. Om barnet inte har 
modersmålet som bas, försvårar detta inlärningen av det andra språket, vilket även Ladberg 
(2003) bekräftar. 

Pedagogerna i vår undersökning anser att möjligheterna med att vara tvåspråkig är många. 
Att ha två språk är en stor tillgång i samhället, om man då har möjlighet att utveckla sina två 
språk parallellt. Ladberg (2003) och Györgu Ullholm (2010) skriver att de två språken 
kompletterar och berikar varandra då man utvecklar sina två språk parallellt. Detta kallas för 
additiv tvåspråkighet. Pedagogerna anser att det är viktigt att barnets tvåspråkighet ska ses 
som en tillgång i samhället. I annat fall kan barnet utveckla en subtraktiv tvåspråkighet som 
betyder att barnet lär sig ett nytt språk på bekostnad av sitt modersmål.  Risken för att barnet 
utvecklar en subtraktiv tvåspråkighet finns då samhället och skolan har låga värderingar om 
barnets modersmål. 

Vi anser att pedagogerna som arbetar med tvåspråkiga barn, ska vara medvetna om 
betydelsen av att lyfta upp barnets modersmål i förskolan och skolan. Detta för att barnet ska 
lyckas utveckla en additiv tvåspråkighet. Även Skolverket (2003a) skriver att tvåspråkighet 
gynnar både barnet och samhället. Med det menas att förskolan och skolan har en avgörande 
roll för hur pedagogerna lyfter upp barnets språk i deras verksamhet. 
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Genom att pedagogerna lyfter upp barnets olika språk i förskolan och skolan, får barnen ta 
del och lära av varandra, samtidigt som barnets självkänsla och identitet stärks.

Pedagogerna ser även hinder hos tvåspråkiga barn. De anser att brist på det svenska språket 
hos barnet och föräldrar skapar hinder för att kunna kommunicera med pedagogerna.   Det 
framkom även att pedagogerna uppfattade att tvåspråkiga barns intellektuella utveckling 
skiljer sig från enspråkiga barn. Det kan bero på att de hamnar lite sent i språk utvecklingen 
på grund av att de ska lära sig två språk.

Att arbeta medvetet och konkret för att främja barnets språk

Resultatet visar på att pedagogerna i förskolan och förskoleklassen arbetar på olika sätt för 
att stimulera barnens språkutveckling. De använde sig mycket av det vardagliga samtalet för 
att sätta ord på det barnet gör. Pedagogerna arbetade även mycket med bilder, 
sagor/berättelser, rim och ramsor, flanosagor och kroppsspråket. Benckert (1998 a) skriver 
att sagor är viktiga då barnen får en möjlighet att utveckla en förmåga att fundera över och 
undersöka språket. Vi anser att pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn bör planera 
aktiviteter utifrån barnets intresse och erfarenheter. Det tvåspråkiga barnet ska kunna 
relatera och känna igen sig själv exempelvis i sagan man berättar. Skolkommittén (1997) 
skriver att man ska utgå från barnets tidigare kunskaper och erfarenheter vid 
andraspråksinlärningen. Genom att använda sig av dessa arbetssätt anser vi att barnen får 
möjlighet att både utveckla sitt modersmål samt det svenska språket. 

Pedagogerna i förskolan och förskoleklassen är medvetna om att det är betydelsefullt att 
använda språket i olika vardagliga situationer för att utveckla barnets språk. En viktig del 
som pedagogerna nämner är samtalet mellan barn/barn samt barn/vuxna som sker i 
vardagen. Flera pedagoger önskade mindre barngrupper för att arbeta mer med språket.  
Pedagogerna upplever att stora barngrupper leder till okoncentration hos barnet, då barnet 
inte får den tid och rum de behöver för att uttrycka sig. Genom att ha mindre barngrupper, 
får pedagogerna mer tid till att samtala och lyfta upp varje barn och skapa en dialog. 
Pedagogerna på förskolan anser därför att måltidssituationerna är betydelsefulla tillfällen då 
de kommer barnen närmare och kan samtala mer med dem. Detta bekräftar även författarna 
Lidberg (2010) och Svensson (2009) som menar att barnet utvecklar sitt språk genom samtal 
med både barn och vuxna. Även Vygotskij (2001) och Säljö (2000) skriver att barn lär sig 
bäst av varandra i ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga i samspel med andra. Arnberg 
(2004) framhåller att barn använder språket på ett sätt när de samtalar med vuxna och på ett 
annat sätt när de leker med andra barn. Vidare menar Arnberg att barn behöver leka med 
andra barn för att utveckla sitt språk. Vi anser att pedagogerna bör tänka på att använda ett 
rikt språk i vardagen, speciellt då det finns barn som har ett annat modersmål än svenska. 
Detta för att öka barnets ordförråd och lära sig nya begrepp och uttryck på saker och ting. 

Ladberg (2003) lyfter upp vikten av ha en organiserad och strukturerad verksamhet för att 
stimulera barns språk. Ladberg tar upp tre olika hörnstenar som kan påverka och stimulera 
barns lärande i vardagen. Dessa tre hörnstenar kallar hon för atmosfär, organisation och 
inflöde. Vi anser att dessa hörnstenar som Ladberg beskriver är grundpelaren för 
verksamheten. Barnen behöver struktur och rutiner på förskolan och förskoleklassen. Vi 
anser att pedagogerna ska sträva efter att skapa en god stämning samt en bra miljö i 
verksamheten där alla barn känner sig trygga, bli bekräftade och får möjlighet att uttrycka 
sig. För att skapa en trygg och lugn miljö för lärandet menar Ladberg att pedagogerna måste 
skapa en lärande atmosfär i verksamheten. Vidare menar Ladberg (2003) att genom att 
skapa en väl organiserad och strukturerad verksamhet där pedagogerna delar in barnen i 
olika grupper, organiserar rummet utefter olika aktiviteter samt planera aktivitet utifrån 
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barnens intresse och erfarenheter. På så sätt får barnen en mer strukturerad lärande miljö. 
Genom att pedagogerna skapar en rik språkmiljö runt omkring barnen, bidrar detta till att 
barnens språkutveckling stimuleras. 

Föräldrarnas och modersmålslärarens ansvar att utveckla barnets modersmål

Det framgick i resultatet att flertal av pedagogerna i förskolan anser att modersmål eller 
hemspråk som de valde att benämna det för, är viktig för barnets språkutveckling. Men 
pedagogerna lägger ansvaret helt och hållet på att föräldrarna ska utveckla barnets 
modersmål eftersom de i förskolan inte har tillgång till modersmålspedagoger. Däremot
uppmuntrar de föräldrarna att tala modermålet med sina barn hemma. Pedagogerna i 
förskoleklassen anser att förutom föräldrarna är det även de verksamma modersmålslärarnas 
roll att utveckla barnets modersmål. Författarna Börestam och Huss (2001) skriver att år 
1976 kom hemspråksreformen till som innebar att kommunerna skulle erbjuda undervisning 
på modersmålet till alla barn som hade ett annat modersmål än svenska. Men redan år 1977 
ändrades begreppet hemspråk till modersmål. Detta på grund av att man ansåg att barnets 
modersmål kan användas även utanför hemmet (Håkansson, 2003). Förskolan och 
förskoleklassen bör kunna erbjuda barnet modersmålsundervisning då vi anser att 
modersmålet är betydelsefull och en avgörande grund för barnets fortsatta språkutveckling.

Benckert (2008) skriver att barnen på förskolan och skolan ska få möjlighet till att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsundervisning är idag vanligare 
i skolan än vad det är på förskolan. Pedagogerna i förskolan påpekar att de inte längre har 
tillgång till modersmålspedagoger i sin verksamhet på grund av den ekonomiska bristen. 
Pedagogerna i vår undersökning betonar att modersmålsstödet är lika viktig i förskolan som 
i skolan och hade förslag på arbetssätt som de kunde använda sig av, trots saknaden av 
modersmålspedagoger i förskolan. Vi håller med pedagogernas resonemang kring 
modersmålsstödet och tror att de tvåspråkiga barnen på förskolan skulle gynnas av att ha 
tillgång till modersmålspedagoger som kan stödja barnet i sin vardag samt utveckla deras 
tvåspråkighet. Har man inte tillgång till modersmålspedagoger i förskolan, kan man som 
pedagog försöka att ändå skapa goda förutsättningar för tvåspråkiga barnen. Det gäller att 
kunna se sig omkring och ta del av de resurser som finns runtomkring en. Lunneblad (2006) 
redogör också för modersmålets betydelse för barnets språkutveckling. Han menar att barn 
som har möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket samtidigt, får 
oftast en god tvåspråkighet.

Pedagogerna i förskoleklassen upplever att samarbetet med modersmålslärarna inte fungerar 
bra, på grund av att modersmålslärarna inte är lika delaktiga i verksamheten. Samarbetet 
brister då det inte finns tillräckligt med tid för pedagogerna och modersmålslärarna att sitta 
och planera tillsammans. Även brist på lokaler försvårar samarbetet, då modersmålslärarna 
många gånger inte har tillgång till lediga rum att undervisa i. Modersmålsundervingen sker 
oftast i exempelvis dockvrån eller lekhallen. På grund av platsbristen tror vi att 
modersmålslärarna känner att deras arbete inte är lika viktigt som de övriga pedagogerna, då 
de inte har något bestämt rum att undervisa i. Detta kan även försvåra deras planering samt 
bidra till att barnen inte upplever modersundervisningen som något viktig. Vi anser att de 
tvåspråkiga barnen behöver sitt modersmål för att kunna kommunicera med sin familj och 
släktingar. Även Bak och Von Brömssen (2010) skriver att barnet får genom sitt modersmål 
bevara sin kultur och gemenskapen med sin familj och släktingar.

Dock framgick det i resultatet att det finns enstaka modersmålslärare som tar vid och 
planerar sin undervisning utefter det barnet arbetar med i förskoleklassen. Detta är 
pedagogerna positiva till och önskar att det förekom mer samarbete mellan varandra. 
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Pedagogerna anser att genom att ha ett gott samarbete med modersmålslärarna kan det bidra 
till att barnet utvecklar sina två språk. 

Benckert (2008) poängterar att modersmålspedagoger ska vara delaktiga i verksamheten och 
arbetslaget i förskolan och skolan. Genom att modersmålspedagogen är med barnen vid 
olika tillfällen, får barnen en möjlighet att lära sig och koppla de olika begrepp som dyker 
upp på barnets modersmål och det svenska språket. Vi håller med författarens resonemang 
och anser att modersmålet är av stor betydelse för barnets språkutveckling. Det är lika 
viktigt att stimulera barnet till en god lärandemiljö på modersmålet, i samma grad som i 
inlärningen av det andraspråket. Vi anser att genom ett gott samarbete mellan föräldrar, 
modersmålsläraren och pedagogerna i verksamheten, blir det lättare att följa och utveckla 
både barnets modersmål och det svenska språket.

Kunskap om barnets språk och kultur underlättar språkinlärningen och skapar 
förståelse för andra kulturer

Ladberg (2003) och Axelsson (2010) skriver att kultur och språk hör ihop. Även Säljö 
(2000) menar att när barn lär sig språk lär de även språkets kultur. Genom att behärska 
språket och kulturen menar Säljö att människan på så sätt kan integreras i samhället.
Pedagogerna i vår undersökning betonar vikten av att barnet behöver sina både språk för att 
kunna fungera och känna tillhörighet till sina två olika kulturer. Pedagogerna anser att 
barnens språk och kultur är viktigt för deras identitet. De påpekar att det är viktigt att 
föräldrarna talar sitt modersmål tillsammans med barnen för att på så sätt kunna förmedla 
den kultur som språket bär med sig. 

I vår undersökning framgick att det uppstod missförstånd mellan pedagogerna och 
barn/föräldrar på grund av språkliga och kulturella aspekter. Pedagogerna anser att synen på 
barnuppfostran skiljer sig mellan den svenska kulturen och det tvåspråkiga barnets kultur. 
Pedagogerna berättar om olika tillfällen där missförstånd mellan pedagogerna och barnens 
föräldrar uppstår på grund av de olika kulturtillhörigheterna. Vidare poängterar de att den 
svenska barnomsorgen ser utevistelsen, oavsett väder som en viktig del för barnets hälsa och 
lärande, medan i andra kulturer upplevs detta som något negativt då man tror att barnen kan 
bli sjuka av att vistas ute när det exempelvis regnar. Enligt författarna Ladberg (2003) och 
Ellneby (2007) bör man skapa förståelse för varandras kulturer för att undvika missförstånd. 
Vi tror att man kan undvika och minska missförstånd och fördomar mot andra kulturer 
genom att ta del av och skapa förståelse för barnens olika kulturer. 

Pedagogerna berättar vidare om föräldrarnas syn på den svenska skolan som skiljer sig 
mycket från deras ursprungsland. I vissa kulturer är det inte en självklarhet att lära sig läsa 
och skriva. Vilket hela det svenska samhället är uppbyggd på. Med detta menar pedagogerna 
att det skapar problem då man har föräldrar som inte tycker att skolan är viktig för deras 
barn, vilket i sin tur påverkar även barnets syn på skolan negativt. Pedagogerna nämner även 
att det finns barn vars föräldrar varken kan skriva eller läsa. Med detta menar pedagogerna 
att samarbetet med barnens föräldrar för att främja barnets språkutveckling försvåras. 
Ladberg (2003) skriver att samarbetet mellan förskolan, skolan och hemmet har en
avgörande roll för barnets språkutveckling. Vi tror också att föräldrarna har en stor roll i att 
uppmuntra och förmedla glädje för lärandet till barnet. Vi anser att barnet behöver stödet 
hemifrån för att kunna utvecklas i förskolan och skolan. Den lärdom som barnen får endast i 
förskolan och skolan räcker inte till för deras språkutveckling. Därför anser vi att det är 
oerhört viktigt att barnet får den stimulans de behöver och att föräldrarna är villiga att 
samarbeta med förskolan och skolan. Det är pedagogens uppgift att uppmuntra föräldrarna 
till detta.
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Det framgick i undersökningen att pedagogerna inte hinner arbeta mer medvetet med 
barnens olika språk och kulturer, därför att de upplevde att det fanns för många olika 
kulturer i deras verksamhet. Samtidigt som de var måna om att förmedla den svenska 
kulturen och traditioner. Vi anser att pedagogerna inte lyfter upp barnens olika kulturer lika 
mycket som den svenska kulturen. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) strävar efter att barn 
som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla en dubbelkulturell 
tillhörighet. Även Läroplanen för den obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94 skriver att eleverna ska vara medveten om den egna och andras 
kulturarv. Detta betyder att verksamma pedagoger som arbetar med tvåspråkiga barn bör 
lyfta upp barnets olika kulturer och språk för att barnet ska kunna skapa en 
dubbelkulturtillhörighet.

Vi menar då att det är en självklarhet att lyfta upp och uppmärksamma den svenska kulturen 
och dess traditioner för att det är den svenska kulturen vi lever i och som dominerar i 
samhället. Dock tror vi att om barnet får utveckla sitt eget språk och kultur samt känna att 
den är värdefull, har barnet lättare att jämföra och förankra den svenska kulturen. Den 
svenska kulturen riskerar då att inte bli något främmande för barnet.  
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Didaktiska konsekvenser

Vi tror att det ställer höga krav på pedagogerna att arbeta i en mångkulturell förskola och 
förskoleklass. Pedagogerna bör vara medvetna om betydelsen av barnets språk och kultur 
samt att ständigt utgå från barnets intressen, tidigare kunskaper och erfarenheter som barnet 
bär med sig i ryggsäcken. Pedagogerna som arbetar i en mångkulturell förskola och 
förskoleklass ska prioritera en lärande miljö där öppenhet och förståelse för varandras 
likheter och olikheter är centrala i verksamheten. 

En annan aspekt som vi anser är oerhört viktig när man arbetar i en mångkulturell 
förskola/förskoleklass är att medvetet välja arbetsmetoder och arbetsmaterial som gynnar 
barnets språkutveckling. Pedagogerna ska reflektera över och använda ett rikt och nyanserat 
språk i vardagen och i olika planerade aktiviteter. Barnet ska vara omgivet av en rik 
språkmiljö, där de får möjlighet att utveckla både sina språk.

Vi anser att barnets hemmiljö har en stor betydelse för barnets språkutveckling. Samarbetet 
mellan förskolan och förskoleklassen samt hemmet har en avgörande roll för att barnet ska 
lyckas få en god språkutveckling. Det är viktigt att både pedagogerna och föräldrarna är 
medvetna om detta. Vi tror att det kan vara svårt för föräldrarna att samarbeta med förskolan 
och förskoleklassen, då de saknar kunskaper om hur den svenska förskolan och 
förskoleklassen fungerar. Ett gott samarbete mellan pedagogerna och föräldrarna kan bli 
möjligt, genom att pedagogerna bjuder in föräldrarna i sin verksamhet och skapar förståelse 
för varandras uppfattningar om hur barnet utvecklar sina språk. 

Metoddiskussion

Vi har använt oss av den kvalitativa intervjun som metod för att få fram pedagogernas 
uppfattningar kring undersökningens syfte. Den kvalitativa undersökningen passade till vårt 
syfte då vi ville ta reda på pedagogernas uppfattningar kring tvåspråkighet.  Med hjälp av 
våra öppna intervjufrågor hade de möjlighet att uttrycka sina erfarenheter, tankar och 
åsikter. Från början funderade vi även på att utföra observationer för att kunna se 
pedagogernas arbetssätt med tvåspråkiga barn i verksamheten. Men vi insåg att detta skulle 
ta mycket mer tid än vad vi hade tänkt oss. Därför beslöt vi oss att utesluta från 
observationer och istället välja att endast intervjua pedagogerna. Vi tror därmed att genom 
att använda oss av båda intervju och observation skulle undersökningens giltighet ökas 
ytterligare. 

Vi använde oss av bandspelare då vi intervjuade våra respondenter. Detta var en fördel då vi 
hade ögonkontakt och lyssnade aktivt samt även ställde följdfrågor till respondenterna vilket 
upplevdes som positivt. Vi hade från början som önskemål att båda skulle vara med under 
varje intervju. Det skulle vara en trygghet för oss båda och samtidigt kunde båda ställa 
följdfrågor och se till att hålla oss till undersökningens syfte. Tyvärr kunde detta önskemål 
inte uppfyllas eftersom vi bor i två olika kommuner och det var omöjligt att vara närvarande 
vid varje intervju tillfälle, då alla intervjun inte genomfördes på en dag. 

När vi lämnade in missivbrevet till respondenterna kom vi överens om en tidpunkt som 
gynnade både oss samt respondenterna. Vi ville inte att intervjun skulle inträffa efter 
respondenternas arbetstid. Vilket detta skulle påverka studien negativt då respondenterna 
skulle känna sig trötta. Vi ville inte heller genomföra alla intervjun på en och samma dag 
eftersom risken för att bli trött och tappa koncentrationen är stor. Som i sin tur skulle 
påverka respondenterna och intervju kvaliteten negativt.  
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Vidare forskning

I nuläget finns det mycket forskning som säger att modersmålet gynnar utvecklingen av ett 
andra språk.  Det skulle vara intressant att forska vidare och jämföra barn som får 
modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass respektive de som inte får det och hur detta 
skulle påverkar skolresultaten och framtiden för dessa barn. Idag finns det även en del 
forskning om arbetssätt och metoder att använda sig av för att främja barns tvåspråkighet. Vi 
tror att det behövs mer forskning kring det med fokus på att stimulera både barnets 
modermål och det andra språket. Ett annat tips som vi anser skulle behöva forskas vidare om 
är de barn som börjar förskolan innan de har hunnit utveckla sitt modersmål. Man skulle 
kunna forska om hur dessa barn får möjlighet att bli tvåspråkiga.    

Tack 
Vi vill först och främst tacka varandra för ett gott samarbete. Det har varit lärorikt att skriva 
examensarbete tillsammans, där vi har lärt mycket av varandra. Vi tackar även våra 
respondenter, utan de hade vi inte kunnat genomföra undersökningen. Vi vill även tacka vår 
handledare för hjälp och stöd vi har fått från henne under arbetets gång. Ett stor tack går 
även till våra underbara familjer för deras kärlek och stöttning under arbetets gång.
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Bilaga 1
Missivbrev

Hej!
Vi är två lärarstudenter som nu läser sista terminen på Högskolan i Borås/Campus Varberg. 
Just nu skriver vi vårt examensarbete och ämnet vi skriver om är tvåspråkighet. Syftet med 
vår undersökning är att studera pedagogers uppfattningar kring tvåspråkighet samt även ta 
reda vilka metoder de använder sig av för att främja barnets modersmål och utveckla det 
svenska språket i en mångkulturell förskola/ förskoleklass. Vi har ett stort intresse kring det 
området vi undersöker eftersom vi själva är tvåspråkiga, därför skulle vi vara mycket 
tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss genom att låta oss intervjua er. 

Vi följer vetenskapsrådets fyra etiska principer, vilket innebär att du som deltagare har rätt 
att få reda om informationskraven, som innebär att du som deltagare får reda på vad vårt 
syfte med undersökningen är, innan intervjun påbörjas. Du har även rätt till 
samtyckeskraven, vilket innebär att du själv får bestämma om du vill delta i undersökningen 
eller inte. När det gäller konfidentialitets kravet och nyttjande kravet, kommer vi att hantera 
er personuppgifter med stor säkerhet samt använda den data vi får fram av er endast i 
undersökningen syfte ni är informerade om.
Har du några frågor eller syndpunkter kring vår undersökning hör gärna av dig till:

Nansi Eshmail Hirmiz XXXXXXXXXX

Mirdita Kelmendi XXXXXXXXXX



35

Bilaga 2

Intervjufrågor 

Pedagogernas bakgrund

Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen?
Vilken utbildning har du?
Vilka erfarenheter har du kring tvåspråkighet?
Hur ser du på tvåspråkighet?
Vad anser du är viktigt när det gäller tvåspråkighet?
Vilka hinder och möjligheter ser du med tvåspråkighet?

Arbetsmetoder och arbetssätt för att främja barns tvåspråkighet

Vilka arbetsmetoder och arbetssätt använder ni av för att utveckla barns tvåspråkighet?
Hur samarbetar ni med föräldrarna för att främja barnets tvåspråkighet?
Anser du att modersmålet är viktigt för tvåspråkiga barn?
Hur lyfter ni upp barnets modersmål i förskola/förskoleklass?
Hur resonerar ni när barnet pratar sitt modersmål med andra barn i förskola/förskoleklass?
Har ni tillgång till modersmålpedagoger i förskolan/ förskoleklassen? Om ja, hur samarbetar 
ni med varandra för att främja barnets tvåspråkighet?
Har ni andra resurser som ni utnyttjar? Vilka och hur, berätta?
Hur förverkligar ni målet i läroplaner när det gäller barns tvåspråkighet?
Hur skulle du vilja arbeta för att främja barns tvåspråkighet?

Kultur och språk

Hur ser du på sambandet mellan språk och kultur?
Hur arbetar ni med barnens språk och kultur i er verksamhet, berätta? 
Varför tror du det är viktigt att lyfta upp barnens språk och kultur?
Hur samarbetar ni med föräldrarna för att belysa barnens kultur i förskolan/förskoleklassen?
Pratar ni flera språk i förskolan/förskoleklass eller gäller det endast svenska?
Lyfter ni upp barnets olika språk och kulturer i förskolan/förskoleklass? Hur och varför gör 
ni detta?


