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Förord  
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de pedagoger som ställde upp för att bli 
intervjuade och gav oss en inblick i hur de arbetar i sin verksamhet. Vi vill även tacka vår 
vetenskapliga handledare Steffan Lind samt vår handledare Birgitta Öberg, utan hennes 
hjälp hade det varit svårt att slutföra detta arbete.  



Abstrakt  
Syftet med vår studie var att se hur pedagoger stimulerar elever med utländsk bakgrund i 
svenska som andra språk vid förskolor och förskoleklasser i Hudiksvall och Boden. Vi 
ville även se i vilken utsträckning modersmålet stimulerades och förekom i dessa 
verksamheter. För att få svar på våra frågor genomfördes kvalitativa intervjuer med 
förskollärare som arbetar inom förskolan och förskoleklass vid de två kommunerna. Vår 
studie visar att pedagogerna i de två kommunerna stimulerar barnen i deras 
språkutveckling efter bästa förmåga, men de saknar utbildning inom svenska som 
andraspråk. Vi har vidare kunnat se att modersmålsundervisning och undervisning i 
svenska som andra språk förekom i mycket liten grad. 
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Inledning 
Den verklighet vi möts av som nyutexaminerade pedagoger är en helt annan idag än vad 
den var för 10 år sedan. Det blir allt fler barn som vuxit upp i flerspråkiga familjer i våra 
skolor och därför bör vi som pedagoger ha bättre kännedom och mer kunskap om hur vi 
ska undervisa dessa barn i språk. Enligt skolverkets publikation Allmänna råd och 
kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) har ungefär vart fjärde barn som växer upp i 
Sverige en utländsk bakgrund. Vi kommer inom vårt framtida yrke inom förskolan och 
förskoleklass att möta många barn som kommer från ett annat land än Sverige. 
 
Vi har valt att studera hur svenska som andraspråk och modersmål används och 
stimuleras för barn med utländsk bakgrund, på förskolor (1-5 år) och i förskoleklasser (6-
åringar). Eftersom vi anser att detta är ett mycket viktigt ämne. Vi vill även se hur väl 
verksamheterna följer läroplanerna, förskolans läroplan (lpfö98) och grundskolans 
läroplan (lpo94) då det gäller att utveckla barnens modersmål och deras andraspråk. 
 
När vi har varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett vissa tendenser som 
tyder på att utveckling och stimulering av modersmålet och det svenska språket ofta har 
brister. I vår blivande roll som lärare är det oerhört viktigt att redan från början ta tag i 
språkutvecklingen hos dessa barn. Vi anser att när barnen blir stimulerade i sin 
språkutveckling redan i förskolan kommer många framtida problem med språket att 
undvikas. Detta kan hjälpa dem högre upp i skolåldern, vilket i sin tur kan leda till att 
färre går ut grundskolan med ofullständiga betyg. 
 
Med vårt arbete hoppas vi kunna få en djupare förståelse för vilka svårigheter barn med 
utländsk bakgrund stöter på i förskolan och förskoleklass. I Skolverkets publikation Att 
undervisa elever med svenska som andra språk (2001) står det, 
 

För att tillgodose barnens behov måste pedagogen ha kunskap om vad det innebär att vara 
flerspråkig, vad det innebär att lära sig ett andraspråk och hur man skapar de bästa 
förutsättningarna för att dessa barn ska utvecklas. (s.74) 

 
Pedagogen har stor betydelse eftersom han/hon har daglig kontakt med barnen. Därför 
känns detta arbete extra viktigt eftersom det är vårt framtida yrke.  
 

Syfte 
Vi vill se hur pedagoger stimulerar elever med utländsk bakgrund i svenska språket, samt 
vilket stöd barnen får i modersmålet vid några förskolor och förskoleklasser i Hudiksvall 
och Boden. 
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Bakgrund 

Definitioner 
Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk, redogör för skillnaden mellan första 
och andraspråk i sin bok Andraspråksresan (2004). Det språk barnet lär sig före tre års 
ålder kallar man förstaspråk eller modersmål. Den inlärningen sker spontant eftersom det 
talas i hemmet. Medan andraspråk innebär det språk barnet lär sig efter tre års ålder då 
redan ett förstaspråk är etablerat hos barnet. Andraspråk kallas det även då det handlar 
om ett tredje och fjärde språk, vilket lärs in i det land där det är ett majoritetsspråk. ”Lärs 
in i den miljö där det används eller ‘på plats’ som t ex då man kommer som invandrare 
till ett nytt land” (s.5) Skillnaden mellan andraspråk och främmande språk är att 
andraspråket kommer användas lika mycket och på samma sätt som ett förstaspråk medan 
främmande språk används mer begränsat. Det lärs oftast in genom undervisning i skolan 
exempelvis spanska, franska och ryska. (Lindberg, 2004) 
 
Lindberg skriver vidare att det finns vissa faktorer som är avgörande för dem som ska 
lära sig ett andraspråk Även om barn inte alltid lär sig lättare och snabbare än vuxna är 
åldern utan tvekan betydelsefull. Barnen kommer längre i sin språkinlärning ju tidigare de 
har börjat lära sig ett andraspråk. Eftersom åldern påverkar vårt sociala liv och våra 
sociala vanor har den stor betydelse för vilken kontakt vi får med språket och 
människorna som talar språket. För äldre invandrare finns det färre möjligheter till ett 
socialt utåtriktat liv vilket kan medföra sämre kontakt med andraspråket. Åldern medför 
även sämre minne, syn och hörsel vilket kan försvåra inlärningen av ett 
andraspråk.(Lindberg, 2004) 
 
 

Svenska som andra språk, ett eget ämne 
Det är främst under de senaste trettio åren som en utveckling skett inom ämnet svenska 
som andra språk. En orsak till detta beror enligt Skolverket (2001) på att forskningen 
inom området har utvecklats och resultatet bättre har kunnat användas. Ytterligare en 
bidragande faktor till utvecklingen tar författaren och professorn i 
tvåspråkighetsforskning Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.) upp i sin bok 
Svenska som andra språk – i forskning, undervisning och samhälle (2004). De skriver att 
i Sverige tog andraspråksforskningen fart under 1970-talet och författarna hävdar att den 
avgörande drivkraften bakom detta var den ökade invandringen och behovet av 
undervisning i svenska för vuxna invandrare och deras barn.  
 
Författaren Veli Tuomela, fil doktor i tvåspråkighet, skriver i sin bok Tvåspråkig 
utveckling i skolåldern (2001) att redan 1966 kunde elever med annat modersmål än 
svenska få undervisning i svenska som andra språk. Men det var först i lgr 80 som ämnet 
fanns med i läroplanen och karaktären och syftet med undervisningen var att det istället 
skulle fungera som ett stödämne tills eleverna klarade av den ordinarie 
ämnesundervisningen. Ända fram till 1995 var undervisningen utformad mest som ett 
stödämne och först efter 1995 blev Svenska som andra språk ett eget ämne med egen 
kursplan och egna betygskriterier. Betyg i svenska som andra språk skulle ge samma 
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behörighet som betyg i ämnet svenska och syftet var att eleverna skulle uppnå 
modersmålsnivå i svenska. Därför blev svenska som andraspråk ett självständigt ämne 
och inte enbart ett stödämne. (Tuomela, 2001) 
 
 

Modersmålet blir ett ämne i skolan 
Synen på modersmålet och hur det har behandlats i skolorna skiljer sig åt under 
historikens gång. Enligt rapporten Tvåspråkighet nr 6- forskning om 
förstaspråksbehärskning hos samiska barn (1990) av Kenneth Hyltenstam & Mikael 
Svonni, skulle undervisningsspråket i lappskolorna anpassas efter vilket språk som var 
vanligast i församlingen där skolan var placerad. Det språk som talades mest under 
lektionerna var svenska eller samiska men även undervisning på finska förekom. I 
stadgarna som kom ut år 1913 togs inget ställningstagande om vilket språk som 
undervisningen skulle bedrivas på. Vidare skriver Eva Westergren, universitetsadjunkt i 
nordiska språk Det blir liksom det ensamma språket (1995) att åren kring 1925 och 1938 
försvenskades skolan och det bestämdes att all undervisning enbart skulle vara på 
svenska. De barn som vuxit upp med annat modersmål än svenska blev förbjudna att tala 
sitt modersmål i svenska skolan. Barnet fick inte använda sitt modersmål i 
undervisningen, de fick inte heller tala sitt modersmål under rasterna. Det enda språk som 
fick användas i undervisningen var Svenska. Året 1957 antogs en reform och det blev då 
återigen rent formellt tillåtet att tala sitt eget modersmål inom den svenska skolan. Trots 
detta var det på många ställen i Sverige fortfarande förbjudet för barnen att tala sitt 
modersmål även efter 1957. Enligt Westergren var det inte förrän 1968 som det blev 
tillåtet att tala sitt eget modersmål inom den svenska skolan i hela landet 
 
Tuomela (2001) skriver att modersmålsundervisningen började 1962 för elever i 
finskspråkiga kommuner. Men det var först år 1968 som modersmålsundervisningen 
började i övriga landet och då var det frivilligt för kommunerna att anordna 
undervisningen. Inte förrän 1977, genom hemspråksreformen bestämdes det att 
kommunerna skulle anordna modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. 
Samtidigt skulle förskolorna erbjudas modersmålsstöd. Före 1992 fanns det inga 
bestämmelser kring antalet elever för att kommunerna skulle vara skyldiga att erbjuda 
modersmålsundervisning. Men efter detta år ändrades bestämmelserna. Kommunerna var 
numera endast skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning om antalet elever var minst 
fem stycken. Inga hinder fanns dock för kommunerna att anordna 
modersmålsundervisning även om elevantalet var färre än fem stycken. Trots att skolorna 
hade modersmålsundervisning redan under 1970-talet var det inte förrän i lgr 80 som 
hemspråk, barnets modersmål, fanns med i läroplanerna som ett ämne. Enligt lpfö98 ska 
barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla sitt modersmål i 
förskolan. (Tuomela, 2001) 
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Minoritetsspråk 
Hyltenstam ger i boken Sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv (1999) två 
betydelseaspekter på minoritetsspråk. Hyltenstam beskriver att ett minoritetsspråk kan 
vara ett språk som talas av ett mindre antal människor och det kan även vara ett språk 
som har en större eller mindre betydande ställning i samhället. Hyltenstam listar i sin bok 
upp sex olika minoritetsspråk i Sverige. Det är Jiddisch, Samiska, Meänkieli, Finska, 
Romani och Teckenspråk. Dessa språk är minoritetsspråk i den bemärkelsen att de talas 
av grupper i det svenska samhället som är tämligen små, men språken har funnits i det 
svenska samhället i mer än hundra år. De båda författarna Westergren och Åhl skriver i 
sin bok Mer än ett språk (1997) att det var först 1969 som begreppet hemspråk infördes i 
svenska skolbestämmelser, genom den nya läroplanen lgr 69. När hemspråket infördes 
berörde det främst elever med finska som modersmål. I mitten av 1970 talet togs ett 
viktigt riksdagsbeslut där definitionen av ett hemspråk klargjordes. Språket skulle vara ett 
levande inslag i elevens vardag och hemmiljö för att kallas hemspråk. Detta innebar att 
även meänkieli och tornedalsfinska, blev hemspråk och eleverna kunde få undervisning 
på dessa modersmål i skolan. Kommunerna är enligt grundskoleförordningen tvingade att 
ge samiska, finska och tornedalsfinska samt romska barn undervisning i deras modersmål 
även ifall de understiger fem elever i kommunen. Detta är för att bevara 
minoritetsspråken. Kommunerna är dock enbart tvingade att ge modersmålsundervisning 
om tillgång till en lämplig och kvalificerad lärare finns.  
 
Skolverket (2001) tar upp hur utbildningen av blivande lärare i svenska som andra språk 
har sett ut. Utbildningen av lärare i svenska som andra språk påbörjades vid universiteten 
1973, men det var inte förrän 1988 som ämnet fick en formell status. I dagsläget är det 
många politiker och utbildningsansvariga som ställer sig bakom den uppfattningen att alla 
utländska elever i Sverige ska uppnå en god nivå i svenska. För att detta ska bli en 
verklighet bör de undervisas av lärare utbildade i svenska som andraspråk 

 
Hur tidigt eleverna kan slussas in i klassen beror inte bara på deras språknivå, utan i 
högsta grad på de mottagande lärarnas beredskap och kompetens att undervisa på ett 
andraspråk. Det bästa för eleverna skulle naturligtvis vara att både läraren i 
förberedelseklass och den mottagande läraren hade kompetens i svenska som andraspråk. 
(s.68) 
 

 

Förankring i styrdokument 
I förskolans läroplan (lpfö98) poängteras det att ”Förskolan ska bidra till att barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål”.(s.4) Barn som får möjlighet att träna sitt modersmål kan på ett bättre sätt ta 
till sig kunskaper både i svenska och i övriga ämnen. Förskolan ska bidra till att både 
nationella minoriteter och barn med utländsk bakgrund får hjälp att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet. Ett av målen förskolan har är att stimulera barnens 
språkutveckling genom att uppmuntra och använda sig av barnens egen nyfikenhet och 
intresse för språket i tal och skrift. Förskolans mål är att varje barn med annat modersmål 
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än svenska ska få hjälp att stärka sin kulturella identitet och lära sig prata på både svenska 
och sitt modersmål. (lpfö98) 

 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
(…)Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 
lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.”(lpfö98 s.4)  

 
I läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (lpo94) 
belyses det att förskoleklassen ”skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling”. (s.2). Vidare står det att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är 
nära förknippade. […] skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. (s.2) 
 

Modersmålets betydelse 
Skolverket (2005) skriver att förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål ska få 
möjlighet att lära sig det svenska språket samt bevara sitt modersmål. Det är viktigt för 
barnet att få erfarenheter inom sitt eget modersmål så att barnet kan återknyta 
andraspråket till något de förstår.  
 

Det råder samstämmighet i forskningen om modersmålets stora betydelse, inte bara för 
barnens språkliga utan även för deras emotionella och sociala utveckling. Kultur- och 
språkstödet är mest effektivt om det ges så tidigt som möjligt i barnens liv. (s.35) 

 
Lena Sjöqvist, lärarutbildare i svenska som andraspråk skriver i sin artikel Mitt möte med 
Cummins, hur tvåspråkighetsforskaren och pedagogen, Jim Cummins ser på 
modersmålet. Han menar att barn med utländsk bakgrund klarar sig bättre i skolan om 
pedagogen ser och bekräftar barnen som individer, samt ger dem möjligheter att 
utvecklas och få sina kunskaper på modersmålet värdesatta. Med hjälp av bra 
språkutveckling, i både modersmålet och andraspråket, utvecklas barnet gynnsamt. Det 
stärker barnets identitet vilket förbättrar barnets självförtroende. Detta medför att barnet 
vågar prova nya saker och utvecklas på så sätt. (Sjöqvist, 2005) 
 
Cummins har skrivit artikeln Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för 
utveckling av skolans språkpolicy. I artikeln tar Cummins upp att om tvåspråkighet skulle 
förbjudas i skolan och eleverna tvingades att lämna sin kultur skulle det påverka eleverna 
negativt. Förhållandet mellan eleverna och läraren skulle påverkas vilket i sin tur leder till 
att eleverna inte presterar sitt bästa under lektionerna. Det finns ett samband mellan 
identitet och engagemang. Känner eleverna att de lär sig och klarar av skolan stärks deras 
självförtroende vilket bidrar till att de engagerar sig ännu mera i studierna. Om inte 
eleverna får respons och respekt för sitt språk och sin identitet av läraren, kommer deras 
självförtroende bli påverkat vilket bidrar till sämre studieresultat. (Cummins, 2000) 
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Det är viktigt att ta vara på elevens tidigare kunskaper hävdar Cummins. Många elever 
förstår inte sambandet mellan kunskaperna de redan kan på sitt förstaspråk och det de lär 
sig på andraspråket. Om kunskaperna är bristfälliga i andraspråket bör eleverna få arbeta i 
mindre grupper så att de vågar använda sitt andraspråk och sitt modersmål. Eleverna 
måste få arbeta utifrån sitt modersmål men för att växa i det nya språket behöver de också 
vara med i diskussioner med svensktalande elever. Det är på detta sätt eleverna utvecklar 
sitt språk och lär sig nya ord. Genom att få använda modersmålet känner eleverna att 
deras tidigare kunskaper och erfarenheter är betydelsefulla. (Cummins, 2000) 
 
Skolverket skriver i rapporten Flera språk - fler möjligheter (2002) att 
”modersmålsstödet och modersmålsundervisningen har minskat i omfattning de senaste 
tio åren”. (s.3) Därför har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur 
modersmålsundervisningen ser ut i verksamheterna. Antalet förskolebarn har ökat kraftigt 
de senaste femton åren och andelen barn med utländsk bakgrund stiger ständigt. Varje 
barn med utländsk bakgrund ska ha rätt att utveckla sitt modersmål i både förskola och 
skola enligt skolverkets rapport. Trots detta är det få kommuner som anordnar 
modersmålsstöd och modersmålsundervisning, enbart var fjärde kommun enligt 
Skolverkets rapport. Just nu är modersmålsstödet och modersmålsundervisningen sålunda 
ett lågprioriterat ämne. Skolverket redovisar i sin rapport, följande fakta kring 
undervisningen av modersmålet:  

 
• För tio år sedan fick 60 procent av de flerspråkiga barnen modersmålsstöd i 
förskolan. 
I dag får 13 procent stöd. 
• I grundskolan har andelen elever som deltar i modersmålsundervisningen minskat 
från 60 procent till 50 procent. 
• Största delen av modersmålsundervisningen äger rum på eftermiddagstid efter den 
ordinarie skoldagen. 
• Bara tio procent av kommunerna erbjuder ämnesundervisning på modersmål. 
(Skolverket, s.4) 

 
 

Vygotskys syn på språket 
Lev Vygotsky (1896-1934) var en av Rysslands främsta teoretiker. Han var en 
framstående psykolog och språkforskare. Vygotsky påbörjade sin forskning i slutet av 20-
talet och fortsatte fram till sin död. Hans böcker publicerades postumt och fick en stor 
genomslagskraft. På 1980- talet fick Vygotskys teorier återigen ett genombrott, och de 
används fortfarande i olika pedagogiska sammanhang.  
(Imsen, 1992) (Vygotsky, 2005) 
 
Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid högskolan i Jönköping, skriver i sin bok 
Barnet, språket och miljön (1998) att Vygotsky ansåg att språket är beroende av den 
kultur och miljö barnet befinner sig i, samt att tanken och språket är åtskilda från början. 
Barnet använder sig av språket för att kommunicera och vara social. Efter en tid när 
barnet behärskar språket bättre, påverkar språket tankeutvecklingen. Vygotsky poängterar 
att ”när barnet kan använda språket för att styra sin handlingar, kan det börja att använda 
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språket för att tänka” (s.37). För att lära sig ett nytt språk och utveckla det krävs att barnet 
kommunicerar och lyssnar på pedagogerna eller andra vuxna människor. Vygotsky menar 
att ”barnet lär sig att behärska och förstå omgivningen genom samspel med mer erfarna 
personer som hjälper barnet att lägga en innebörd i ord” (s.37). Första levnadsåren är 
oerhört betydelsefulla för språkinlärningen. Barnet lär sig ständigt nya ord och begrepp 
och det leder till kommunikation med omvärlden vilket gör det möjligt för barnet att 
utveckla sitt språk. (Svensson, 1998) 
 
 

Pedagogens roll 
Skolverket skriver om vikten av att ha kompetent personal inom förskolan. Enligt dem är 
kommunen ansvarig att vid behov tillhandahålla kompetensutveckling, så att personalen i 
tillräckligt hög grad har kompetens att arbeta med språk och mångfald i barngruppen. För 
att arbeta i barngrupper med mångkulturellt inslag krävs det medvetenhet hos personalen 
om barnens språkliga och kulturella bakgrund. (Skolverket, 2005) 
 
Sjöqvist skriver i sin artikel om hur Cummins i sin forskning belyst vikten av att lärare 
som undervisar barn med utländsk bakgrund i skolan behöver ha kunskaper i hur 
inlärningsprocesserna fungerar. Detta oberoende i vilket ämne eller på vilken nivå läraren 
undervisar. (Sjöqvist, 2005) 
 
Cummins (2000) skriver att ”inget är viktigare än lärarens roll i den här processen” 
(s.98). Med detta menar Cummins att pedagogen bör sätta sig in i elevernas bakgrund och 
kultur för att kunna undervisa dessa elever på bästa sätt. Läraren bör följa upp elevernas 
förståelse för andraspråket och stödja dem i deras identitet. Det är viktigt att pedagogen är 
en god förebild genom att uttrycka sig på ett bra sätt. Att pedagogen tror på eleven och 
visar respekt är oerhört viktigt. På det viset känner eleven tillhörighet och gemenskap 
med klassen. Läraren bör även skapa varierande, utvecklande och intresseväckande 
lektioner där andraspråkseleverna kan vara aktiva. Gunilla Ladberg, fil dr i pedagogik 
och författare, fortsätter i sin bok Skolans språk och barnets – att undervisa barn från 
språkliga minoriteter (2000) att beskriva hur viktig pedagogens roll är. Genom att barnen 
har de vuxna som förebilder är det oerhört viktigt att barnen ser att pedagogen kan 
samarbeta med andra vuxna som har utländsk bakgrund. På detta vis skapas integration 
och barnen ser att andra kulturer också är viktiga. 

 
Skolverket betonar vikten av att pedagogen bör vara språkligt medveten och ha en 
djupare förståelse för hur det är att kunna ett språk och vad som krävs när barn ska lära 
sig ett nytt språk. (Skolverket, 2001) 
 

Undervisningsteorier 
Författaren Gunilla Ladberg tar upp flera teorier kring arbetet i förskolan. Hon skriver 
bland annat om de tre pedagogiska hörnstenarna i boken, Barn med flera språk (2003).  
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Första hörnstenen som Ladberg tar upp behandlar och belyser vikten av atmosfären som 
finns runt barnet. Vågar barnet prata och uttrycka sig spontant både på svenska och på 
sina egna språk? Det ska vara en tillåtande atmosfär, där det inte spelar någon roll om 
barnet säger fel. Det är en grundförutsättning att barnen känner trygghet i gruppen för att 
de ska kunna lära sig och ta till sig ett nytt språk. (Ladberg, 2003) 
 
Den andra viktiga hörnstenen som Ladberg tar upp är organisationen. Har förskolan 
organiserat sin verksamhet så att den är till stöd och hjälp för barn med utländsk 
bakgrund? Enligt Ladberg ska verksamheten ge tid och möjlighet för barnen att använda 
sina språk, både modersmålet och det nya andra språket. Rummets organisation är 
betydelsefullt. Det gäller att möblera rummet så att det inte känns ”rörigt” och det 
underlättar om det finns olika ”lekhörnor” som inbjuder till lek. Lekmaterial ska vara 
lättillgängligt och barnen ska vara organiserade i lämpliga barngrupper. Gruppens storlek 
är mycket viktig för att barnen ska känna sig trygga och våga uttrycka sin mening. På 
förskolan kan pedagogen använda sig av samlingarna för att ge barnen träning i det nya 
språket. (Ladberg, 2003) 
 
Tredje och sista hörnstenen Ladberg skriver om är det språkliga materialet vilket innebär 
att pedagogen ska läsa många sagor och berätta berättelser och föra samtal med barnen 
om vardagliga händelser. Det är viktigt att barnet får lyssna på pedagogen för att på så 
sätt höra nyanserna i det nya språket. Ladberg skriver ”Den vuxne ger språk – barnen 
använder det” (s.146) Barnet lär sig använda det aktiva språket med andra barn men 
själva språkutvecklingen, det nya inflödet av ord, får barnet av pedagogerna och andra 
vuxna. (Ladberg, 2003) 
 
Även i Skolverket (2001) betonas tryggheten samt miljöns påverkan som viktiga 
förutsättningar för språkinlärning. Språkutvecklingen är beroende av barnets totala 
situation. Pedagogernas roll i verksamheterna är att skapa en trygg miljö där barnets 
språkutveckling gynnas. Skolverket tar upp vikten av att föräldrarna är insatta i målet och 
vad som främjar barnets språkutveckling och ger barnet stöd. Därför bör förskolan kunna 
förklara syftet med sitt arbete, varför de leker mycket, sjunger, dramatiserar och läser 
sagor. På detta sätt skapas en trygg atmosfär för barnen där både barn och föräldrar är 
nöjda. Skolverket belyser även vikten av att barn med utländsk bakgrund måste få tillfälle 
att yttra sig. Det kan vara svårt för barnen att våga tala i större grupper Därför bör 
pedagogen dela in barnen i mindre grupper, helst inte fler än 4-6 barn i varje grupp. 
 
 

Sagans betydelse 
I Skolverket (2001) tas även upp att det är viktigt att ha stort utbud av bilder som 
beskriver omgivningen i barnets vardag. Personalen kan själva göra små böcker av 
bilderna och teckningarna som barnen känner igen och lär sig orden till. Detta kan på ett 
konkret sätt leda till att ordförrådet berikas genom naturliga och vardagliga samtal. 
Skolverket slår även fast att det är språkutvecklande att arbeta med sagor. Pedagogen kan 
i det arbetet skapa en speciell plats där sagor läses för barnen. Denna plats kan inredas 
med sköna kuddar att sitta på och dekoreras med tyger på väggarna. Det blir en speciell 
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läshörna som barnen med personalen kan gå till för att fly in i sagans värld. (Skolverket, 
2001) 
 
En annan viktig aspekt enligt Skolverket är att pedagogen väljer sagor som han/hon själv 
tycker om, detta för att pedagogen på bästa sätt ska kunna stimulera barnen som lyssnar. 
När pedagogen läser en saga kan han/hon ha en sagopåse med innehåll av saker som 
möjliggör dramatisering av sagan. Detta gör det lättare för barnen att förstå sagan. Barnet 
får både höra ordet och se föremålet framför sig, vilket leder till att barnet snart har byggt 
upp sitt ordförråd. Pedagogen kan då gå vidare till att enbart läsa ur boken, fast med ett 
anpassat språk. Enligt Skolverket är det viktigt att pedagogen ligger steget före i barnets 
språknivå, så att en språkutveckling sker. Barnet, som är på väg att lära sig ett nytt språk, 
får god hjälp av sagan. På förskolan kan till exempel barnen få höra en saga om en groda 
som är rädd, ledsen eller glad. Detta arbetssätt kan underlätta för barnen att klä sina egna 
känslor i ord. Pedagogen ger barnet en möjlighet att befästa språket genom att lägga till 
nya ord i sagan. Detta ger barnet möjlighet att utvecklas, det stannar inte upp på den 
nivån de redan behärskar utan pedagogerna leder då barnen med hjälp av sagan, framåt i 
deras språkutveckling. Pedagogen hjälper till genom att hela tiden bygga på med en nivå, 
först figurer, sen bilder, därefter anpassad text där svåra ord tas bort och till att slutligen 
läsa sagan i sin helhet. (Skolverket, 2001) 
 
 

TPR-metoden 
TPR står för Total Physical Respons och är en undervisningsteknik som kommer från 
USA. Dess grundare och förespråkare är professor James Asher. För barn som känner sig 
osäkra inför att tala ett nytt språk och inte behärskar skrivkonsten än, fungerar denna 
metod bra. Tanken är att de kan koncentrera sig på att lyssna och försöka förstå och sedan 
utföra handlingen utan att samtidigt behöva anstränga sig för att kunna uttala nya svåra 
ljud och ord. Här är det nämligen läraren som pratar och ger barnen olika uppmaningar 
t.ex. ”Ställ dig på stolen!” ”Lyft upp boken!” Genom att utföra handlingen visar barnet att 
det förstått uppmaningen. Detta sätt går tillbaka till hur föräldrar lär sina små barn att 
prata. Ordförståelse tränas in på ett lekfullt och roligt sätt och när väl barnet känner att de 
behärskar språket börjar de också använda talet.  
(Asher, 2005) (TPR-metoden, 2005) 

Lekens betydelse för språkinlärning 
Ladberg (2003) tar upp hur viktig leken är för det lärande barnet, det hjälper till att främja 
barnens språkutveckling. Det är i fri lek utan störningar som språket utvecklas till både 
kommunikation och tankeverksamhet. I leken får barnet möjlighet att pröva sig fram i det 
nya språket utan att vara rädd för att göra fel.  
 
Även i Skolverket (2001) belyses att lekar och språklekar är berikande för barnets 
språkutveckling i det andra språket. De bidrar till barnets utveckling och deras språkliga 
medvetenhet. Språklekar av karaktär rim och ramsor gör det lättare för barnet att minnas 
och bli medveten om hur orden är uppbyggda. Det är viktigt att pedagogen har med sig 
föremål som ingår i de rim och ramsor som läses upp. Föremålen visas upp för barnen när 
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orden sägs och på detta sätt kan de koppla samman ord och föremål. Personalen som 
arbetar med barnen bör försäkra sig om att barnet förstår orden i rimmet och ramsorna. 
Använder pedagogen för invecklade ord som inte barnen förstår hjälper det inte barnet 
framåt i andraspråket. I förskolan måste personalen tänka på att ha språklekar som är 
anpassade till barnets språkliga nivå. Pedagogen kan även skriva upp rimmen och 
ramsorna på en tavla. Barnen får då följa med i texten och detta blir ett tillfälle för barnen 
att förstå vad texten handlar om. Gåtor som läses upp och även gåtor som pedagogen och 
barnen hittar på tillsammans, hjälper barnen att träna på att beskriva saker i sin 
omgivning. Vilket också leder till en språkutveckling hos barnet. (Skolverket, 2001) 
 
Skolverket (2001) skriver att sång skapar glädje och gemenskap. Alla kan sjunga med i 
sången även om man inte förstår allt. Med hjälp av musiken och sången kan barnen leka 
sig fram till en förståelse av det andra språket. Det är dock inte nödvändigt att förstå varje 
ord man sjunger, det är glädjen och gemenskapen som är viktigast. Med hjälp av sång och 
musik kan barnen leka olika sånglekar som gör att nya ord lärs in. Sånglekar som 
innehåller rörelser med kroppen samt sånger där barnet får gestalta något är bra verktyg 
för att lära sig ett andra språk. Även här är det viktigt att pedagogen inte väljer alltför 
svåra sånger, om texten i sången blir för svår sker ingen språkutveckling hos barnen. 
 
 

Metod 

Kvantitativ och kvalitativ och metod 
Kvantitativ metod utmynnar i numeriska observationer eller användning av tal genom 
olika former av statistik skriver Jarl Backman, professor vid pedagogiska institutionen 
Umeå universitet, i sin bok Rapporter och uppsatser (1998). Hit räknas till exempel 
enkätformulär, prov, tester och frågeformulär. Kvalitativ metod innebär inte siffror, utan 
muntligt eller skriftligt formulerat språk.  
 
Undersökningen genomfördes i två förskoleklasser inom samma rektorsområde i Boden 
samt både förskola och förskoleklass i Hudiksvall. Syftet med undersökningen var att ta 
reda på hur pedagogerna på respektive förskola och förskoleklasser stimulerar elever med 
utländsk bakgrund. Enligt Backman (1998) och författaren Steinar Kvale i boken, Den 
kvalitativa forskningsintervjun (1997) är det uppsatsens syfte som avgör vilken metod vi 
ska använda. Utifrån vårt syfte kom vi fram till att använda metoden kvalitativ 
forskningsintervju. I en sådan intervju tillåts intervjupersonen att tala fritt, vilket hjälper 
oss att tydligare få fram svaret på vårt syfte med intervjun och för att få större klarhet i 
hur verksamheten ser ut på förskolorna. Intervjufrågorna fastställdes från början och 
ställdes i samma ordning till alla intervjupersonerna. Under intervjun hade vi möjlighet 
att använda oss av uppföljningsfrågor till intervjupersonerna. Dessa uppföljningsfrågor 
använde vi när vi upplevde att intervjupersonerna hade mer att säga eller när de inte 
riktigt hade uppfattat frågan. Vidare hade vi försökt att formulera våra frågor så att de var 
ostrukturerade till sin karaktär. Som Patel & Davidsson skriver i sin bok 
Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
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(2003) vill vi att intervjupersonerna ska få ett maximalt utrymme att besvara frågorna 
utifrån deras egen inställning och erfarenhet. 
 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, när det 
varken är ett öppet samtal eller ett stängt frågeformulär. Patel & Davidsson (2003) anser 
att det är bra att göra en löpande analys. Fördelen med en löpande analys är att den kan ge 
oss nya idéer om hur vi ska gå vidare i vårt arbete. Det är bra att skriva ner analysen i 
tidigt skede efter intervjun. För lång tid mellan intervju och analys gör det svårare att få 
ett levande förhållande till intervjusvaren. När analysen av intervjun genomfördes var det 
viktigt att skriva ner allt ordagrant så att ingen information utelämnades. 
 
Kritik mot användandet av intervju som undersökningsform är bland annat att 
intervjuaren är hänvisad till individens villighet att besvara frågorna. Intervjupersonen är 
också beroende av en trygg atmosfär för att vilja delge intervjuaren tankar och 
erfarenheter som är betydelsefulla. 
 
 

Undersökningspersoner 
Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua förskoleutbildad personal. Det geografiska 
området har vi begränsat till Boden och Hudiksvall då vår VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning) är förlagda till dessa två städer.  
 
I Hudiksvalls kommun genomfördes intervjuerna under hösten 2005 i två olika 
verksamheter, förskola och förskoleklass. Intervjun genomfördes med två kvinnor, den 
ena arbetar inom förskolan och den andra i förskoleklass. Båda kvinnorna har 
förskollärarutbildning och har arbetat som förskolelärare i drygt tjugo år.  
 
I Bodens kommun genomfördes intervjuerna under hösten 2005 i två olika verksamheter. 
Intervjun genomfördes av två kvinnor där båda arbetar i förskoleklass. Båda har 
förskollärarutbildning och den ena har arbetat som förskollärare i tre år och den andra har 
arbetat i drygt tjugo år. 
 
 

Bortfall 
Vi hade inget bortfall  
 
 

Material 
Det material vi har använt oss av är kollegieblock och penna samt våra intervjufrågor 
(bilaga 1).  
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Undersökningsupplägg 
Vi startade detta arbete med att utifrån vårt syfte formulera intervjufrågor som vi skulle 
ställa till intervjupersonerna. Frågorna hade vi kommit fram till gemensamt genom att 
diskutera utifrån våra förkunskaper inom ämnet. Det var viktigt att frågorna inte kunde 
missuppfattas av intervjupersonerna och att de behandlade alla delområden som var 
relevant utifrån vårt syfte.  
 

Genomförande av intervjuer 
Vi utförde intervjuerna var för sig därför att undersökningen genomfördes på två olika 
orter med ett stort geografiskt avstånd emellan.  
 
 

Intervjuer i Boden 
Intervjun skedde på förskollärarnas respektive arbetsplats. Tidpunkten för intervjun 
anpassades efter intervjupersonerna och genomfördes i ett ostört rum. Frågorna ställdes 
en och en och det fanns gott om tid att besvara dem. De svar som intervjupersonerna gav 
skrevs ner fortlöpande under hela intervjun. Innan intervjun avslutades fick 
intervjupersonen frågan om de hade något att tillägga. Efter intervjun fanns tid att gå 
igenom svaren och fylla i information som på ett eller annat sätt fallit bort.  
 
 

Intervjuer i Hudiksvall 
Intervjuerna med förskollärarna skedde i avskilt rum allt för att det skulle vara tyst och 
lugnt. Båda intervjuerna skedde efter arbetstid, detta för att inte bli störda mitt under 
pågående intervju. Under intervjun ställdes frågorna en och en och intervjupersonen fick 
god tid på sig att svara, svaren skrevs ner direkt under intervjuns gång. Efteråt gicks 
svaren genom och analyserades direkt, detta för att få ett tillförlitligt resultat.  
 
 

Bearbetning, analys och tolkning 
Vi har bearbetat, analyserat och tolkat informationen som vi samlat in med hjälp av 
litteratur och intervjuer. Därefter har vi sammanställt innehållet och tittat på likheter och 
olikheter mellan förskolornas arbetssätt. 
 
 

Resultat 
Nedan kommer vår intervjusammanställning från de olika verksamheterna. Intervjuerna 
skrevs ner i löpande text och talspråk användes för att kunna citera intervjupersonen 
ordagrant. I sammanställningen av intervjuerna från Hudiksvall och Boden har vi valt att 
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kalla intervjupersonerna vid person A och person B och person C och person D. Därefter 
kommer vår analys av intervjuerna. 
 
 

Intervjusammanställning 

Person A 
Person A har arbetat tjugotre år i förskoleverksamhet och har förskollärarutbildning. Hon 
har själv valt att vidareutbilda sig genom att ha läst en fempoängskurs: Läs och 
skrivförberedande på Högskolan. Hon har inte läst någon kurs i ämnet svenska som andra 
språk. Varje år har förskoleklassen ett eller flera barn med annat modersmål än svenska i 
barngruppen. I år har de tre barn med utländsk bakgrund. Det finns inte längre någon 
förberedande verksamhet för barnen utan de kommer direkt in i barngruppen. Hon 
berättar ”för några år sen fanns de ett förberedande dagis, som en typ av 
‘slussverksamhet’ där barnen fick vara innan de kom ut i vår verksamhet”.  
 
I denna verksamhet arbetar inte pedagogerna efter någon speciell metod eller har något 
eget läromedel för just invandrarbarnen, de menar att det inte finns tillräckligt med tid för 
det. De arbetar på samma sätt med alla barn och använder sig till stor del av 
Bornholmsmodellen till exempel, rim och ramsor. Hon tillägger att ”invandrarbarnen kan 
ibland få en extra stund på sig, för de behöver längre tid att förstå och hänga med”. 
 
Att låta barnen använda sig av modersmålet ser inte person A som något negativt men 
tycker ändå att när barnen är i förskoleklassen ska svenska användas. Personalen 
uppmuntrar däremot föräldrarna att prata modersmålet hemma med barnen. I förskolan 
får inte barnen modersmålsstöd utan det kommer först i år 1.  
 
Det kan lätt uppstå svårigheter omkring dessa barn på grund av missförstånd. Dels beror 
det ofta på att föräldrarna inte kan läsa ”veckobreven” som blir hemskickade och sedan 
brukar föräldrarna förlita sig för mycket på barnets svenska. Det uppstår även en 
kulturkrock då det gäller att lösa konflikter. ”Många av barnen får örfilar hemma men här 
pratar vi med barnen och försöker lösa problemen på det viset och de gör inget om de blir 
fel för dem ibland” förklarar person A. Hon har även märkt att flera pojkar och män med 
invandrarbakgrund har ibland svårt att lyssna på en kvinna. ”Dem vill inte alls ta order av 
mig utan lyssnar nästan bara på min manliga kollega, de kan va jobbigt” säger hon. 
 
Hon tillägger på slutet ”det är ett jätte roligt arbete och de stimulerar till utveckling att ha 
utländska barn i barngruppen, men de gäller att ha i bakhuvudet att de kan bero på olika 
kulturer, gäller att jämka, de är bara att ta det lugnt och vara extra tydlig. De är som sagt 
ett krävande arbete men jätte roligt.” 
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Person B 
Person B har arbetat tjugotvå år inom förskolan och har förskoleutbildning, och har inte 
läst några kurser inom svenska eller svenska som andra språk. Hon har trots detta flera 
års erfarenhet av att arbeta med barn med utländsk bakgrund. Varje år har förskolan ett 
eller flera barn med annat modersmål än svenska. För tio år sedan fanns det en sluss i 
Hudiksvalls kommun som tog emot invandrarbarn. Det var en förberedande verksamhet 
för förskolebarnen. Verksamheten lades sedan ner och nu kommer invandrarbarnen direkt 
ut i barngrupperna. Men det finns tolk i kommunen att använda sig av om det behövs. 
Tidigare hade de även ett invandrarprojekt på förskolan där person B arbetar. Då kom en 
specialpedagog och hade svenska en timme i veckan med invandrarbarnen. Men även 
detta lades ner. 
 
Nu är det person B som undervisar i svenska som andra språk med invandrarbarnen. En 
timme i veckan har barnen språkträning. Hon använder sig av materialet som 
specialpedagogen hade använt under projekttiden, där språkpåsar ingår. Person B 
berättar att hon även har varit på en föreläsning med Marie-Louise Nyberg, 
specialpedagog och språkforskare. Marie-Louise Nyberg använder sig av språkpåsar, 
med både svenska barn och barn med utländsk bakgrund. Detta material har sitt ursprung 
i TPR metoden. Materialet i en språkpåse kan variera, bara det intresserar barnen, till 
exempel går det att stoppa ner bilar, former, färger och olika leksaker. Person B fortsätter 
med att berätta att på hennes avdelning har de flera olika språkpåsar. Stora påsen 
innehåller till exempel en stor blå legobit och ett stort lila nystan. I den lilla påsen kan det 
finnas till exempel, en liten blå boll och en liten grön krita. Detta hjälper barnen att förstå 
begrepp eftersom de både hör orden och ser föremålen. De går ofta genom begrepp med 
dessa barn, till exempel En och Ett. Hon tycker det är viktigt att barnen får leka fram 
orden och att det ska vara roligt.  
 
Modersmålet är tillåtet att talas på förskolan, men tyvärr vill inte barnen prata sitt 
modersmål. Barnen försöker på svenska eller så är de tysta. Personalen på förskolan 
tycker att detta är tråkigt och skrämmande och tror det beror på att barnen skäms på något 
vis inför sina svenska kompisar. Personalen har försökt arbeta med detta men det har inte 
hjälpt. ”Det finns inget modersmålsstöd på denna nivå utan det kommer först i skolåldern 
i denna kommun, det finns inte resurser till det” berättar person B.  
 
De svårigheter som uppstår i arbetet med dessa barn är oftast missförstånd. Ibland kan 
barnen ha svårt att göra sig förstådda bland sina kompisar. Det kan även förekomma 
kulturkrockar vilket ibland kan bero på att många av invandrarföräldrarna är väldigt 
skrockfulla.  
 
Hon tycker att det är viktigt att visa respekt och visa att man är intresserad och engagerad. 
Det gäller även att vara extra tydlig med dessa barn. Hon tillägger att det är vikigt att få 
barnen och deras föräldrar att känna trygghet. Slutligen säger hon att ”arbeta med 
invandrarbarn är enbart positivt, det är riktigt roligt och det ger en oerhört mycket”. 
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Person C 
Person C har arbetat tjugofem år inom förskoleverksamhet och har en 
förskollärarutbildning. Hon har inte läst någon kurs i svenska som andraspråk eller någon 
vidareutbildning i ämnet svenska. Person C talar dock om att hon har vidareutbildning i 
pedagogik och att där de också studerat lite svenska. Hon har även varit på en föreläsning 
i dyslexi där de tog upp hur pedagoger på bästa sätt kan arbeta med svenska och hur det 
lärs ut. Person C har arbetat inom yrket i tjugofem år och under denna tid har det kommit 
allt fler barn med utländsk bakgrund till förskoleklassen. Det har gjort att hon har fått mer 
och mer erfarenhet. Hon säger själv ”…att eftersom jag har varit med så pass länge har 
jag en bra erfarenhet.” Person C nämner att det på en skola i kommunen finns en 
förberedande verksamhet för barn som kommer till Sverige. Detta gäller dock inte alla 
barn och hon har ett exempel från sin förskoleklass där ett barn kom till Sverige julen 
2004 och började i förskoleklass i januari 2005 utan att kunna ett ord svenska. Barn som 
enligt henne på detta sätt kastas in i verksamheten försöker hon ta extra hänsyn till. 
 
I denna verksamhet upplever person C själv att hon inte arbetar efter någon speciell 
modell. Istället arbetar hon mycket med olika uppgifter där barnen får träna språket. 
Person C berättar att hon i sitt arbete med barn med utländsk bakgrund, använder sig av 
konkreta saker, som kort med bilder på olika föremål så att barnet kan se bilden samtidigt 
som de kan höra vad det heter. Hon använder sig också av händelser i vardagen som när 
de äter mat passar hon på att prata om vad alla saker på bordet heter. Hon har tillsammans 
med ett barn kommit på ett spel med bokstäver, vilket bygger på spelet ”finns i sjön”. 
Person C tar upp att när barn har kommit till förskoleklassen har de fått mycket hjälp av 
en specialpedagog samt en talpedagog. Hon har sett att barn med utländsk bakgrund 
arbetat med sagor hos specialpedagogen. 
 
Person C använder sig av sina egna kunskaper i finska språket för att stimulera de barn 
som har finska som modersmål. På skolan finns det lärare som är utbildade i svenska som 
andra språk, förskoleklassen ska kunna ta del av dessa lärare men de har aldrig gjort det. 
Hemspråksklasser, modersmålsundervisning finns på skolan och förskoleklassen kan ta 
del av dessa. Person C tar upp att för att starta en klass i hemspråk, modersmål krävs det 
minst fem elever.  
 
En av svårigheterna med att arbeta med barn med utländsk bakgrund är att de barnen är 
vana vid strängare regler i deras hemland och när de kommer hit riskerar de att ”flippa 
ut”. Hon upplever också att det kan vara svårt med barn som varit med om hemska 
upplevelser. Det senaste barnet med utländsk bakgrund, som hon hade, klarade sig bra, 
vilket hon tror berodde på att:  

 
Vi har ett bra nätverk med specialpedagoger och talpedagog som gör att det ganska bra 
just med det språkliga hos honom. Finns mycket kompetens lagrad genom våran 
erfarenhet som gör att vi kan ge barnen som kommer hit en bra tillvaro. 

 
Arbetet med dessa barn anser person C är mycket positivt. Hon tycker att det händer nya 
saker varje dag och att det aldrig blir tråkigt. Avslutningsvis tillägger person C att i 
arbetet med dessa barn bör pedagogen tänka på att se barnen och hjälpa dem stimulera 
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språket för att komma vidare i språkutvecklingen. ”Det är viktigt att vara nära dessa barn 
för att snabbt kunna hjälpa dem då de fastnar och inte förstår” avslutar person C. 
 
 

Person D 
Person D har arbetat i förskoleverksamheten under tre års tid och har en 
förskollärarutbildning. Hon har inte läst någon kurs i ämnet svenska och har inte heller 
vidareutbildat sig i ämnet svenska som andra språk. Men under hennes utbildning till 
förskollärare fanns ämnet svenska med, som en del av kursinnehållet. Inom yrket har hon 
gått på föreläsningar som har behandlat storyline och drama, hon tycker att dessa berör 
ämnet svenska och hur pedagoger på bästa sätt ska lära ut det till barn. Person D svarade 
själv så här om sin erfarenhet av att arbeta med barn med utländsk bakgrund ”... skulle 
inte säga att det är allt för stor.” Hon har inom förskoleklassen kommit i kontakt elever 
med utländsk bakgrund men det är inte många. När barnen kommer till Sverige har hon 
sett att vissa kommer direkt ut i förskoleverksamheten medan andra kommer till en skola 
med förberedande verksamhet. Hon tror att detta beror på om barnen har kommit till 
Sverige som flyktingar eller om barnens föräldrar har kommit till Sverige för att arbeta. 
Barn till flyktingar hamnar i förberedelseskolan, övriga barn placeras ut direkt i en vanlig 
klass, menar hon.  
 
I svenskan arbetar person D efter en modell som heter Trulle. Övningar som finns inom 
modellen Trulle handlar mycket om rim och ramsor, där barnet får leka med ord. Hon 
upplever arbetet i svenska som väldigt omfattande, ... ”Det finns så mycket som man kan 
göra med barnen inom svenskan.” Mycket av hennes arbete går ut på olika övningar med 
rim och ramsor. Person D upplever inte att hon arbetar på något speciellt sätt med barn 
från andra länder jämfört med övriga barn. Alla barn arbetar på samma sätt tillsammans i 
stora grupper. Barn med utländsk bakgrund som har kommit till henne har fått gå mycket 
hos en specialpedagog.  
 
På person D:s arbetsplats finns det inte några anställda som stimulerar eller ger barnen 
stöd i deras modersmål. Hon upplever att barnen inte använder sig av sitt hemspråk utan 
försöker tala svenska. Ett barn i hennes grupp har en pappa från Finland och det barnet 
ska få börja i en speciell klass för att träna finska språket.  
 
Svårigheterna som dessa barn har är enligt person D kopplade till språket, hon berättar att 
”det kan ta ett tag innan barnet kommer upp i en standard på språket som gör att vi förstår 
varandra.” Att språket har stor betydelse för att undvika svårigheter och konflikter med 
övriga barn beskriver hon enligt följande, ”... Efter ett tag så brukar detta ordna upp sig, 
så fort de har lärt sig språket så blir det lättare för dem att komma in i barngruppen” Hon 
upplever att det kan vara jobbigt ifall barnet bär med sig dåliga minnen, detta kan enligt 
person D leda till att det uppstår konflikter. 
 
Pedagogerna som arbetar med utländska barn bör försöka få in barnen i svenska språket i 
ett tidigt skede. Detta underlättar för barnen att komma in i barngruppen och på så sätt få 
kompisar. Mycket av konflikterna undviks om barnet förstår och kan göra sig förstådd på 
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det svenska språket. Person D avslutar med att säga ”mitt arbete betyder otroligt mycket 
för mig”. Hon kan dock inte peka ut någon specifik del i arbetet utan anser att det är 
arbetet i sin helhet som gör det roligt. 
 
 

Resultatanalys av intervjuerna 
Det finns både likheter och skillnader mellan de olika verksamheterna. Alla de 
intervjuade har förskollärarutbildning men ingen av dem har vidareutbildat sig inom 
svenska som andra språk. Varken person B eller C arbetar efter någon speciell modell 
eller metod, de har inte heller något speciellt material eller avsatt någon extra tid för barn 
med utländsk bakgrund. Både svenska barn och barn med utländsk bakgrund arbetar 
tillsammans i stora grupper i dessa verksamheter. Där arbetar person A helt annorlunda. 
På hennes arbete ansågs det vara viktigt att ha både material och en speciell avsatt tid för 
dessa barn. Även person D arbetar efter en speciell modell. Gemensamt för de fyra 
verksamheterna är att de arbetar mycket med rim och ramsor, med både svenska barn och 
barn med utländsk bakgrund. De läser även mycket sagor och berättelser på förskolan och 
i förskoleklasserna. 
 
En av de största skillnaderna mellan verksamheterna i Boden och Hudiksvall är att i 
Boden kommer en specialpedagog och arbetar med barn med utländsk bakgrund och där 
person C arbetar har de även tillgång till talpedagog. 
 
Trots att läroplanerna belyser att barn ska få utveckla sitt modersmål redan i förskolan 
förekom det inte i någon av verksamheterna som var med i vår undersökning. Person A 
och B menade att det var kommunens nedskärningar och färre invandrarbarn som var 
orsaken. Fast det sker missförstånd och kulturkrockar var alla förskolelärarna väldigt 
positiva till att arbeta med barn med utländsk bakgrund. 
 
 

Diskussion 

Reliabilitet 
Enligt Trost, Kvalitativa intervjuer (2005) är reliabilitet eller tillförlitlighet mätning som 
är stabil och inte utsatt för slumpen. Mätningen ska gå att göra om vid en annan tidpunkt 
och resultatet ska bli detsamma. En intervju har hög reliabilitet när till exempel 
intervjuaren ställer frågorna, och betonar frågorna på samma sätt till alla 
intervjupersonerna. Frågorna ska också ställas i exakt samma ordning till 
intervjupersonerna för att en intervju ska ha hög reliabilitet. Vidare påverkar situationen 
och miljön intervjupersonen och därför är det viktigt att alla blir intervjuade i samma 
situation och miljö ifall intervjun ska ha en hög reliabilitet.  
 
Att bedöma reliabiliteten eller tillförlitligheten i vår intervju innebär att vi måste 
analysera vår egen prestation som intervjuare. Trost (2005) anger vissa kriterier som 
måste vara uppfyllda i en intervju för att den ska vara av hög reliabilitet. I vår intervju 
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ställdes frågorna i exakt samma ordning till intervjupersonerna men eftersom vi 
genomförde intervjun en och en går det inte att garantera att de ställdes på samma sätt. 
Det kan ha funnits skillnader i hur vi betonat frågorna, det kan ha lett till att 
intervjupersonerna tolkar frågorna på olika sätt. Vi kan alltså i vår undersökning ha fått 
olika svar på samma fråga. Efter hur intervjupersonerna har svarat kan vissa ha fått 
uppföljningsfrågor medan andra inte har fått det, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Vi 
genomförde intervjun på endast fyra personer, vilket har medfört att reliabiliteten blev 
låg. Intervjuerna skedde på fyra olika platser vilket kan påverka vårt resultat. De svar som 
vi fick antecknades ner på ett papper under intervjuns gång. På det sättet kan viss 
information försvinna på grund av att vi kanske inte alltid korrekt uppfattar vad 
intervjupersonen menar. Vi valde dock att använda denna metod för att vi upplever att 
den inte stör intervjupersonerna lika mycket som en bandspelare. Det är få människor 
som känner sig bekväma med att få sin röst inspelad, vilket kan leda till att 
intervjupersonen blir fåordig och inte uttrycker sig på ett naturligt sätt. Därför valde vi 
bort bandpelaren framför en naturlig intervju miljö. (Trost, 2005) 
 
När vi tar allt detta i beaktande kan vi konstatera att vår intervju och de svar som vi fick 
inte har en hög reliabilitet.  
 
 

Validitet 
Med validitet eller giltighet menar Trost (2005) att frågan som ställs i en intervju är 
formulerad på ett sätt att den mäter det den är avsedd att mäta. Vid kvalitativa intervjuer 
strävar vi efter att verkligen få reda på vad intervjupersoner har för uppfattning i en fråga. 
 
Vi har i vår undersökning formulerat frågorna för att ta reda på vad pedagogerna tycker 
och tänker om vårt syfte. För att vår undersökning ska ha god giltighet krävs det att vi har 
formulerat frågorna så att alla förstår dem. Det krävs också att vi som intervjupersoner 
betonar frågorna på samma sätt oavsett vilken person som vi intervjuar.  
 
Vi ser i de svar vi fick att frågorna var formulerade på ett bra sätt. Det finns alltid en risk i 
att intervjupersonen inte förstår vissa frågor, men vi upplevde att så var inte fallet. Vi 
upplever att frågorna besvarades utifrån intervjupersonernas egna tankar och idéer. De 
förstod även frågorna på ett bra sätt. 
 
Om vi tittar på helheten i vår undersökning, kan vi se att intervjun mätte det vi avsåg, 
vilket ger en god validitet.  
 
 

Resultatdiskussion  
Genom vår undersökning har vi kunnat skapa en bild av hur utvecklingen av modersmål 
samt svenska som andra språk ser ut i förskolan och förskoleklasserna. Vi har sett att 
modersmålet inte ges speciellt stöd, utan språkutvecklingen sker främst inom svenska 
språket. I vår undersökning har de barn som kommit från andra länder inte fått den 
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stimulering och stöd i sitt modersmål som de behövt. Flera av verksamheterna har inte 
prioriterat barnens språkutveckling i det nya språket, utan barn med utländsk bakgrund 
har varit tillsammans med de svenska barnen i en stor grupp. Detta har medfört att de inte 
får den extra tid de behöver för att utveckla det nya språket. Det är viktigt att barnen får 
lära sig det nya språket i tidig ålder. Detta poängterar Lindberg i sin bok 
Andraspråksresan (2004) att ju tidigare barnen lär sig ett andraspråk desto lättare 
kommer de att få i sin inlärning av det nya språket. Barn med utländsk bakgrund som 
kommer till Boden eller Hudiksvall får inte den undervisning i svenska som andraspråk 
eller utveckling av modersmålet som de har rätt till. Trots att läroplanen (lpfö98) tar upp 
att förskolan skall bidra till att barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet 
att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.  
 
Det kan finnas flera förklaringar och orsaker till varför situationen ser ut som den gör. 
Den första förklaringen som vi lyfter fram handlar om pedagogens utbildning. I 
bakgrunden utgick vi från Skolverkets (2001) där de tar upp att flera pedagoger som 
undervisar barn med utländsk bakgrund inte har utbildning inom svenska som 
andraspråk. Detta innebär att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskaper om vad 
svenska som andra språk innebär och vad som krävs för att lära sig ett nytt språk. 
Pedagogerna i vår undersökning hade inte läst några kurser i ämnet svenska som 
andraspråk. På deras arbetsplatser fanns det ingen ur personalen som hade utbildning i 
svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk kopplades bara samman med skolan. 
Detta kan leda till att barn som behöver en speciell pedagogik för att lära sig ett nytt språk 
inte får den hjälp de behöver. På detta sätt kommer inte nödvändig kompetens till nytta 
för de barn med utländsk bakgrund, som finns på förskolan och i förskoleklass, vilket kan 
leda till att de förlorar många viktiga år i sin språkutveckling.  
 
En annan orsak kan vara möjligheten till kompetensutveckling hos den enskilde 
pedagogen. Skolverket (2005) skriver att det är kommunen som har huvudansvaret för 
kompetensutveckling inom förskolan. I vår undersökning kom vi fram till att ingen av 
pedagogerna hade vidareutbildning inom området. De pedagoger vi intervjuade i 
undersökningen hade alla barn med utländsk bakgrund i sin barngrupp. Det borde då vara 
rimligt att kommunerna ger pedagogerna möjlighet till utbildning så att de kan göra sitt 
bästa för barnen. En av orsakerna till varför de inte heller tar upp barnens rättigheter till 
modersmålsstöd inom förskolan kan bero på att de inte fått relevant utbildning i vilka 
rättigheter barn med utländsk bakgrund har inom förskolan. Sjöqvist (2005) skriver att 
Cummins menar det är viktigt att pedagogen som undervisar barn med utländsk bakgrund 
förstår hur inlärningsprocessen hos barnet fungerar. Pedagogens roll är oerhört viktig för 
att barnet på ett bra sätt ska ta till sig ett nytt språk. Ifall kommunerna skulle agera utifrån 
vad skolverket (2005) tar upp och ge sin personal kompetensutveckling skulle 
kunskaperna hos pedagogerna öka. Det kan då leda till att barn med utländsk bakgrund 
får större möjlighet till språkstimulering i sitt modersmål inom verksamheterna. 
 
Denna situation i kommunerna tror vi kan bero på det Tuomela (2001) skriver. Han 
menar att svenska som andraspråk inte ansågs vara ett eget ämne förrän 1995, då det blev 
ett ämne med egen kursplan. När sedan antalet barn med utländsk bakgrund har ökat på 
förskolorna har det inte funnits utbildade pedagoger med kunskaper inom ämnet att tillgå. 
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Eftersom pedagogerna i vår undersökning hade lång yrkeserfarenhet, fanns inte svenska 
som andraspråkutbildning då de gick sin utbildning till förskollärare. För enligt 
Skolverket (2001) var det inte förrän 1988 som utbildningen för lärare i svenska som 
andra språk fick formell status vid högskolorna i Sverige.  
 
Ladberg (2003) har skrivit teorier som pedagogerna kan använda i verksamheten för att 
stimulera barnets språkutveckling. I vår undersökning har vi sett att förskolorna arbetar 
efter lite olika modeller. Vi har även sett vikten av att pedagogen känner ett intresse för 
att arbeta med barn med utländsk bakgrund. Intresset leder till att pedagogen provar att 
arbeta efter olika metoder och modeller allt för att stimulera barnets språkutveckling på 
bästa sätt. Rim och ramsor, sagor och språkpåsar var det förskolorna arbetade mest med, 
vilket även Ladberg (2003) och Skolverket (2001) belyste som viktiga inslag i förskolans 
verksamhet. Det var endast en förskola som kände till och arbetade efter TPR-metoden, 
vilket enligt Asher (2005) är en bra modell att använda sig av för att utveckla ett nytt 
språk hos barnet. Även om vi kunde se att pedagogerna använde sig av olika modeller 
och metoder för att stimulera barnet i dess språkutveckling verkade det som om 
undervisningen koncentrerades på enbart ämnet svenska och inte svenska som 
andraspråk. Det är bra att barn med utländsk bakgrund får stimulering i svenska men det 
hade varit bättre ifall de fick en specialanpassad undervisning utifrån deras individuella 
förutsättningar.  
 
Vi har i vår bakgrund tagit upp vikten av att låta barnen få utveckla sitt modersmål i 
förskolan och i förskoleklass. I förskolans läroplan (lpfö98) har detta belysts ”Förskolan 
skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål”. (s.4). Enligt läroplanen ska eleverna ha 
rätt till en likvärdig skola och kommunerna ska anordna modersmålsstöd och 
modersmålsundervisning för elever med behov. Tyvärr har vi märkt att skolans normer 
och mål inte stämmer med hur verkligheten ser ute i verksamheterna. Vi tog upp 
Skolverket (2002) som innehåller viktig fakta kring ämnet modersmålsundervisning. 
Skolverkets fakta visar att läroplanerna inte efterföljs. Enligt skolverket har forskning 
visat att barn lär sig lättare svenska om barnet även får utveckla sitt modersmål. Trots 
detta har många kommuner dragit in modersmålsstöd och modersmålsundervisning. 
Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att modersmålsstödet inom verksamheterna 
knappt existerade. En orsak till det kan vara det som Tuomela (2001) nämner om antalet 
elever som krävs för att starta en grupp med modersmålsundervisning. Det verkar som 
om kommunerna följer rådet att minst fem elever ska tala ett språk innan 
modersmålsundervisning erbjuds, trots att det inte finns något hinder för kommunerna att 
erbjuda modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn vars språkgrupp 
understiger fem elever. Vidare kan vi se att modersmålsundervisning enbart verkar vara 
något som ligger inom skolans ramar. De barn som går på förskolan får inte det stöd i 
modersmålet som de enligt läroplanen för förskolan (lpfö98) har rätt till. En annan orsak 
verkar vara att pedagogerna inte är införstådda med vad som verkligen står i läroplanen. 
Under vår intervju märkte vi en viss förvåning hos intervjupersonerna då vi nämnde, att 
enligt läroplanerna skulle barnen få utveckla sitt modersmål även på förskolenivå. 
Läroplanen för förskolan tar också upp att barn som får möjligheter att träna sitt 
modersmål på ett bättre sätt ta till sig nya kunskaper i både svenska och övriga ämnen. 
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Utifrån detta är det märkligt att kommunerna inte satsar mer på stöd och stimulering på 
barnets modersmål. Felet ligger kanske i för dålig information, det borde informeras 
bättre om vad läroplanerna innehåller, till både föräldrar och pedagoger. Först då skulle vi 
nog se en ändring i utvecklingen och stimuleringen av modersmålet och framförallt att 
den kommer förskolan till gagn. 
 
 

Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att det finns vissa områden som skulle vara 
intressanta att forska vidare på. Eftersom vi har studerat hur svenska som andraspråk och 
hur modersmålsstöd bedrivs i två kommuner, Boden och Hudiksvall, skulle det vara 
intressant att se hur den bedrivs i hela Sverige. Finns det kommuner som följer vad 
läroplan för förskolan tar upp om modersmålet eller svenska som andraspråk? Hur 
handleder pedagoger i andra kommuner barn med utländsk bakgrund? Finns det 
kommuner som satsar mer på pedagoger med utbildning för att bedriva undervisning på 
barnets modersmål och i svenska som andraspråk även inom förskolan, finns det då också 
en skillnad hos barnen? Det skulle även vara intressant att se mera av den forskning som 
undersöker modersmålets betydelse för barns framgångar i skolan. Eftersom vår studie 
skett vid fyra olika verksamheter där modersmålsstöd och modersmålsundervisning och 
undervisning i svenska som andraspråk inte förekommer i speciellt hög grad, skulle den 
mest angelägna studien vara att hitta mönsterförskolor där detta fungerar fullt ut och göra 
jämförelser med dessa. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur många år har du jobbat inom denna verksamhet? 
 
Har du någon vidareutbildning inom svenskämnet? 
 
Har du läst någon kurs inom svenska som andra språk eller liknande utbildning? 
 
Vad har du för erfarenhet av att arbeta med barn med utländsk bakgrund? 
 
Finns det någon förberedande verksamhet för invandrarbarnen när de kommer till 
er, hur tar ni hand om dem? 
 
Arbetade ni efter någon speciell modell? 
 
Hur ser er verksamhet ut, hur arbetar ni med barn som inte har svenska som 
modersmål? Ge ex på övningar, lekar mm 
 
Hur ser du på barnens modersmål, är det något ni tillåter barnen att använda och 
utveckla? 
 
Finns det lärare som undervisar i barnens modersmål eller på något annat sätt 
stimulerar barnens hemspråk? 
 
Vilka svårigheter kan man stöta på i arbetet med barn med utländsk bakgrund? 
 
Vad har detta arbete betytt för dig, hur upplever du det?  
 
Vad är det viktigaste man bör tänka på när man arbetar med förskolebarn med 
utländsk bakgrund? 
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