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Abstract 
 
Många elever i förskolan är flerspråkiga och det är därför viktigt att lärarna 
har sådana kunskaper så att de kan arbeta för att språket utvecklas på bästa 
sätt. Avsikten med undersökningen är att ta reda på vilka metoder lärarna 
använder sig av och vilka hinder och möjligheter de ser i sitt arbete.  
 
Metoden har varit att intervjua lärare med mångårig erfarenhet av att arbeta 
med invandrarbarn för att ta reda på vilka förkunskaper de har, om barnen får 
modersmålsstöd samt hur föräldrakontakt och attityder till tvåspråkighet 
påverkar de metoder de använder i sitt arbete med att utveckla språket hos 
barnen. 
 
Slutsatsen blev att lärarna skaffat sig värdefulla erfarenheter genom långvarigt 
arbete med invandrarbarn. De använder i stort sett samma metoder, men i de 
skolorna där det finns många invandrarbarn betonar man vikten av att vara 
tydlig i kommunikationen med barnen och använda sig av sitt kroppsspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Tvåspråkighet, modersmålsstöd, mångkulturell, invandrarbarn 
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1. Inledning  
 
Samhället förändras och blir alltmer mångkulturellt. Det leder till att vi ser allt fler barn 

med två språk i förskolan. Det är därför nödvändigt att man som lärare är medveten om 

vad det innebär att vara tvåspråkig. Lärare och annan personal som arbetar med 

invandrarbarn behöver kunskaper så att de kan stödja och hjälpa barn som är på väg att bli 

tvåspråkiga. Samma sak gäller barnens föräldrar. Föräldrarnas roll är av stor betydelse i 

barnens språkutveckling därför att de har det största ansvaret på barnets väg till 

tvåspråkighet.  

 

Denna uppsats kommer att handla om tvåspråkiga barn i förskolan. Fokus kommer att 

läggas på hur lärare på invandrarglesa respektive invandrartäta skolor upplever och 

hanterar möjligheter och hinder i undervisningen av barn som är på väg att bli tvåspråkiga. 

Det är dock viktigt att framhålla att det ytterst är föräldrarnas ansvar att bestämma vilka 

mål de tillsammans med lärarna i förskolan skall koncentrera sig på när det gäller att 

utveckla barnets tvåspråkighet. I Arnberg (2004, sid. 145) nämns tre olika mål för 

tvåspråkig utbildning: passiv, aktiv och hög grad av tvåspråkighet. Hon nämner att 

föräldrarna bör sikta mot en så hög nivå av tvåspråkighet som möjligt.  Att sikta mot en 

hög nivå av tvåspråkighet innebär att de bör vara medvetna om att mycket tid och 

ansträngningar från deras sida krävs för att nå målet, särskilt om det finns få tillfällen att 

använda minoritetsspråket utanför hemmet. Det gäller att från barnets födelse tillsammans 

i familjen fatta ett beslut om hur de olika språken skall användas. Finns det i familjen en 

mamma och en pappa med annat modersmål än svenska är det naturligast att föräldrarna 

talar minoritetsspråket med barnet. Arnberg (2004, s. 149) påtalar att det gäller att vara 

konsekvent och att alltid prata samma språk om barnet skall bli motiverat att använda sig 

av minoritetsspråket. Vidare nämner Arnberg att om man ofta låter barnet få kontakt med 

minoritetsspråket så leder detta till att barnet använder språket mer aktivt i hemmet än i 

familjer där man inte gör så. Hon gör också läsaren uppmärksam på att det kan vara 

förknippat med vissa svårigheter att undvika att tala majoritetsspråket, t.ex. när man talar i 

telefonen, på daghemmet eller när svenska släktingar, vänner eller kompisar kommer på 

besök. 
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Myndigheten för skolutveckling och Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2004, s. 3) har i 

sin artikel ”Två språk eller flera”, under rubriken ”Tema Modersmål” givit familjer där 

båda föräldrarna talar ett annat språk än svenska rådet att ”tala det språk ni behärskar bäst 

och som ni kan uttrycka er mer nyanserat på” när de talar med sina barn. Här betonas hur 

viktigt det är att kunna uttrycka sina känslor. Det är också lättare att återge sagor och 

berättelser från den egna barndomen på sitt modersmål.  I samma artikel finns även en 

rekommendation till familjer där föräldrarna har olika modersmål att även de skall 

använda sitt modersmål tillsammans med barnen, ”En person – ett språk”. När familjen är 

samlad ges rådet att använda det språk som känns naturligast för föräldrarna eller att 

kombinera flera olika språk. Det språk föräldern kan uttrycka sina känslor på blir det språk 

som känns naturligast för dem. Om föräldrarna har var sitt modersmål ska de hålla sig till 

sitt språk och därmed tala ett språk, så att barnet alltid får höra endast ett språk från en 

förälder och ett annat från den andra föräldern.  

 

I Baker (1996, s. 51) förs en diskussion om användningen av ett språk påverkar det andra 

språket i negativ riktning. Föräldrar kan fråga sig, om utvecklingen av minoritetsspråket 

störs när barnet skall lära sig majoritetsspråket. Flera författare i den utvalda litteraturen 

inklusive Baker (1996) hävdar motsatsen, nämligen att det är en fördel att lära sig två 

språk då de stärker varandra på ett sådant sätt att barnet blir mer uppmärksamt och 

medvetet om själva språket. Intellektet utvidgas när barnet får två eller flera ord för varje 

objekt eller begrepp. I artikeln ”Maya har två språk inom sig” publicerad 2003-03-04 och 

hämtad från utbildningsradion, nämns följande: ”Att tala med sina föräldrar på 

föräldrarnas språk” är det som skapar bäst förutsättningar både för att lära sig svenska och 

för att behålla sin språkkompetens. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader i arbetsmetoderna mellan 

lärarna på de invandrarglesa kontra invandrartäta skolorna. Hur hanterar och upplever de 

hinder och möjligheter med tvåspråkighet? Vilka förkunskaper har de? Vilket syfte har 

lärarna med undervisningen?  
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3. Forskningsbakgrund 
 
Vad som menas med tvåspråkighet, vilka definitioner det finns och de olika 

konsekvenserna av att vara tvåspråkig kommer vi att gå igenom i följande kapitel. Vi 

kommer också att använda litteratur som behandlar olika pedagogiska metoder som lärare 

kan ha nytta av i sitt arbete med de tvåspråkiga barnen. Genom litteraturen 

uppmärksammas föräldrakontaktens betydelse som viktig faktor i arbetet med att utveckla 

barnens språk. Vi vill också belysa vad styrdokumenten säger om tvåspråkighet och om 

lärarna följer dess riktlinjer. I avsnitt 3.1  finns en redogörelse för ordet ”modersmål” och 

några olika definitioner som används. Vidare diskuteras i avsnitt 3.2 några olika 

uppfattningar om vad det innebär att vara tvåspråkig och olika definitioner av detta ord. Vi 

redogör också för Tove Skutnabb-Tangas fyra kriterier på tvåspråkighet (Håkansson, 

2003, s. 13). 
 

3.1 Olika definitioner av modersmål 
Det är svårt att enas kring en definition av ordet ”modersmål”. ”Är det det första språk 

man lärt sig eller är det det språk man behärskar bäst, eller det språk man använder mest?” 

(Håkansson, 2003, s. 13). Håkansson (2003) hänvisar till vad Tove Skutnabb-Kangas 

(1981) skrivit om fyra kriterier för definition av begreppet modersmål:  

 

1 Enligt ursprungskriteriet är modersmålet det språk man lär sig först och tvåspråkig 

är den som har lärt sig två språk från början. Har man två språk från början blir 

båda modersmål. 

2 Enligt kompetenskriteriet är modersmålet det språk man behärskar bäst. Detta 

kriterium är svårare att använda eftersom det är svårt att definiera vad det innebär 

att behärska två språk. 

3 Enligt funktionskriteriet är modersmålet det språk man använder mest, och 

tvåspråkig är den person som kan använda två språk i flera situationer. 

4 Enligt attitydkriteriet är modersmålet det språk man identifierar sig med. Personen 

ifråga uppfattar sig själv som tvåspråkig eller så uppfattas han/hon av andra som 

tvåspråkig. Enligt detta kriterium talar barnet två språk mer eller mindre bra. 

 



 8 
 
 

Skolverket (2002, s. 1) definierar i artikeln ”Flera språk, fler möjligheter” ordet 

”modersmål” som ”barns och elevers första språk och ämnet modersmål”. När vi skall 

förklara vad vi menar med ordet ”modersmål” kan vi hitta många olika definitioner av 

detta ord. Vi har utgått ifrån Håkansson (2003,  s. 15) där hon hänvisar till Tove Skutnabb-

Kangas (1981) som skriver om fyra olika kriterier för definition av begreppet modersmål. 

Vi utgår från alla dessa kriterier, och dessa kriterier är vårt underlag när vi skriver om 

modersmål. Vi begränsar oss inte till ett kriterium utan använder oss av alla fyra.  

 

3. 2 Olika definitioner av tvåspråkighet 
Att definiera ordet tvåspråkighet är inte lätt eftersom det finns många olika uppfattningar 

om vad det innebär att vara tvåspråkig. Svensk forskning utgår enligt Håkansson (2003 

sid. 9) från en definition av tvåspråkighet som innebär att barn och ungdomar använder 

mer än ett språk. Hon påstår också att det finns olika uppfattningar om tvåspråkighet, från 

att ”man måste vara uppvuxen med två språk i familjen till att det räcker med att man har 

viss kunskap om två språk” (Håkansson, 2003, s.11). Hon menar också att den vanligaste 

definitionen av tvåspråkighet bland svenskar är att man för att kallas tvåspråkig bör kunna 

läsa och skriva på båda språken.  

 

Det finns ollika synsätt på tvåspråkighet, vilket också resulterar i att det finns olika 

definitioner av tvåspråkighet. Ladberg (1999 sid. 51) påpekar att det i Sverige inte är så 

vanligt med tvåspråkighet, men i vissa andra länder är det en självklarhet. Håkansson 

(2003, s. 16) nämner att tvåspråkighet faktiskt är vanligare än enspråkighet om vi ser till 

majoriteten av världens befolkning. Man beräknar att det finns mellan 5000 och 6000 olika 

språk fördelade på cirka 150 länder.  

 

3.3 Simultan och successiv tvåspråkighet 
Man skiljer på simultan och successiv tvåspråkighet. Arnberg (2004 s. 103) talar om 

simultan tvåspråkighet med vilket menas att barnet lär sig två eller flera språk samtidigt, 

vanligtvis från födelsen. Successiv tvåspråkighet innebär att barnet först lär sig det ena 

språket och sedan det andra. Arnberg (2004 s. 112) nämner att tre års ålder är en vanlig 

gräns för att skilja samtidig och successiv tvåspråkighet åt. Det finns ingen regel som säger 

att man måste lära sig de båda språken från födelsen för att bli tvåspråkig. Yttre faktorer 

såsom var familjen bor, hur integrerat området är med det svenska samhället och var 
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förskolan ligger är av betydelse för hur barnet kommer att utvecklas i sina språk. Familjens 

attityder till sitt eget modersmål och till det svenska språket påverkar också hur barnet 

kommer att lära sig och upprätthålla två språk. Detta inverkar på språkets utveckling och 

har sannolikt större betydelse än vid vilken tidpunkt det andra språket införs. När det gäller 

successiv tvåspråkighet är det dock lättare att införa språket vid 10 års ålder än vid t.ex. 40 

års ålder. 

 

3.3.1 Sammanfattning av definitioner om tvåspråkighet 
I Sverige är det inte så vanligt med tvåspråkighet. När vi ser på hela världens befolkning är 

det dock vanligare med tvåspråkighet än enspråkighet. Det är inte lätt att definiera vad det 

innebär att vara tvåspråkig eftersom det i intervjuer i Arnbergs bok (2004 s. 18) 

framkommit många olika svar på frågan vad det innebär att vara tvåspråkig. Det finns 

också olika kriterier för hur man skall definiera ordet modersmål. Ursprungskriteriet 

används ofta (Håkansson, 2003 s. 15). Det innebär att man lär sig två språk från början och 

att dessa språk sedan definieras som ens modersmål.  

 

Vidare har författarna också diskuterat att det inte finns någon regel som säger att man 

måste lära sig de olika språken från födelsen för att utveckla tvåspråkighet. Tidpunkten då 

det andra språket införs har sannolikt mindre betydelse än hur omgivningen förhåller sig 

till tvåspråkighet (Arnberg, 2004, s. 38). Om barnen får hjälp och stöd i sin 

språkutveckling av förskolan leder det till att barnen kan utveckla en dubbel 

kulturtillhörighet. 

 

3.4 Vilka förkunskaper krävs av pedagogerna? 
 
 
I Arnberg (2004, s. 46-47) framgår att förkunskaper och en medvetenhet om vilka effekter 

tvåspråkigheten kan få på talutvecklingen och inlärningen av majoritetsspråket, är 

nödvändigt att ha för lärarna i deras arbete med tvåspråkiga barn. På samma sätt bör de 

känna till innebörden av språkblandning, kodväxling och interferens. En medvetenhet om 

detta hos lärarna kan förebygga problem i den sociala utvecklingen, liksom i tal– och 

språkutvecklingen. Lärarna bör också känna till hur deras och omgivningens attityder till 

tvåspråkighet samt kunskaper om barnens bakgrund påverkar språkutvecklingen hos de 

tvåspråkiga barnen. I avsnitt 3.4.1 – 3.4.5  kommer vi att ta upp nämnda faktorer. Lärarna 
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är skyldiga att följa de mål som står i Lpfö 98 (s. 13). Där framgår bl.a. att förskolan skall 

sträva efter att varje barn ”utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 

kommunicera med andra och att uttrycka tankar” och ”utvecklar sitt ord- och 

begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner”. I  Lpfö 98 (s. 9) står också 

när det gäller förskolans uppdrag att ”förskolan skall bidra till att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel 

kulturtillhörighet”.  

 

3.4.1 Tvåspråkighetens effekter på talutvecklingen  
Arnberg (2004) har undersökt tvåspråkighetens effekter på språkutvecklingen. Föräldrar 

och andra som kommer i kontakt med invandrare tror att tvåspråkigheten försenar 

talutvecklingen så att svenskinlärningen påverkas negativt. Man har dock endast gjort 

några få undersökningar för att få svar på dessa frågor. Arnberg (2004 s. 45) nämner att 

tvåspråkiga barn inte försenas när det gäller inlärning av de första orden. Däremot kan en 

försening jämfört med enspråkiga barn märkas vid en högre ålder, då barnet normalt 

utvecklar ett stort ordförråd. Anledningen till förseningen kan vara att tvåspråkiga barn 

skall lära sig två ord för samma föremål, vilket det enspråkiga barnet slipper. Detta barn 

har dubbelt så mycket att lära, och det tar längre tid (Arnberg, 2004, s.  47). 

 

3.4.2 Tvåspråkighetens effekter på inlärningen av majoritetsspråket  
Arnberg (2004) nämner att det innebär stora svårigheter när man skall forska om 

tvåspråkighet. Inlärningen av svenska har både positiva och negativa effekter på 

utvecklandet av tvåspråkigheten. De resultat man kommit fram till utgör ett genomsnitt för 

grupper och individer, och säger mycket litet om det enskilda barnet. Hon säger också att 

enspråkiga barn har bättre ordförråd och har lättare för grammatiken. Tiden är dock en 

faktor som man måste ta hänsyn till. De tvåspråkiga barnen förväntas få mindre kontakt 

med vartdera språket. De har ju dubbelt så mycket att lära sig som de enspråkiga barnen. 

Därför tar det längre tid för dem att uppnå samma nivå som det enspråkiga barnet. Man har 

dock funnit att det tvåspråkiga barnet så småningom hinner ifatt det enspråkiga barnet efter 

ökad kontakt med språket (Arnberg, 2004, s. 47). Arnbergs (2004) råd till föräldrar är att  
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det är viktigare att ta hänsyn till omgivningen och de attityder till tvåspråkighet som finns 

än att ta hänsyn till vilka effekter som tvåspråkigheten har på inlärningen av 

majoritetsspråket. 

 

3.4.3 Tvåspråkighet kan leda till språkblandning, kodväxling och interferens 
Språkblandning innebär enligt Arnberg (2004, s. 48) att barnet blandar två språk inom 

samma mening innan det är medvetet om att det har två språk som det använder sig av. Ett 

exempel som författaren nämner är följande dialog mellan en mamma och hennes två år 

gamla svensk/engelsktalande barn: 

 

Mamman:  What´s this there?   
 (´Vad är det här?´) 
   
Barnet: Den är nalle bed (säng)  
 Han skall sleep (sova) i den 
 

Kodväxling innebär enligt (Arnberg, 2004, s. 49) att barnet i samtal med andra tvåspråkiga 

skiftar mellan språken. Det kan vara både medvetet och omedvetet och sker oftast i samtal 

med familjemedlemmar och vänner. Orsakerna till detta beteende kan vara många.  

1 Barnet kanske saknar ett ord i ett av språken 

2 Vissa begrepp har en speciell betydelse på ett av språken som det saknar på det 

andra språket. 

3 Vissa ord är enklare eller lättare tillgängligt på ett av språken. 

4 För att klargöra missförstånd 

5 En poäng behöver understrykas 

6 Man vill citera ett samtal som förts på ett annat språk. 

7 Man vill utesluta någon från samtalet. 

 

Arnberg (2004, s. 50) nämner att kodväxling är ett tecken på att barnet blivit medvetet om 

att det har två språk vilket inte brukar vara fallet när det använder sig av språkblandning. 

Barn har redan i två års ålder anpassat sitt språkbruk beroende på vem de talar till, och det 

finns en övergångsperiod mellan andra och tredje levnadsåret där barnet börjar skilja 

språken åt (Arnberg, 2004, s. 50). Vid denna period kan språkblandning och kodväxling 

förekomma parallellt. Håkansson (2003, s. 125) nämner att kodväxling anses vara tecken 

på en stark språklig kompetens. Det är vanligt att barn kodväxlar mer, ju duktigare de blir 
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på sina två språk. Detta är enligt nämnda författare ett positivt drag och inte något som 

skall ”växa bort”.  

 

Interferens eller negativ transfer innebär enligt Arnberg (2004, sid 51)  att det ena språket 

omedvetet inverkar på det andra trots att barnet lärt sig skilja språken åt. Det förekommer 

ofta när språken är i obalans. Ett exempel i språkutvecklingen när det gäller uttalet kan 

vara att barnet uttalar engelska ord med svensk accent t e x att ”sleep well” uttalas ”sleep 

vell”. Det har visat sig att det är svårt att undvika detta fenomen i språkutvecklingen. En 

metod är att hjälpa barnet att se till att det får större kontakt med det svagare språket.  

 

3.4.4 Tvåspråkighetens effekter på den sociala utvecklingen 
Arnberg (2004, s. 56) nämner att föräldrarnas attityder till tvåspråkighet har stor betydelse 

för hur barnet utvecklar språken. Nämnda författare berättar om en uppgift där enspråkiga 

och tvåspråkiga barn skulle förklara för två personer hur en lek gick till. Den ena personen 

hade bindel för ögonen och kunde alltså inte se någonting. Resultatet visade att de 

tvåspråkiga barnen var betydligt duktigare på att förklara hur leken skulle gå till med hjälp 

av kroppsspråket än vad de enspråkiga barnen var. Detta tolkades som att de tvåspråkiga 

barnen p.g.a. sina egna svårigheter med att kommunicera lättare kunde sätta sig in i de 

svårigheter personen med bindel för ögonen hade jämfört med den som inte hade någon 

sådan. Föräldrar med erfarenhet av tvåspråkighet kunde berätta att den dubbla kulturella 

tillhörighet som deras barn fått genom sin tvåspråkighet resulterade i att barnen visade 

tidig förståelse och positiva reaktioner gentemot människor från andra kulturer. I Lpfö98 

(sid. 9) står nämnt att det i förskolans uppdrag ingår att ”barn med utländsk bakgrund skall 

få stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet”. 

 

3.4.5 Hur påverkar barnets bakgrund utvecklingen av språket? 
Ellneby (1996, s. 13) berättar om en situation på förskolan då en förskollärare berättade 

hur hon upplevde sin arbetssituation. ”Hur ska jag kunna få ett barn vars familj varit med 

om hemska upplevelser av t.ex. krig bakom sig att vara mottagligt för att lära sig ett nytt 

språk?” Författaren nämner ett exempel på en pojke som kommer till förskolan och mår 

mycket dåligt. Han kan inte leka och vill inte äta Han sitter på golvet med en träkloss och 

skriker ’döda dem, döda dem’. Förskolläraren mår mycket dåligt av situationen och säger: 

”Jag vill inte jobba här, jag är inte utbildad för det här”. En händelse som den nämnda kan 
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väcka starka känslor hos personalen och leda till stora svårigheter att skapa kontakt med 

barnet, en kontakt som är oerhört viktig för barnets språkutveckling. Förskolläraren mår 

mycket dåligt och vet inte hur hon skall klara av situationen. I denna situation är det viktigt 

att den drabbade personen får möjlighet att bearbeta sina känslor. Ökade kunskaper om 

familjernas bakgrund och att de befinner sig i en kris kan lösa förskollärarens problem så 

att hon mår bättre och kan fortsätta på sin arbetsplats. Att hamna i en sådan situation är 

inte lätt. Här gäller det att förstå familjens problem och lösa det på bästa sätt genom att ta 

reda på hur familjeförhållandena ser ut. Har lärarna tidigare erfarenheter av sådana 

familjer har han/hon nytta av det. Ju oftare lärarna stöter på sådana problem, desto mer lär 

de av sina erfarenheter och desto lättare går det att arbeta med barn i sådana svårigheter. 

Kunskaper om andra kulturer, diskussioner med barnens föräldrar underlättar för dem i 

den svåra situationen. 

 

3.5 Hur arbetar lärarna för att överstiga hindren för tvåspråkiga 
barn?   
 

Enligt Ladberg (1999) är föräldrarnas attityder och inställning till modersmålet och till det 

svenska språket bidragande faktorer till vilka förutsättningar barnet har när det ska 

utveckla tvåspråkighet (s. 20-21). Pedagogernas attityder till barnets språk och kultur 

påverkas av hur barnet kommer att ta till sig ett nytt språk och hur modersmålet kommer 

att användas. Positiva attityder från pedagogerna kan ge barnet möjligheter till att utveckla 

tvåspråkighet (s. 38). Möjligheterna i förskolan som vi kommer att lägga fokus på, är 

modersmålsstödet och betydelsen av kontakten mellan pedagog och förälder samt hur 

pedagogerna utifrån olika metoder kan främja tvåspråkighet. Vi vill också ta reda på vad 

läroplanen för förskolan säger om modersmålsstöd för barn med annat modersmål än 

svenska. 

 

3.5.1 Modersmålsstödet 
Sedan 1977 då Hemspråksreformen kom har staten finansierat hemspråksundervisning i 

förskolan. Kommunerna började utbilda tvåspråkiga förskollärare som skulle undervisa i 

barnens hemspråk (Hemspråksstöd för invandrar- och minoritetsbarn, 1985, s. 14). Till en 

början kallades det hemspråksundervisning. Numera är namnet på hemspråksundervisning 

istället modersmålsundervisning. Sedan 1977, då Hemspråksspråksreformen infördes, har 
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alla kommuner skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Det fanns starka motiv till 

detta. Dels ville man stärka elevernas etniska och kulturella identitet, dels stödja bl.a. deras 

språkutveckling (Hinder eller tillgång? Om modersmålsundervisning i den svenska skolan, 

2001, s. 3). Från 1977 till 1990 ökade enligt Håkansson (2003) modersmålsstödet kraftigt i 

förskolan, och 1990 visade statistiken att antalet barn som fick modersmålstöd var 17955. 

Detta antal sjönk sedan till 11718 barn år 1992. Sedan dess har antalet barn som får 

modersmålstöd minskat, och 2001 visade det sig att endast 5200 barn fick sådant stöd. 

 

I ett pressmeddelande, Fortsatt avveckling av öppna förskolor, (Skolverket 26 april 2005, 

s. 1) står det att hösten 2005 anordnade bara ett femtiotal kommuner modersmålstöd.  

”Sammantaget hade 51 200 barn i förskolan ett annat modersmål än svenska hösten 2005. 

Av dessa fick 6 900, eller 13 procent, modersmålstöd, samma andel som året innan. Det är 

alltså en betydligt lägre andel av de berättigande barnen som får modersmålstöd i förskola 

än i grundskolan där 55 procent av de berättigande får modersmålsundervisning”. 

Statistiken är hämtad dels från skolverkets Rapport 259, där det står om jämförelsetal om 

förskoleverksamheten avseende år 2004, dels från Kommunblad 2004 som innehåller en 

sammanfattande bild av förskoleverksamheten i Sveriges kommuner. En statistisk 

undersökning bland alla förskolebarn 1 – 5 år i Malmö 2004 visade att det fanns 43 

procent som hade annat modersmål än svenska. Av dessa barn fick endast 14 procent 

modersmålsstöd.  

 

Reglerna för hemspråksstödet ändrades 1991 då det beslutades att kommunerna skulle få 

statsbidrag i proportion till det antal barn som fanns i förskolan som hade ett annat 

hemspråk. Tidigare fick kommunerna bidrag till de antal barn som man hade ordnat 

hemspråksstöd för. Detta innebar att statsbidraget fick användas till hemspråksstöd men 

också till andra stöd för invandrar- och flyktingbarn. Sedan 1993 får kommunerna ett 

statsbidrag där bidraget för hemspråksstöd är integrerat (Hyltenstam, 1996, s. 190). 

 

I en publikation, ” Flera språk- fler möjligheter”, (Skolverket, 15 maj 2002, s. 1) framgår 

det att många kommuner har avvecklat modersmålsstödet helt. Minskningen beror bland 

annat på att statsbidraget togs bort och att många kommuner har stora besparingskrav. 

Trots att läroplanen föreskriver att förskolan ska bidra till att barnen även får möjlighet att 

utveckla sitt modersmål är modersmålsstödet lågt prioriterat i kommunerna. Bara var 

fjärde kommun anordnar stöd över huvud taget.  
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I den nämnda artikeln, ”Maya har två språk inom sig” (Utbildningsradion, 4 mars 2003, s. 

3) läser man att ”Bara 6 procent av kommunerna erbjuder modersmålsstöd till alla 

förskolebarn vars föräldrar vill att de ska få stöd” och ”bara 50 av 290 kommuner erbjuder 

överhuvudtaget modersmålsstöd”. ”Samtidigt ger all forskning belägg för att 

språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldrarna och att det är då 

förutsättningarna att grundlägga en aktiv tvåspråkighet är som störst.”  

 

Språk är en färskvara som enligt Håkansson (2003) måste användas för att inte gå förlorat. 

Aktiveringen av vissa ord kan bli problematiskt såsom ordklasserna substantiv och verb 

men också prepositioner om man inte kommunicerar på sitt modersmål (Håkansson, 2003, 

s.195). Under barnets andraspråksinlärning är det viktigt hävdar Börestam (2001 s. 58) att 

barnet får många möjligheter att höra och tala språket i fråga. Det är viktigt att barnet har 

positiva attityder till personerna som talar barnets andraspråk, för att kunna identifiera sig 

med dem. Barnets personlighet har också betydelse, och det kan ses som bra om barnet är 

spontant och vågar tala sitt andraspråk och vara med i gemenskapen med de andra barnen. 

Yngre barn med svenska som andraspråk har lättare att lära sig uttal än äldre barn därför 

att de små barnen inte är så känsliga för omgivningens kritik. Men de äldre barnen har 

fördelar gentemot de yngre p.g.a. deras intellektuella kapacitet, effektivare minne och 

större kännedom om omvärlden (Börestam, 2001, s. 31-32). 

 

Enligt Ladberg (1999, s. 33) är det lämpligt att organisera barngrupperna i förskolan på ett 

sådant sätt så att barnet utvecklar sitt språk och sin identitet. För att varje barn ska kunna 

bli uppmärksammat bör det inte vara alltför många språkgrupper representerade i en 

barngrupp. Barnen får större möjlighet att använda sitt modersmål med färre språk i 

barngruppen, och det blir lättare för lärarna att lära sig något om allas språk och kultur. 

Barn med samma språk bör vara i samma grupp för att få många möjligheter som möjligt 

att använda sitt språk. En grupp med färre språkgrupper bidrar till att barnens identitet blir 

synligt. I en grupp med många språkgrupper kan det bli så att man väljer bort barnens 

språk och endast talar svenska. En förskola med en personal som är medveten om 

betydelsen av utvecklingen av identitet och självkänsla och som lyfter fram olikheterna 

och mångfalden i gruppen, är en idealisk skola för barn som håller på att bli tvåspråkiga, 

men också för barn med endast ett språk (Ladberg, 1999, s. 94-95).  
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3.5.2 Vad säger läroplanen för förskolan om modersmålsstöd? 
Förskolan har ingen skyldighet att ha modersmålsundervisning och skiljer sig därför från 

skolan, där det ska finnas resurser och lärare för modersmålsundervisning.  Men det finns 

vissa mål och riktlinjer i förskolans läroplan som pedagogerna skall följa gällande 

tvåspråkiga barn. I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan skall bidra till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjligheter att både utveckla det svenska språket och 

sitt modersmål” (Lpfö98, s. 10). 
 

Skolverket (2005) har i ”Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om 

läroplanen i förskolan” skrivit ett tillägg som säger att ” förskolan skall sträva efter att 

varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt 

sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”  

 

I läroplanen för förskolan finns inga tydliga riktlinjer angående modersmålstöd för barn 

med annat modersmål än svenska. Man har som lärare ansvar att bidra till att barnen 

utvecklar dubbel kulturtillhörighet genom att i den vardagliga verksamheten uppmuntra 

deras språk och kultur. Lärarens medvetenhet om olika pedagogiska metoder kan 

underlätta för barnens språkutveckling.  

 

3.6 Arbetsmetoder som stimulerar språk och som gynnar 
tvåspråkiga barn  
 

Lärarna skall genom sina kunskaper om språkutveckling och metoder som främjar 

språkutvecklingen arbeta på ett sådant sätt som syftar till att barnen utvecklar sina språk på 

bästa sätt. De måste kunna se både hinder och möjligheter i dessa barns språkutveckling. 

Har de sådana kunskaper vet de hur de skall arbeta. En förutsättning är att de känner 

barnen och deras föräldrar väl, vilket innebär att de har kunskaper om familjernas 

bakgrund. Dessa kunskaper är nödvändiga att ha för att kunna förstå både barnens och 

föräldrarnas handlande.  

 

Förutsättningarna för att främja barnen i deras utveckling av tvåspråkighet är att det finns 

personal i förskolan som arbetar medvetet utifrån metoder som gynnar barnets 

språkutveckling av både det svenska språket och barnens hemspråk. Innan pedagogen kan 
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börja arbeta med att utveckla barnets språk måste barnet känna sig tryggt med de vuxna 

och även känna tillit för att kunna uttrycka sig och våga berätta (Ladberg, 1999, s. 23). 

Barnets självförtroende påverkas positivt om det spontant pratar och detta kan underlättas 

om det finns förstående och lyssnande pedagoger (a.a s. 27). 

 

Det är viktigt att barnet lär sig begrepp och därmed får en förståelse för hur ett visst ord 

kan användas och på vilket sätt. Barnets känslor för ett visst begrepp t.ex. hund kan se 

olika ut för olika kulturer. I Sverige ser vi hundar som snälla och trevliga husdjur, medan 

man i t.ex. Turkiet använder hundarna som vaktdjur och ser dem som lite farliga. Om 

barnet har negativa erfarenheter av hundar från sitt hemland, kan det få nya erfarenheter av 

hundar som kan bli positivare om barnet börjar att kela med hundar precis som svenska 

barn gör. Då blir de svenska upplevelserna av hund så småningom starkare än de turkiska. 

Alla begrepp barnet lär sig har ett kulturellt innehåll och ett förståelseinnehåll, och när 

man översätter ett språk till ett annat är det förståelseinnehållet man översätter. Det 

kulturella innehållet får man genom egna erfarenheter av olika begrepp (Ladberg, 1999, s. 

30-31). 

 

Om barnet har exakta ord och begrepp på sitt hemspråk underlättar det för barnet att lära 

sig ord och begrepp på svenska, då är det bara det svenska ordet som är nytt. Ett barn har 

därför lättare att lära sig ett nytt språk ju mer utvecklat det tidigare språket är. Ju fler 

möjligheter det ges för barnet att träna sig i sitt hemspråk desto bättre är det för det nya 

språket. Barnets språk stödjer varandra, och därför är träning i hemspråket ett stöd som 

underlättar inlärningen av barnets andraspråk (Ladberg, 1999, s. 32). 

 

I förskolan möter barnet med ett annat modersmål begrepp som det inte är bekant med, 

och inlärningen av de nya begreppen bör enligt Hyltenstam (1996) ske på det språk barnet 

kan bäst. Användningen av modersmålet bidrar till ett mindre avstånd mellan hemmet och 

förskolan. Detta leder till att barnet inte behöver lära sig både språket och stoffet samtidigt.  

Det som verkar svårt och tungt för barnet vid inlärning av begrepp bör ske på 

minoritetsspråket, men svenskinlärningen bör inte vänta utan ske parallellt i leken och i 

andra aktiviteter (s. 217). 

 

Ladberg hävdar att det i förskolan är viktigt med vardagsrutiner, speciellt för barn med ett 

annat modersmål. Genom vardagliga sysslor i förskolan upprepas ord genom att man talar 
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om det man gör. Detta leder till att barnet upprepade gånger hör och säger olika ord och 

får då lättare att lära sig ord och begrepp. Samlingen är något som tillhör rutinerna på 

många förskolor. Men för barn med annat modersmål är stora samlingar inte gynnsamma 

språksituationer därför att barnet inte får tillräckligt med utrymme att tala, och lämpligare 

är därför lek i mindre barngrupper (Ladberg, 1999, s. 88). Ladberg menar också att leken 

har en stor betydelse för barnets språkträning. I leken pratar barnen med varandra hela 

tiden, och därmed stimuleras barnets språk. Pedagogen bör styra leken så att barnet får 

vara i en liten grupp med svenska barn och att leken sker på samma ställe upprepade 

gånger. Både ute- och inomhusmiljön ska inspirera till olika lekar där fantasin kan växa 

och likaså språket (Ladberg, 1999, s. 85). 

 

Ellneby å sin sida hävdar att genom att läsa sagor för barnet finns det möjligheter för det 

att lära sig analysera och reflektera kring det lästa. Genom att samtala om sagan ges barnet 

möjlighet att använda sitt språk, och pedagogen märker vad barnet har förstått av 

innehållet.  Det är viktigt att läsa sagan upprepade gånger för att barnet ska få chans att 

uppfatta nya ord och bearbeta innehållet (Ellneby, 1996, s. 71).  

 

Förutom lusten och glädjen i leken som förutsättningar för språkinlärningen betonar 

Ladberg också betydelsen av musik och rytm. Många barn upplever musiken som 

lustfylld, och den stärker barnets känsla för ljud och melodi som är viktiga delar av språket 

(Ladberg, 1996, s. 60). Rim och ramsor är liksom musiken bra redskap för att träna barnen 

i språkets olika delar på ett roligt sätt. Løken (1996) menar att rim, ramsor och sånger från 

andra kulturer kan ge nya spännande upplevelser för barnen. För barnet med annat 

modersmål kan sånger från hemlandet bidra till att stärka identiteten och känslan av 

tillhörighet. Rim, ramsor och sånger kan också stimulera och underlätta inlärningen och 

utvecklingen av språken. Rim och ramsor kan uppmärksamma barnet på språkets form 

genom att de rimmar och härmed blir de medvetna om olika sätt språket kan användas på  

(Løken, 1996, s. 43-44). 

 

Bornholmsmodellen är en metod att arbeta utifrån, och i den ingår olika språklekar såsom 

rim och ramsor, stavelser och träning på ord och meningar.  Den har till syfte att stärka den 

språkliga medvetenheten och är förebyggande i läsinlärningen. Bornholmsmodellen är ett 

program som ska stimulera och utveckla barnets språk på ett lustfyllt sätt. 
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Förutom alla pedagogiska hjälpmedel som nämns såsom lek, sagor, musik, rim och ramsor 

som stimulerar barnen att träna och utveckla sitt språk kan enligt Ellneby även massage 

vara en metod som indirekt gynnar språkutvecklingen. Massage stimulerar nervsystemet 

och leder till emotionell och språklig utveckling. Genom massage kan barnen 

kommunicera utan ord, och detta kan leda till att konfliktsituationerna minskar. Barn som 

får massage kan också uppleva ett behov av att ge. Ett resultat av detta kan bli att barnen 

lär sig visa respekt för andra människor ( Ellneby, 1996, s. 64).  

 

Eftersom det inte finns tydliga riktlinjer att följa som förskollärare i arbetet med barn med 

annat modersmål än svenska, så är en variation av de nämnda pedagogiska metoderna ett 

sätt att skapa möjligheter för att nå alla barnen för att de skall kunna utveckla deras språk. 

 

3.7 Föräldrakontakten med hänsyn till föräldrarnas mål med 
tvåspråkigheten 

 
Ett gott samarbete med föräldrarna till de blivande tvåspråkiga barnen är att 

rekommendera för att barnet ska kunna utveckla sina språk i positiv bemärkelse. Alla 

aktiviteter som kan ingå i en förskoleverksamhet kan vara acceptabla för en del 

invandrarföräldrar, men en del kanske inte kan acceptera dem. Därför är det viktigt att 

samtala med föräldrarna och förklara hur vi i Sverige gör, och varför och hur vi förhåller 

oss till olika saker. Genom regelbundna samtal med föräldrarna om det svenska synsättet 

kan vi kanske lotsa in dem i samhället via deras barn, och därmed kan de förstå och kanske 

acceptera mer av vår kultur (Ellneby, 1996, s. 153). 

 

Föräldrakontakten är viktig i förskolan, och i läroplanen för förskolan står det att 

pedagogerna skall ” visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” och vidare står det ”ge 

föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen” (Lpfö98, s. 15-16). 
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Det första mötet mellan föräldrar och personal lägger grunden för hur kontakten kommer 

att bli. Olika kulturer använder olika kroppsspråk omedvetet och det är då bra om 

personalen är medveten om barnets familj och bakgrund och dess kultur så de kan bemöta 

dem professionellt (Ellneby, 1996, s. 27). 

 

Ladberg hävdar att det är viktigt att uppmuntra föräldrarna att prata sitt hemspråk med sitt 

barn i hemmet men också i förskolan. Genom att visa intresse för föräldrarnas språk och 

kultur stärker man barnets identitet. Pedagogerna kan fråga föräldrarna om olika ord på 

deras hemspråk och be dem ta med saker som symboliserar deras kultur. Föräldrarna kan 

även få berätta om sina traditioner och jämföra dem med de svenska. De måste också få 

stöd i att upprätthålla sin auktoritet som föräldrar. Det kan vara svårt att uppfostra sitt barn 

i en annan kultur, där språket är ett annat. Barnet måste se sina föräldrar som förebilder 

och som mer kompetenta än de själva, och därför är det fel att använda barnet som tolk åt 

sina föräldrar (Ladberg, 1999, s. 93). 

 

Det är enligt Ellneby (1996, s. 62) viktigt att personalen på förskolorna skaffar sig 

kunskaper om andra kulturer. Mer kunskap leder till mindre rädsla och färre fördomar, och 

detta leder till att man lättare lär känna barnen och deras behov. När jag lärt känna barnets 

behov har jag lättare att förstå vilken metod jag skall använda för att stimulera 

språkutvecklingen. 

 

En bra och fungerande kontakt mellan föräldrar och personal kan bidra till att 

förskoleverksamheten kan utformas med hänsyn till föräldrarnas val gällande barnets 

språk. Om föräldrarna önskar att barnet får träning i sitt hemspråk kan verksamheten 

erbjuda detta, och man kan arbeta utifrån en medveten metod för att främja barnets 

hemspråk. När föräldrarna står i valet att välja vilket språk som ska användas behöver de 

råd, och det kan de få bl.a. av olika specialister inom området men också av pedagogerna i 

förskolan ( Ladberg, 1999, s. 68). 

 

Många råder föräldrarna att vara konsekventa och enbart tala sitt språk med barnet. Om 

den ena föräldern är svensk och den andra har ett annat modersmål ska föräldrarna tala sitt 

respektive modersmål med barnet. Om föräldrarna talar sitt språk ger det större chanser att 

barnet talar båda språken (a.a, 1999, s. 68). 
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Enligt Håkansson är den bästa strategin för barn som är på väg att bli tvåspråkiga att 

föräldrarna håller sig strikt till sitt språk och inte visar om de förstår det andra språket. 

Metoden ”ett språk- en person” är inte en garanti för att barnet kommer att tala två språk, 

men metoden är den som de flesta föräldrar använder sig av när de vill att deras barn ska 

bli tvåspråkigt (Håkansson, 2003, s. 153-154). 

 

Under samtalen med föräldrarna är det, förutom att de talar sitt hemspråk med barnet, 

viktigt att de stimulerar barnets språk genom att t.ex. läsa sagor och rim. Det är också 

viktigt att fråga om föräldrarnas attityd till hemspråket och om inlärningen av det svenska 

språket. Man bör också diskutera tillsammans vad personalen och vad föräldrarna kan göra 

för att stödja barnet och hur man kan stimulera språkutvecklingen. Pedagogerna bör också 

ha en uppfattning om föräldrarnas mål med tvåspråkigheten, och vilka tankar de har om 

barnets framtida skolgång gällande t e x hemspråk i skolan (Ellneby, 1996, s. 76-77). 

 

3.7.1 Sammanfattning av föräldrakontaktens betydelse 
Vi har i detta kapitel använt oss av tre olika författare som är positiva till tvåspråkighet och 

på något sätt har erfarenhet av det. Samarbete med föräldrarna är nödvändigt för att kunna 

få en ömsesidig respekt och tillit. Detta innebär att man kan utbyta erfarenheter av 

varandras kultur, och det gynnar barnet och dess utveckling av sitt språk och sin identitet. 

Föräldrarnas mål med barnets språkliga utveckling bör diskuteras med föräldrarna så att 

barnet kan få det stöd och den stimulans det behöver för att utveckla två språk. När 

föräldrarna har diskuterat sina mål och hur de själva ska främja barnets språk hemma 

gäller det att vara konsekvent i sina val och följa en väg som ger ett positivt resultat i 

barnets utveckling av två språk. 

 

4. Problemprecisering 
 

Utifrån de diskussioner som förts i litteraturdelen har det framkommit att det finns både 

hinder och möjligheter i arbetet med de tvåspråkiga barnen. Vilket syfte lärarna har med 

sin undervisning är beroende av antalet invandrarbarn i gruppen, och detta påverkar hur de 

arbetar och hur pass mycket barnen kommer att utveckla sitt språk. Genom litteraturstudier 

har det visat sig att det finns olika metoder att använda i arbetet med dessa barn och att 

lärarnas förkunskaper har stor betydelse för hur resultatet blir. Vår hypotes är att skolor 
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med fler invandrarbarn skulle arbeta mer målmedvetet och med fler metoder som främjar 

språkutvecklingen.  I uppsatsens empiridel kommer vi att redovisa de intervjuer som gjorts 

med lärare vid invandrarglesa och invandrartäta skolor för att se om det finns några 

skillnader i hur de hanterar och upplever arbetet med de tvåspråkiga barnen. Utifrån detta 

har ett problem formulerats som är utgångspunkten för undersökningen.  

 

Hur arbetar lärarna för att överstiga hindren för tvåspråkiga barn? 

1 Vilka förkunskaper har lärarna och hur utnyttjar de dem? 

2 Vilket syfte har lärarna med de metoder de använder för att främja språkutveck- 

        lingen? 

3 Hur använder lärarna föräldrakontakten i arbetet med invandrarbarnen? 

4 Vad får lärarnas arbete för resultat? 

             

5. Metod 
 

En analys har gjorts av de intervjuer som genomförts i förskolorna. Dessa intervjuer har 

använts tillsammans med utvald litteratur och ska förhoppningsvis ge svar på de frågor 

som ställts. Metoden innebär dels en analys av intervjuer dels en textanalys av litteraturen. 

Eftersom undersökningen inte är tänkt att ge en allmän och bredare syn på tvåspråkighet så 

passar inte en kvantitativ metod för detta arbete. Därför kommer vi att använda oss av en 

kvalitativ metod, där vi granskar ett visst material mer ingående för att få svar på våra 

frågor om hur det är just på de förskolor som vi kommer att undersöka i anknytning till 

vårt övriga material som litteratur osv. 

 

Genom att välja intervjuer som metod kan man få bättre information och kontakt med 

informanterna. Vi begränsade oss till endast förskollärare för att få en djupare insikt i deras 

arbete och ett resultat som är tydligt och relevant. Denna metod gör att man kan ställa mer 

djupgående frågor än enkäter. Genom att ställa specifika frågor om det som verkar 

intressant kan kontakten med intervjupersonen fördjupas och därmed bli mer personlig. 

Patel och Davidson (2003, s. 74) skriver om en teknik vid intervjuer som kallas tratt-

tekniken, vilket innebär, att man börjar med stora frågor för att sedan gå mer och mer in på 

specifika frågor. Detta leder till att den intervjuade blir mer motiverad att tala fritt och att 

inte tänka utifrån någon speciell ram. Vi använde oss av denna teknik i våra intervjuer. Vi 
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började med att ställa en öppen fråga där informanten kunde presentera sig och sedan 

ställde vi mer och mer specifika frågor. När vi t.ex. ville ta reda på vilka svårigheter 

lärarna såg i undervisningen ställde vi frågan: ”Vilka hinder är vanliga när 

invandrarbarnen skall lära sig svenska på förskolan?” Genom att ställa denna vida fråga 

förväntade vi oss att få svar på hur föräldrakontakten var, vad för slags språkförväxlingar 

som förekom (t.ex. språkblandning, kodväxling eller interferens m.m.) och hur arbetet 

fungerade i största allmänhet. Om vi då, kom in på några svårigheter som lärarna hade 

erfarenhet av och ville diskutera, ställde vi ytterligare frågor i det aktuella ämnet, i syfte att 

fördjupa våra kunskaper och mer tränga in i ämnet. 

 

Intervjufrågorna har efter en första pilotstudie justerats för att kunna fungera så bra som 

möjligt under den fortsatta undersökningen. Genom denna metod begränsades 

intervjufrågorna till några få, som är relevanta för undersökningen. De begränsade 

allmänna frågorna finns i intervjuguiden, bilaga 1. I bilaga 2 finns en transkribering av den  

intervju vi gjorde på en av de invandrartäta skolorna.  Vi gjorde en sådan transkribering 

för varje undersökt skola, men i arbetet återfinns bara ett exempel. Vi har sedan, med hjälp 

av en deskribering av intervjusvaren från varje skola, försökt göra en sammanfattning av 

vilka svar vi fick under varje s.k. allmän fråga ur intervjuguiden. Dessa sammanfattningar 

var vår utgångspunkt när vi gjorde vår analys av intervjuerna. För att inte missa någon 

information användes bandspelare och en intervjuguide som stöd för intervjuerna.  I 

intervjuguiden antecknades intervjupersonens bakgrund, hur många invandrarbarn som 

fanns i gruppen samt från vilka länder barnen kom och också vilka språk som talas i 

hemmet.  

 

Vid planeringen av intervjuerna togs telefonkontakt med tre redan kända förskolor. Från 

dessa kom rekommendationer om att ta kontakt med vissa andra, vilket också gjordes. 

Totalt bokades intervjutid hos sex förskolor i samma stad. Varje intervju skulle ta 30 

minuter, och avsikten var att intervjua två lärare med mer eller mindre vana av 

invandrarbarn på varje förskola. Antalet invandrarbarn på förskolorna ser mycket olika ut, 

och detta har haft betydelse för lärarnas arbetssätt angående språkutveckling. Förskolans 

placering i kommunen har haft betydelse för antalet barn med invandrarbakgrund liksom 

dess profil och föräldrarnas mål med deras barns språkutveckling. Detta påverkar vad som 

görs och hur mycket som görs för att främja tvåspråkighet.  
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En av utgångspunkterna för undersökningen var en förmodan om att det finns skillnader i 

arbetsmetoder mellan olika skolor beroende på om det finns ett stort eller ett litet antal 

invandrarbarn, och därför gjordes en jämförelse mellan invandrarglesa och invandrartäta  

skolor. 

 

En av skolorna, som vi kan kalla F, var tidigare en språkförskola där 80 procent av barnen 

var invandrare. På en annan skola, E, fanns också 80 procent invandrarbarn. I de övriga 

skolorna, A, B, C och D, fanns 5-7 invandrarbarn på varje avdelning.  

 

Efter genomförda intervjuer på sex förskolor konstaterades att det behövdes en utökning 

av undersökningen till ytterligare en skola med många invandrarbarn för att kunna dra 

slutsatser om det finns några skillnader i undervisningsmetoderna hos invandrarglesa 

kontra invandrartäta skolor. Vi ville tydligare kunna se skillnaderna. Därför gjordes valet 

att intervjua lärare på ytterligare en invandrartät skola med stor majoritet av invandrarbarn, 

som vi kallade skola G. 

 

I vår undersökning ingår alltså sju skolor med tre invandrartäta och fyra invandrarglesa 

skolor. Vår definition av en invandrartät skola, att över 50 procent av barnen skall ha 

invandrarbakgrund, har vi hämtat från en artikel, ”Jordal - nu en attraktiv skola i ett 

invandrartät område”,  (Skolutveckling, 2005, s. 1).    

 

6. Presentation av avdelningarna där intervjuer gjordes 
 

Vi har valt att dela in skolorna i invandrartäta och invandrarglesa skolor. Lärarnas namn är 

fingerade. 

6.1 Invandrarglesa skolor 
 

I följande kapitel presenteras de fyra invandrarglesa förskolor där intervjuerna har 
genomförts. 
 

6.1.1 Skola A – kommunal skola 
Skolan är belägen mitt i centrum i en storstad. Avdelningen har 20 barn, 3-5 år gamla, 

varav sju har utländsk bakgrund. Läraren, Eva, har tio års erfarenhet av invandrarbarn och 
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har jobbat där i 35 år. Hon har ingen speciell utbildning om invandrarbarn, men genom sin 

långa erfarenhet har hon skaffat sig mycket kunskaper. En annan lärare, Greta, har arbetat 

där i fem år. Inte heller hon har någon speciell utbildning om invandrarbarn. Språk som 

talas i familjerna är arabiska, thailändska, persiska, danska och serbokroatiska. 

 

6.1.2 Skola B – privat skola 
Skolan är belägen i ett bostadsområde utanför centrum i en storstad. Här finns 18 barn 2-5 

år på hela skolan varav fyra har invandrarbakgrund. En av lärarna, Anna, har varit 

förskollärare sedan 1991 och har erfarenhet av att arbeta på flyktingförläggning. Anna har 

ingen speciell utbildning för invandrarbarn. Här arbetar även Emma som varit med sedan 

starten av förskolan 1985. Emma har tidigare arbetat i invandrartäta skolor och har stor 

erfarenhet av invandrare därifrån. Någon speciell utbildning för invandrare har inte heller 

hon. Språk som talas i familjerna är polska, ungerska, spanska, engelska och bosniska. 

 

6.1.3 Skola C – kommunal skola 
Skolan är belägen mitt i centrum i en storstad. På avdelningen finns 18 barn, 3-5 år gamla, 

varav fem invandrarbarn. Här arbetar två lärare, Jenny och Katja, som har 

invandrarbakgrund. Jenny är helt ny på avdelningen och är bara vikarie. Hon har ny 

lärarutbildning anpassad till de yngre barnen och är grundskollärare. Katja hade många års 

erfarenhet av att arbeta med invandrarbarn innan hon vidareutbildade sig från barnskötare 

till lärare. Katja har arbetat i fyra år på skolan och har inte heller någon utbildning inriktad 

på invandrare, men hon har skaffat sig mycket erfarenhet genom sitt arbete. Språk som 

talas i familjerna är ryska, bosniska, arabiska och engelska. 

 

6.1.4 Skola D – privat skola 
Skolan är belägen mitt i centrum i en storstad. På avdelningen finns 20 barn varav fem har 

invandrarbakgrund. Här arbetar Karin och Silvia, båda med lång erfarenhet i yrket och av 

att undervisa invandrarbarn. Ingen har någon speciell utbildning för invandrarbarn. Språk 

som talas i familjerna är tyska, bosniska och serbokroatiska. 
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6. 2 Invandrartäta skolor 
 
 
I följande avsnitt presenteras de tre andra förskolorna där intervjuer har gjorts. Dessa är 

invandrartäta förskolor. 

 

6.2.1 Skola E – kommunal skola 
Skolan är belägen mitt i centrum i en storstad. På avdelningen finns 30 barn, 3-5 år gamla. 

80 procent av barnen har invandrarbakgrund. Här arbetar Birgit; hon är anställd sedan 

1985 och har erfarenhet av invandrarbarn sedan 1978. Birgit har ingen speciell utbildning 

inriktad på invandrare men lång erfarenhet i yrket. På samma avdelning finns också Siri 

som jobbat i 10 år på avdelningen. Inte heller hon har någon utbildning inriktad på 

invandrarbarn. Språk som talas är persiska, arabiska, spanska och engelska. 

 

6.2.2 Skola F – kommunal tidigare språkförskola 
Skolan är belägen i ett höghusområde i utkanten av en storstad. Den kom till under 

storstadssatsningen 2000. När deltidsförskolorna stängdes upptäckte man plötsligt att det i 

förskoleklasserna fanns barn som inte kunde någon svenska alls. För närvarande finns här 

endast nio barn varav sju är invandrarbarn. P.g.a. att pengarna håller på att ta slut kommer 

denna skola att stängas snart. Här intervjuade vi en tvåspråkig förskollärare från Bosnien, 

Johanna. Hon har bott i Sverige sedan hon var 17 år och är nu i medelåldern. Johanna har 

haft många olika arbeten men fastnade för att arbeta med de utländska barnen och särskilt 

för de barn som är utåt agerade och som många har problem med hur de ska bemöta dem. 

Hon upptäckte att hon fick fin kontakt med dessa barn och utbildade sig därför till 

förskollärare. Språk som talas i familjerna är bosniska, kroatiska, franska och spanska. 

 

6.2.3. Skola G – kommunal skola 
Skolan är belägen i ett bostadsområde med många invandrare i utkanten av en storstad. 80 

procent av barnen på skolan är invandrare. Den förskolelärare som vi intervjuade kan vi 

kalla Inga. Hon har arbetat som förskollärare med invandrarbarn sedan 16 år tillbaka. Hon 

är f.n. tjänstledig för studier till specialpedagog. När hon kommer tillbaka till sin tjänst 

skall hon arbeta med barn som har språkstörningar. Språk som talas i familjerna: albanska, 

serbokroatiska, persiska, arabiska, kurdiska, bosniska, polska m.m. 
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7. Redovisning och analys av intervjusvar 
 

Här hänvisar vi till bilagorna där transkribering av intervjuerna finns.  

 

7.1 Lärarnas förkunskaper och deras förmåga att utnyttja dem  
Ingen av lärarna som intervjuades hade någon speciell utbildning för att undervisa 

invandrarbarn. Några hade fortbildat sig genom att gå kurser om språkutveckling, och 

andra hade fått kunskaper genom lång erfarenhet i arbetet med invandrarbarn. Någon 

större skillnad i lärarnas förkunskaper kunde vi inte få fram, men en lärare vid en av de 

invandrartäta förskolorna är för närvarande tjänstledig för att utbilda sig till 

specialpedagog. Hon har ett stort intresse för språkutveckling och hade därför mycket att 

dela med sig till andra. 

 

På skola C, som är en invandrargles skola, fanns en lärare som betonade ”hur viktig ens 

bakgrund, utbildning och inställning är i arbetet med invandrarbarnen”. På skola F, som är 

en invandrartät skola, yttrade sig en lärare om betydelsen av utbildning. Hon menade: ”Det 

är klart att det har stor betydelse med utbildning. De med hög utbildning engagerar sig ofta 

mycket i sina barns språkutveckling”. 

 

På de andra skolorna betonade man vikten av erfarenhet och fortbildning. På skola D, som 

just nu inte har så många invandrarbarn, sade en av de intervjuade lärarna:  

 
Man går kurser beroende på hur barngruppen ser ut. Om man något år har 
många invandrarbarn kanske man väljer att gå utbildningar om detta. När man 
t.ex. har oroliga och okoncentrerade barn får man lägga ner resurser på det. Om 
jag arbetat på en förskola med många invandrarbarn hade jag   känt att jag velat 
gå kurser och sätta mig in i hur man skall jobba med dem. Där jag varit hade de 
t.ex. samma sång om och om igen för att de skulle lära sig. Det är viktigt att 
upprepa saker ofta, så att det nöts in och barnen kommer ihåg saker.  
 
 

På skola G, som är invandrartät, sade den intervjuade läraren: ”Man måste få upp 
förståelsen av språkets betydelse i förskolan. Lärarna måste generellt bli medvetna 
om detta. Det vore lämpligt om förskollärare som arbetar med invandrarbarn gick en 
kurs om andraspråksinlärning 
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När det gäller lärarnas förkunskaper om kodväxling, språkblandning och interferens, 

som nämnts i litteraturdelen, visar det sig att det endast i tre av sju skolor fanns 

kunskaper om dessa termer. Genom intervjufrågorna kunde konstateras att det fanns 

dåliga kunskaper om detta i både de invandrartäta och de invandrarglesa skolorna. 

Detta kan bero på att lärarna inte har tillräcklig utbildning eller att de inte arbetar 

med så många invandrarbarn. 

 

Ovannämnda förskollärare på skola G, sade vidare i intervjun: 

 
Man måste veta hur man kan förvänta sig hur en treåring eller femåring skall stå, 
vilken nivå de skall vara på för normal språkutveckling. Man talar om att invandrare 
har en timeline på två år. Det är tillåtet. Om man har en sjuåring som är på en 
femårings nivå är det ok. De kommer efter men hinner ifatt. Säger barnet `gedde` 
istället för gav är det ett tecken på att det är på rätt väg och har förstått att verbet skall 
böjas. Efter hand lär sig barnet att böja rätt. 

 
 
Att utvecklandet av tvåspråkighet påverkar talutvecklingen på så vis att det kan ta längre 

tid för invandrarbarnen än för de svenska barnen att lära sig det svenska språket hade alla 

skolor någon kunskap om. 

 

Citatet ovan, som handlar om vikten av att känna till att eventuella förseningar i 

språkutvecklingen är vanliga hos invandrarbarnen, kan kopplas till litteraturen där det 

omtalas att brist på kunskaper hos lärarna kan få effekter på barnets språkutveckling och 

även på den sociala utvecklingen. Här betonas också att attityder till tvåspråkighet och 

kunskaper om barnets bakgrund inverkar på språkutvecklingen. Vet läraren att det är 

normalt med en försening i språkutvecklingen hos de tvåspråkiga barnen på cirka två år 

och att det är vanligt att barnen böjer verben fel i början, är hon uppmärksam på detta, då 

målet med hennes arbete är att få en så bra språkutveckling hos barnet som möjligt.  

 

Genom en bra kontakt med föräldrarna får läraren förståelse för familjens bakgrund. 

Härigenom underlättas arbetet med barnet, och undervisningen blir mer anpassad till 

barnets behov och lärande. Av intervjuerna framkom att skolorna hade olika uppfattningar 

om betydelsen av att känna till familjernas bakgrund. Skola C uttalade sig om att man inte 

kände till mycket om deras bakgrund. Skola E förklarade dock hur viktigt det är att ha 
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kontakt med Barnavårdscentralen: ”Kontakt med Barnavårdscentralen är en bra källa där 

man kan hämta information om invandrarfamiljernas bakgrund” menade en lärare på skola 

E där det fanns 80 procent invandrarbarn. En lärare som känner till barnets bakgrund och 

personlighet kanske lättare kan bedöma hur barnet kommer att bete sig i vissa situationer, 

och det blir troligen då lättare att anpassa undervisningen därefter. I följande situation hade 

läraren goda kunskaper om barnets bakgrund och personlighet. Läraren på Skola F, en 

invandrartät skola, svarade på frågan: ”Hur gör ni med de tysta barnen?”.  Då berättade 

hon följande:  

De behöver uppmärksamhet. Vi hade en flicka som grät jättemycket. Hon mådde 
mycket dåligt. Farmor grät när hon lämnades. Mamma fick andra barnet. Flickan var 
blyg och vågade ingenting säga. Hon hade alla dockorna i väskan. Hon tog sina 
dockor och satte sig med dem mitt i rummet och väntade på att de andra barnen skulle 
komma till henne. De andra barnen tittar bara på henne. Blev ej lyckat. Jag går in som 
vuxen och säger Titta, har du så många dockor. Jag börjar få de andra barnen 
uppmärksamma på flickans dockor. De säger: ”Är det hennes dockor?”. Jag frågar 
flickan: ”Vill du att de andra barnen skall leka med dina dockor?”. Då svarar hon ¨Ja, 
det vill jag och sedan börjar de leka. När en vuxen kommer in så funkar det. Dockorna 
hjälpte flickan att få kontakt med de andra barnen och att känna sig hemma. Efter ett 
år kom den blyga tjejen till skolan och sa när hon kom : ”Hej här kommer jag”. Hon 
behövde dockorna för att få självförtroende. 

 

I vårt exempel med den tysta flickan kunde läraren av flickans agerande dra slutsatsen att 

hon använde sig av sina dockor för att skapa kontakter med de andra barnen. Genom 

dockorna fick hon kontakt, och därigenom fick hon anledning att börja kommunicera med 

de andra barnen, vilket hon kanske inte hade gjort utan hjälp av dockorna. På detta vis 

startade flickans språkutveckling. Sedan betyder det mycket om lärarna med sina 

kunskaper om språkutveckling fortsätter att engagera flickan och hennes kamrater för att 

nå en så bra utveckling som möjligt. Läraren har kunskaper om att leken har stor betydelse 

för att skapa kontakter och därigenom utveckla språket. I leken tvingas barnen att 

kommunicera med varandra.  Här uppstod ett behov att använda språket för att kunna leka 

med varandra. Här behövdes någonting mer för att engagera den blyga flickan. Hon tyckte 

om sina dockor och fann det naturligt att använda dem för att få kontakt med de andra 

barnen i gruppen. Läraren fick styra leken genom att prata med flickan, höra med henne 

hur hon upplevde situationen och om hon ville ha kontakt med de andra barnen. En positiv 

respons från flickan gjorde det lättare att engagera de andra barnen. Läraren kunde genom 

sina kunskaper styra flickan till att få kontakt med de andra barnen. 
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De intervjuade lärarna hade genom erfarenheter fått kunskaper om vad som inverkar på 

språkutvecklingen. De hade genom konkreta observationer av barn sett att tvåspråkigheten 

påverkar den sociala utvecklingen. Därför är det viktigt, att man som lärare har god 

kontakt med föräldrarna, så att man tar reda på barnets behov och hur man kan tillgodose 

det i undervisningen. Undersökningen visade att lärarna inte hade någon speciell kunskap 

om talutvecklingen, men att de inte såg det som ett hinder, utan tyckte att de genom 

erfarenheter skaffat sig de nödvändigaste kunskaperna.  

7. 2 Lärarnas metoder i undervisningen 
De metoder lärarna använder för att nå målen är framför allt språkträning såsom rim och 

ramsor och sånger. Tydlighet, upprepning, användning av kroppsspråk och språklekar är 

exempel på pedagogiska hjälpmedel som ofta nämns i intervjuerna och som också framgår 

av litteraturen. 

 

Genom studier av en skolas pedagogiska mål utifrån vad som står i Lpfö98 gick det att 

finna fyra mål som överensstämde med läroplanen. Målen var följande: att utveckla 

barnens identitet och trygghet, utveckla ett rikt talspråk, ha ett gott samarbete med hemmet 

och anpassa barnen till det svenska samhället. Vissa skolor hade inte bara som mål att följa 

läroplanen utan hade andra målsättningar speciellt för språkutvecklingen.  

 

En invandrargles skola har i sina styrdokument uttryckt att man genom leken ska utveckla 

språket. I denna skola använder man sig av Bornholmsmodellen, och i språklekarna är 

leken utgångspunkten. Följande citat är hämtat från nämnda skola:  

Genom leken utvecklas språket. Därför använder vi oss av Bornholmsmodellen, som 
är en metod för att underlätta och stimulera läs- och skrivinlärning. Syftet är att ge ett 
mjukt möte med skriftspråket. När vi arbetar med språklek tillsammans med barnen 
ligger vår utgångspunkt hela tiden i leken. Under språklekstunderna försöker vi fånga 
den spontana upptäckarglädjen hos barnen. Det ska vara lustfyllt att ”smaka och lukta” 
på ljuden och orden! 

 

I ovannämnda skolas arbetsplan står riktlinjer för hur lärarna ska arbeta med alla barn. Här 

finns ingenting som säger att man ska arbeta annorlunda med invandrarbarnen än med de 

svenska barnen. Av detta kan man dra slutsatsen, att lärarna på denna skola skall använda 

samma arbetsmetoder oavsett om det finns få eller flera invandrarbarn. Från intervjusvaren  
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har framkommit att lärarna på de invandrartäta skolorna använder samma metoder som de 

på de invandrarglesa skolorna men att de mer betonar hur viktigt det är med tydlighet, 

upprepningar och konkretiseringar. 

 

7.3 Hur lärarna uppfattar föräldrakontakten  
Lärarna tycker att kontakten med föräldrarna är viktig. Det står också i läroplanen att 

”pedagogerna skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnen familjer”. 

 
Alla skolor utom en har utländsk personal, och de flesta tycker att de har god kontakt med 

föräldrarna med undantag av en skola. Kommunikationen anses viktig överlag. De 

invandrartäta skolorna använder inte tolk, men två av fyra av de invandrarglesa skolorna 

utnyttjar denna hjälp vid problem.  

 

Följande citat är hämtat från skola G som är invandrartät och är ett exempel på hur viktigt 

det är att ha en fungerande kontakt med föräldrarna: 

En flicka lekte inte med de pojkar som var kvar på förskolan, trots att hon tidigare 
brukade göra det. Personalen undrade varför och tog kontakt med flickans pappa. 
Pappan svarade då att hemma fick hon inte leka med några pojkar som kom från 
samma land för de hittade på så mycket bus. 

  

Personalen förstod inte varför flickan inte längre ville leka med pojkarna som kom från 

samma land som hon själv. De hade alltid lekt tillsammans tidigare. En lärare som hade 

god kontakt med flickans föräldrar bestämde sig för att diskutera saken med pappan och 

fick då besked att det var några andra pojkar som hon blivit förbjuden att leka med. 

Flickan hade uppfattat det som att det gällde alla pojkar. Det missförstånd som uppstod när 

flickan på skola G inte fick leka med pojkarna på förskolan var viktigt att reda ut, vilket 

personalen också tog itu med. Men för att ta itu med saken gäller det att få kontakt med 

föräldrarna, och för att få det krävs att en trygg relation mellan personal och föräldrar 

existerar. Finns inte denna relation är det inte säkert att problemet hade kunnat lösas. Den 

omnämnda flickan hade troligen inte tagit kontakt med pojkarna vilket troligen försvårat 

språkutvecklingen.  
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De invandrartäta skolorna uppmärksammar de olika ländernas traditioner, medan de 

invandrarglesa skolorna bara gör det om föräldrarna önskar. Föräldragemenskapen 

fungerar bättre i de invandrartäta skolorna än i de invandrarglesa skolorna vilket framkom 

av intervjuerna. 

 

En lärare på skola B, som är en invandrargles skola, berättade följande om hur traditioner 

uppmärksammas på skolan: 

Alla barnen är med på alla traditioner. Alla är välkomna att ta in sina traditioner. Vi 
har inte uppmuntrat till detta. Jag minns särskilt en gång när en mamma 
uppmärksammade Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Internationella 
Kvinnodagen är väldigt stort i Ungern. Mamman kom med en stor blomma till 
personalen. Hon berättade hur viktig denna dag är i Ungern. 

  
 
En av anledningarna till att vissa skolor upplever att de har mycket god kontakt med 

föräldrarna kan vara att de säger att de arrangerar många träffar med dem för att stärka 

gemenskapen. Det har under våra intervjuer framkommit att lärarna anser det viktigt med 

en bra föräldrakontakt om man vill att invandrarbarnen ska utveckla sitt språk på bästa 

sätt. 

 

De lärare som har invandrarbakgrund får troligtvis en bättre kontakt med föräldrarna för 

att det finns en ömsesidig empati och förståelse för familjens situation. Kanske kan det 

vara så att läraren och föräldrarna talar samma språk och därmed kan föra en väl 

fungerande kommunikation. 

 

7.4  Hur fungerar modersmålsstödet i skolorna? 
 I läroplanen står det att ”förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjligheter att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” 

(Lpfö98, s. 10). Som framkommit i litteraturen och i undersökningen erbjuds det inte 

mycket modersmålsstöd i förskolan. Endast en skola erbjuder modersmålsstöd till de barn 

som behöver, och det är en invandrartät skola. På nämnda förskola förekom undervisning 

en förmiddag eller en eftermiddag i veckan, vilket enligt den intervjuade läraren var fullt 

tillräckligt. Föräldrarna tillfrågas alltid av personalen om de önskar stöd, vilket inte är 

fallet vid övriga skolor.  
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På sex skolor svarade man att en förfrågan måste komma från föräldrarna om 

modersmålsundervisning skall ordnas. Vid intervjun med skola A svarade läraren: 

Nej, det var längesedan vi hade hemspråk. Det finns nästan inget hemspråk alls i 
denna kommun. Vi hade det under många år, men det bestämdes att nu tar vi bort det. 
Det känns längesedan. Det var drygt fem år sedan sist. Man började spara och frågade 
sig om hemspråk var av godo eller ondo. 

 
En lärare vid en invandrargles skola sa: ”Det förekommer inte modersmålsstöd här 

eftersom vi är för få invandrarbarn”. Kanske kan det vara så att föräldrarna inte känner till 

att de kan få stöd till sina barn. En annan anledning till att inte stöd ges kan vara av 

ekonomiska skäl. Naturligtvis påverkar detta vilket beslut om stöd som skall fattas. En 

ytterligare orsak kan vara att antalet invandrarbarn inte är så många och att behovet kanske 

inte uppstår. När det är få invandrarbarn på en avdelning, kan man fundera över om lärarna 

ens funderat över om stöd behövs. Kanske kommer tankar om detta först när något barn 

har svårigheter att lära sig språket. De erfarenheter läraren har från tidigare stöd i 

undervisningen har naturligtvis stor betydelse, liksom dennes attityd till nyttan av att 

använda sig av det. 

 

Kunskaper om nyttan av modersmål var liten bland de intervjuade lärarna. Satsningar har 

gjorts bl.a. i den kommun där vi gjort intervjuerna. Vid en invandrartät skola berättade en 

lärare att regeringen i en storstadssatsning år 2000 beslutat avsätta pengar att satsa på 

invandrarnas språkutveckling i en storstad. En undersökning i kommunen hade givit till 

resultat att språkkunskaperna hos invandrarbarn som började i skolan var mycket dåliga. 

Nu ville man se till att de invandrare som gick i förskolan fick bättre språkkunskaper än de 

som gått där tidigare och beslutade därför avsätta pengar till att starta upp språkförskolor i 

invandrartäta områden. Språkförskolor kom igång, men efter några år beslutade 

kommunen att pengarna fick användas också till andra ändamål där behov fanns, vilket de 

gjorde. Därför minskade anslagen från kommunen, vilket betyder att skolan inte längre får 

så mycket pengar som behövs för att fortsätta verksamheten. Den skola vi besökte 

beräknades finnas kvar endast ett år till, eller tills pengarna tar slut. 
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7.5 Vilka hinder stöter lärarna på i sin undervisning av 
invandarbarn?  
 
Tidigare har vi diskuterat att avsaknad av modersmålsstöd kan få konsekvenser för 

barnens språkutveckling. En lärare på en av de invandrartäta skolorna tyckte att dåliga 

kunskaper om andraspråksinlärningen skapar hinder. När det gäller lärarnas kompetens 

betonar en lärare på skola G hur viktigt det är att lärarna har kunskaper om 

andraspråksinlärning och kännedom om att kommunikationen med varandra är ett sätt att 

utveckla språket. Att man genom att lyfta fram de blyga och tysta barnen stimulerar deras 

språkutveckling framgår också av intervjusvaren.  

 

En lärare på en invandrartät skola menade: ”Man måste få upp förståelsen av språkets 

betydelse i förskolan. Lärarna måste generellt bli medvetna om detta”. Samma lärare 

nämner också betydelsen av att lärarna pratar mycket med barnen och att barnen därmed 

får tänka och använda sitt språk. Hon uttryckte sig på följande sätt: 

Man bör arbeta språkmedvetet för det har alla barn glädje av. I dag är språket 
jätteviktigt. Man behöver en social kompetens som man inte behövt innan. Den får 
man genom att vara tillsammans med och kommunicera med andra människor. 

                         
Fyra av sju skolor tyckte att en dålig kommunikation med barnen kunde vara ett hinder. 

Följande exempel visar på hur en dålig kommunikation kan inverka på språket och leda till 

problem för barnet. En lärare på en av de invandrarglesa skolorna berättade att problem 

kan uppstå om ett barn med dåligt språk inte blir uppmärksammat: 

En pojke som gick här innan hade svårt att komma in i gruppen för de var så svenska 
och han var inte det. Han ville så mycket men kunde inte uttrycka sig. Detta kan leda 
till att det blir en konflikt. Han ville bli uppmärksammad och visade det på olika sätt 
genom att vara bråkig och besvärlig mot kompisarna. 

 
Pojken ville så gärna lära sig svenska men hade svårt att uttrycka verbalt vad han ville. 

Han använde sig därför av andra metoder som knuffar och slag för att få uppmärksamhet. 

Att han uppför sig på det sättet gör att lärarna i förskolan får problem som kanske skulle 

kunna lösas om personalen uppmärksammade pojken och använde sig av framgångsrika 

metoder som stimulerar pojkens språkutveckling. Utvecklas pojkens språk behöver han 

inte vara bråkig för att få uppmärksamhet. Då räcker det att använda språket och 

kommunicera med de andra barnen. Om läraren uppmärksammar pojkens kultur och tränar 
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hans språk genom att föra en kommunikation med honom påverkar detta de andra barnen 

och det leder till att de så småningom accepterar honom och låter honom vara med i leken. 

Hans självförtroende blir större och han kommer därmed att utveckla sitt språk 

tillsammans med de andra barnen. Det är viktigt som lärare att man uppmärksammar 

språket och kulturen för att överstiga hindren för barnets språkutveckling.  

 

Ett exempel på vad föräldrars motstånd till det svenska samhället kan betyda framkom 

genom en intervju med en lärare på en invandrartät skola: 

Föräldrarnas motstånd är ett hinder. Föräldrarna vill inte vara här. De har inte åkt hit 
frivilligt. De vill inget hellre än att åka tillbaka. Dessa lär sig inte svenska. Vissa ser det 
som en stor chans att barnen ska gå i skolan och lära sig svenska. De som har motstånd 
måste man få över på sin sida genom ett vänligt bemötande. Mamman och pappan 
tycker det är bra att barnet lär sig svenska. 

 

I en sådan situation är det extra viktigt med en god föräldrakontakt. Om läraren är 

kompetent kan denne få över föräldrarna på sin sida på så sätt att de blir mer positivt 

inställda till det svenska samhället.  

 

En lärare på en invandrargles skola menade: ”Vi har för få invandrarbarn här för att vi ska 

få pengar till modersmålsstöd. Det här ser vi som det största hindret i barnets 

språkutveckling. Vi gör vårt bästa för att stimulera och utveckla dessa barns språk trots 

våra knappa resurser”. Citatet visar att ekonomin utgör ett stort hinder, men att lärarna 

förebygger detta genom att använda nämnda arbetsmetoder som främjar 

språkutvecklingen.  

 

Som intervjuerna visar så stöter lärarna på hinder i sitt arbete med invandrarbarnens 

språkutveckling. Detta kan de förebygga med hjälp av sina erfarenheter och de metoder de 

använder sig av. Det enda hindret som de inte kan bestämma över och som de anser som 

det största är bristen på pengar för detta ändamål.  

 

7.6 Möjligheter som lärarna ser i arbetet med invandrarbarnen 
Det finns skolor som tilldelats pengar avsedda att satsas på invandrarnas språkutveckling 

och som genom dessa har lyckats nå de mål de strävat efter vilket framgår av följande: 

 
En lärare, vid en av de nämnda språkförskolorna, skola F, betonade ”hur viktigt det var att 
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uppmuntra och berömma barnen ofta och så fort de gör någonting bra. Det är viktigt att 

dämpa det negativa och uppmuntra det som är bra”. Hon sa: 

Det går inte att dra några generella slutsatser som gäller alla barn. Alla barn är olika, 
och det gäller att ta hänsyn till det enskilda barnet och dess behov. Det gäller därför att 
lära känna varje barn och utgå från vad just det barnet behöver. Man ska prova sig fram 
och se vad som fungerar för just det barnet. Man ska även ha stort tålamod och aldrig 
ge upp. Det är bra att ge barnet beröm och positiva omdömen. Uppmuntra barnet 
istället för att tjata. Se varje barn och tala om vilka fördelar de har. Tvåspråkighet 
innebär en fördel för vissa barn och en nackdel för andra. 

 

Som framgår av citatet arbetar man mycket på att lära känna den enskilde eleven genom 

uppmuntran och beröm. Tålamod är en egenskap som betonas som mycket viktig att ha. 

Lärarna ser i sitt arbete att barnen lär sig genom att man är konkret och tydlig och genom 

att man upprepar ord och använder sig av språkövningar liksom musik, i leken och genom 

rörelse.  

 

Genom att ta in andras kulturer i verksamheten blir barnets språk och kultur accepterat och 

betydelsefullt liksom det kan vara ett hinder om det inte uppmärksammas. På skola G 

uppmärksammars barnens kulturer, och läraren där berättade: 

Vi har en årlig kulturfest när föräldrar får ta med sig mat från sitt land. Vi 
uppmärksammar högtiden Ramadan. De svenska traditionerna är viktiga. Alla firar allt 
utom någon vid Lucia. Men det tror jag var för att det var så tidigt på morgonen för 
när vi hade det en eftermiddag ett år kom de. Till jul går vi till församlingshemmet och 
tittar på julkrubban, och då är det några som inte får följa med, men det händer sällan. 
Vi frågar alltid alla och talar om hur vi firar här i Sverige.  

 
Om skolan har ett öppet klimat är man inte rädd för andra kulturer. Då är man mottaglig 

för att lära sig om familjernas kulturer. Rim och ramsor och sånger kan vara ett hjälpmedel 

att förmedla andras kulturer.  

 

Alla skolor betonar att man skall vara tydlig i kontakten med barnen, använda sig av 

kroppsspråk, kunna läsa av ansiktsuttryck samt använda sig av varierande språkträning, bl. 

a. genom användning av rim och ramsor och sånger. Alla såg också betydelsen av läsning 

för barnen och att de skulle få återberätta. Genom att konkretisera och visa med bild tyckte 

lärarna att det underlättande och var intressant för barnen. Viktigt är att komma ihåg att 

ständigt upprepa vad som sagts. En lärare vid en invandrartät skola betonade hur viktigt 

det är att ge de tysta barnen uppmärksamhet. Alla lärare såg många möjligheter till 

språkträning i vardagsrutinerna genom att hela tiden prata om vad som händer vid 

matbordet och i kapprummet vid påklädning. 
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En lärare vid skola G, en invandrartät skola uttalade följande: ”Vi pedagoger 

kommunicerar hela tiden kring det vi gör. I tamburen kan man säga: kan du hämta din 

jacka? Vilken fin röd jacka du har idag. Vi frågar vad barnen vill ha på sig när det regnar. 

Varför har vi gummistövlar idag? Är det för att det är sol, nej det är för att det regnar”. 

Läraren säger inte hämta den när hon menar hämta jackan utan säger ”Vill du hämta din 

jacka?” för att barnet ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd. Hon ger också barnet tid 

att tänka efter och föra en kommunikation och detta främjar andraspråksinlärningen. Detta 

lär sig de andra barnen också av.  

 

8. Diskussion 
 

I vår undersökning har vi velat ta reda på vad lärarna upplever som hinder men också vilka 

möjligheter som finns att utveckla invandrarbarnets språk på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Lärarna på de utvalda skolorna arbetade alla med mål att utveckla barnens språk på bästa 

sätt. De kände till många olika metoder för att nå målet. Genom erfarenhet och mångårigt 

arbete hade de skaffat sig kunskaper om vilka metoder som passade dem bäst, och de 

använde sig därför av dessa. Lärarna har en medvetenhet om att varje barn är unikt och att 

det inte finns en metod som passar alla, utan att det gäller att lära känna varje enskilt barn 

för att kunna bedöma vad som är bäst för det.  

 

Ladberg (1999, s. 35) hävdar att det finns stora möjligheter i leken att utveckla ett varierat 

språk för att barnet hela tiden kommunicerar om vad som händer i leken. Vidare menar 

Ladberg att barngruppens samansättning har betydelse för barnets utveckling av sitt språk. 

En barngrupp med färre språk underlättar för lärarna när de ska lära sig om barnens språk 

och kultur och barnen får också större möjligheter att använda sitt språk. 

 

Lärarnas inställning och hur de bemöter föräldrarna påverkar hur kontakten kommer att 

bli. Det är enligt Ladberg (1999, s. 37) viktigt att personalen är öppen och nyfiken inför 

familjerna och deras kultur för att kunna skapa en bra kontakt. Vidare menar Ladberg att 

det är lärarnas vilja och inte kunskaper som är det viktigaste. Kunskaper kan lärarna skaffa 

sig men det måste även finnas en vilja att möta det okända. Lärarna arbetar mycket med 
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föräldrakontakten som då är ett viktigt redskap att lära känna barnen. Föräldrarna ger 

lärarna kunskap om barnets bakgrund och nuvarande situation och därigenom går det 

lättare att förstå ett barns handling. Lärarna försöker skapa en bra kontakt med föräldrarna 

för en gynnsam miljö där barnet kan utveckla sitt språk. Detta framgår av litteraturen där 

Ladberg (1999, s. 38) menar är det är viktigt att man visar intresse för föräldrarnas språk 

och kultur. Vidare anser hon att gör man det så stärks barnets identitet. Ellneby (1996, s. 

61), å sin sida, betonar vikten av att lärarna tar reda på föräldrarnas attityder till både 

modersmålet och det svenska språket. Vidare betonar Börestam (2001, s. 50) att det är av 

betydelse om barnet har positiva attityder till modersmålet för att kunna identifiera sig med 

det. Lärarna på skolorna var överens om att en variation av olika metoder för 

språkutveckling var nödvändig för att ta hänsyn till olika elevers behov och hur många 

invandrarbarn det finns i grupperna. 

 

Vårt syfte med undersökningen har varit att undersöka hur förskollärarna arbetar med 

språkutvecklingen i grupper med invandrarbarn. Vi förmodade att skolor med fler 

invandrarbarn skulle arbeta mer målmedvetet och med fler metoder som främjade 

språkutvecklingen. I undersökningen har vi fått fram att metoderna som används är 

desamma men att en betoning på större tydlighet och mer av upprepning förekommer i de 

invandrartäta skolorna.  Vi har nått vårt syfte med undersökningen genom att vi fått klart 

för oss hur lärarna arbetar. På alla skolorna hade leken stor betydelse och den förstärktes 

genom musik, sång, rim, ramsor och sagor. Att det är betydelsefullt för språkutvecklingen 

att vara tydlig och konkret i sitt sätt att vara mot barnen kunde inte nog betonas. Vi såg 

inga skillnader i skolornas arbetsmetoder. Lärarna hade i stort sett samma förkunskaper, 

men deras syfte med arbetet skilde sig beroende på om antalet invandrarbarn i 

barngrupperna var stort eller litet. Lärarna i de invandrartäta skolorna arbetar mer 

medvetet på att främja invandrarbarnens språkutveckling.  

 

Vi inser att vi har gjort en mycket liten undersökning, och tycker det hade varit intressant 

och mer givande att göra observationer om hur arbetet fungerade i verkligheten genom att 

vara på skolorna under en längre tid och vid upprepade tillfällen. Utvärdering och 

reflektion med lärarna efter en samling med barnen hade kunnat ge både lärare och 

blivande lärare nyttiga erfarenheter och kunskaper till nytta i arbetet med invandrarbarnen. 

Vår undersökning speglar ju endast de svar vi fått från lärare med mer eller mindre 

erfarenhet av att undervisa invandrarbarn. Lärarna kan i intervjusituationen ha velat ge oss 
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ett gott intryck av verksamheten på skolan och kanske inte alltid varit riktigt 

sanningsenliga i sina svar. Det kan ha funnits problem som de velat dölja. Hade vi kommit 

fler gånger och gjort observationer av verksamheten hade vår undersökning kunnat visa 

vilket resultat lärarnas arbete ger. 

 

Undersökningen kan användas som ett underlag för andra studenters arbete när de ska 

skriva om tvåspråkighet i förskolan och hur lärare arbetar med detta. De kan komplettera 

denna undersökning med observationer av lärarnas arbete och se hur lärarnas resultat blir 

utifrån deras syfte och mål med undervisningen.  

 

 

Som avslutning på vår uppsats vill vi citera hur en lärare uttryckte sig när vi diskuterade 

nyttan av tvåspråkighet, och detta kan man som lärare ta till sig och tänka på i arbetet med 

invandrarbarn. ”Det är en stor tillgång och förmån som dessa barn får i livet då de på ett 

enkelt sätt lär sig två språk. Denna förmån berikar livet”.  
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9. Sammanfattning 
 

Då det i dag finns många flerspråkiga elever i förskolan måste lärarna ha tillräckliga 

kunskaper så att språket hos dessa elever kan utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. 

Genom vår undersökning ville vi ta reda på vilka metoder lärarna använder sig av och 

vilka hinder och möjligheter de ser i sitt arbete. Vi har begränsat oss till att intervjua lärare 

och vi har gjort intervjuerna på sju olika skolor, fyra invandrartäta och tre invandrarglesa. 

Avsikten har varit, att jämföra invandrarglesa och invandrartäta skolor för att ta reda på 

om det finns några skillnader i metoderna. Vi ville göra denna jämförelse för att se om vår 

hypotes att skolor med fler invandrarbarn arbetar mer målmedvetet och med fler metoder 

som främjar språkutvecklingen stämmer.  

  

För att få svar på dessa frågor formulerade vi vårt problem som innebar att vi ville ta reda 

på vilka förkunskaper lärarna har, hur de använder dessa samt vilket syfte de har med de 

metoder som de använder. Vi ville också ta reda på hur lärarna använder föräldrakontakten 

i arbetet med invandrarbarnen samt vilket resultat deras arbete får. 

 

Efter att ha studerat olika teorier om andraspråksinlärning har vi kopplat detta till empirin 

och har därefter redovisat och analyserat intervjuerna och sedan fört en diskussion om vår 

uppsats. Vår analys bygger på ett beroende mellan praktik och teori, och vi har därför 

presenterat relevant utvald litteratur som sekundärkälla i vår undersökning. Metodvalet var 

relevant för vår uppsats då vi kunde göra djupgående intervjuer med förskollärare, de 

flesta med mycket lång erfarenhet av invandrarbarn.  

 

Då vårt samhälle är mångkulturellt är det relevant att göra en undersökning som visar om 

lärarna arbetar medvetet med att utveckla invandrarbarnens språk. Genom studier av olika 

teorier har vi kommit fram till att det finns många arbetsmetoder som främjar 

språkutvecklingen hos de tvåspråkiga barnen. De arbetsmetoder som de flesta använde sig 

av var rim och ramsor, vara tydliga, använda kroppsspråket och upprepa ord i 

vardagsrutinerna. Många använde sig av Bornholmsmodellen i deras arbete. P.g.a. det inte 

förekommer så mycket modersmålsstöd i förskolorna är dessa metoder desto viktigare att 

använda. 

 

Lärarnas syfte och mål med undervisningen speglar sig i deras resultat. De som medvetet 
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satsar på att utveckla barnens språk och identitet får ett resultat som gynnar 

invandrarbarnen. Genom att som pedagog vara medveten om vilka hinder det finns i 

invandrarbarnens språkutveckling kan man lättare förebygga dessa hinder och tillämpa 

metoder som främjar deras språk- och identitetsutveckling. Förskolans inställning, hur de 

arbetar med att hjälpa invandrarbarnen, hur föräldrar och barn blir bemötta samt hur 

kontakten mellan lärare och föräldrar blir har betydelse för språkutvecklingen. En bra 

kontakt med hemmet kan skapa många möjligheter till att utveckla barnens språk och 

skapa en trygghet för dem i sin vardag. Många möjligheter till träning av språket sker i 

vardagsrutiner där vanliga ord upprepas som utvecklar ord- och begreppsuppfattningen. 

 

Utifrån våra studier framkom att det viktigaste i arbetet med invandrarbarnen är att man 

för en kommunikation med barnet. Saknas denna kommunikation utvecklas inte heller 

språket. Att vara verbal i arbetet med dessa barn bidrar till många möjligheter att utveckla 

språket och gynnar inte bara de tvåspråkiga barnen utan också de enspråkiga barnen. ”Var 

verbal och prata med barnet i alla situationer” menar en av de intervjuade lärarna med 

mycket erfarenhet av invandrarbarn.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
  

Förskola ………………………………………….. 
 
 
Intervjuguide 
 
Namn  på förskolelärare………………………………………………….. 
 
Ålder ………………. 
 
Hur länge arbetat på förskolan ……………………… 
 
Hur lång erfarenhet av invandrarbarn…………………………………… 
 
Event utbildning på att hjälpa dem……………………………………….. 
 
 
Elever med invandrarbakgrund i barngruppen och vilket land han/hon kommer 
ifrån 
 
 
namn             ålder  ursprungsland             föräldrars språk 
 
 
Villka språk talas i gruppen?  
 
 
 
Kontakten med föräldrarna. Hur fungerar den hos er? 
 
 
 
Vilka hinder är vanliga när invandrarbarn skall lära sig svenska på förskolan? 
 
Får barnen någon modersmålsstödsundervisning  och i så fall hur? Om inte 
varför? 
 
 
Vad anser du är allra viktigast i kontakten med invandrarbarn när det gäller 
deras utveckling av tvåspråkighet? 
 
 
 
Vilka förkunskaper tycker ni behövs i arbetet med blivande tvåspråkiga barn? 
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Bilaga 2. Transkribering av intervju på invandrartät skola 

 
 
 
 

Förskola  G kommunal 
 
Intervju med Åse, förskollärare sedan 16 år tillbaka. Utbildar sig nu till specialpedagog 
och är tjänstledig från sin tjänst. Skall arbeta med barn med stora språkstörningar efter 
avslutad utbildning. 
 
Tidigare fanns stora språkgrupper med barn från Latinamerika. Nu finns det barn från 
många fler olika länder. Numera 60 – 80 % tvåspråkiga. 
 
Språk som talas: albanska, kroatiska, persiska, bosniska, polska m.fl 
 
Föräldrakontakten 

• Viktigt kunna kommunicera med föräldrarna – berätta och fråga 
(ex. flickan som inte fick leka med pojkarna) 
 

 
Vilka hinder? 
 

• Föräldrarnas motstånd – vill ej vara i Sverige 
• Lär sig ej svenska – är beroende av barnen för att göra sig förstådd 
• Aldrig använda barnet som tolk 
• Förskollärare som har dåliga kunskaper om andraspråksinlärning 
• Största hindret – pedagoger som ej pratar med barnen 
• Låta barnet tänka efter och föra en kommunikation – Främjar 

andraspråksinlärningen – Bra för de andra barnen också. 
 
 

Möjligheter 
 

• Språkpåsar och sagolådor 
• Konkretisera 
• Rim och ramsor 
• Bornholmsmodellen 
• TPR-metoden 
• Tecken för att förstärka det man säger 
• När man läst en saga – be barnen hjälpa till att återberätta 
• Uppmärksamma andra kulturer tex årlig kulturfest, Ramadan, går till julkrubban 

i kyrkan 
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Modersmålsstödet 
 

• Ges om föräldrar önskar. Personalen frågar 
• En för- eller eftermiddag/vecka  
• Lagom lång tid enligt Åse 
• Barnen blir språkmedvetna och kan uttrycka sig verbalt. Inga knuffar eller bråk 

då språk saknas. 
 
 
 
 
Viktigast i kontakten för att utveckla språket 
 

• Konkretisera 
• Få begrepp (förstå innebörden av ordet hund inte bara känna till ordet) 
• Be föräldrar tala sitt språk med barnen 
• Vara stolta över sin bakgrund 
• Visa intresse och att det är OK med andra kulturer 
• Måste få tala sitt modersmål när barnet hämtas på förskolan 

 
Vad är en idealisk grupp för språkträning? 
 

• Blandat grupp från olika språkgrupper 
• Tvärgrupper 

 


