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Sammanfattning

Vår studie handlar om pedagogers syn och tankar kring flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet 

med studien är att undersöka vilka arbetssätt de intervjuade pedagogerna använder för att främja 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Vi vill samtidigt veta om barnets modersmål och kultur 

integreras i verksamheten och om den fysiska miljön är främjande för flerspråkiga barn. Vi har 

använt oss utav miljöobservationer och kvalitativa intervjuer för att intervjua sex förskollärare som 

arbetar i två olika kommuner som ligger i Mellansverige. 

  De främsta arbetssätten pedagogerna använder sig utav är högläsning, bilder och tecken som stöd, 

och att man ständigt arbetar medvetet med språket i vardagliga aktiviteter som samlingen, vid 

matbordet, blöjbyten mm. Informanterna påpekar att det är viktigt att barnens modersmål är 

välutvecklat för att de ska kunna utveckla ett bra andraspråk. Resultatet visar även att det är viktigt 

att man är tydlig med flerspråkiga barn och att flerspråkighet ska ses som en tillgång. I den fysiska 

miljön kan man se att konservburkar från andra länder används som pennförvaring och att man har 

utklädningskläder från andra kulturer.

Nyckelord: flerspråkighet, främjande och språkutvecklande arbetssätt, modersmål, identitet, kultur.
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1. Inledning

Med inspiration av tidigare arbete kring flerspråkighet, där vi har fått skapa aktiviteter för 

flerspråkiga barn i den föregående terminen har vi valt att fördjupa oss i ämnet flerspråkighet. Det 

har vi gjort i syfte att stärka och utveckla våra kunskaper kring flerspråkighet i förskolan. 

Vi är båda tvåspråkiga och kommer ursprungligen från Turkiet och Kurdistan. Eftersom vi är födda 

och uppväxta i Sverige har vi märkt hur viktigt det är att bevara modersmålet samtidigt som man 

utvecklar andraspråket, annars blir det lätt att man tappar ett språk på bekostnad av ett annat språk. 

Som blivande förskollärare är vi främst nyfikna på hur pedagoger ute i verksamheten ser på 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. Detta gäller både utvecklingen av 

modersmålet och andraspråket, som är svenska. Vi är även väldigt intresserade av att arbeta mer 

med flerspråkiga barn och flerspråkighet när vi kommer ut i verksamheten.

  Enligt Wagner (2010, s.193) talas det idag över 5000 språk runt om i världen och en stor del av 

Sveriges befolkning är flerspråkig. Invandringen som ständigt sker har det till att Sverige har blivit 

mångkulturellt. I många familjer talas det fler än ett språk då föräldrarna oftast har olika 

modersmål. Enligt Skolverket (2013, s.26) har närmare 100 000 barn (ca 21 procent) i förskolan ett 

annat modersmål än svenska och utgör ungefär en femtedel av alla barn som är inskrivna på 

förskolan i Sverige. För dessa barn utgör modersmålet en viktig del av barnets identitet som spelar 

roll för språkutveckling. Samtidigt behöver dessa barn lära sig det svenska språket för att kunna 

klara sig i det svenska samhället. Modersmålet har även en stor betydelse för barnets kultur. Barnets 

modersmål kan bli en bas för det andra språket och skapar en trygg grund för barnet att växa i. 

Därför anser vi att det är viktigt att börja med språkutvecklingen redan i tidig ålder. Vår uppgift som 

pedagog blir att uppmuntra och stödja barnet i det språkutvecklande arbetet. Vi vill undersöka 

pedagogers syn på språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska. Vi vill även se hur 

pedagoger använder sig av sin kompetens för att skapa möjligheter för flerspråkiga barn att utveckla 

sina språk. 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram pedagogers syn och tankar kring flerspråkiga barns 

språkutveckling och hur de främjar flerspråkiga barns språkutveckling när det kommer till

modersmål och andraspråk (svenska). Undersökningen grundar sig i dessa frågeställningar:

− Hur främjar pedagoger flerspråkiga barns språkutveckling, gällande modersmål samt 

svenska?

− Hur integreras barnets modersmål i förskolans verksamhet?

− Vad för stöd används i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn?
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3. Litteraturgenomgång

3.1 Flerspråkighet

Flerspråkighet kan beskrivas på många olika sätt och många forskare har delad mening om vad det 

innebär att vara flerspråkig. Oftast kopplas flerspråkighet med begreppet tvåspråkighet. Eftersom 

majoriteten av världens befolkning är flerspråkiga kan de använda mer än ett språk att kommunicera 

med i vardagslivet. Dessa språk kan användas olika beroende på vilken situation och sammanhang 

man är i. Flera språk kan även talas inom en och samma konkreta situation (Sandvik & Spurkland, 

2011, s.48). Hwang och Nilsson (2011, s.267) beskriver flerspråkighet som en vardaglig företeelse i 

flera kulturer. Det kan antingen vara så att föräldrar till barn har varsitt språk eller att man har ett 

språk hemma och ett språk i förskola och samhället. Beroende på hur det ser ut, kan barnet 

införskaffa flera språk på olika sätt, eftersom det finns flera olika vägar till flerspråkighet. Ett sätt är 

att lära sig de två eller flera språk man har parallellt under sina första år, alternativt att man lär sig 

ett nytt språk efter att man lärt sig sitt förstaspråk. Flerspråkiga barn som möter fler än ett språk 

redan vid 1-2 års ålder lär sig tidigt att skilja på sina språk (Salameh, 2005, s.16). Genom att 

främmande språk används i förskola och migration, kan det vara några av anledningarna till att barn 

kommunicerar på fler än ett språk. Barnen kan då antingen vara födda i Sverige eller ha flyttat till 

Sverige senare i livet (Kultti, 2014, s.19). Wagner (2010, s.27) ger exempel på hur en person som 

bott i Norge större delen av sitt liv och har danska som modersmål, har en uppsättning av koder i 

sitt modersmål som liknar andraspråket, norska. Däremot har en person med turkiska som 

modersmål som bott lika länge i Norge en annan uppsättning av koder. I båda fallen räknas dessa 

personer som flerspråkiga, men beroende på vad man har för behov av stöd och vilken nivå av stöd 

som behövs så utgår man ifrån barns språkliga förutsättningar.

  Otterup (2005, s.11) nämner att begreppet tvåspråkighet är ett svårdefinierat och rikt nyanserat 

fenomen, som från ett individuellt perspektiv kan ge problem i hur man sätter avgränsningar på när 

en person kan sägas vara tvåspråkig. Flerspråkighet kan definieras på olika sätt beroende på vad 

man anser vara flerspråkighet. Bland annat kan begreppet ses ur ett individuellt och ett samhälleligt 

perspektiv. Otterup (2005, s.16).   utgår från John Edwards Multilinguism och tolkar att 

flerspråkighet på samhällsnivå kan menas en nation och de språk som ingår i nationen. Sverige kan 

ses som en flerspråkig nation där många språk talas, men inte nödvändigtvis då endast svenska har 

status som nationalspråk. Det finns däremot en del länder i världen (ex. Belgien, Schweiz, Indien 
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m.m.) som har flera officiella nationalspråk, där invånarna inte behärskar fler än ett av de aktuella 

språken.

3.2 Tvåspråkighet

Definitionen av tvåspråkighet varierar från kontext till kontext. Oftast talar man om tvåspråkighet 

baserat på kompetens. Skutnabb-Kangas (1981, s.85) förklarar den klassiska definitionen av 

tvåspråkighet som är ”att man ska behärska två eller flera språk som en infödd”. Det finns fyra 

kriterier som baseras på ursprung, behärskning, funktion och attityd. Enligt ursprungskriteriet är 

modersmålet det språk man lär sig först och då kan man kalla sig för tvåspråkig om man lärt sig två 

språk från början. Kompetenskriteriet innebär att man behärskar modersmålet bäst och att man då är 

tvåspråkig om man behärskar två språk lika väl. Funktionskriteriet ser på modersmål som det språk 

man använder oftast och att man är tvåspråkig om man kan använda båda språken i de allra flesta 

situationerna i samband med egna önskemål och samhällets krav. Attitydkriteriet stödjer sig på att 

modersmålet anses vara det språk man identifierar sig med, medan om man är tvåspråkig så 

identifierar man sig själv (eller utav andra) som tvåspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981, s.21-27).

  Tvåspråkighet kan enligt Hwang och Nilsson (2011, s.268) delas upp i två kategorier, kulturell och 

naturlig tvåspråkighet. Kulturell tvåspråkighet betyder att barnen lär sig ett språk hemma och ett 

annat när de börjar på förskolan eller skolan. Det finns en utbredd uppfattning kring hur mycket 

barnen behärskar det första språket innan det lär sig det andra språket. Naturlig tvåspråkighet 

innebär däremot att man använder två språk parallellt hemma, som gör att barnen lär sig båda 

språken samtidigt. I språkforskningen, benämns dessa begrepp som simultan och successiv 

språkinlärning. Simultan språkinlärning innebär i sin mening att barn från tidig ålder får stimulans i 

båda sina språk samtidigt medan successiv inlärning innebär att inlärningen av det andra språket 

börjar efter det första språket som liknar förklaringen av kulturell och naturlig tvåspråkighet 

(Benckert m.fl, 2008, s.9). Vanligtvis används tre års ålder som en gräns att skilja simultan och 

successiv tvåspråkighet åt. Arnberg (2004, s.102) påpekar att de två sätten att bli tvåspråkig kan 

leda till hög grad av tvåspråkighet om de tillägnas tidigt under barndomen. Yttre faktorer som 

exempelvis en gynnsam omgivning kan påverka hur bra barnet lär sig de två språken.

  Att föräldrarna hemma talar olika språk verkar inte störa barnens språkliga utveckling. Som 

Wagner (2010, s.25-26) konstaterar är det möjligt att vara tvåspråkig trots att ens två språk är 

väldigt nära, som svenska och norska. I tal om barns kompetens gällande språk är det bättre att 

nämna dessa barn som mer eller mindre tvåspråkiga än att dra en gräns mellan att vara flerspråkig 

och inte flerspråkig. Skutnabb-Kangas (1981, s.69-72) nämner hur tvåspråkighet förr har 
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förknippats med negativa företeelser, där man som ny i landet har fått bli tvåspråkig för att passa in. 

Tvåspråkighet har även förknippats med fattigdom, maktlöshet och underordnad plats i samhället. 

På senare tid finns det fortfarande attityder mot tvåspråkighet, men minoriteter världen över har 

börjat organisera sig och ställa krav inom språkliga, kulturella, ekonomiska och politiska aspekter.

  Enligt Skutnabb-Kangas (1981, s.78-83) kan man dela in tvåspråkighet i fyra kategorier; 

elittvåspråkiga, barn från språkliga majoriteter, barn från tvåspråkiga familjer och barn från 

språkliga minoriteter. Elittvåspråkiga klassas vara de personer som frivilligt vill bli tvåspråkiga, där 

det andra språket är ett högstatusspråk. Det finns alltså inget inre eller yttre krav på barnen om inte 

föräldrarna frivilligt flyttar till ett annat land. Förutsättningarna för dessa barn är oftast de bästa 

möjliga då de redan har ett stimulerat modersmål som inte hotas av det främmande språket. Barn 

från språkliga majoriteter anses till största delen vara de barn som lär sig lite av ett främmande 

språk, som exempel svenska barn som lär sig engelska eller franska. Dessa barn kan bli tvåspråkiga 

av två olika orsaker. Dels kan det vara för att förebygga social oro bland minoriteten, genom att 

minoritetsspråk används som undervisningsspråk för majoriteten och möjliggör användning av 

språket i den offentliga kretsen. Dels kan majoritetsbarnen bli tvåspråkiga genom att ett mer 

prestigefyllt minoritetsspråk (s.k. världsspråk) lärs ut för utbredd kommunikation, oftast i ett 

tidigare kolonialiserat land. Barn från tvåspråkiga familjer är de barn som har föräldrar som talar 

olika modersmål. Om någon utav föräldrarna talar samhällets majoritetsspråk får barnet ”inget yttre  

tryck ” från samhället att bli tvåspråkig utan blir istället uppmuntrat till enspråkighet. Dock kan 

barnet ha ett ”familjeinternt tryck” där föräldrarna önskar att barnet talar de två språk som 

föräldrarna talar. Om barnet inte lär sig de två språken som talas hemma kan den negativa följden 

bli att barnet får en sämre relation till ena eller båda föräldrarna för att de inte har samma 

modersmål. Genom att barnet inte kan kommunicera med den ena föräldern kan barnet få 

svårigheter med att bli delaktig i denna förälders kulturarv och förlorar möjligheten till kontakt med 

förälderns land. Barn från språkliga minoriteter är de barn som har kraftigt yttre tryck att bli 

tvåspråkiga. Dessa barn har även ett kraftigt familjeinternt tryck att bli tvåspråkiga, eftersom 

föräldrarna vill att barnen lär sig majoritetsspråket för ha bättre chans till utbildning och bra 

ekonomi än vad föräldrarna själv haft. Barnen löper en stor risk att misslyckas med att bli 

tvåspråkig och följderna kan leda till att barnen blir utfryst från de flesta utbildningsvägarna senare 

om barnet blir dominant i sitt eget språk. Blir barnet enspråkigt i majoritetsspråket kan kontakten 

med familjen, ursprunget och kulturen förloras. 
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3.3 Styrdokument

I styrdokumenten står det förordningar som styr och reglerar alla förskolors verksamhet. I förskolan 

följer man till största del läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10), men även skollagen där förskolan 

inkluderas numera. I läroplan för förskolan (Lpfö 98/10, s.7) skrivs det om språkutveckling och 

modersmål på följande sätt:

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan  

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara  

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper  

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat  

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”

Ett flerkulturellt samhälle uppmuntras i läroplanen (Lpfö 98/10, s.6) och uttrycks på detta vis:

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda  

barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet  

och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig  

in i andras villkor och värderingar. Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella  

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.”

Ytterligare punkter som nämns i förskolans läroplan är de strävansmål som förskolan ska sträva mot 

när de arbetar med barnen (Lpfö 98/10, s. 9, 11). De mål som rör sig kring barn med flerspråkig 

bakgrund är dessa: 

 ”Förskolan strävar efter att varje barn

 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

 som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga  

att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”

Skollagen tar även upp att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska  

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (SFS, kap 8, 10§).

10



3.4 Modersmål och integrering

Traditionellt sätt brukar modersmål definieras som det språk man lär sig från födseln. Detta kan 

skilja sig från barn till barn eftersom många barn möter fler än ett språk hemma. Sandvik och 

Spurkland (2011, s.48-49) säger dessa barn har tvåspråkighet som modersmål. Möter barn fler än 

två språk sedan födseln så har de flerspråkighet som modersmål. Detta sätt att definiera modersmål 

visar på hur komplex begreppet är och hur den språkliga situationen kan vara komplex för barn som 

växer upp med flera språk i sin vardag. Ett annat sätt att definiera begreppet modersmål är om man 

lägger vikt vid ursprungslandet, det vill säga om man kommer från Sverige så är modersmålet 

svenska. En tredje definition är att man utgår ifrån vilket språk man behärskar allra bäst. En fjärde 

definition kan vara att det språk man identifierar sig med är det som blir ens modersmål.

Skutnabb-Kangas (1981, s.22) definierar modersmål liknande och nämner även att det språk som 

man räknar, tänker och drömmer på kan ses som ens modersmål. I ursprungsdefinitionen tas det upp 

att modersmål kan uppfattas som ”det språk som modern talar”. Detta behöver inte vara det språk 

ens biologiska mor talar utan det språk som den personen man först upprättar en ordentlig, ihållande 

språklig kommunikationsförhållande med.

  Det modersmål man har är viktig för upplevelsen av egen identitet och bemästrande av kunskap. 

Det är viktigt att ge barn möjlighet till att utveckla sitt modersmål samtidigt som man skapar 

möjlighet och villkor för dem att lära sig andraspråket. Modersmålet underlättar kommunikationen 

mellan barnet och familjen, samt släkten. Genom modersmålet får barnet möjlighet till att 

kommunicera på sin egen nivå. Modersmålet kan även ha en betydande roll i andraspråkets 

utveckling genom att barnets färdigheter och erfarenheter kring samtal, ordförståelse och begrepp i 

sitt modersmål kan överföras till andraspråksinlärningen. Modersmålet hjälper även i utvecklingen 

av andra färdigheter hos barnet som exempelvis matematik, naturkunskap, samhällskunskap och 

historia (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 54). 

  Som pedagog kan man alltid försöka se till att föräldrar stöttar sitt barns utveckling. Detta kan 

väcka uppmärksamhet kring värdet på den egna textkulturen som exempel berättelser och sånger 

och på så sätt bjuda in dessa till förskolans verksamhet. Föräldrarna spelar en central roll i barnets 

lärande och utveckling som även blir naturligt för barnet. Två- eller flerspråkiga pedagoger kan 

även stödja barn i deras modersmål när modersmålspedagogen inte är där.  Under den tid som 

barnet lär sig andraspråket och inte kan kommunicera på det andra språket kan pedagogerna finnas 

där för att hjälpa barnet att använda modersmålet i samband med utvecklingen av andraspråket 

(Sandvik  & Spurkland, 2011, s. 54). 

  Som Lindö (2009, s.76) säger är det förutsatt att barnet har ett etablerat modersmål som bas för 
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inlärningen av andraspråket. Basen blir viktig för utvecklingen av framtida språk, vare sig det är ett 

eller fler språk som man lär sig efter sitt modersmål. Studier visar på en kritisk period för inlärning 

av språk, där barn som lär sig andraspråket efter tre årsålder inte behärskar språket fullständigt 

förrän vid vuxen ålder. Sådana resultat visar hur viktigt det är att få rätt stöd för språkutvecklingen 

redan i tidig ålder. Lindö (2009, s.7) nämner även att barn med annan bakgrund än svensk, som är 

födda i Sverige, kan utveckla perfekt tvåspråkighet om de “ får bada i sitt hemspråk och får möta 

svenskspråkiga och professionella pedagoger i förskolan och skolan”. Något som anses vara ett 

bekymmer i många förskolor runt om i Sverige är att det endast vistas barn från andra kulturer, 

vilket försvagar dessa barns möjlighet att erövra det svenska språket och då blir pedagogernas 

ansvar kring andraspråksinlärning ännu viktigare. 

  

3.5 Främjande arbetssätt i förskola

Samtalet är viktig grund för barns både första- och andraspråksutveckling. Den konversation som 

sker mellan vuxna och barn och mellan barn och barn bidrar till att barns språkkunnande utvecklas. 

Det räcker inte med att barn bara hör ett språk som talas i omgivningen, utan barnet behöver få 

möjligheten att aktivt delta i samtal med andra människor för att utvecklingen ska ske. 

Samtalsmönster i förskolan kan se olika ut beroende på situationerna i förskolan. Därför kan man 

dela in talsituationerna i två olika skalor, från formella till informella. Formella talsituationer är till 

exempel samlingen och andra lärarledda gruppaktiviteter. Samtalsmönstret är styrt utav vuxna och 

barnens roll och inflytande är väldigt begränsat när det gäller samtalet. En undersökning visar att 

vuxna tar 80-90% av talutrymmet i formella situationer och att barnen får dela på de återstående 

procenten. Den informella talsituationen är till exempel leken och utevistelsen. Måltider och andra 

vardagssituationer är i mitten av skalan. I den informella talsituationen har både barn och vuxna 

som deltar lika villkor när det gäller samtalet. Den fria aktiviteten och olika vardagssituationer ger 

utrymme för dialoger mellan vuxna och barn. Den vuxne har större möjligheter att anpassa en 

dialog med det enskilda barnet när det gäller språklig nivå, ämne och intresse område. Genom 

anpassningen blir barnet mer aktiv i samtalet och får mer utrymme (Nauclér m.fl, 1988, s.82-83). 

Vardagssituationer och fria aktiviteter ger mest utrymme för mer utvecklade samtal mellan barn och 

vuxna. I dessa situationer har den vuxne som störst möjlighet till att lyssna på barnen och svara på 

barnens frågor eftersom det är en mindre grupp och den vuxne kan anpassa sitt eget språk efter 

barnens kunskaper. Fördelen med vardagssituationer som dessa är att den vuxne kan hjälpa barnet 

med att förstå de nya orden som barnet lär sig och då får barnet konkreta exempel på begreppen.

  När barnet aktivt deltar i vardagliga arbetsmoment tillsammans med en vuxen blir 
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språkinlärningssituationerna mer betydelsefulla. Det kan till exempel vara vardagssysslor som att 

bädda till vilan och duka inför lunchen. Att göra de igenkända sysslorna tillsammans med en vuxen 

antingen på svenska eller på modersmålet påverkar inlärningseffekterna positivt. Det är viktigt att ta 

vara på dessa tillfällen. Det är mycket individuellt mellan olika vuxna när det gäller interaktion med 

barnen. Skillnaden är inte bara hur stort samtalsutrymme den vuxne upptar, utan även hur man talar 

till barn och vad man gör med sitt talutrymme. Vuxna har olika förmågor att skapa äkta samtal. 

Ibland kan samtalen låta lite konstigt, men om den vuxne är intresserad och lyssnar aktivt till barnet 

och anpassar sitt eget språk efter barnets nivå kan den vuxne försöka förstå vad barnen försöker att 

berätta. Det är mycket viktigt att tänka på tempo och pauser då man inväntar barnets svar, speciellt 

barn som kan lite svenska, så att man ger barnet tid att förstå och tänka på sitt svar (Nauclér m.fl, 

1988, s.84-86). 

  Kultti är en förskollärare och forskare som är väldigt aktuell med frågor kring flerspråkiga barns 

språkutveckling. I en artikel för tidningen Förskolan talar hon om hur samlingar som är lärarledda 

kan bli en arena för flerspråkiga barn att utveckla sitt språk och känna delaktighet. Bland annat tror 

Kultti att om man som pedagog reflekterar över sitt förhållningssätt mot barnen och ifrågasätter vad 

och hur man kommunicerar med barnen så har man en större chans att utveckla sin medvetenhet 

kring barns lärande (Ekberg, 2013, s.17).

  Enligt Kultti (2014, s.70) är pedagogens närvaro mycket viktigt då den ger goda förutsättningar för 

ett pedagogiskt agerande, eftersom pedagogen har en central roll som fysiskt närvarande och 

övervakande deltagare. Kultti (2014, s. 25, 27, 34) nämner att barn lär sig och skapar erfarenheter i 

relation till de miljöer de befinner sig i, samt i de aktiviteter som de deltar i. Forskningen visar att 

förskolan bidrar till barns lärande och utveckling. Sedan länge har lek och skapande varit i fokus 

och pedagogens kunskap samt utbildning har haft en stor betydelse för barns kognitiva, sociala och 

emotionella utveckling. Förskolan erbjuder möjligheter för barn att utveckla sitt svenska språk. 

Utvecklingen sker till exempelvis genom högläsning av barnlitteratur på svenska.

  Förskolans vardagliga aktiviteter ser liknande ut på de flesta förskolor och kan till exempel vara 

måltider, lekar och andra gruppaktiviteter. Dessa aktiviteter ger möjlighet till delaktighet och 

kommunikation. De vardagliga aktiviteterna är mycket viktiga för barns deltagande och lärande, 

eftersom att de ger barn möjligheten att delta i språkliga sammanhang på svenska oavsett sin 

språkkunskap. Den största utvecklingen av språket sker i de vardagliga situationerna, som finns och 

uppstår i förskolans verksamhet. Måltiden kan exempelvis ses som en viktig pedagogisk arena för 

språkutveckling och berättande. Även sagostunden är en viktig del av verksamheten, där högläsning 

kan öka till förståelse av språk och ger barn ord som de vanligtvis inte hör i sin omgivning. Genom 

att inkludera barnen och vara närvarande som pedagog blir boken ett viktigt redskap för barns 
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språkutveckling. Genom litteratur sätts begrepp i sammanhang som kan underlätta barns förståelse 

kring språket (Kultti, 2014, s.51-52). 

3.6 Kultur, identitet och språksocialisation 

I Sverige har en stor del av barnen ett annat modersmål än svenska. Forskningen visar att ett starkt 

förstaspråk utvecklar ett bra andraspråk, därför behöver dessa barn stöd för att utveckla båda sina 

språk (Salameh, 2005, s.16). Vilken kultur man än tillhör ska man redan som barn lära sig kulturens 

språk och bli medlem av ett språksamfund. Vi gör våra erfarenheter genom språket och den 

definierar oss som människor. Barn lär sig språk i interaktion med andra, de lär sig av och med 

andra. Språket är kärnan i lärprocessen och det är genom språket vi förstår varandra. Språk och 

identitet är två begrepp som hör samman. Hos flerspråkiga barn kan man se att identiteten är knuten 

till flerspråkigheten just som den enspråkigas identitet är knuten till dess modersmål (Sandvik & 

Spurkland, 2011, s.38, 54).

  Språk formas och förändras i samspel med andra människor. Det används hela tiden och därför blir 

språket något som speglar människans tankesätt, kultur och identitet. Språkkunskap anses vara 

mycket viktigare idag för att värna den egna identiteten och för att förstå andras identiteter och 

respektera dem (Wagner, 2010, s.193). Förr har man förknippat flerspråkighet med fattigdom, 

maktlöshet och underordnad ställning i samhället, och fortfarande har vissa kvar detta synsätt. I 

senare studier har man funnit många positiva samband mellan kognitiv utveckling och 

flerspråkighet. I Peals och Lambetts klassiska studie jämförs enspråkiga barn med tvåspråkiga barn 

och resultatet på intelligenstesten visade att tvåspråkiga barn fick bättre resultat i flera områden. 

Deras slutsats var att "tvåspråkighet medförde positiva effekter på barnens mentala flexibilitet och 

begreppsbildningsförmåga" (Otterup, 2005, s.13-14).

  Barns språkutveckling utvecklas när de hör ett språk som talas i omgivningen. Men det krävs att 

barnet får möjlighet att aktivt delta i samtal med andra människor för att språkutvecklingen ska ske. 

Att barnet först får lära sig sitt modersmål har en stor betydelse för barnets både 

personlighetsutveckling och språkutveckling. Flerspråkiga barn behöver tillgång till stimulans i 

både svenska och i sitt modersmål för att kunna utveckla båda språket. Därför är det viktigt att både 

hemspråksläraren och pedagoger i avdelningen hittar gemensamma arbetsmetoder för barnets 

språkutveckling (Nauclér m.fl, 1988, s.7, 82).

  Tidigare har man trott att barn som hamnade i en flerspråkig miljö inte kunde lära sig något utav 

de språk som talades ordentligt. Idag vet man att en flerspråkig miljö underlättar den allmänna 
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språkförståelsen. Barnen får perspektiv på hur de olika språken är uppbyggda och hur ett språk 

fungerar och på så sätt lär sig barnen fler språkljud. Både två- och flerspråkighet har en positiv 

påverkan på den kognitiva utvecklingen när det gäller språk, begreppskunskap, uppmärksamhet och 

analytiskt tänkande (Bialystok, 2001, s.227; Hwang & Nilsson, 2011, s.267). 

  Det är viktigt att ge barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål samtidigt som man skapar 

förutsättningar för dem att lära sig andraspråket. Det finns många fördelar med modersmålet t.ex. 

att man säkerställer kommunikationen med familj och släkt. Barnet får även möjligheten att 

kommunicera på en viss nivå som motsvarar ålder och kognitiv utveckling, samt att den har 

betydelse för andraspråksutvecklingen (Sandvik & Spurkland, 2011, s.53)

  Yngre barn lär sig mycket utantill utan att de förstår vad de lär sig, eftersom deras lärande bygger 

på minnet. Yngre barn har förmågan att lära sig saker utantill, som kan vara till stor fördel i 

tillägnandet av språkinlärningen. De kan lätt lära sig att rabbla alfabetet eller räkneord i rätt 

ordning, samt lära sig ramsor och sånger utan att förstå innehållet (Ladberg, 2003, s.55). Forskning 

visar att den grammatiska utvecklingen hos barnet följer bestämda principer där varje steg bygger 

på det förgående. Uttalsutvecklingen är samma för både flerspråkiga barn och enspråkiga barn 

oavsett vilket språk de än har. Däremot utvecklar det flerspråkiga barnet två olika lexikon eftersom 

barnet behöver olika ord för olika aktiviteter som t.ex. till förskolaktiviteter behöver barnet svenska 

och för familjeaktiviteter behöver barnet arabiska (Salameh, 2005, s.16). 

  Språkanvändningen i hemmet påverkar barnens språkutveckling och påverkar vad som blir viktigt 

i samspelet på förskolan. Det är viktigt att lärare i förskolan har kunskaper om språkanvändningen 

hos de flerspråkiga barnen i gruppen, samt att de samarbetar med hemmet för barnets 

språkutveckling (Kultti, 2014, s.19). 

  Barn som lär sig och utvecklar sitt språk mellan 18 och 36 månaders ålder får en större grund för 

språket. Börjar barnet på förskolan vid 18 till 36 månaders ålder utvecklar barnet det svenska 

språket simultant med modersmålet. Utvecklingen beror på vilken kvalitet barnet bemöter språket 

på. Därför är det pedagogernas uppdrag att medverka till att modersmålet utvecklas vidare samtidigt 

som det svenska språket stimuleras (Benckert m.fl, 2008, s.9). Sandvik & Spurkland (2011, s.54) 

påpekar i en studie att "ju längre tid barnen får modersmålsundervisning och ju större omfånget på 

undervisningen var, desto snabbare kom de ifatt de enspråkiga barnen både vad gäller språket och 

andra ämnen”. 

  Otterup (2005, s.208-209) tar upp begreppet empowerment och beskriver det utifrån Cummins 

användning av begreppet där man skiljer på tvingande och kollaborativa samhälleliga 

maktrelationer. De tvingande maktrelationerna beskrivs handla om en dominerande stat, grupp eller 

individ som använder makt som är till för andra. Detta kan bidra till att det sker en ojämlik 
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fördelning av samhälleliga resurser. När barn från minoritetsgrupper misslyckas i skolan förklaras 

det förgivet med inre egenskaper hos gruppen själv. Kollaborativa maktrelationer kan däremot bidra 

till empowerment, istället för utdömning. Detta förklarar Otterup på följande sätt: 

“Detta kan förstås utifrån antagandet att makt inte utgör en fast, förutbestämd storhet, utan  

snarare genereras i relationer mellan människor och grupper. Med andra ord innebär det att  

individer involverade i en relation kan bli “empowered” genom att de samarbetar och förhandlar  

om makten. Det kan ske genom att individen blir bekräftad i sin identitet och får möjligheter att  

förändra sitt liv eller sin sociala situation. På det viset kan makt skapas i relationer och också delas  

av deltagarna” 
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4. Metod

4.1 Arbetsfördelning

Vi har under arbetets gång försökt att dela upp våra uppgifter för att det ska bli så rättvist som 

möjligt och för att vi även ska ha ansvar för vissa delar av arbetet. Eftersom som vi bor på olika håll 

har vi valt att ses så ofta vi har kunnat och diskuterat upplägget av arbetet. I bakgrunden har vi 

skrivit ihop texten utifrån de källor vi har haft. Bakgrundstexten blir en gemensam bas för våra 

frågeställningar och därför ville vi inte dela upp den texten. Vi har strävat efter att ha en liknande 

insyn och delaktighet i och under arbetets gång, speciellt när det gäller intervjuerna, kontakt med 

förskollärare och hur vi har valt att skriva till våra samtliga förskolor. När vi har delat upp våra 

uppgifter har vi gemensamt tagit beslut om vilka kommuner vi ska undersöka och utifrån det tagit 

ett individuellt ansvar för varsin kommun och de områden som vi har valt ut från varje kommun.

  Yurdakul är ansvarig för de intervjuer, miljöobservationer och resultat som redovisas ur kommun A 

och Saado är ansvarig för kommun B. I metod-delen skrevs urval, datainsamlingsmetoder och 

validitet/reliabilitet tillsammans eftersom att vi hade samma utgångspunkt när vi skulle välja 

områden och förskolor till intervjuerna, samt vilken metod som materialet skulle samlas in på. 

Resten av metod-delen, samt resultatet skrevs individuellt. 

4.2 Urval

Vi har tillsammans valt att intervjua tre förskollärare var i varsin kommun. De två kommunerna vi 

valde ligger i Mellansverige. Yurdakuls kommun kommer att kallas för kommun A och Saados 

kommun kommer att kallas för kommun B i arbetet. Inom varje kommun har vi valt ut tre områden, 

eller så kallade enheter som förskolorna är samlade i, där många flerspråkiga barn och vuxna bor. Vi 

skrev en lista för varje område och valde ut var femte förskola. På så sätt fick vi tre förskolor var att 

intervjua. Enligt Esaiasson (2007, s.195, 201) är slumpmässiga urval en av de bästa 

urvalsmetoderna när det kommer till generalisering av resultatet. Det sätt vi har använt oss av kallas 

utav Esaiasson för systematiskt urval och innebär att man, beroende på hur stor population man 
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undersöker, kan välja om man tar var tionde eller var hundrade förskola.  

  I samband med intervjuerna så gjordes även en miljöobservation på varje förskola för att se hur 

främjande miljön är för flerspråkiga barn och om förskolorna signalerar en flerspråkig och 

mångkulturell miljö. De sex förskollärare som intervjuades är alla utbildade och har olika 

erfarenheter av att ha arbetat med flerspråkiga barn. Eftersom att alla namn på förskollärare och 

förskolor utelämnas så kommer de tre förskolorna och förskollärarna i kommun A att kallas för F.1, 

F.2, och F.3 och i kommun B kommer de att kallas för F.4, F.5 och F.6. Vårt syfte med intervjuerna 

var att få större förståelse kring hur pedagoger i förskolan stimulerar och främjar språkutvecklingen 

hos barn med ett annat modersmål än svenska. Vi ville få en djupare kunskap om vilka metoder som 

används i förskolan för att utmana deras språkutveckling, samt vilka arbetssätt de har med 

flerspråkiga barn.

4.3 Datainsamlingsmetoder

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer och observationer av den fysiska miljön på förskolorna. 

Johansson och Svedner (2006, s.42) beskriver att kvalitativa intervjuer oftast har ”friare 

formulerade frågor, som varieras på olika sätt.” Kvalitativa intervjuerna tillsammans med 

kvalitativa observationer sägs vara den främsta metoden för att få den information man söker vid 

examensarbeten inom lärarutbildningen. Endast frågeområdena är fastställda i den kvalitativa 

intervjun och frågorna kan variera sig beroende på hur den intervjuade svarar. Enligt Trost (2010, 

s.25,43-44) innebär det att man ställer raka och enkla frågor som man sedan får innehållsrika svar 

på. När intervjuerna har genomförts har man rikligt med material där man kan finna många 

intressanta skeenden, mönster, åsikter och mycket annat. Genom denna metod kan man förstå hur 

den intervjuade personen tänker och känner samt veta vilka erfarenheter personen har. Utifrån den 

litteratur vi läste valde vi att skriva frågorna (se bilaga 2) till intervjun tillsammans och valde ut 

frågeområden som rör de syften vi har. Dessa frågeområden blev främjande arbetssätt i förskolan,  

integrering av modersmålet, stöd i arbetet med flerspråkiga barn och den flerspråkiga miljön. 

    Vi valde att göra en observation av den fysiska miljön på varje förskola för att se hur förskolorna 

visar på flerspråkighet i sin verksamhet. Vi ville se om man på olika förskolor försöker visa att man 

har en mångkulturell verksamhet och om den synliggörs för både barn och föräldrar. Definitionen 

av observation varierar och kan ordmässigt beskrivas som uppmärksamt iakttagande. Esaiasson 

(2007, s.344) menar att begreppets enkla uttryck utgår från icke-verbala data (vad folk gör) och inte 
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språkliga utsagor (vad folk säger). Däremot valde vi att efter intervjun låta förskolläraren agera som 

informatör och visa runt på förskolan för att berätta om den fysiska miljön och hur de tänker kring 

den för att få förståelse kring förskolans miljö och hur den är upplagd. På så sätt blev det inte en 

typisk observation där man iakttar en situation, utan mer en informativ rundtur där vi observerade 

miljön utifrån ett A4 med observationsområden som väggar, hyllor, böcker, leksaker och golvet (se 

bilaga 3). 

  På grund av tidsbrist hann vi inte göra några provintervjuer innan intervjuerna med förskollärarna. 

Esaiasson (2007, s.302) säger att provintervjuer är viktiga för att kunna få till dynamiskt fungerande 

samtal. Detta gör man för att testa sina frågor, eftersom vissa formuleringar kan se bra ut på papper 

men låta krångligt när det sägs.

4.4 Procedur och etik

Yurdakul

Det finns etiska principer som man bör följa när man forskar. Dessa principer är som skydd för de 

personer som deltar i forskningen. Det finns fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002, s.7-14) tar 

upp, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Vi har 

utgått utifrån dessa i vår undersökning. Vi gick igenom de fyra huvudkraven i de forskningsetiska 

principerna och skrev utifrån det ett mejl (se bilaga 1). Jag valde att ringa till de förskolor jag 

ansvarade för och frågade om de ville bli intervjuade. När de tackade ja så skickade jag ut mejlet 

och intervjufrågorna till dem. Jag frågade dem i mejlet om jag fick spela in intervjun och berättade 

att allt som sägs är anonymt och att jag skulle radera inspelningen efter att arbetet skrivits klart. 

Deltagarna fick läsa mejlet och intervjufrågorna för att sedan välja om dem ska delta eller inte. Alla 

som jag ringde till tackade ja. Jag och Saado kom överens om att även berätta muntligt för 

deltagarna innan intervjun att vi skulle använda intervjun till vårt examensarbete och att allt är 

anonymt. Jag berättade även att deltagandet var frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när 

dem vill. Alla intervjuer jag har haft skedde individuellt och under olika dagar. Intervjuerna som jag 

har haft varade mellan 25 till 40 minuter.
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Saado

Förskolecheferna som arbetar på de tre förskolorna som jag skulle intervjua kontaktades först med 

mejl (se bilaga 1), men efter få svar kontaktades förskollärarna på förskolan med telefon för att så 

tidigt som möjligt kunna boka upp intervju med förskollärarna. Efter att ha bokat upp varje intervju 

fick alla förskollärare ett mejl skickat till sig med frågorna. I det mejlet frågade jag om jag fick 

spela in intervjun och att allt som nämns under intervjun kommer att vara anonymt och att 

inspelning sedan raderas efter att arbetet har skrivits klart. I mejlet skrev jag även att intervjun 

skulle ta cirka 30 minuter. Deltagarna informerades även muntligt att intervjun var frivillig och att 

de kunde avbryta intervjun när de ville. Alla intervjuer skedde individuellt och på separata dagar. 

Intervjuerna varade mellan 15 till 45 minuter. Alla intervjuer hölls i privata samtalsrum. För att få 

bättre svar på frågorna kunde jag ibland ställa följdfrågor kring vissa ämnen som jag kände att jag 

veta mer om. 

  När man gör intervjuer är det viktigt att man följer de etiska kraven. Enligt Vetenskapsrådets 

(2002, s.6-14) forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav i det grundläggande 

individskyddskravet. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man informerar 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagaren och det som deltagaren 

säger ska ges största möjliga konfidentialitet och att personliga uppgifter förvaras så att 

utomstående inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär de uppgifter man har samlat in endast 

får användas i forskningssyfte. 

4.5 Databearbetning

Yurdakul

Efter varje intervju transkriberade jag och lyssnade på inspelningen flera gånger för att få en 

djupare förståelse och kunskap av varje erfaren förskollärare. Transkriberingen var mycket 

tidskrävande medan miljöobservationsmallen var enklare att se över. När jag väl hade transkriberat 

och lyssnat ordentligt så var jag glad över att jag observerade, för både intervjun och observationen 

bildade en helhet.
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Saado

Eftersom alla förskollärare hade olika erfarenheter blev intervjuerna olika långa och gav olika svar 

på diverse frågor. Transkriberingen av materialet tog lång tid och var väldigt tidskrävande att det 

fick delas upp vid flera tillfällen för att jag inte skulle missa viktig information. Miljöobservation 

var däremot lättare att gå igenom och se vad man hade fått för resultat. Jag valde att transkribera 

samma dag som intervjun var och delade upp det på flera dagar om jag kände att det var för mycket 

att lyssna på, på en och samma dag. 

  Den metod vi valde för analys av intervjuerna var kategorisering. Det innebär att våra intervjuer 

har kodats i kategorier och har utvecklats i förväg under arbetets gång. Vi använde oss utav de 

kategorier som vi hade i våra frågor och strukturerade analysen efter den. Vi har även formulerat om 

de meningar som intervjupersonerna har uttryckt genom att koncentrera meningarna så att de större 

intervjutexterna har reducerats till kortare och koncisare formuleringar (Kvale, 1997, s.173-174).

  Yurdakul fick även läsa igenom mina transkriberingar och tolkningar av analyserna, samt som jag 

läste igenom hennes. Detta gjordes bland annat för att kontrollera att arbetet har gjorts på liknande 

sätt. 

4.6 Validitet/reliabilitet 

Validiteten kan kontrolleras på tre olika sätt enligt Kvale (1997, s.196):

”Intervjupersonen. När forskaren frågar efter intervjupersonens egen uppfattning om ett uttalande 

avgörs tolkningarnas validitet i princip av den intervjuade./.../

Allmänheten. Tolkningen görs inom allmänhetens förståelseram. Juryns överläggningar är ett 

exempel på förståelse enligt ett kritiskt sunt förnuft. Validitetskriteriet blir då att man kan enas om 

att en tolkning är väldokumenterad och logiskt sammanhängande./.../

Forskarsamhället. När ett uttalande tolkas inom ett teoretiskt sammanhang blir validiteten beroende 

av om teorin är giltig för det undersökta området och om den specifika tolkningen följer logiskt av 

teorin./.../” 

Validiteten har bestämts utifrån det vi har undersökt och hur relevant det har varit för våra 

frågeställningar. Vi har därför utifrån Kvales tre olika sätt att kontrollera validiteten valt att göra det 

utifrån intervjupersonernas egna uppfattningar och tolkningar av våra frågor och tagit med det vi 
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tycker har varit relevant för våra frågeområden. 

  Reliabiliteten hänvisar till forskningsresultatens konsistens. Detta innebär hur noggranna vi har 

varit under arbetets gång. Det kan vara svårt att försäkra sig om reliabiliteten när man arbetar med 

kvalitativa intervjuer. Med miljöobservationer kan reliabiliteten höjas i samband med det svar som 

man har fått utav intervjudeltagarna. Kvale (1997, s.213) menar att det är önskvärt att höja 

intervjuresultatens reliabilitet, men att det kan motverka kreativitet och föränderlighet i arbetets 

resultat.
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5. Resultat

I resultatavsnittet kommer de svar vi fick utav förskollärarna att representeras i de kategorier som vi 

hade delat upp våra frågor i. Våra kategorier har varit upplagda på sätt att de svarar på varje 

frågeställning i vårt syfte. Dessa resultat visar pedagogernas tankar kring språkutvecklande och 

främjande arbetssätt hos flerspråkiga barn i förskolan, integrering av modersmål och kultur i  

verksamheten, samt stöd i arbetet med flerspråkiga barn. I avsnittet mångkulturalitet i den fysiska  

miljön kommer pedagogernas tankar att redovisas tillsammans med de miljöobservationer som vi 

gjorde på förskolorna.

5.1 Språkutvecklande och främjande arbetssätt hos flerspråkiga barn i 

förskolan

Yurdakul

F.1 berättar att samhället är mer mångkulturellt idag och därför finns det flera barn i barngrupperna 

med annat modersmål än svenska. Därför anser pedagogen att det är viktigt att arbeta 

språkutvecklande just för att få dessa barn att bli en del av det svenska samhället:

"Eftersom vi arbetar med förskolebarn så är det tidigt att bedöma deras språk, 

men såklart ser vi att just förskolebarn lär sig jätte fort. Det har vi även lärt 

oss i utbildningen att barn med två språk lär sig snabbare än barn som är 

enspråkig. Därför bör vi pedagoger ta vara på varje tillfälle och försöka 

utveckla barnets språk genom olika arbetssätt." (F.1)

Pedagogen berättar att de mest använder sig utav bildböcker och upprepar ord och begrepp flera 

gånger och om det finns barn som inte förstår försöker de förklara ännu tydligare för att barnet ska 

förstå. De använder sig även mycket av flanosagor och dramatisering:

"Bockarna bruse är barnens favorit och där använder vi konkreta material för 

att barnen ska få en koppling mellan sagan och materialet. Det underlättar 

barnens förståelse och de lär sig mer när dem får se, känna och lyssna. Vi 

tycker att man alltid ska använda konkreta material när man arbetar med 

flerspråkiga barn". (F.1)
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  F.2 säger att det är viktigt att arbeta medvetet med det man vill utveckla och i detta fall är språket 

målet. Pedagogen tycker att det underlättar lärandet om man delar upp barngruppen i mindre 

grupper. Miljön blir mycket lugnare och barnen får chansen att komma till tals och bli sedda av 

pedagogerna. Pedagogen berättar även att de utgår från hemspråket. Förstår inte barnet något på 

svenska så samarbetar de med modersmålsläraren som alltid är tillgänglig i förskolan. På denna 

förskola har de bara flerspråkiga barn och därför är språk deras inriktning:

"Vi fokuserar på språk hela tiden och anpassar hela verksamheten och 

arbetssättet efter språk. Våra barn är i behov av språkutveckling, de talar bara 

modersmålet när dem börjar här. Därför är det viktigt att samarbeta med 

modersmålet och utveckla, samt lära barnet det svenska språket." (F.2)

F.2 berättar precis som F.1 att man måste vara tydlig hela tiden så att barnet förstår det som händer 

omkring sig. Att man som pedagog är medveten och förklarar t.ex. sagor och sånger tydligt så att 

barnen förstår. En kartläggning görs beroende på barnets nivå och efter det byggs en process upp för 

att arbeta med barnens språkutveckling. F.2 och F.3 berättar att de använder språket hela tiden under 

vilan, sagor, flanello sagor, på och avklädning. De arbetar även mycket med dockor, handdockor, 

närmiljön och spelar spel i form av memory, samt att barnen älskar att leka med begrepp som de har 

lärt sig. F.3 berättar att de precis som de andra pedagogerna har språket i fokus hela tiden:

"Vi pratar med barnen, upprepar ord, försöker vara tydlig och ställer frågor 

till barnen så de kan svara oss och använda språket. Vi har språket i fokus 

som jag nämnde, och vi tar vara på varje situation som uppkommer." (F.3)

  F.1 tycker att det är viktigt att ta vara på olika situationer och tillfällen som uppkommer. De har 

spontana barnintervjuer där de exempelvis frågar vad deras mamma heter. Några veckor senare 

intervjuar de barnet igen och försöker se en skillnad i barnets språkutveckling. Genom barnets 

meningsbyggnad kan de se om en skillnad har skett. Den kanske är kort i första intervjun, men nästa 

gång så kanske meningen blir längre. Pedagogen nämner att de brukar ha barnkonferans där de 

diskuterar om varje enskild barns utveckling. Även matsituationen och blöjbyten tas på allvar: 

"Det är nästan bara under matsituationen och blöjbyten som vi är 'face mot 

face' med barnet, där passar vi på att skapa en dialog med barnet.”  (F.1)
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  F.3 berättar att man precis som F.2 delar in barnen i grupper och arbetar i mindre barngrupper dels 

för att barnen ska få mer möjlighet för utveckling. De försöker ha samling varje dag där de försöker 

samtala med barnen och frågar t.ex. vad de har gjort under helgen och på så sätt får barnen höra 

varandras levnadssätt. F.3 nämner även att de tror att barnen lär sig mest genom samtal, högläsning, 

i leken och sånger. De försöker alltid att prata i långa meningar:

"Vi försöker bygga långa meningar t.ex. istället för att säga 'kan du hämta 

den' säger vi 'kan du hämta röda bollen som ligger i gröna korgen'." (F.3)

Saado

F.5 berättar att man sedan en tid tillbaka har skapat en organisation för att få igång ett arbete kring 

språkutvecklingen för flerspråkiga barn och bevara det språkutvecklande arbetssättet. F.5, som har 

arbetat sedan mitten 1980-talet, nämner att hen genom kurser har fått perspektiv på saker och ting 

och att man nu arbetar mycket med att förtydliga sitt språk när man pratar med barnen och säger:

”..just det här att skapa ordförråd, att barnen ska få ett större ordförråd på 

svenska, att tänka på hur vi pratar, att inte förenkla språket utan att istället för 

att säga 'lägg den där, där' så kanske jag säger 'lägg pennan på bordet'..” (F.5)

  F.4 säger att man även kan arbeta mycket med hela barngruppen och att ett specifikt sätt att arbeta 

med just de flerspråkiga inte är så aktuellt för den avdelningen hen arbetar på. Pedagogen menar att 

man använder sig mycket utav ramsor och rim och läser sagor för hela barngruppen där man ibland 

väljer sagor med olika bakgrunder och ursprung. F.4 nämner att de bara har ett barn i barngruppen 

som talar ett annat modersmål än svenska och att detta barn inte kommer till förskolan så ofta. Detta 

kan påverka det sätt man har valt att arbeta kring flerspråkighet på förskolan, speciellt på denna 

avdelning. F.6 säger precis som F.4 att man på sin förskola inte arbetar på något specifikt sätt med 

flerspråkiga barn och säger även att man på förskolan har brister i arbetet med flerspråkighet och 

interkulturalitet: 

”Det är ju ett stort utvecklingsområde för oss på förskolan, att jobba med hur 

man tar tag i det här med flerspråkighet, barnens språkutveckling och så./.../

Så att vi har ju lite så där...ja, det sköter dem (modersmålspedagogerna), så 

sköter vi det andra liksom och så är det ju inte meningen att vi ska jobba.”

(F.6)
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Trots brister är F.6 villig att arbeta hårdare med detta och säger att hen nu läser en kurs om 

flerspråkighet och interkulturalitet eftersom det saknades i förskollärarutbildningen och att man nu 

på förskolan ska påbörja ett projekt som ska involvera omvärlden och på så sätt involvera världens 

alla språk och kulturer i barnens vardag. På F.6 förskola har man flerspråkiga barn som har två 

språk som modersmål, där det ena språket är svenska och det andra ett annat språk. Detta har gjort 

att dem inte har fokuserat på flerspråkighet innan, men att man nu vill arbeta mer kring detta. 

  F.5 som har en stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn och har en majoritet av 

flerspråkiga barn i sin barngrupp säger att de arbetar med att vara språkutvecklare och har 

språkutvecklande förhållningssätt hela tiden. Pedagogen menar man ständigt måste vara medveten 

om sitt sätt att arbeta med flerspråkiga barn. F.5 säger att man precis som F.4 läser mycket böcker 

med barnen och att man väljer att ge barnen kunskapsrelaterade ord som exempel om man tittar på 

magneter att man pratar om magnetism osv. Hen tycker även att man ska bevara ord och inte slarva 

bort det svenska språket. Ett exempel som ges är att många barn och vuxna människor använder 

ordet regn till all slags regn, men att man börjar tappa ord som duggregn, spöregn och ösregn för att 

beskriva regnväder. Pedagogen säger att det aldrig är fel att lära sig ett ord för mycket och att det är 

bra att man ger barn så många begrepp som möjligt. Även om man inte använder det, så har man 

åtminstone hört ordet. Hen säger även att man alltid använder språket i interaktion med varandra 

och att barn lär sig språk utav varandra.

5.2 Integrering av modersmål och kultur i verksamheten

Yurdakul

På alla tre förskolor är majoriteten av barnen flerspråkiga, därför är förskolorna språkinriktade. De 

är överens om att stödja barnets modersmål genom att positivt stödja det i dagliga verksamheten. De 

tre pedagogerna berättar att det är en fördel om man som pedagog kan ett annat språk, då man kan 

stödja barnet som talar samma språk på en gång. Ibland får de agera modersmålspedagog och alla 

tre tycker att det fungerar mycket bra:

"På samlingen räknar vi till tre tillsammans med alla barn på olika språk 

innan vi sjunger.” (F.1)

Pedagogen tycker att det är viktigt att lyfta fram alla barns språk så att de kan känna sig ännu 

tryggare och accepterade. De försöker integrera barnets modersmål på olika sätt, genom att räkna, 
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hälsa och delta i varandras kulturella aktiviteter. De tre pedagogerna berättar att de har firat alla 

barns högtider så som Ramadan, Eid och jul. De har involverat hela verksamheten, 

modersmålspedagogerna samt barnens föräldrar och syskon i dessa högtider. F.2 berättar att de 

samarbetar även med biblioteket som har sagostunder på barnens språk och att de har många böcker 

på olika språk där de brukar låna till förskolan. Pedagogen säger att de speciellt lånar samma bok på 

svenska och på barnens språk, så att de först läser boken på svenska och senare på barnets språk 

tillsammans med modersmålspedagogen.

"Vi samarbetar med modersmålspedagogen, vi har nästan samma planering. 

Ifall vi arbetar med former till exempel så berättar vi det till 

modersmålspedagogen innan och då försöker pedagogen planera en liknande 

undervisning om former på barnets språk.” (F.2)

  Både F.1 och F.3 berättar att de inte har modersmålspedagoger utan att de pedagoger som arbetar 

på dessa förskolor får ”vara modersmålspedagog" på det språk som dem kan. F.1 planerar på att 

involvera föräldrarna i arbetet med barnets modersmål. De ska be föräldrarna komma på besök 

kanske en gång i månaden där dem turas om med att gå iväg med de barn som talar samma språk 

som föräldern och kanske leka lite på sitt språk och läsa en bok. På F.3 förskola ska alla pedagoger 

själva vara "modersmålspedagoger" och om det inte finns någon som kan ett barns språk ska dem 

be en frivillig förälder komma några gånger i månaden och vara med barnet. Alla tre förskolor har 

gjort en tavla där det står hej på barnens språk. De har även gjort en vägg där barnens flaggor finns. 

På F.2 förskola står även dagarna skrivna på olika språk. De tre pedagogerna är alla eniga om att det 

är viktigt att stödja barnets modersmål för deras andraspråksutveckling.

Saado

Alla pedagoger är eniga om att man ska prata med barnen om deras språk och att man försöker få in 

det i verksamheten på ett så naturligt sätt som möjligt. F.5 och F.6 menar att det är en tillgång att 

vara flerspråkig och säger:

”Det är en tillgång att vara flerspråkig, det är en tillgång för den som är 

flerspråkig och det är en tillgång för alla att möta flera olika språk och flera 

olika identiteter och kulturer.” (F.5)
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Samtliga pedagoger försöker att arbeta med att prata med barnen och fråga vad vissa saker heter på 

deras språk för att lyfta barnet och dess språk. F.5 säger att man tillsammans med hela barngruppen 

kan jämföra barnens språk med varandra och att man på så sätt kan visa på olikheter:

”vi jämför olika språk såhär med att fråga ''men vatten, vad heter det på 

arabiska, det heter 'maj', vad heter det på bosniska, det heter 'voda'' liksom för 

att visa fram att det finns olika språk och att så här låter det, så att alla ska 

kunna känna sig stolta för sitt språk och sin kultur” (F.5)

  Både på F.4 och F.5 förskola har man även firat andra kulturers högtider så som Newroz, Ramadan 

och Eid och involverat hela förskolan och alla barn, samt föräldrar och modersmålspedagoger i 

firandet för att integrera andra högtider i förskolan. När man har firat dessa högtider har man haft 

dans, mat och annat som ingår i högtiden för att skapa sammanhang för barnen och visa att det är 

viktigt. På F.6 förskola har man inte firat något annat än svenska högtider, men vill i samband med

projektet kunna fira olika kulturers högtider och även lyfta olika svenska barns kulturer. F.4 menar 

dock att det blir lättare att prata och fira olika kulturers högtider om man har barn som har det 

ursprunget. F.5 säger att det blir en utmaning att få in ett enskilt barns kultur i verksamheten om det 

är det enda barnet som har den kulturen och att det är viktigt att man i samband med föräldrarna 

frågar om vad de har för traditioner och om något speciellt ska lyftas i verksamheten, som även F.6 

håller med om. 

  F.4 säger att dem har bjudit in modersmålspedagogerna till förskolan för att prata med 

likabehandlingsgruppen där och försökt integrera dem i förskolans verksamhet. Pedagogen säger att 

det är svårt att integrera modersmålspedagogerna in i verksamheten eftersom att de är där så sällan. 

Även F.6 säger att hen inte tycker att man hinner träffa modersmålspedagogerna för att de oftast går 

iväg med barnet och har sin lilla tid och sedan åker iväg. För F.6 är problemet att förskolan ligger 

långt ifrån centrum och att vissa barn inte får modersmålspedagog för att det blir för långt att åka 

för modersmålspedagogen. En del barn får åka in till centrum med sina föräldrar för att har 

modersmålsundervisning. Pedagogen önskar att man då kanske skulle kunna ha en 

modersmålspedagog genom Internet eller att man laddar ner appar på olika språk för jobba med 

barnen på det sättet. 

  F.6 säger även att dem är en biblioteksförskola och att man har beställt in böcker på barnens olika 

språk som föräldrar kan låna hem och läsa för sina barn. För F.5 varierar det beroende på hur många 

barn modersmålspedagogerna har: 
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”En modersmålspedagog kan vara här en hel dag för att hon har många barn 

som pratar det språket och då kan hon hinna med både samling eller utflykt, 

men också gå in några minuter och läsa en bok för dem barnen. Men kommer 

hon bara en halvtimme då kanske det viktigaste är att sitta och läsa en bok på 

kurdiska för dem barnen annars går det bara förlorat.” (F.5)

Pedagogen menar att det lätt kan bli så att barnet cyklar iväg om modersmålspedagogen är ute med 

de barn hen har och att det då är viktigare att man tar vara på tiden genom att läsa på modersmålet.

5.3 Stöd i arbetet med flerspråkiga barn

Yurdakul

Alla tre pedagoger använder ungefär samma material till sitt arbete. Det är till exempel material 

som de själva har skapat, köpt in och stödmaterialet från Skolverket. Däremot så var F.1 den enda 

som hade material som utvecklar barnets talande. 

"Vi har en språkväska som innehåller ballonger, sugrör mm. De tränar tungan 

och munnen, alltså man övar på att prata.” (F.1)

De har fått språkväskan från en logoped, men har inte börjat använda den än. Alla tre tycker att man 

ska dela in barngruppen i antal personal och arbeta i mindre grupper, t.ex om det är tre pedagoger 

och femton barn då ska varje pedagog ha fem barn och göra en aktivitet med dessa barn. De tycker 

att man får en lugn miljö och det blir mer lärande i varje tillfälle. Alla tre förskolor använder sig av 

material till samlingen, de har sångpåsar, bilder och instrument. F.2 berättar att de använder sig av 

tecken som stöd. De tecknar saker i helhet t.ex. som vatten, mjölk, äta och dricka. Det är för att dem 

har barn som inte kan så mycket svenska och tecken underlättar kommunikationen. F.3 berättar att 

de använder sig utav stenar till samlingen och stenarna har olika roller: 

 "Stenen kan vara kompissten, talsten och uppdragssten.” (F.3)

Kompissten innebär att man ger en kram till kompisen som har samma färg på sin sten och talsten 

innebär att den som har talstenen får prata och uppdragstenen ger uppdrag till den som har stenen. 

F.1 berättar att de har samling i bara femton minuter eftersom barnen inte kan sitta längre med lika 
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mycket intresse. De tappar fokusen och syftet med samlingen flyger bort. 

  Alla är överens om att upprepning är mycket viktigt och att man ska vara mycket tydlig när man 

pratar med barnet. Både F.1 och F.2 berättar att de hade några föräldrar som motarbetade 

modersmålsstödet. Vissa föräldrar ville att alla i avdelningen bara ska prata svenska och att 

modersmålsarbetet och talandet bara ska göras hemma. Men med tiden har pedagogerna kunnat visa 

och berätta fördelarna med modersmålet. Så nu är både F.1 och F.2 mycket nöjda för att föräldrarna 

som motarbetade modersmålet har istället har börjat ge stöd och förstått poängen:

"Vi har märkt att om en pedagog kan barnets modersmål så kommer 

tryggheten ännu snabbare, barnet känner sig mycket trygg med pedagogen 

och i förskolan.” (F.1)

"Barnen blir lätt trötta under dagen, dem kan inte lyssna hela tiden på ett 

främmande språk. Dem behöver tid.” (F.2)

  Alla tre förskolor är överens om att man ska ha tålamod när man arbetar med flerspråkiga barn för 

att de kanske inte förstår allt första gången. Pedagogerna menar att upprepning och tydlighet är 

mycket viktigt och att man bör förklara till barnet har förstått, annars kan oroligheter uppstår, 

speciellt när man arbetar med flerspråkiga barn. Pedagogerna har nämnt att de alla har ett starkt 

samarbete med föräldrarna och att alla är involverade och intresserade av verksamheten. Enligt 

pedagogerna är både föräldrarna och pedagogerna medvetna om att samarbetet är för barnets bästa:

"Våra föräldrar bidrar med idéer och material. Därför tycker vi att samarbetet 

är utmärkt.” (F.3)

När förskolorna firar barnens högtider samarbetar dem med föräldrarna så de kanske hämtar deras 

traditionella maträtter och sötsaker. Så de kan bjuda varandra och berätta lite om varandras kulturer.

Saado

När det gäller stöd och stödmaterial i arbetet med flerspråkiga barn har det sett olika ut på de olika 

förskolorna och pedagogerna har tolkat det både utifrån stödmaterial som stöd och stödjande 

material i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. F.6 säger att personalen i samband 

med projektet ska börja använda sig utav Skolverkets stödmaterial Flera språk i förskolan och att 

man även vill ha mer stöd från modersmålspedagoger då personalen inte hinner diskutera olika 
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arbetssätt med dem. Pedagogen, som tycker att hen tillsammans med resten av personalen är dåligt 

insatta i ämnet flerspråkighet, vill med hjälp av litteratur och stödmaterial från Skolverket nå de 

gällande mål som står i läroplan för förskolan. F.4 säger däremot:

”Många kanske inte lyfter det flerspråkiga barnet på grund av okunskap. Att 

man själv inte vet så mycket om traditioner och är rädd för att fråga och då 

blir det ingenting istället och det tror jag är farligt.” (F.4)

Pedagogen menar att man måste lyfta barnet utan att peka ut det som konstigt och att det kan vara 

svårt att hitta den balansen. F.4 tycker att man ska ta hjälp utav modersmålspedagoger och föräldrar 

ifall barnet har svårt med språket och inte kan tala så bra svenska. Alla pedagoger är även eniga om 

att barns kulturer och språk måste lyftas på ett positivt sätt i verksamheten. F.6 säger att man ska se 

flerspråkigheten som ett sätt att berika verksamheten samt att man visar för föräldrarna att det är 

viktigt för barnen att tala sitt modersmål hemma:

”Du måste ju ha ett välutvecklat modersmål också för att kunna nyansera 

språket, annars blir det bara ytligt. Då kan du inte gå in på djupet i känslor 

eller liknande.” (F.6)

Pedagogen säger även att man använder sig mycket utav tecken som stöd och att man använder sig 

utav bilder som stöd när man arbetar med flerspråkiga barn och ibland även med de barn som är 

enspråkiga. 

  F.5 visade ett stödmaterial från Skolverket som är för föräldrar som talar ett annat språk än 

svenska. I detta häfte står det på både svenska och modersmålet om varför modersmålet är viktigt 

för barnet. Pedagogen menar att föräldrar måste anstränga sig rejält om de vill att deras barn ska 

kunna tala sitt modersmål väl och att de hela tiden måste tala sitt modersmål hemma. Ett exempel 

som ges är att barnen är omringade av det svenska språket överallt i sin vardag och om föräldrarna 

inte engagerar sig, kan barnet tappa sitt modersmål och på så sätt ha det svårare att kommunicera 

med släktingarna i hemlandet. Hen menar att de barn som talar modersmålet hemma oftast har en 

väldigt god svenska också. Annat stödmaterial som nämns av pedagogen är böcker på barnens 

modersmål samt dockor som har olika etniska bakgrunder. 
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5.4 Mångkulturalitet i den fysiska miljön

Yurdakul

Pedagogerna fick berätta kort om sina förskolor och efter fick jag gå runt tillsammans med 

pedagogen och se förskolans miljö. Alla tre förskolor är mångkulturella och det syns nästan i 

avdelningarna också. De hade likheter när det gäller flaggor, hälsning på olika språk, världskartan, 

böcker på olika språk och dockor med olika etnicitet:

"Vi försöker skapa stimulerande miljöer med bokstäver, språk, mm. Vi vill att 

miljön själv pratar.” (F.2)

Deras avdelning är tydlig och har mycket material för språkutvecklingen. De har bokhyllor på 

barnens nivå som innehåller böcker på olika språk. De har en väldigt stor språkhörn där barnen 

bland annat kan läsa och spela memory med olika bilder och ord på. I deras ateljé finns det 

tidningar på andra språk och bilder på föremål, där barn fritt kan klippa och skapa egna "tavlor".

De har en hemvrå där dem kan klä ut sig efter fantasin och de har många dockor samt handdockor 

med olika etniciteter. De har en kulturhörna där det finns bokstäver på barnens språk, bilder som 

stödjer olika kulturer det är till exempel moské, kyrka, bilder på olika människor mm. Deras 

inriktning är språk så pedagogerna hävdar att allt de gör handlar om språk. 

  På F.1 och F.3 avdelningar har man en dockvrå som tydligt visar mångkulturalitet genom 

utklädningskläder och dockor. Det finns olika kläder som visar olika etniska bakgrunder. Båda 

förskolorna har ingen språkhörna som F.2, men dem har lådor med böcker och några böcker på 

andra språk. F.1 hade en kulturhörna som F.2, men de hade mycket mer material. Dem har också 

bilder på olika människor, mat och bilder på bokstäver på andra språk. De har även handlat 

bildböcker på engelska för småbarn som berättar om andras kulturer och har översatt böckerna till 

svenska. 

"Kulturböckerna är barnens favorit, vi tror att barnen känner igen sig själva 

och därför tycker dem om kulturböckerna.” (F.1)

Pedagogen hävdar att barnen känner sig hemma och trygga när man kommer dem nära med deras 

vardag. F.1 hade mycket samlingsmaterial, de hade sångpåsar, sagopåsar, bilder på kläder och 

föremål, namn på dagarna och allt detta satt uppe på väggen vid samlingsmattan. Dem hade bord 
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och stolar i skötrummet där barnen fick sitta och rita eller bläddra i en bok tills det var deras tur med 

blöjbyte. 

  F.3 hade skrivhörn där barnen fick sitta och skriva eller rita. De har möjlighet att sätta upp olika 

kort mitt emot sig och senare titta på kortet och skriva eller rita samma sak. Dessa kort är gjorda av 

pedagoger och det står olika korta meningar som barnen får härma och försöka skriva. Detta har 

dem gjort efter barnens intresse och pedagogen hävdar att det är en av barnens favorithörn. Dessa 

saker var det som signalerade mångkulturalitet och språk, men det finns otroligt mycket leksaker 

och material på alla tre förskolor. Det jag mest var nyfiken av var mångkulturell miljö så det var det 

jag observerade mest.

Saado

Pedagogerna har kort berättat lite om den fysiska miljön och hur de har försökt få in barns olika 

kulturer. F.4 berättar att det ser olika ut på olika avdelningar och att man försöker skriva ”hej” och 

liknande begrepp på barnens olika språk och sätta upp det på väggen. Utifrån miljöobservationen 

kunde man se väldigt lite som signalerar en mångkulturell miljö. Bland annat fanns det en 

världskarta på en vägg inne på avdelningen, som låg i barnens höjd samt ett litet jordklot i ett annat 

rum. Det fanns ett par få böcker som innehöll en mångkulturell miljö och resten av leksakerna var 

väldigt neutrala som till exempel lego, byggmaterial osv. På ett par andra avdelningar där det fanns 

fler barn som talar ett annat modersmål än svenska fanns det bilder på de modersmålspedagoger 

som brukar komma dit. Utomhus vid staketet fanns hela förskolans barns flaggor uppsatta 

tillsammans med ”välkommen” skrivet på dem olika språken. Man skulle kunna säga att det var 

väldigt lite i miljön som visade på en flerspråkig miljö.

  F.5 berättar att man försöker använda sig av material från olika kulturer som är lättillgängligt. 

Exempel på sådant är matkonserver från olika länder som kan användas som pennburkar eller 

tidningar från andra länder som kan användas till pyssel. På avdelningen som denna pedagog 

arbetar på kunde man se mycket material på olika språk. Vid väggen nära barnens klädhängare står 

en tavla med ”god morgon” skrivet på alla barnens språk, samt andra språk som tyska, franska och 

engelska. Ovanför barnens hyllor står barnens namn skrivet på både svenska och modersmålet. I ett 

glasskåp vid barnens ytterkläder finns informationshäften för föräldrar på deras modersmål. Siffror, 

bokstäver samt vardagliga begrepp som klädesplagg, mat och liknande finns på alla väggar i 

avdelningens alla rum, allt i barnens höjd. Även på barnens lådor där de lägger sina teckningar i står 

det skrivet på båda språken. Det finns dockor med olika etniciteter. I bokhyllan finns det böcker på 

svenska och barnens modersmål och vissa berättelser kommer även från andra kulturer och länder, 

som visar på olika kulturella miljöer i böckerna. Barnens utklädnadskläder är även en blandning 
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utav fantasifigurer samt kläder från andra kulturer. En mångkulturell kalender med olika högtider 

sitter på en vägg inne i avdelningen. Pedagogen säger att förskolan vill göra mer och köpa en mer 

material som visar på mångkulturalitet i verksamheten. 

  F.6 har tidigare nämnt att förskolan inte arbetar så bra med flerspråkighet och mångkulturalitet. 

Hen menar att man istället har arbetat med barnens delaktighet och inflytande väldigt mycket så att 

miljön ska vara tillgänglig för alla barn. Pedagogen nämner att man just nu bara har en stor karta 

som barnen har fått måla tillsammans där alla barns flaggor finns utsatta ihop med ”hej” på barnens 

modersmål. I miljöobservationen kunde jag se denna karta samt på en vägg i en hall fanns 

teckningar från ett temaarbete kring värderingar och olikheter där man kan se några olika etniciteter. 

Barnen har fått lyssna på musik från olika kulturer och målat teckningar utifrån det, som sedan har 

satts upp på väggen. De böcker som fanns var i det lilla bibliotek där föräldrarna får låna och där 

fanns ett urval olika mångkulturella böcker samt att det hade beställts böcker på barnens 

modersmål. Pedagogen berättar att de vill beställa in mer material till förskolan: 

”Där har vi också tittat på vad vi ska köpa in som till exempel, legogubbar. 

Där finns det ju världsmedborgare. Vi ska förtydliga vårt material och så har 

vi en lista på önskemål på inköp som vi har tänkt att göra till nästa termin.” 

(F.6)
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6. Diskussion

I diskussionen kommer vi att jämföra våra resultat och diskutera kring de resultat vi fick i våra 

intervjuer och miljöobservationer. Vi har fått nya kunskaper kring hur verkligheten kan se ut på 

olika förskolor och att det varierar sig mycket utifrån de förutsättningar och vilken barngrupp man 

har. Vi har märkt att man på vissa förskolor fokuserar på språket på ett sätt som är främjande för 

flerspråkiga barn, medan man på andra förskolor inte är lika insatt i arbetet med flerspråkiga barn. 

Vi har även sett att man har liknande material ute på verksamheten och att man alla använder sig 

utav det man har på olika sätt. 

6.1 Språkutvecklande och främjande arbetssätt hos flerspråkiga barn i 

förskolan

Utifrån våra resultat har vi sett att det varierar sig från förskola till förskola med hur man arbetar 

med flerspråkiga barn. Flera av pedagogerna är eniga om att barnets modersmål bör vara 

välutvecklat för att kunna utveckla ett bra andraspråk. Pedagogerna menar att barnen bör få språket 

på alla möjliga vis och att man hela tiden ska vara tydlig i sitt språk med barnen, utan att förenkla 

det. Som Wagner (2010, s.149) nämner är språk en förutsättning för att man ska lära sig nya språk.

  Fyra av de sex förskolor som intervjuades hade en majoritet av flerspråkiga barn på sina förskolor. 

Där arbetar man på ett språkutvecklande sätt med barnen. Man prioriterar språket under hela 

vardagen i verksamheten och använder sig utav bilder och tecken som stöd, samt att man använder 

språket mycket under situationer som samlingar eller vid matbordet. Ramsor och rim som arbetssätt 

används som material för att utveckla barnens språk. Kultti nämner i en artikel att gemensamma 

samlingar, måltider och sagostunder är några av de viktigaste lärarledda tillfällena där barnen får det 

svenska språket för att sedan kunna kommunicera i sina lekar (Ekberg, 2013, s.16). På de två andra 

förskolorna arbetar man inte lika fokuserat med flerspråkighet. Den ena pedagogen är dock 

medveten om att arbetssättet måste ändras för att man ska nå de mål som står i läroplanen för 

förskolan. Vi tror att de arbetssätt pedagogerna har till stor del beror på hur många barn man har 

som är flerspråkiga, samt var förskolorna ligger inom kommunerna. Vi har märkt att man i de 

förskolor med majoritet av flerspråkiga barn lättare kan anpassa sitt arbetssätt utifrån barnens behov 

till skillnad från de förskolor där man inte har så många flerspråkiga barn. 

  Pedagogerna läser även mycket för barnen och menar att alla barn får nytta utav högläsning och 
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inte endast flerspråkiga, eftersom ett helt annat språk används i böckerna än när man pratar. En 

pedagog menar att man även måste använda ord som inte bara finns i barnens vardag utan även ge 

kunskapsrelaterade ord och begrepp för att skapa ett större ordförråd hos de flerspråkiga barnen. Ett 

exempel som nämns i resultatet är att man beskriver vad för slags regn det är när det regnar ute. 

Nauclér m.fl. (1988, s.74) berättar att sagor är språkligt stimulerande för barn, där vissa böcker kan 

ge en vardagsbeskrivning där ”orden kan befästas och få ett tydligare innehåll” för flerspråkiga 

barn. Vi håller därför med att högläsning blir en källa för det svenska språket och för ord som 

barnen kanske inte hör lika ofta i sin omgivning. 

  Alla pedagoger är överens om att barnen bör lära sig svenska för att bli en del utav samhället och 

att man lär sig i interaktion med andra människor. Sandvik och Spurkland (2011, s.38) menar att 

språket definierar oss och att vi genom språket lär oss att interagera med varandra. Lindö (2009, 

s.75) berättar även att barn lär sig de språk de har behov av och att man måste motivera barnet till 

att lära sig. Hon menar att språket måste vara känslomässigt betydelsefullt för barnet för att 

inlärningen ska bli effektiv. Vi inser nu att det är viktigt att man som pedagog vet varför barnen ska 

lära sig svenska och att man hela tiden påminner sig om varför det är viktigt. Vi tror därför att 

pedagogerna arbetssätt påvisar att de har en kunskap och de arbetar målmedvetet i arbetet med 

språkutveckling hos de flerspråkiga barnen. 

6.2 Integrering av modersmål och kultur i verksamheten

Fyra av förskolorna har modersmålspedagoger som antingen kommer till förskolan eller föräldrar 

som åker till modersmålspedagoger för att få modersmålsundervisning. Däremot har man inga 

modersmålspedagoger på två av förskolorna i kommun A och utnyttjar istället de språk som 

personalen kan för ge barnen stöd för modersmålet på det viset. Personal som talar flera språk ses 

som en rejäl tillgång i de förskolor som har många flerspråkiga barn. Detta ger oss ett perspektiv på 

hur annorlunda det kan se ut i verksamheten och hur man på de olika förskolorna ser till att barnens 

språk integreras i verksamheten. Alla pedagoger säger att de flesta barnen får 

modersmålsundervisning och att det finns få barn som inte får modersmålsundervisning för att det 

fattas modersmålspedagoger inom vissa språk. Många pedagoger berättar att man ska lyfta barnets 

språk på ett positivt sätt och man under samlingen eller vid matbordet kan fråga vad saker heter på 

barnens språk och även jämföra barnens olika språk på så sätt för att visa på språklig mångfald i 

förskolans verksamhet. Detta görs även för att stärka barnens identitet. Wagner (2010, s.193) menar 

att språket är viktigt för att kunna värna om den egna identiteten och för att få förståelse och respekt 

36



för andras identiteter. Vi tycker att det är viktigt att man lyfter barnets språk i vardagen, speciellt om 

barnet inte får modersmålsundervisning, för att barnets kultur och språk ska ses som välkommet på 

förskolan.

  På dem förskolor där modersmålspedagogen har flera barn, kan modersmålspedagogen vara på 

förskolan en heldag, medan vissa bara är där en halvtimme. Förskollärarna menar att de knappt 

hinner träffa modersmålspedagogen och att det blir svårt att involvera dem i verksamheten. De 

säger att det även är viktigt att man har en bra kontakt med föräldrarna och att man som pedagog 

berättar hur viktigt det är att man talar modersmålet hela tiden hemma som Wagner (2010, s.149) 

påpekar är viktigt för att barnet inte ska tappa sitt modersmål. Nauclér m.fl. (1988, s.64) säger att 

modersmålspedagogen ska finnas som stöd för barnets modersmål genom att vara där kring barnens 

vardagliga aktiviteter. Trots detta är det endast några få modersmålspedagoger som är med i barnens 

vardag. Vi tror att svårigheterna ligger i att vissa pedagoger inte tar sig tiden för att involvera 

modersmålspedagogerna i verksamheten och att det kan orsaka att man inte har så bra kontakt med 

modersmålspedagogerna. 

  Alla pedagoger förutom en har på deras förskola firat barnens kulturella och traditionella högtider 

som Ramadan, Eid, Newroz och jul. Två av pedagogerna menade dock att det blir svårt att fira 

andra högtider om man inte har barn som firar annat. Man har försökt involvera föräldrar, men har 

även varit rädda för att fråga föräldrarna om andra kulturer och traditioner. Nauclér m.fl. (1988, 

s.12) menar att man är rädd för att möta reaktionerna och att man måste mötas i mitten för att kunna 

berika verksamheten med de olika kulturerna. Vi tror att de pedagoger som inte vågar fråga 

föräldrar om barnens kulturer och traditioner hemma oftast tror att de ska trampa någon på tårna. Vi 

inser dock att det är viktigt att prata med föräldrar för att en god kontakt ska etableras och att man 

genom att fråga om barnens kultur och traditioner visar att man är intresserad. Det är viktigt 

eftersom att det är vi pedagoger som ska se till att barnen får känna tillhörighet och att deras 

identitet får växa under förskolans gång.

6.3 Stöd i arbetet med flerspråkiga barn

Fyra av sex pedagoger säger att de använder sig av stödmaterial när de arbetar med flerspråkiga 

barn. Utav de två andra pedagogerna säger en att man inte har något specifikt stödmaterial och att 

man då har modersmålspedagoger och föräldrar som stöd i arbetet med flerspråkiga barn, medan 

den andra säger att man ska börja arbeta med material från Skolverket. De fyra förskolor som 

använder sig utav stödmaterial använder sig bland annat utav bilder, sagor, böcker, sånger och 
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handdockor som stöd i arbetet med flerspråkiga barn. Nästan alla förskollärare har Skolverkets 

stödmaterial Flera språk i förskolan på förskolan, men inte alla använder sig utav den. Vi fick 

däremot inte veta hur stödmaterialet används i verksamheten och undrar om detta beror på att man 

inte använder sig utav materialet alls. I stödmaterialet har vi stött på en rad olika arbetssätt för 

pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn där och kan vara bra när man arbetar mycket med 

flerspråkighet. Bland annat står det om olika strategier för att stärka barns andraspråksutveckling 

(Flera språk i förskolan, 2013, s.64).  En av pedagogerna säger att man har använder sig utav ett 

stödmaterial från Skolverket som är för föräldrar där det står på två språk, både på svenska och 

modersmålet. Dessa stödmaterial kan hjälpa pedagogerna med att strukturera verksamheten så att 

den passar för flerspråkiga barn. Vi tycker att det är bra att man har stödmaterial på plats, men att 

det bör användas mer. Vi tror att okunskap kan vara anledningen till att man inte använder vissa 

material.

Tre av sex förskolor samarbetar med modersmålspedagogerna och de andra tre har samarbetet i 

tankarna. Alla pedagoger är eniga om att det är viktigt att utveckla barnets modersmål samtidigt 

som man skapar möjlighet och villkor för barnet att lära sig andraspråket. Modersmålet kan ha en 

betydande roll i andraspråkets utveckling genom barnets färdigheter och erfarenheter kring samtal, 

ordförståelse och begrepp i sitt modersmål kan överföra detta till andraspråksinlärningen. 

Modersmålet hjälper även i utvecklingen av andra färdigheter hos barnet som exempelvis 

matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 54). 

Vi inser att modersmålet kan ses som ett stöd för barnet att kunna lära sig andra språk och ämnen. 

Därför är det viktigt att barnen får rätt stöd i både modersmålet och sitt andraspråk. 

  På två av förskolorna använder man sig utav bilder och tecken som stöd för att kunna 

kommunicera med barnen och säger att det underlättar kommunikationen för barn som inte förstår 

språket än. Alla sex förskolor är medvetna hur viktigt det är att stödja barns flerspråkighet därför 

försöker de utveckla arbetet. Vissa pedagoger går i kurser medan vissa har kommit igång med 

arbetet och fortsätter med att utveckla barns språk. Alla pedagoger är överens om att barnen behöver 

få stöd i sin språkutveckling för att känna sig trygg i förskolan. Nauclér m.fl. (1988, s.17) menar att 

pedagoger måste stödja barnet med hjälp av kroppskontakt, närhet, värme och omsorg för att få 

kontakt med barnet och på så sätt skapa en trygghet för barnet. Vi tror därför att många pedagoger 

är på rätt spår när det gäller att stödja språkutvecklingen, men att man även måste förstå hur barnet 

känner sig när det inte förstår det svenska språket. Beroende på hur många flerspråkiga barn man 

har haft i sin barngrupp har pedagogernas olika syner varit liknande. Vi inser att man nu även tar 

ansvar och läser kurser för att öka sin kunskap kring flerspråkighet och att pedagogerna då ser sig 

själva som stöd för barnen i deras språkutveckling. Vi misstänker att pedagogerna inte valde att visa 
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på konkreta exempel på hur man använder sig utav stödmaterial eftersom att man troligen inte 

använder sig utav stödmaterial på samma sätt som man använder sig utav annat material som stöd i 

arbetet med flerspråkiga barn. 

6.4 Mångkulturalitet i den fysiska miljön

Förskolornas miljöer har varierat mycket och sett väldigt olika ut. På de förskolor där majoriteten av 

barnen är flerspråkiga kan man se mycket i miljön som signalerar en flerspråkig och mångkulturell 

miljö. Fyra av sex förskolor hade mycket material i hela förskolan. I avdelningarnas rum kan man 

se språket på väggarna, i böcker och på pysselmaterial bland annat. Dessa förskolor använder både 

färdigt och eget material för att skapa en mångkulturell miljö. Vi såg att dessa förskolor använder 

sig utav konservburkar med utländsk text, utländska tidningar, kartonger med utländsk förpackning 

och likande för skapa eget material.

  På två av förskolorna var det väldigt lite material i miljön som visade på mångkulturalitet i 

förskolan. Det enda man hade var några böcker som innehöll olika kulturer i bakgrunden samt en 

världskarta. Detta tror vi beror på att man inte har arbetat med att synliggöra flerspråkigheten på 

förskolan och att man har färre flerspråkiga barn i sina förskolor än på de andra fyra förskolorna. 

  Miljön på de fyra förskolorna med många flerspråkiga barn var mycket mer tilltalande och man 

kunde se klädnad från olika kulturer och att barnens namn fanns skrivet både på svenska och på 

modersmålet. Miljöerna har många likheter och det kan tyckas vara en självklarhet för dessa 

förskolor att man ska synliggöra barnens kultur på detta sätt. Som innan tror vi även här att man 

måste ha kunskap om hur man ska göra och var man kan få tag på mångkulturellt material till 

förskolan. I ett stödmaterial för förskolan skriver Benckert m.fl (2008, s. 188) upp en lista på olika 

material som man använder sig utav i förskolan. Vi tror att man kan utgå ifrån varje material och 

hitta mångkulturella varianter av olika leksaker och prydnader till exempel. 

6.5 Slutsats

Under vår studie har vi sett att pedagogerna arbetar på olika sätt för stärka och främja flerspråkiga 

barns språkutveckling. Våra resultat har hjälpt oss se att det ser olika ut på alla förskolor och att 

likheter förekommer mest om man har många eller få flerspråkiga barn. På förskolor där man har en 

majoritet av flerspråkiga barn fokuserar pedagogerna mycket mer på att vara språkutvecklande i alla 

situationer som uppstår i verksamheten. Man har ett arbetssätt som sätter barnets språkutveckling 
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främst och involverar barnets modersmål i förskolans verksamhet på ett naturligt sätt. Vi anser att 

dessa förskolor har det lättare att arbeta med flerspråkighet och de förskolor som inte arbetar med 

det lika bra bör satsa mer på att synliggöra barnens språk i verksamheten. Sverige är ett 

mångkulturellt land där alla barn bör få den stöd dem behöver i båda sina språk. Vi tycker att man 

ska satsa mer på att involvera modersmålspedagogerna i verksamheten. Modersmålspedagogen är 

oftast den enda personen barnet kan tala med på sitt modersmål i förskolan och det är viktigt att 

man ger barnet det stöd det behöver för att kunna utöka sitt ordförråd och utveckla sina språk. Vi 

tycker även att man ska utnyttja flerspråkiga pedagoger till att agera som stöd för barnet när de inte 

förstår svenska bra. Vi tänker att man kan arbeta med olika språk även om man inte har flerspråkiga 

barn för att visa på interkulturalitet i vardagen. 

  Vi tror att vi skulle ha fått andra svar om vi hade använt oss utav andra metoder. Vi hade kunnat 

intervjua barn och föräldrar för att få ett helt annat perspektiv och andra synpunkter på hur 

pedagoger arbetar med flerspråkighet på förskolan. På grund av tidsbrist valde vi att använde oss 

utav två metoder, men hade använt oss utav fler om vi hade haft en längre period för studien. Vi 

hade även velat intervjua fler förskolor. Vi är nöjda med de svar vi fick på våra frågor, men känner 

även att vi kunde ha ställt annorlunda frågor. Vi är osäkra på om vi har ställt frågorna på samma sätt 

eftersom vi inte har varit närvarande på varandras intervjuer. Detta kan ha påverkat hur resultatet ser 

ut. 

  Avslutningsvis vill vi säga att studien har varit av stor relevans för oss eftersom att vi vill arbeta 

med flerspråkiga barn i framtiden. Eftersom vi nu har märkt att man på vissa förskolor brister i 

arbetet med flerspråkiga barn vill väcka uppmärksamhet kring ämnet och visa på hur viktigt det är 

att flerspråkiga barn får det stöd de behöver. För framtida forskning skulle vi förslå att man 

undersöker hur långt de bristande förskolorna har kommit i arbetet med flerspråkighet och hur de 

har valt att hantera de brister man har i verksamheten. 
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Bilaga 1 – Mejl till förskolecheferna 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på förskollärarutbildningen vid Uppsala Universitet.

Tillsammans skriver vi vårt examensarbete som handlar om pedagogers syn på flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

 Vi undrar om ni skulle kunna ställa upp i en intervju, samt så vill vi observera förskolans miljö för 

att se hur främjande miljön är för flerspråkiga barn. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Eftersom 

vi kommer att dela upp intervjuer så kommer endast en av oss närvara vid intervju. Om ni kan ställa 

upp önskar vi svar tillbaka så snart ni kan. 

  Vi vill även ha svar på om det är okej att spela in intervjun. Inspelningen kommer att underlätta 

vår analys av intervjun och raderas efter att arbetet skrivits klart. All information som rör namn på 

förskola, pedagoger och kommun kommer att vara anonym i arbetet. 

Vi finns tillgängliga för intervju dessa dagar. Under dessa dagar är vi tillgängliga hela dagarna och 

därför får ni bestämma en tid som passar er:

Vecka 43: måndag (20/10), fredag (24/10)

Vecka 44: måndag (27/10), tisdag (28/10), onsdag (29/10), fredag (31/10)

Vecka 45: måndag (3/11), tisdag (4/11), onsdag (5/11), torsdag (6/11), fredag (7/11)

Mobilnummer:

Mail-adress:

Med vänliga hälsningar

Helin Saado & Esra Yurdakul
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Bilaga 2 – Intervjufrågorna 

Inledande frågor: 

− Hur länge har du arbetat som förskollärare?

− Vad har du för erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn?

− Har du någon utbildning i flerspråkighetsfrågor? Berätta mer om det.

− Har du flerspråkiga barn i den barngrupp du arbetar med just nu?

Språkutvecklande och främjande arbetssätt i förskolan

− Hur arbetar ni på förskolan med flerspråkiga barns språkutveckling?

− På vilket sätt främjas språkutvecklingen hos de barn som har ett annat modersmål än 

svenska?

Integrering av modersmål och kultur i verksamheten

− Har alla flerspråkiga barn tillgång till modersmålspedagog? 

− Hur integreras modersmålspedagogerna in i verksamheten? Hur ofta är dem på förskolan?

− Hur integreras barnets modersmål i verksamheten? På vilket sätt då?

− Hur arbetar ni med mångfald och kultur på förskolan?

Stöd i arbetet med flerspråkiga barn

− Använder ni er av något stödmaterial eller stöd i arbetet med barnen? Vad för stöd?

− Hur ser samarbetet ut med föräldrarna? 

− Vad är viktigt att tänka på om man arbetar med flerspråkiga barn? 

Mångkulturalitet i den fysiska miljön

− Hur är den fysiska miljön främjande för flerspråkiga barn? 

− Vad för leksaker/material har ni som visar på en mångkulturell miljö på förskolan?
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Bilaga 3 – Miljöobservationsmall

Väggar/Golv:

Hyllor/Böcker:

Leksaker:

Övrigt:
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