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“Without your mother tongue, you will become poor inside”   
A qualitative study about supporting young multilingual children in preschool 
 

Abstract 

The aim of this study is to find out how preschool teachers interpret their role in supporting 

speech development for children with Swedish as their second language. The curriculum 

indicates that the preschool should support children who speaks other languages than Swedish 

to develop both Swedish and their mother tongue. This can become difficult since it means that 

a teacher often is commissioned to support a language that he or she does not speak. 

The objective of this study is to find out how preschool teachers interpret and describe their 

role when they don´t speak the languages that is represented in the class. The purpose is to find 

out how the environment can be meaningful without verbal understanding between the child 

and teacher, as well as between the children. 

The data is collected with qualitative interviews that has been analysed with a social- 

constructionist perspective and theories of multilingual development for young children. 

The results show that the preschool teachers prioritize the support of the Swedish language to 

achieve multilingualism. They want the children to develop their mother tongue as well, but for 

this they often rely on parents. The teachers describe that a meaningful environment can be 

created by letting the children show what subjects is the most interesting, and plan for the basis 

of playfulness. The mother tongue is considered as meaningful to the child´s identity and it is 

important that the child is permitted to be proud of his or hers language.  
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Inledning  
I den svenska förskolan finns barn som talar många olika språk. Några av barnen har svenska 

som modersmål, andra pratar svenska som ett av sina språk, medan ytterligare andra barn inte 

alls förstår svenska och inte heller kan göra sig förstådda i förskolan på det språk de använder 

hemma. Som förskollärare i förskolan behöver en förhålla sig till barns olika sätt att förstå och 

använda språk. Läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid att förskolebarnen ska få utveckla 

sitt språk och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på ett eventuellt annat 

modersmål (Skolverket 2016). Hur går då förskollärare tillväga för att stödja barn i sin 

språkutveckling när barnen främst talar ett annat språk än förskolläraren själv, och hur kan 

barnet få stöd i att utveckla sitt modersmål, när detta är ett språk som förskolläraren inte 

behärskar?  

 

I min egen yrkespraktik som barnskötare har jag upplevt det som svårt att hitta sätt att stödja 

barnen i sitt modersmål, om det är ett språk som jag själv inte behärskar. Även i samtal och 

diskussioner med kollegor i förskolan och kurskamrater på förskollärarutbildningen 

framkommer en viss osäkerhet hur det språkstödjande arbetet kan utföras i praktiken. Ett sätt 

för mig att bilda en uppfattning om hur jag på bästa sätt kan utföra mitt uppdrag i förskolan är 

att med hjälp av redan verksamma förskollärare undersöka hur de tolkar sitt uppdrag och arbetar 

i praktiken. 

 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer: måluppfyllelse i förskolan finns att läsa: 

 

Det får anses ligga i en legitimerad förskollärares yrkesroll att utifrån sina kunskaper tolka 

de nationella målen.�I ett professionellt arbetssätt ligger att kunna avgöra hur 

undervisningen bäst bedrivs i förhållande till en viss barngrupp och fånga tillfällen som 

dyker upp att knyta an till, till exempel i barnens lek (Skolverket 2017, s. 20).   

Utdraget visar att det är upp till varje förskollärare att tolka de styrdokument som finns för 

förskolan och med sin kompetens och kunskap planera och bedriva undervisningen på det sätt 

som hen anser bäst. Det innebär att verksamheten ser olika ut beroende på hur förskollärare 

tolkar sitt uppdrag, samt vilka barn som finns i gruppen. På så vis står verksamheten aldrig still, 

utan skapas av individerna i gruppen. 
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Studien kommer att undersöka hur förskollärare i förskolan uppfattar sitt uppdrag och hur de 

beskriver arbetet med att ge barn med annat modersmål än svenska stöd att kommunicera både 

på sitt modersmål och i svenska. Studien kommer särskilt att rikta fokus mot förskolor där de 

aktuella modersmålen inte talas av pedagogerna som arbetar i verksamheten. I verksamheter 

där pedagoger som talar det aktuella språket finns tillgängliga finns fler möjligheter att förstå 

barnets verbala uttryck, samt att skapa samtal, berättelser och att göra språket hört i 

verksamheten. Följaktligen kan modersmålet då bekräftas som ett användbart språk och ger 

barnet möjlighet att vara delaktig i samtal på ett språk som de behärskar, vilket kan ses som 

meningsfullt för barnet. I förskoleverksamheter där ingen pedagog finns tillgänglig som talar 

det aktuella språket behövs mer uppfinningsrikedom och externa resurser. Förskollärare får då 

i större utsträckning arbeta med frågan om hur meningsfulla språkliga sammanhang kan skapas 

för barnen, där de både kan förstå sin omvärld och uppleva sig som en tillgång i gruppen, vilket 

förskolan enligt läroplanen ska sträva efter (Skolverket 2016, s. 5). Ett meningsfullt språkligt 

sammanhang tänker jag är en situation där barnet upplever det som meningsfullt att delta, vilket 

ofta kommer av att det som sker är roligt, spännande och/eller intressant, samt att det som ingår 

i sammanhanget är betydelsefullt och förståeligt för barnet i stunden.  

	

Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras ett urval av utdrag från läroplanen, Skollagen, Skolverkets 

riktlinjer, samt en undersökning som Skolinspektionen gjort som visar att förskolebarn med 

annat modersmål än svenska inte får det stöd som de enligt nämnda myndigheter behöver. 

Följande är av vikt för att förstå djupet av studiens undersökningsområde. 

 

Läroplanen för förskolan anger att barn med utländsk bakgrund som får utveckla sitt modersmål 

i förskolan får bättre förutsättningar att lära sig både svenska och även andra kunskaper 

(Skolverket, 2016, s. 7). En publikation från skolverket, Måluppfyllelse i förskolan, visar att 

personalens kunskaper och förhållningssätt påverkar vilka möjligheter barnet ges att utveckla 

både sitt modersmål och svenska (Skolverket 2017, s. 20–21. De allmänna råden betonar att 

bäst förutsättningar skapas när språket används i för barnet meningsfulla sammanhang i 

vardagen (ibid.). Personalens förhållningssätt ges stort värde, vilket förtydligas med att 

nyfikenhet, öppenhet och en vilja att ge barnets språk utrymme beskrivs skapa goda 

förutsättningar för barn att utveckla sina språk. Även personalens kunskap och den språkliga 

stimulans som barnet får påverkar villkoren för språkutveckling (ibid.).  



	

 3	

 

Skolinspektionen publicerade 2010 en granskning genomförd i förskola och grundskola som 

undersökte verksamheternas arbete med språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn i 

relation till de nationella målen (Skolinspektionen 2010, s. 6). Granskningen visar att det i 

förskolan finns stora brister i arbetet, bland annat genom avsaknad av kompetens att arbeta 

språk- och kunskapsutvecklande och att man i verksamheterna prioriterade trygghet framför 

språkutveckling, något som flerspråkiga barn av pedagogerna i granskningen framförallt ansågs 

behöva. Granskningen visade också att uppdraget att stödja barnen i sin modersmålsutveckling 

av pedagogerna ansågs för svårt, och överlämnades därför till utomstående modersmålstränare 

eller till föräldrarna (ibid, s. 7). Resultatet av granskningen visar att några av de granskade 

förskolorna tolkar läroplanens uppdrag att ge barnen stöd i sitt modersmål som att uppmuntra 

föräldrarna att tala modersmålet hemma med barnen (ibid, s. 25). I de intervjuer som gjordes i 

samband med granskningen framkom att pedagogerna ansåg sig sakna förmågan att tala alla 

barnens språk, då det fanns så många, samt att svenska sågs som det gemensamma språket och 

därför prioriterades framför modersmålet (Skolinspektionen 2010, s. 25). Skolinspektionen 

tillägger att de modersmålstränare som finns att tillgå för en del kommuner ofta segregerar 

modersmålet från förskolans övriga verksamhet och därför inte bidrar till den helhet av 

utveckling och lärande som präglar förskolans vardagliga verksamhet (ibid.). Det visades på 

flera håll ett intresse för barnens olika erfarenheter och kulturella bakgrund, vilket skulle kunna 

ligga till grund för att knyta an till barnens erfarenhetsvärld. Granskningen visar dock att det 

endast gjordes i liten utsträckning. 

 

I Skollagen 1 kap. 5§ står det att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund (SFS 2010:800) 

Det står i 8 kap 2§ att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska också förbereda barnen för 

fortsatt utbildning (SFS 2010:800). 

  

Med kännedom om läroplanens mål, Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse, samt 

Skolinspektionens granskning vill jag genom den här studien undersöka hur förskollärare i 

praktiken beskriver språkstödsarbetet med barn som talar ett språk som förskollärarna själva 

inte behärskar. Från skolverkets råd om måluppfyllelse kan jag förstå att de meningsfulla 

sammanhangen har stor betydelse för språkstödsarbetets kvalitet. Hur beskriver förskollärarna 

att de meningsfulla sammanhangen skapas och vad menar de är det som utgör ett meningsfullt 
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sammanhang? Hur kan de meningsfulla sammanhangen skapas när den verbala förståelsen inte 

finns mellan aktörerna?  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med att ge förskolebarn 

med annat modersmål än svenska stöd i såväl sitt modersmål som det svenska språket. Jag har 

riktat fokus mot hur förskollärare tolkar sitt uppdrag att ge stöd både i barnens modersmål och 

svenska som andraspråk, och vilka aktiviteter de föreställer sig skapar goda förutsättningar för 

språkutveckling. Med förskolebarn avses i den här studien barn i ålder mellan 1 och 6 år, och 

som är inskriven i kommunal eller fristående förskoleverksamhet. 

 

Studiens frågeställningar är: 

• Hur tolkar förskollärare sitt uppdrag att stödja förskolebarn med annat modersmål än 

svenska i sin språkutveckling? 

• Hur beskriver förskollärare ett meningsfullt språkstödsarbete för förskolebarn med 

annat modersmål än svenska? 

 

Tidigare forskning  
I det följande avsnittet presenteras Anders Skans licentiatuppsats och Anne Kulttis avhandling 

som liksom den här studien undersöker sammanhang för flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. Både Skans och Kulttis studier utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och bygger 

på empiri genom observationer av interaktioner mellan barn och pedagoger och mellan barn. 

Skans studie innehåller även intervjuer med pedagoger och förskolechefer, till skillnad från den 

här studien som enbart har empiri från intervjuer med förskollärare.   

 

Anders Skans – En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken 

Anders Skans licentiatuppsats En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och undersöker hur pedagogerna i en förskola i Malmö planerar och 

genomför arbetet med flerspråkiga barn (Skans, 2011). Skans är intresserad av att undersöka 

hur förändringar i samhället påverkar förskolornas praktik och vilket lärandeinnehåll som är 

viktigt för dagens förskolebarn, samt hur barnen lär sig det (ibid, s. 11). Studien intar ett 

didaktiskt perspektiv och ställer frågor som undersöker vem som ska lära, vad som ska läras, 
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hur det ska läras och varför det ska läras (ibid, s. 22–23). Skans menar också att 

språkutvecklingen är central i den pedagogiska verksamheten eftersom förskolan kan vara den 

första och enda platsen där barnet möter det svenska språket (ibid, s. 12). Studien undersöker 

både hur pedagogerna vill arbeta, genom intervjuer med pedagogerna, och hur de faktiskt 

arbetar, genom observationer i verksamheten (ibid, s. 13) 

 

I förskolegruppen som Skans studerar finns flera barn med annat modersmål än svenska. Det 

finns också pedagoger som talar fem av de sju aktuella språken. Forskningen lyfter fram hur 

arbetet med modersmålen skiljer sig betydande för de barnen som har tillgång till sitt 

modersmål genom pedagogerna. De barn som har en pedagog som talar deras modersmål får 

språkstöd i flera av verksamhetens aktiviteter, medan barnen som talar ett språk utan 

språkmatchning med pedagogerna, får begränsade möjligheter att utveckla sitt språk och skapa 

mening (ibid, s. 130).  

 

Skans forskning visar att pedagogerna i studien främst använder styrda språkaktiviteterna som 

utformats i syfte att vara just språkutvecklande (ibid, s. 94). I de styrda aktiviteterna ges barnen 

endast en liten plats till inflytande och att initiativen till kommunikation till största delen tas av 

pedagogerna. Han menar att det verkar som att pedagogerna är fokuserade på att genomföra 

den planerade aktiviteten och inte är öppna för spontanitet (ibid, s. 87, 90, 107). Ofta genomförs 

sagostunderna som storgruppsaktivitet och de flesta av barnen får stöd genom sitt modersmål 

(ibid, s. 92, 125). De naturliga lärsituationerna, menar Skans, utgörs av de dagliga 

rutinsituationerna (ibid, s. 33). Det visar sig i Skans resultat att pedagogerna i lägre grad tar 

tillvara på de naturliga lärsituationer som skapas (ibid, s. 94). 

 

Pedagogerna i Skans studie arbetar för att skapa en acceptans för barnens alla språk och försöker 

öka möjligheterna för barnen att använda sina språk, bland annat genom att samla barn med 

samma modersmål från förskolans olika avdelningar för gemensamma sagostunder (ibid, s. 118 

- 119). För att visa respekt för de språk som finns representerade bland barnen på avdelningen, 

men inte hos pedagogerna, försöker pedagogerna lära sig några ord på barnens språk (ibid, s. 

119). Pedagogerna uttrycker också att kommunikationen är det viktigaste och inte vilket språk 

som används (Skans 2011, s. 70). 

 

Skans visar i sin sammanfattning att i den flerspråkiga verksamhet som han studerat ses 

språkutvecklingen som det centrala och att språket hamnar i fokus, frikopplat från annat 
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lärandeinnehåll. Pedagogerna arbetar i hög med olika språkutvecklande aktiviteter som i sig 

begränsar ett mångsidigt språklärande inom andra ämnesområden och utvecklingen av ett 

kunskapsspråk (ibid, s. 89, 120, 132). 

 

Anne Kultti – Flerspråkiga barn i förskolan: villkor för deltagande och lärande 

Anne Kultti har i sitt avhandlingsarbete intresserat sig för att undersöka villkoren för yngre 

förskolebarns språkutveckling och deltagande i förskolans verksamhet (Kultti 2012). Till 

skillnad från Skans studie visar Kulttis avhandling i större utsträckning hur det språkfrämjande 

arbetet integreras i den vardagliga verksamheten, vilket jag ser till viss del kan ha med ålder att 

göra. Det yngsta barnet var vid studiens start 1:7 och det äldsta barnet var vid studiens slut 2:10, 

jämfört med Skans studie där barnen var mellan 3 och 4 år.  

 

I verksamheterna som Kulttis studie undersöker används svenska som kommunikationsspråk. 

Barnen socialiseras in till att kommunicera på svenska genom olika svenskspråkiga aktiviteter, 

som de deltar i efter sin egen förmåga. Genom gester och stöttning görs barnen delaktiga, och 

allteftersom de lär sig mer svenska deltar de även verbalt. Svenska som normspråk förstärks 

genom att likheter mellan barnen och deras erfarenheter lyfts fram, samtidigt som andra språk 

mer eller mindre osynliggörs (ibid, s. 177). 

 

Kulttis resultat visar hur barn görs delaktiga i ett flertal både lärar- och barninitierade aktiviteter. 

De aktiviteter som har ett språkfrämjande syfte genomförs ofta i en mindre grupp (Kultti 2012, 

s. 93, 167–168). Bland annat används de dagliga rutinerna som exempelvis måltider för att 

benämna och utveckla samtal om maten, och även om områden utanför förskolan (ibid, s. 122, 

132–133). Sagostunder används som språkfrämjande aktivitet och barnen görs delaktiga genom 

att läraren ställer frågor till barnen och genom att de tillsammans skapar berättelsen med hjälp 

av bilderna i böckerna (ibid, s. 159). Trots det faktum att svenskan gjordes till normspråk 

förekom aktiviteter där intresse visades för barnets modersmål. En del av resultatet visar hur ett 

barn med engelska som modersmål får använda sina kunskaper då barnet uppmuntras att berätta 

vad han vet om en figur i en bok på sitt modersmål. Det gör att barnet kan använda sina 

kunskaper på ett värdefullt sätt (ibid, s. 161–162).  
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Kulttis resultat visar också att lärare medvetet ger barnen stöd i de ämnen som barnen föreslår, 

vilket hon ser som ett sätt att skapa möjlighet för barns inflytande, utan att de lämnas ensamma 

i sitt lärande (ibid, s. 173). 

 

Teoretiska utgångspunkter  
I det här avsnittet presenteras den teori som ligger till grund för analyserna i resultat- och 

analyskapitlet. Språkinlärningen kan ses som en social process som skapas av aktörerna i 

gruppen, vilket gör ett socialkonstruktionistiskt perspektiv intressant. Nedan ges en beskrivning 

av begrepp som lyfter fram skapandet av ett meningsfullt språkarbete i resultatet, samt begrepp 

som används för att förstå lärandet av ett nytt språk. Men först presenteras kort en förståelse av 

socialkonstruktionism.  

	

Socialkonstruktionism 

Den här studien har studerats ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket ger en förståelse 

av förskolans verksamhet som konstruerad av sociala processer. Liselott Bjervås, 

universitetslektor med forskningsintresse för förskolan som bedömningspraktik, använder i sin 

avhandling ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och beskriver att man genom det ser 

kunskap som något som människor konstruerar tillsammans och som alltid innehåller historiska 

och kulturella aspekter (Bjervås 2011, s. 75). Med hjälp av Burr förklarar hon språkets 

nödvändighet för att kunna tänka och att de begrepp som vi använder redan finns skapade när 

vi föds, fyllda med mening. Med hjälp av språket deltar vi genom sociala handlingar till 

meningsskapande och konstruerande av världen (Burr 1995, se Bjervås 2011, s. 75). 

Meningsskapande innebär att skapa förståelse för ett innehåll, och kommer att förklaras vidare 

i nästa avsnitt. Bjervås lyfter också fram att socialkonstruktionismen intresserar sig för det som 

sker mellan människor, i interaktionerna (Bjervås 2011, s. 76).  

 

Hillevi Lenz Taguchi som är professor och undervisar i förskoledidaktik, beskriver att det 

konstruktionistiska perspektivet innebär en förståelse av att allt runt omkring oss, såsom miljön 

och förhållningssätt till barnen och varandra, är föränderligt och att vi alla är delaktiga i 

förändringarna. Vidare beskriver hon att personerna som finns i sammanhanget både medvetet 

och omedvetet tillsammans är skapare av gemensamma förståelser och föreställningar om vår 

omvärld, vilka då skapas som en social konstruktion (Lenz Taguchi 2013, s. 29–30). I en 

förståelse av barns utveckling och lärande genom ett konstruktionistiskt perspektiv är det den 
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vuxne som tar ansvar för att aktivt omskapa föreställningarna och barnet är aktiv som 

medskapande och vägvisande (ibid, s. 33–34).  

 

Meningsskapande  

Meningsskapande innebär att skapa en förståelse för ett innehåll och att ge innehållet en 

innebörd. För att skapa en meningsfull verksamhet beskriver Åberg, pedagogista och Lenz 

Taguchi att ett sammanhang för innehållet behövs. De menar att barn sällan tänker exakt som 

vuxna och att det är viktigt att lyssna noga på barnen för att se var de befinner sig, genom att 

själv placera sig i deras tankevärld (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 94). Författarna visar att 

det är ett demokratiskt arbetssätt som gör barnens frågor och intressen till drivkraft, men som 

kräver stor medvetenhet och ansvar hos pedagogerna (ibid, s. 43). De skriver: ”Alla möten 

mellan människor, stora och små, öppnar upp för möjligheten att i dialog med andra förstå något 

nytt om mig själv, om andra och om min omvärld” (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 44). Utifrån 

det förstår jag att när barnen möter pedagoger som intresserar sig för deras tankar skapas 

sammanhang som upplevs som meningsfulla för barnen. Författarna betonar att ett kooperativt 

kunskaps- och meningsskapande innebär ett gemensamt ansvar för förståelse, planering, 

organisering, och att skapa förutsättningar och göra val tillsammans med barnen och kollegor 

(ibid, s. 88). 

 

En ytterligare förståelse av begreppet meningsskapande får jag av Rostvall och Selander som 

utgår från ett designteoretiskt perspektiv och förklarar att mening uppstår när ”Vår 

uppmärksamhet riktas och företeelsen framstår som sammanhängande och meningsfull” 

(Rostvall & Selander 2008, s. 18). Ett gestaltande exempel är när musikens rytm och puls får 

oss att rikta uppmärksamheten och hitta en mening i ett flöde av toner eller ljud. Vidare 

beskriver de att en upplevelse kan bli meningsfull för någon när enskilda tecken sätts i en viss 

relation till varandra (ibid, s. 19). 

 

Löfdahl, som är professor i pedagogiskt arbete, utgår ifrån ett socio-kulturellt perspektiv och 

tar hjälp av Bruner för att beskriva att meningsskapande inte finns i färdig form, utan att mening 

skapas genom processer inom en kultur (Bruner 1990, se Löfdahl 2002, s. 24). Hon visar att 

meningsskapande kan förstås som en aspekt av lärande (ibid.). Lenz Taguchi som utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, är även hon inne på lärande och beskriver dels att barnet 

kan få kunskap genom ett eget upptäckande och då skapa mening (Lenz Taguchi 2013, s. 78). 
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Vidare beskriver hon att en gemensam mening kan skapas när flera personers erfarenheter i ett 

samspel får en gemensam betydelse. Dessa erfarenheter uttrycks och fylls med innebörd genom 

gemensamma tecken som exempelvis talet, skriften eller musiken (ibid. s. 81). Hon förklarar 

att det blir ett slags samtidigt varande där båda är medskapare och ” […] vi koexisterar i en 

gemensam värld av mening” (ibid.). 

 

Med stöd av Bakhtin visar Bjervås i sin avhandling att mänsklig kommunikation är dialogisk, 

eftersom det som sägs alltid förhåller sig till det redan sagda. Genom att i en dialog ge respons 

på ett yttrande kan förståelse skapas och den vidare dialogen påverkas av responsen som ges 

(Bakhtin 1986, se Bjervås 2011, s. 78–79). Vad som tidigare har sagts inom ämnet ligger som 

grund för vad som sägs, vilket gör att det alltid finns en historisk mening i talet, men det som 

sägs är också nytt i den bemärkelsen att det innehåller talarens egna intentioner (ibid, s. 80).  

 

Identitetsskapande 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan en persons identitet ses som en process som 

påverkas av sociala och historiska sammanhang. Identiteten ses inte som något fastställt utan 

påverkas ständigt genom interaktionen mellan individen och andra personer. Vivien Burr, som 

är professor i kritisk psykologi, beskriver att socialkonstruktionismen motsätter sig 

föreställningar om en essentiell person (Burr 2015, s. 7). Hon betonar att hur vi känner, 

uppträder och tänker beror istället på sammanhanget vi befinner oss i, vem som finns där, vad 

vi gör och varför vi gör det (ibid, s. 36). Hon visar därmed att identiteten inte är något fast, utan 

avgörs och förändras i sammanhangen. Vidare beskriver hon att våra personlighetsdrag oftast 

enbart existerar i sociala sammanhang och blir utan mening utan sitt sammanhang (ibid, s. 36–

37). Som exempel ger hon att det inte går att vara vänlig, blyg eller omvårdande utan att ha 

någon att samspela med (Burr 2015, s. 37). Utifrån det kan vi tolka att våra egenskaper inte 

finns i kroppen utan istället i interaktioner mellan människor.  

 

Wetherell är professor i psykologi och Maybin är universitetslektor i språk och kommunikation 

och de förklarar att de sociala konstruktionisterna menar att vi kan ha en tydlig bild av oss själva 

som avgränsade och privata varelser (Wetherell & Maybin 1998, s. 243). De menar emellertid 

att det är riktigare att förstå den uppfattningen som att vissa associationskedjor, dialoger och 

jaguppfattningar har införlivats och uppfattas som privata och som det egna medvetandet 
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(ibid.). Ett litet barn har en preliminär jaguppfattning, som allt eftersom barnet får nya sociala 

erfarenheter ligger till grund och ger en känsla av kontinuitet (ibid, s. 255).  

 

Wetherell och Maybin beskriver att vi människor med hjälp av språket i samtal, genom 

berättelser ständigt skapar mening (ibid, s. 258). Sättet vi pratar på och hur människor pratar 

om oss medverkar till vilka olika typer av jag som blir möjliga (ibid.). Den omgivande kulturen 

och de sociala situationerna formar således vilka identitetsuppfattningar som blir möjliga (ibid, 

s. 259). Wetherell och Maybin lyfter fram att barnet ses som en aktiv agent i de sociala 

relationerna, vilket påverkar hens egen utveckling och konstruerandet av sin identitet (ibid, s. 

279). Språket anses ha stor betydelse för barnets konstruerande av sitt jag. Hen använder språket 

för att samspela med andra människor, och för att representera och utforska egna upplevelser. 

Språket används också som ett redskap för den egna tankeverksamheten, och hjälper på så vis 

till att skapa mening och ge det upplevda en innebörd (ibid.). 

 

Bjervås förklarar med hjälp av Potter att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv konstrueras 

föreställningar genom hur människor talar, skriver och argumenterar om dem. Med blicken på 

ett förskolebarn innebär det att föreställningar om barnet formas utifrån talet och skriften som 

formuleras om det (Potter 1996, se Bjervås 2011, s. 76). Av det kan vi förstå att barnet, eller 

föreställningar om barnet, skapas i de vardagliga samtalen och interaktionerna och 

förväntningarna som finns i förskolan. Dessa föreställningar om barnet kan ifrågasättas och 

omformuleras av de personer som finns där och av barnet själv (ibid.).  

 

Här ovan har socialkonstruktionism lyfts fram som perspektiv och begreppen meningsskapande 

och identitetsskapande har resonerats kring utifrån perspektivet. Vi har sett att barnet genom 

språket är medskapare av mening och identitet. I det följande kommer teoretiska begrepp som 

används för att förstå och förklara hur barn i förskolan lär sig ett nytt språk beskrivas. 

 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet kan innebära olika variationer och djup av språkkunskaper. I den här studien 

används begreppet för att förklara och undersöka förhållanden för barn i den svenska förskolan 

som har ett annat modersmål än svenska, som är det språk som främst används som 

undervisningsspråk i de förskolor som finns med i den här studien. Det innebär ibland att 

svenska är det andra språket barnet lär sig, men i andra fall innebär det att barnen i verksamheten 
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är flerspråkiga redan från hemmet eftersom en av föräldrarna talar svenska och den andra 

föräldern ett annat språk. Sandvik, professor i norsk didaktik och Spurkland, förstelektor med 

inriktning på barnlitteratur och samband mellan teori och praktik, förklarar att barn i förskolan 

med flera språk har skiftande färdigheter i sina språk vilket påverkar hur språket kan användas 

(Sandvik & Spurkland 2015, s. 54).  

 

Modersmål 

Modersmål ses i den här studien som barnets första språk, det eller de språk som barnet har med 

sig från födseln. Som nämndes kan barn ibland ha flera språk i hemmet, vilket innebär att barn 

ibland har flera modersmål (Sandvik & Spurkland 2015, s. 54–55).  

 

Simultan eller successiv tvåspråkighet 

Hur väl barnen behärskar sina språk beror på när under uppväxten de mött språken. Håkansson 

som är professor i allmän språkvetenskap beskriver att språkinlärning kan delas in i simultan 

och successiv tvåspråkighetsinlärning (Håkansson 2003, s. 145). Den simultana 

tvåspråkighetsinlärningen påbörjas innan tre års ålder och innebär att barnet exponeras för två 

språk under sina första år. Håkansson visar att många tvåspråkiga barn i Sverige har flera språk 

i hemmet, vilket innebär att språken lärs in samtidigt och från början av barnets liv (ibid, s. 

150). Andra barn möter sitt andraspråk när de börjar i förskolan, vilket kan vara redan vid ett 

års ålder. Det innebär att barnets andraspråk lärs in samtidigt som barnens förstaspråk (ibid, s. 

152). Om barnet däremot börjar förskolan efter tre års ålder har det redan utvecklat ett första 

språk (ibid, s. 165). Oftast innebär det att barnet inte kommer upp i samma språkliga nivå som 

de barn som har en simultan språkinlärning, samt att utvecklingen av ett ytterligare språk efter 

tre års ålder ser annorlunda ut, vilket vi kommer att återkomma till senare (ibid, s. 165). Wedin, 

som är doktor i lingvistik inom andraspråksforskning, visar emellertid att gränserna mellan vad 

som kan kallas simultan eller successiv språkutveckling inte kan fastställas. Hon menar att 

utvecklingen påverkas av vilken grad barnet exponeras för och använder språket. Det har visat 

sig att ett starkt stöd behövs för att skapa hög kompetens i båda språken (Wedin 2011, s. 48). 

Av det kan vi förstå att barn som exponeras för flera språk tidigt får störst möjlighet att utveckla 

alla sina språk om de också får särskilt stöd att utforska språken. 
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Ordförråd och begreppsförståelse 

Ann-Katrin Svensson är docent i pedagogik och visar i en artikel att det kan vara svårt för 

flerspråkiga barn att bygga upp och utveckla ett ordförråd på ett språk som barnet inte lika ofta 

exponeras för, eller använder, lika ofta som enspråkiga barn (Svensson 2012, s. 30). Hon visar 

att barn tidigt kan behöva möta ett variationsrikt språk eftersom det tar tid att bygga upp ett 

ordförråd som kan användas till att formulera sig varierat och för att förstå vad andra säger. 

Svensson betonar att alla barn inte själva tar på sig uppgiften att utforska ett nytt språk, vilket 

gör det avgörande för förskollärare att välja aktiviteter som kan stimulera barnens nyfikenhet 

på språket. Hon lyfter fram ett arbetssätt som utgår ifrån barnets utvecklingsnivå och som 

kännetecknas av autentiska och öppna frågor och samtal. När barnen själva tar initiativ menar 

Svensson att förskolläraren ska ta barnen på allvar och uppmuntra dem att utveckla sina tankar 

med hjälp av frågor och genom att fylla i där det behövs. Barnen får i samtalen bekräftelse och 

stöd att resonera (ibid, s. 30). Svensson visar att barn behöver ett åldersadekvat ordförråd på 

svenska för att kunna ta del av skolundervisningen och betonar att förskolans språkstimulering 

i många fall har en avgörande roll. Hon pekar på forskning som visar samband mellan den 

språkkvalitet som förskollärare använder i samtal med barnen, och barns ordförråd vid 

skolstarten (ibid, s. 31).  

 

Svensson visar med hjälp av Aukrust och Lervågs forskning att ordförrådets storlek också har 

betydelse för hur barnen fortsätter att utvidga sin vokabulär, vilket visar sig som en 

matteuseffekt (Aukrust 2007, se Svensson 2012, s. 31). Barn som skapat ett stort ordförråd har 

lättare att vidga det befintliga med ytterligare ord och innebörder, medan barn som har ett 

smalare förråd riskerar i skolstarten att översköljas med ord som de inte mäktar med att förstå 

och tillägna sig (Aukrust & Lervåg 2009, se Svensson 2012, s. 31).  

 

Svensson visar vidare att bokläsning tycks ha betydelse för barnens uppbyggnad av ett 

ordförråd som sträcker sig förbi de vardagliga samtalen med ett familjärt språk (Svensson 2012, 

s. 32). I skriftspråket används ett annat ordförråd och annorlunda grammatik än talspråket. Det 

kan ta tid att vänja sig vid skriftspråket och Svensson visar att det är fördelaktigt om barnen 

kommer i kontakt med skriftspråket tidigt, gärna före ett års ålder. Hon visar att samspelet runt 

berättelserna, samt avpassning efter barnens intressen och språkliga nivå påverkar hur barnet 

skapar förståelse för språket (ibid.). Det är också betydelsefullt att skapa samtal om bokens 

innehåll och göra kopplingar till barnens egna erfarenheter för att skapa mening i den lästa 

texten (ibid.). Hon visar att barn i många fall behöver hjälp av en förskollärare som känner 
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barnet för att bygga broar mellan en text och barnets egna erfarenheter (ibid.). Samtidigt betonar 

Svensson att det ofta skapas lässtunder i förskolan där det inte ges tillfällen att lyfta fram det 

som barnen tycker är intressant eller där barnen ombeds att vara tysta, exempelvis när det är 

samling för många barn eller vila, vilket inte skapar några språkstimulerande situationer (ibid, 

s. 33). 

  

Svensson visar att lek skapar goda möjligheter för barn att utveckla färdigheter i att 

kommunicera och använda andra uttrycksformer, men hon lägger till att de ord som 

förekommer i leken och i andra vardagliga sammanhang inte är tillräckliga för att delta i 

skolsammanhang, vilket kan leda till problem för barnen. Svensson visar att förskolan bör lägga 

vikt vid att utforska även det kunskapsrelaterade språket (ibid, s. 35). 

 

Med hjälp av Øzerks teorier förklarar Skans, vars studie presenterades i avsnittet med tidigare 

forskning, att ett kunskapsinnehåll inte kan skiljas från språket och menar att barnets totala 

språkförmåga ska utnyttjas i lärsituationer. Han menar att andraspråkslärande kan ses som en 

cirkulär process genom att de båda språken påverkar varandra. När ett barn lärt sig något på ett 

språk kan det översättas och utnyttjas på det andra språket. Resonemanget skiljer mellan ord 

och begrepp och menar att orden är viktiga men att meningen skapas i begreppsförståelse 

(Øzerk 1998, se Skans 2011, s. 37–38).  

 

Styrt och naturligt lärande 

Språkinlärningen kan formas på olika sätt. Ett styrt lärande beskrivs av Skans är när särskilda 

aktiviteter skapas i syfte att träna barnens språk (Skans 2011, s. 33). Med hjälp av Skolverket 

visar han olika metoder som kan användas i språkstödjande syfte för att lära barn med annat 

modersmål än svenska, just svenska. Bland annat nämner han metoder som innebär att barnen 

kan svara med handling istället för med ord för att visa att de förstått en instruktion eller fråga, 

arbete som utgår ifrån sång och musik, sagor och språkträning genom lek med exempelvis 

språkpåsar (Skolverket 2001, se Skans 2011, s. 33–34). Med hjälp av Carlsson och Bagga- 

Gupta beskriver han en risk att sådan språkträning riskerar att avkontextualiseras, vilket kan 

förstås som att konstgjorda sammanhang skapas för att barnet ska få träna sitt språk (Carlsson 

& Bagga- Gupta 2006, se Skans 2011, s. 34).  
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Ett språklärande kan också vara naturligt, vilket innebär att barnen lär sig sitt andraspråk genom 

de vardagliga situationer och aktiviteter som finns i förskolans verksamhet, med särskild vikt 

på rutinsituationer, utan att särskilda tillfällen där språket tränas skapas (Skans 2011, s. 33). 

 

De former av naturligt och styrt lärande som Skans beskriver kan jämföras med förklaringar av 

informellt och formellt lärande. Wedin framhåller att när ett barn lär sig ett språk är oftast den 

informella träningen tillräcklig, men när ett barn som redan grundlagt ett språk ska lära sig 

ytterligare ett språk ökar betydelsen av undervisning, som kan förstås som de former av styrt 

lärande som med hjälp av Skans och Skolverket visades här ovan (Wedin 2011, s. 35). Hon 

betonar dock att regelrätt, formell språkträning inte är lämplig för barn, utan visar att ett 

arbetssätt som innebär att lärare ger barnen successivt mer utmanande situationer och ger 

barnen stöd genom att lyfta fram svårigheter i språket, är att föredra. Hon menar att läraren ska 

hitta sätt att väcka barnets nyfikenhet och vilja att utforska språket och därmed utveckla en 

språklig medvetenhet (ibid, s. 87–88). 

	
Flerspråkiga pedagoger 

Enligt Skans är pedagoger med kompetenser i flera språk en förutsättning för att kunna stödja 

barn med annat modersmål än svenska i användandet av sitt modersmål på ett systematiskt och 

funktionellt sätt (Skans 2011, s. 129). Vidare hävdar Skans att språkstöd i form av en 

språklärare som kommer till verksamheten, vanligtvis en gång i veckan riskerar att bli ett alltför 

styrt lärande av modersmålet, som då inte heller kopplas till den dagliga verksamheten i 

förskolan (ibid, s. 130). Han visar också att barnens möjligheter att uttrycka sig i verksamheten 

begränsas av att det inte finns tillgång till pedagoger som behärskar barnets språk, vilket också 

påverkar barnets möjlighet till meningsskapande och att få känna tillhörighet i gruppen (ibid.). 

 

Förskollärarens förhållningssätt och arbetssätt 

Att använda sig av fler än ett språk kan innebära möjligheter, men det kan också finnas 

motgångar för de som har ett språk som inte ges samma status som majoritetsspråket i 

samhället. Svensson pekar på forskning som visar att barn vars lärare har en positiv inställning 

till barnets modersmål och ser flerspråkighet som en tillgång, får bättre resultat i skolan än de 

barn som inte får använda alla sina språk i skolan (Svensson 2012, s. 32). Att barnens 

modersmål värderas högt och som en tillgång kan ha betydelse för barnets status (Svensson 

ibid.). Svensson lägger också vikt vid att skapa ett samtalsklimat som tillåter olika tankar och 

åsikter eftersom det skapar utrymme för att våga utveckla resonemang och därmed ett 
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utforskande av språket (ibid.). Att samtala om den lästa texten kan fördjupa förståelsen för barn 

som har svenska som andraspråk. Trots att barnen inte har lika stort ordförråd betonar Svensson 

att förskolläraren ska ha förväntningar på att barnen ska kunna uttrycka sina tankar (ibid, s. 33).  

 

Resultatet av Skans studie visar att gruppstorleken har betydelse för möjligheten till 

kommunikation med varje enskilt barn. Han visar att när kommunikationen sker i stor grupp 

består den till stor del av pedagogers frågor och barnens svar på dessa frågor (Skans 2011, s. 

123).  

 

Sammanfattning av den teoretiska utgångspunkten 

Den teoretiska genomgången har presenterats i två delar där den första delen innehåller 

förklaringar av det socialkonstruktionistiska perspektivet, meningsskapande och 

identitetsskapande. Den andra delen går igenom begrepp som används för att förklara lärandet 

av ett nytt språk i förskolan.  

 

Genom det socialkonstruktionistiska perspektivet ses förskolans verksamhet som konstruerad 

genom sociala processer. Kunskapen skapas mellan människor med hjälp av språket och andra 

symboler och tecken. Det socialkonstruktionistiska perspektivet ser allt som föränderligt och 

att det är förståelsen mellan människor som skapar mening i omvärlden. Mening har lyfts fram 

som ett begrepp som används när en företeelse ses som sammanhängande och meningsfull. 

Mening kan på så vis ses som en aspekt av lärande som konstrueras och förmedlas med hjälp 

av språket. Barn ses inom det socialkonstruktionistiska perspektivet som aktiva agenter i 

skapandet av sin egen och andras identiteter. Identiteten ses som föränderlig och påverkas av 

den omgivande kulturen och det sociala erfarenheterna. Språket lyfts fram som betydelsefullt 

för barnets konstruerande av sin identitet, eftersom det används i samspel med andra och som 

redskap för den egna tankeverksamheten. 

 

Den andra delen av den teoretiska presentationen lyfter fram teoretiska begrepp för att förstå 

och förklara hur språkstödsarbetet med inriktning på andraspråksinlärning kan gå till i 

förskolan. Förklaringar har lyfts fram om att barn kan lära sig ett nytt språk simultant med det 

första, eller successivt, efter det första språket redan grundlagts. Vidare har ordförrådets viktiga 

betydelse förklarats och att det är ett tidskrävande arbete. Ett rikt ordförråd har visat sig 

avgörande för barnets möjligheter att förstå skolundervisningen. Det är också av vikt att barnet 

tidigt möter ett kunskapsrelaterat språk för att kunna skapa mening inom olika ämnesområden. 
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Vikten av att skapa plats för barnets egna erfarenheter och intressen har lyfts fram som 

avgörande för att barn ska skapa förståelse för sitt nya språk, med betoning på att stödja barnen 

att utveckla sina egna tankar och frågor. Olika former av lärande har förklarats, såsom styrt och 

naturligt, samt informellt och formellt lärande. Avslutningsvis har förskollärarens 

förhållningssätt lyfts fram med betoning på en positiv inställning till barnets modersmål och 

öppenhet för att olika tankar och åsikter välkomnas, samt att förskolläraren ska ha förväntningar 

på att barnen ska kunna uttrycka sina tankar. 

 

Metod  
Undersökningen är utformad som en kvalitativ studie. En kvalitativ forskning beskrivs av Patel 

och Davidsson fokusera på mjuka data som analyseras tolkande, vilket passar bäst i de fall 

forskaren vill förstå människors upplevelser (Davidsson & Patel, 2011, s. 14). Jag har i den här 

studien varit intresserad av att lyssna till förskollärares tolkningar av sitt uppdrag och hur de 

menar att meningsfulla språkstimulerande sammanhang kan skapas i förskolans verksamhet. 

Genom förskollärares beskrivningar av praktiken har förståelse för hur verksamheten 

organiseras i riktning mot förskolans strävansmål försökt att skapas.  

 

Undersökningen har genomförts som en fallstudie. Patel och Davidsson beskriver att fallstudier 

används när forskaren vill studera en mindre, avgränsad grupp eller situation (ibid, s. 56). I min 

studie har jag velat undersöka en avgränsad grupp förskollärares erfarenhet, uppfattning och 

kunskap kring arbetet med modersmål i förskolan. Avsikten har varit att skaffa mig djupare 

kunskap om detta avgränsade område i förskolans bredare verksamhet och jag har därför förstått 

att det kan räknas som en fallstudie. 

 

Urval    

Jag har genomfört fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare som har arbetat i 

förskoleverksamheter där det funnits barn med andra modersmål än svenska, men där ingen 

pedagog arbetat som behärskar de aktuella språken. Eftersom studien har sökt fall med relativt 

precist formulerade kriterier, som jag nämnde ovan, har jag kontaktat förskolor som jag trott 

kan motsvara kriterierna, och tagit reda på om de dels varit intresserade av att delta i studien, 

men också om de uppfyllt språkkriteriet. Jag har försökt få med både kommunala och fristående 

förskolor i min insamling av material. Det visade sig inte vara helt enkelt att få telefonkontakt 

med förskolorna och i flera fall, särskilt i de fristående förskolorna, visade det sig saknas barn 
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med annat modersmål än svenska. Av de förskollärare som deltagit i studien arbetar tre i 

kommunala förskolor och en i en fristående förskola. Det gav inte önskvärd spridning, men det 

faktum att förskolorna ligger i två skilda kommuner, samt att både kommunal och fristående 

verksamheter finns representerade ger ändå en relativt god spridning.  

 

Etiska överväganden 

När tider för intervjuerna hade bokats, skickades blanketter för informerat samtycke till 

samtliga informanter via mejl. Brevet innehöll information om etiska riktlinjer som rör 

intervjupersonens frivilliga deltagande, försäkran om konfidentialitet och det insamlade 

materialets isolerade användningsområde. Det insamlade materialet har sedan hanterats enligt 

konfidentialitets- och nyttjandekravet analogt med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet). Innan intervjuerna påbörjades försäkrade jag mig om att intervjupersonen 

var bekväm med att en ljudupptagning skulle göras, dessutom skrevs medgivandet till 

medverkan i studien under. Kontaktuppgifter till mig som intervjuare och till handledaren på 

högskolan lämnades till intervjupersonen, ifall denne skulle vilja ställa frågor om studien eller 

avbryta sin medverkan.  

 

Datainsamling 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering, vilket 

ger intervjupersonerna stort utrymme att delge sin erfarenhet, uppfattning och kunskap inom 

problemområdet. Davidsson och Patel beskriver att både intervjuaren och intervjupersonen blir 

medskapare i en kvalitativ intervju, även om rollerna är olika fördelade. De förklarar att det är 

viktigt att intervjuaren skapar ett samtal som genomsyras av vad jag förstår som trygghet 

(Davidsson & Patel, 2011, s. 82). Genom att stödja intervjupersonen så att denne känner sig 

trygg och att bygga upp samtalet i meningsfulla sammanhang skapas motivation för 

intervjupersonen att delge sin syn på problemområdet (Davidsson & Patel, 2011, s. 82). 

Författarna framhäver dock att intervjuaren bör vara medveten om sin maktposition och att den 

kan vara svår att utjämna även om intervjuaren aktivt arbetar med detta genom att anpassa sitt 

språk och sina gester efter intervjupersonen (Davidsson & Patel, 2011, s. 83). 

 

Ett antal öppna frågor har formulerats och ordnats i tre teman i en intervjuguide som har legat 

till grund för intervjuerna. De temana är: 1. Läroplanen; hur tolkar förskollärarna sitt uppdrag? 

Framför allt lyfts de didaktiska frågorna vem och varför? 2. Praktiken; hur omsätter 
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förskollärarna sitt uppdrag i praktiken? Här blir de didaktiska frågorna hur och vad aktuella. 3. 

Resurser; Vilka resurser anser lärarna behövs och har de tillgång till dessa? Även här syns den 

didaktiska frågan hur? Frågorna inom varje tema har ställts i den ordning jag under 

intervjuernas gång ansåg lämplig, vilket gör att intervjun kan ses formad med relativt låg 

standardisering. Att jag ändå valt att formulera frågor istället för att enbart utgå ifrån teman 

berodde på att jag har varit ovan vid att genomföra intervjuer och ville vara säker på att få alla 

pedagogernas syn på just mitt problemområde, samt för att underlätta analysen. 

 

Intervjuerna har genomförts i ett ostört rum på förskollärarnas arbetsplatser. För att få tillgång 

till den verbala dialogen har jag gjort ljudupptagningar av intervjuerna. Intervjuernas längd och 

intervjupersonernas fingerade namn visas i följande uppställning: 

Intervju 1, Natalie: 1 timme, 16 minuter och 3 sekunder 

Intervju 2, Vera: 37 minuter och 19 sekunder 

Intervju 3, Anette: 1 timme, 29 minuter och 22 sekunder 

Intervju 4, Sara: 59 minuter och 27 sekunder 

 

Under intervjuerna har jag antecknat för hand, dels för att kunna notera om något område 

nämnts som jag velat återkomma till, men också för att kunna notera intervjupersonens 

ickeverbala uttryck. I nära anslutning till intervjun har jag skrivit ner mina egna tankar om hur 

intervjun upplevdes, eventuella nya tankar som väckts och hur jag själv tror mig ha påverkat 

samtalet.  

 

Databearbetning  

Det insamlade materialet, i form av ljudupptagningar från intervjuer med förskollärare, har 

transkriberats i det närmaste ordagrant. I vissa partier svävade samtalen ut till att handla om 

exempelvis intervjupersonernas utbildningstid. Dessa utsvävningar har inte transkriberats 

eftersom jag ansåg att de var ointressanta för studiens problemområde.  

 

De tre första intervjuerna genomfördes inom loppet av åtta dagar. Den fjärde intervjun 

genomfördes två och en halv vecka efter den tredje, vilket innebar att jag vid den fjärde 

intervjun hade börjat undersöka det transkriberade materialet från de tre första intervjuerna. I 

den första läsningen av transkriptionerna markerade jag olika teman som visade sig i texten och 

som kunde kopplas till studiens frågeställning. Jag markerade även de citat i transkriberingarna 
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som tydligt visade beskrivningar av förskollärarnas uppfattningar. De olika beskrivningarna 

skrevs ner på post-it-lappar, noggrant markerade med vilken text och sidnummer de kom ifrån, 

och ordnades sedan på större pappersark kring sitt tema. När transkriptionen från den fjärde 

intervjun skulle läsas fanns redan det tidigare materialet ordnat i teman. Det nya materialet 

ordnades då efter de teman som redan fanns, men det skapades även plats för nya teman i det 

tillkomna materialet. Slutligen ordnades temana in under fyra didaktiska frågor, som utgör de 

olika rubrikerna i resultat-och analyskapitlet som följer nedan. De didaktiska frågorna är: 

 

1. Vem är det som ska stödjas? 

2. Varför ska barnen få stöd? 

3. Hur kan språkstödsarbetet gå till? 

4. Vad är det som lärs? Vilket lärandeinnehåll lyfts fram i arbetet? 

 

Skans lyfter fram att en strävan med undervisning är att få någon att lära sig något (Skans 2011, 

s. 22–23). För att skapa bästa möjliga lärandesituationer visar han att ett problematiserande av 

de didaktiska frågorna vem, varför, hur och vad, är nödvändig. Genom att ställa frågor om vad 

som ska läras, behöver vi också ta ställning till hur det ska gå till. Frågan hur något ska gå till 

har att göra med vad som ska läras, men också vem som ska lära något och varför. På så vis 

menar Skans att det är viktigt att frågorna förhåller sig till varandra för att inte skapa 

motsättningar mellan varandra (ibid.). Jag ser de didaktiska frågorna som användbara för att 

sortera förskollärarnas beskrivningar om hur de uppfattar sitt uppdrag att stödja förskolebarn 

med annat modersmål än svenska i sin språkutveckling och hur de kan skapa ett meningsfullt 

språkstödsarbete.  

 

 

Validitet 

Kvale och Brinkmann beskriver att validitet inom kvalitativ forskning syftar till att undersöka 

i vilken utsträckning en metod undersöker det den avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 296). Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur förskollärare uppfattar 

sitt uppdrag och beskriver sin praktik. Det gör intervjuer med förskollärare till en lämplig 

metod. Med hjälp av lågt strukturerade frågor skapas utrymme för förskollärarnas syn på 

studiens problemområde, vilket skapar möjligheter för god validitet i förhållande till studiens 

syfte. Urvalet av förskollärare kan också anses relevant, med tanke på att särskilda kriterier 
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utgjorde en avgränsning för att intervjua personer som har erfarenheter av studiens 

problemområde. Studiens frågeställningar har fungerat som en röd tråd genom studiens delar 

och följs upp både i analysen och i diskussionen, vilket kan ses som ett tecken på att studien 

genomsyrats av validitet. För att kunna skapa en så bra tillförlitlighet som möjligt har 

ljudupptagning gjorts vid samtliga intervjuer. Materialet har transkriberats, näst intill ordagrant 

och endast material som hamnar långt utanför förskoleverksamhet har valts bort. Intervjuerna 

kan liknas vid samtal kring problemområdet. Det faktum att jag själv har lång erfarenhet av 

förskoleverksamhet gör det omöjligt att lägga mina förkunskaper åt sidan. För att skapa mening 

i samtalen har ett samförstånd varit nödvändigt, vilket gör att svar och ämnen kan ha avslutats 

utan att intervjupersonen verbalt uttryckt vad hon har menat. I resultatet och i analysen har jag 

noggrant försökt att hitta det intervjupersonen beskriver oftast med ord, men vid enstaka 

tillfällen också mellan transkriptionsraderna. Jag har också vid enstaka tillfälle återvänt till 

ljudupptagningen för att få en tydligare bild av vad intervjupersonen tycks ha menat. Jag vill 

trots det peka på en risk att det som redovisas i resultatet inte stämmer överens med vad 

intervjupersonen verkligen menat, utan att resultatet är min tolkning av hennes beskrivning. För 

att öka tillförlitligheten har flera citat från intervjuerna fått stå som exempel och är därmed 

öppna för läsarens tolkning. 

 

Generaliserbarhet 

Ahrne och Svensson beskriver att i kvalitativ forskning handlar generaliserbarhet om att avgöra 

huruvida resultatet går att överföra på andra liknande miljöer eller situationer (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 27). Det går också att efter att ha studerat fler än en miljö jämföra resultatens 

likheter och skillnader för att i någon mån utröna en viss generaliserbarhet, som med 

försiktighet kan lyftas fram (ibid.). Den här studien har undersökt förskollärares beskrivningar 

om sitt uppdrag utifrån styrdokumenten från förskolan, vilka också lyfter fram normer och 

värden som ska ligga till grund för verksamheten. Traditionen i svensk förskola kan också ses 

som starkt förknippad med ett lekfullt lärande. På så sätt kan förskollärarnas beskrivningar i 

viss mån generaliseras till att överensstämma med andra förskolors verksamheter och arbetssätt. 

Det är dock viktigt att vara medveten om att både förskollärare och barn i verksamheten är 

medskapare av den verksamhet som förskollärarnas uttalanden beskriver, vilket innebär att 

fullständig generalisering inte är lämplig. Det faktum att jag som yrkespraktiker i 

förskoleverksamhet under snart 20 år med lätthet kunde känna igen mig i förskollärarnas 

beskrivningar, styrker generaliserbarheten ytterligare, vilket dock ska förstås tillsammans med 
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att de verksamheter jag arbetat i är lokaliserade i ett storstadsområde. I ett landsbygdsområde 

skulle andra faktorer kunna påverka resultatet i en annan riktning.  

	

Resultat och analys 
Resultatet för den här studien består av mina tolkningar av fyra förskollärares beskrivningar av 

sitt uppdrag att stödja förskolebarn med annat modersmål än svenska i sin språkutveckling, och 

hur de menar att språkstödsarbetet kan bli meningsfullt för barnen. Med hjälp av de fyra 

didaktiska frågorna som tidigare presenterades och de teoretiska utgångspunkterna ämnar jag 

söka svar på studiens frågeställning: 

• Hur tolkar förskollärare sitt uppdrag att stödja förskolebarn med annat modersmål än 

svenska i sin språkutveckling?  

• Hur beskriver förskollärare ett meningsfullt språkstödsarbete för barn med annat 

modersmål än svenska?  

  

De fyra didaktiska frågorna använts, som jag nämnde, som rubriker i resultatkapitlet. Resultatet 

är vidare indelat i underrubriker, som är formulerade dels efter intervjufrågorna, men också 

efter olika teman som framkommit som centrala i förskollärarnas beskrivningar. 

 

Den sista frågan: Vad är det som lärs? Vilket lärandeinnehåll lyfts fram i arbetet? består av ett 

avsnitt där jag lyfter fram ett lärandeinnehåll som presenterats i de tidigare kapitlen. Detta görs 

för att betona vilket lärandeinnehåll språkstödsarbetet kan innehålla, vilket inte direkt har ställts 

som en intervjufråga till förskollärarna, men som de indirekt har lyft fram genom sina 

beskrivningar. 

 

Resultatet visar ett urval av förskollärarnas beskrivningar. I de fall förskollärarnas 

beskrivningar liknar varandra har ett särskilt målande citat valts ut att stå som exempel för 

tankegångarna. I andra fall sticker någon av förskollärarnas förklaringar ut och det redovisas 

då för att skapa en bredare förståelse för arbetet i förskolan. I anslutning till förskollärarnas 

beskrivning följer min tolkning och en analys med hjälp av de teoretiska begrepp som 

presenteras i teorikapitlet.  

 

Här följer en kort beskrivning av intervjupersonerna. Alla namn är fingerade. 

Natalie arbetar i en fristående förskola. Hon har arbetat som förskollärare i 3 år, men har 31 års 

erfarenhet av arbete i förskolan. Vera arbetar på en kommunal förskola och har arbetat i 
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förskoleverksamhet i 36 år, varav 22 år som förskollärare. Anette har arbetat som förskollärare 

i 34 år, och är nu på en kommunal förskola. Sara har arbetat som förskollärare i 11 år och arbetar 

nu i en kommunal verksamhet. Samtliga intervjuer ägde rum under mars och april 2017. 

 

Under intervjuerna visades två utdrag från läroplanen som låg till grund för förskollärarnas 

beskrivningar:  

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. (Skolverket 2016, s. 7). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål. (Skolverket 2016, s 10).  
 

1. Vem är det som ska stödjas? 

I det här första resultatavsnittet kommer resultat visas som kan kopplas till förskollärarnas 

tolkning av sitt uppdrag enligt läroplanen, att stödja barnen i sin språkutveckling. Frågan om 

vem som ska stödjas kommer att lyftas fram med hjälp av förskollärarnas beskrivningar.  

 

Förskollärarna beskriver att alla förskolebarn ska få stöd i sin språkutveckling. Bland de barn 

som har ett annat modersmål än svenska menar några av förskollärarna att alla ska få stöd att 

även tala sitt modersmål i förskolan. Anette beskriver att hon tänker att alla som har ett annat 

modersmål än svenska ska få stöd att prata det språket, eftersom förskollärarna inte kan veta 

om barnet har någon släkting som de kan behöva använda språket med. Men samtidigt är hon 

tydlig med att det är föräldrarna som ska bestämma vilket eller vilka språk barnet ska använda. 

 

 […] för då tänker jag så här att det inte ska spela någon roll för jag kan inte veta om de 

pratar med någon farmor någon annanstans […]. […] det är mamma och pappa som 

bestämmer! (Anette, 17.03.21). 

 

Andra förskollärare menar att bara de barn som inte kan svenska alls ska få stöd i sitt 

modersmål, eftersom den svenskspråkiga utvecklingen är prioriterad, eller att syftet med att 
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stödja barnen i sitt modersmål är att hjälpa barnet att kunna göra sig förstått. Vera beskriver att 

barn som kan svenska oftast får stöd just i det språket: 

 

Alltså på något sätt blir ju det andra språket som inte är svenska åsidosatt, för då förstår 

barnet redan svenska (Vera 17.03.17).  

 

Vera verkar se att språkstödet ska vara främst för att barnet ska kunna förstå och göra sig förstått 

och därmed skapa mening i förskolans verksamhet, medan Anette också lyfter fram rikedomen 

i att kunna skapa förståelse och mening på flera språk. Ett argument som Anette använder är att 

barnen kan behöva sitt modersmål i samtal med släktingar, vilket kan kopplas till att barnet får 

möjlighet att skapa mening i sammanhang utanför förskolan. Det Vera istället lägger vikt vid 

är att barnet ska kunna få hjälp att skapa förståelse och mening inom förskolans verksamhet, 

där det svenska språket är dominerande.  

 

2. Varför ska barnen få stöd? 

Det här avsnittet undersöker vilket syfte förskollärarna ser med att stödja barn med annat 

modersmål än svenska i sitt modersmål. 

	
Identitet 

Förskollärarna betonade att syftet med att stödja barnen i sitt modersmål var att stödja barnet i 

sitt identitetsskapande och att få känna sig trygg och stolt med sig själv. De första två citaten 

visar en förståelse av att barnet behöver sitt modersmål eftersom språket ses som en del av 

barnets inre. Två förskollärare uttrycker sig om det: 

 

Modersmålet är ju det som ligger närmast. Det är det man tänker på […]. Tankar och 

känslor, det hör ihop. Och identitet framför allt då! (Vera, 17.03.17) 

 

Utan sitt modersmål blir man fattig i sig själv (Anette, 17.03.21) 

 

Veras beskrivning kan förstås som att modersmålet behövs för att barnet ska kunna formulera 

tankar och känslor. Det ligger i linje med Bjervås förklaring om språkets nödvändighet för 

tanken (Bjervås 2011, s. 75). Det språket barnet möter blir också det som barnet först formulerar 

sina tankar genom. En förståelse av Veras uttalande är att hon ser modersmålet som en del av 

barnets fasta identitet. Anettes yttrande kan tolkas som att barnet utan sitt modersmål kommer 
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sakna något, som gör barnet fattigt. Som att språket behövs för att göra barnet till en rik individ, 

som har tillgång till hela sin identitet. Hon beskriver vidare att det har med trygghet att göra 

och att barnet behöver sitt språk för att kunna känna sig trygg i sig själv. 

 

Både Veras och Anettes uttalande kan förstås som att barnets identitet är något som finns i 

barnet och att barnet utan sitt modersmål får en identitet som saknar något och som gör att 

barnet får svårt att förstå sig själv. Wetherell och Maybin beskriver att ett litet barn har en 

preliminär jaguppfattning som ligger till grund och ger barnet en känsla av kontinuitet i barnets 

möte med omvärlden (Wetherell & Maybin 1998, s. 255). De förklarar vidare att språket har 

betydelse för barnets konstruerande av sitt jag, och att barnet använder modersmålet som ett 

redskap för den egna tankeverksamheten och för att kunna skapa en jaguppfattning, grundad på 

socialt samspel (ibid, s. 279).  

 

En viktig del av arbetet med modersmålet i förskolan anser förskollärarna är att skapa plats för 

barnets användande av sitt språk. Barnet ska kunna känna sig stolt över sitt språk, eftersom det 

är en del av identiteten. Att få sitt språk respekterat blir likställt med att få sin identitet 

respekterad. Natalie och Anette beskriver: 

 

Språket är en del av identiteten. […] och då ska de kunna vara stolta över den! Det här är 

jag! Och det är inget vi ska hyscha med här! (Natalie, 17.03.14). 

 

Vi gör allt för att stötta för vi har ju med identitet att göra […]. Att stötta barn det är att få 

barnet att våga prata. Det här är jag! Vi gör så här! (Anette, 17.03.21). 

 

Även Natalies och Anettes uttalanden här ovan ger en förståelse av att identiteten och 

modersmålet är något som finns inuti barnet, men som också finns i interaktioner och samtal 

utanför barnet. När användandet av modersmål får en plats i förskolan ger det barnet ytterligare 

ett sätt att skapa mening och att förstå sig själv utifrån.  

 

Mål att lära sig svenska för att bli tvåspråkig 

Det framkommer i några av förskollärarnas beskrivningar att målet är att barnet ska bli 

tvåspråkigt och att lära sig översätta från modersmålet till svenska kan ses som ett slags delmål. 
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När de kommit så långt att de faktiskt kan översätta sitt modersmål till svenska då har de 

kommit långt. Men när de inte kan, då behöver jag jobba lite till. För målet är ju ändå att 

de kan utnyttja båda språken och veta vilket som är vilket. (Natalie, 17.03.14). 

 

Det Natalie beskriver kan förstås som att barnet behöver kunskap i båda språken och att kunna 

koppla ihop begrepp som har liknande innebörd på de olika språken, samt att kunna förstå i 

vilket sammanhang de olika språken kan användas. Genom den cirkulära process som Skans 

visar med hjälp av Øzerk kan vi förstå att båda språken påverkar varandra och att mening kan 

skapas genom begreppsinlärningen (Øzerk 1998, se Skans 2011, s. 37). Vad Natalies uttalande 

beskriver kan förstås som ett mål att barnet ska skapa förståelse för begreppen, och även ett mål 

att barnet ska kunna använda båda sina språk för att skapa mening i ett sammanhang.  

 

Det framkommer beskrivningar som kan tolkas som att verksamheten prioriterar att barnen ska 

lära sig svenska så bra som möjligt innan de börjar skolan.  

 

[…] det är viktigt att hon hinner lära sig svenska språket, mer än vad hon kan nu. Hon ska 

ju börja skolan om ett år nu. […] Det tar ju tid att lära sig språk! (Vera, 17.03.17). 

 

Vi har många barn som ska gå till förskoleklassen nu, där vi känner att vi måste lägga in 

en extra stöt. (Natalie, 17.03.14). 

 

Dessa uttalanden visar att förskollärarna visar att de uppfattar en förväntan på att barnen ska ha 

en viss kunskap i svenska när de kommer till skolan och en förståelse för sitt uppdrag som 

genom skollagen, kap. 8, 2§, visar att förskolan ska förbereda barnen för fortsatt utbildning 

(SFS 2010:800). Utifrån Svenssons teorier kan vi förstå att förskolan har en betydande plats i 

barnets utveckling av sitt ordförråd, eftersom det är ett tidskrävande arbete att kunna förstå ett 

nytt språk och kunna formulera sig varierat (Svensson 2012, s. 30). Svensson betonar också att 

alla barn inte själva utforskar det nya språket utan behöver stöd av förskollärare för att bli 

nyfiken.  

 

I avsnittet har förskollärarnas förståelse av språkstödsarbetets syfte beskrivits. Resultatet visar 

att förskollärarna uppfattar att ett övergripande syfte med att stödja barnen i sitt modersmål är 

att barnen ska få bekräftelse av sin identitet. Det kopplar de både till att språket är en nödvändig 

del av identiteten som behövs för att barnet ska kunna tänka och känna, men också att det är 
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viktigt att få känna sig stolt över den man är. Ett annat syfte med att stödja barnen i sitt 

modersmål är att det är en väg till att bli tvåspråkig. Förskollärarna menar att barnet genom 

kopplingarna mellan språket får en förståelse för båda språken och kan översätta däremellan. 

Det framkommer också beskrivningar som visar att det är viktigt att barnen hinner komma till 

en viss språklig nivå i svenska innan de börjar skolan. 

 

3. Hur kan språkstödsarbetet gå till? 

I det här avsnittet redovisas resultaten från förskollärarnas beskrivningar om praktiken. Utifrån 

läroplanens intentioner som visades i inledningen till studiens resultat kan vi se att förskolan 

ska medverka till att barnen kan utveckla både sitt modersmål och svenska. Dessutom ska 

förskolan sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och 

på sitt modersmål. Skolverket förtydligar uppdraget i Måluppfyllelse i förskolan där det visas 

att bäst förutsättningar att utveckla språk skapas i meningsfulla sammanhang i vardagen 

(Skolverket 2017, s. 20–21).   

 

Spontana och styrda aktiviteter 

I det här avsnittet presenteras olika former av hur språkstödsarbetet kan gå till. Förskollärarna 

ombads i intervjuerna att beskriva aktiviteter eller situationer som de ansåg kunde stödja barnen 

både i svenska och i sitt modersmål, samt beskriva både spontana och styrda aktiviteter. 

 

Spontana aktiviteter för att stödja barnen att utveckla svenska 

Förskollärarnas beskrivningar om de språkstödjande situationerna och aktiviteterna visar att det 

till stor del innebär spontana och styrda aktiviteter för att berika barnens svenska. Det kan 

innebära att rutinsituationer som till exempel påklädning och måltider används för att benämna 

ord och begrepp på ett tydligt vis för att skapa en nyansering av språket.  

 

Att prata med barn som behöver utveckla ett språk, det är som att prata och återberätta för 

en blind person (Natalie, 17.03.14). 

 

Det Natalie förklarar kan förstås som att förskolläraren använder ett språk, som noggrant 

beskriver händelser och fenomen med tydliga och korrekta ord. Beskrivningarna skapar ett 

verbalt uttryck om omgivningen och innehåller en rik och tydligt beskrivande vokabulär. 

Avsikten med att beskriva omgivningen på detta vis är att stimulera barnens ordförråd och att 
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visa nyanser i språket som kan utgöra små eller stora skillnader i betydelsen av begreppet eller 

sammanhanget.  Även Vera betonar att benämningen av ord är viktig och lägger även till att 

det är önskvärt att barnen ibland upprepar uttrycken, vilket kan ses som ett sätt att få barnet att 

ta det nya språket i sin mun och använda det. 

  

[…] att man tänker på att verkligen benämna och kanske få dem att upprepa (Vera, 

17.03.14). 

 

Det Natalie och Vera beskriver kan förstås som just stimulering av barnets ordförråd. De 

spontana rutinsituationerna kan förstås som autentiska situationer som skapar samtal där barnet 

får möta svenskan som ett användbart språk. Det verkar ändå som att förskolläraren tänker att 

begreppen är något som de kan ge till barnet. Att en benämning kan skapa mening för att den 

uttalas i ett autentiskt sammanhang. Svensson beskriver att autentiska samtal och frågor där 

barnen får stöd att resonera och utveckla sina tankar ses som en språkstimulerande verksamhet 

av god kvalitet (Svensson 2012, s. 31). Jag vill peka på en risk att språkandet i hög grad hamnar 

hos förskolläraren i ivern att benämna allt runt omkring, medan barnet själv eventuellt bara 

upprepar det läraren har sagt. Barnets resonemang och utvecklande av tankar uteblir. Svensson 

lägger också vikt vid att förskolläraren ska ha förväntningar på att barnet ska kunna uttrycka 

sina tankar (Svensson 2012, s. 33). Det innebär, som jag förstår det, att förskolläraren kan ha 

förväntningar på att barnet har tankar som de formulerat och som de med stöd kan uttrycka. 

 

Styrda aktiviteter för att stödja barnen att utveckla svenska 

Användandet av spel som till exempel memory, och sorterings- och räkneövningar var några 

av de aktiviteter som Vera nämnde som bra för att stimulera språkutvecklingen för barn med 

annat modersmål än svenska. Hon lyfte också fram att hon tyckte mycket om att berätta sagor 

med hjälp av konkret material. 

 

Något som jag tycker är språkutvecklande är ju konkreta sagor, just att det finns konkret 

material så att man kan [visa]. Det underlättar ju jättemycket! Man kan ta och känna på, 

och säga och upprepa. […] och då får man ju använda sin berättarröst också! Med 

ljudeffekter! (Vera, 17.03.17). 

 

Det konkreta materialet kan ses som ett stöd i barnets förståelse av sagans handling. Det arbetet 

som Vera beskriver stämmer överens med det språkstödjande arbete som Skans visar att 
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Skolverket lyfter fram som ett språkstimulerande arbetssätt för att lära barn svenska (Skolverket 

2001, se Skans 2011, s. 33-34). Med hjälp av Carlsson och Bagga- Gupta framhåller han dock 

en risk att aktiviteter av det slaget riskerar att avkontextualiseras, vilket jag tolkar som ett 

sammanhang som inte stimulerar ett språk som blir användbart för barnet i naturliga 

sammanhang (Carlsson & Bagga- Gupta 2006, se Skans 2011, s 34.). Men om vi vänder oss till 

Wedin så förklarar hon att den informella träningen oftast är tillräckligt när det handlar om att 

lära in ett språk, men hon visar att när barn ska lära in ytterligare språk ökar betydelsen av 

undervisning (Wedin 2011, s. 35). Frågan vad som kännetecknar undervisning i förskolan ska 

vi inte gå in på närmare här, men Wedins uttalande kan förstås som att ett mer styrt lärande kan 

vara på sin plats. Hon betonar dock att det inte handlar om regelrätt, formell språkträning, utan 

snarare ett medvetet arbetssätt som ger barnen alltmer utmanande språkliga sammanhang (ibid, 

s. 87–88). 

 

Det framkom också att de språkstimulerade aktiviteterna ibland bestod av att de undersökte 

något i en mindre grupp, ofta integrerat med ett av läroplanens strävansmål.  

 

Att gå till skogen kan ju vara språkstimulerande, kan jag tycka… i mindre grupp… 

beroende på om du har det som mål. […] vi har ju strävansmålen… (Natalie, 17.03.14). 

 

Det Natalie beskriver kan ses både som ett spontant och ett styrt lärande. Den spontana delen i 

aktiviteten innebär att det som gruppen stöter på under sin tur till skogen benämns och lyfts 

fram för att diskuteras och ges betydelse. Den styrda delen av aktiviteten är den förbestämda 

miljön, skogen och att många av de ord och begrepp som behandlas under skogsturen har med 

naturen att göra. Svensson lägger vikt vid att barnet också lär sig att använda ett språk som går 

utöver vardagssammanhang som exempelvis lek, eftersom det språk som barnet behöver kunna 

i skolan är ett kunskapsrelaterat språk som tar längre tid att lära sig (Svensson 2012, s. 35). Av 

Natalies beskrivning om att en promenad till skogen kan vara språkutvecklande kan vi förstå 

att barnet får tillfälle att skapa mening genom det kunskapsrelaterade språket. 

 

Sara beskriver hur samlingarna kan användas som tillfällen att väcka barnens intresse för både 

det talade språket och för skriftspråket. Med hjälp av sånger av olika slag, munmotorikövningar 

och att synliggöra skriftspråket menar hon att barnens språk kan stimuleras i meningsfulla 

sammanhang;  
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Vi sjunger olika sånger. Både gamla sånger, du vet Astrid Lindgren-sånger, nya sånger, 

rörelsesånger, färg och bokstäver […] och sen har vi munmotorik-övningar som vi har… 

vi har gjort små lappar som det är en bild på en munmotorikövning […]. Och sen får barnen 

fiska. Vi har gjort ett fiskespö av en pinne och så har vi fäst ett gem på varje bild. Och alla 

gör det tillsammans. Kan du ta ut din tunga på överläppen? Att barnen får höra, –Var är 

överläppen? Och så blir det munmotorik, man får röra tungan i munnen. Det är lite sådana 

övningar. Språket kommer ju in hela tiden. […] barnen måste ju lära sig på ett lekfullt och 

intressant sätt. (Sara, 17.04.07). 

 

Vad Sara beskriver här kan ses som att samlingen används till sång och lek som gör barnen 

intresserade av att utveckla språket. Genom sång och musik kan språkstimuleringen ges en 

lustfylld mening. Rostvall och Selander ger just musik som exempel för att ge en uppfattning 

om att något har en mening (Rostvall & Selander 2008, s, 18). På det sättet kan det verbala 

språket ges mening. Genom att göra så kallade munmotorikövningar kan Sara antas mena att 

barnen tränar motoriken i munnen för att på så vis skapa motoriska förutsättningar att utveckla 

ett talspråk. Hon beskriver också att barnen görs delaktiga i upprop och att de använder en lista 

med barnens namn som ett barn varje dag uppmuntras att läsa ifrån. Hon beskriver hur barnen 

lär sig se ordbilden av barnens namn och även läsriktningen. 

 

Spontana aktiviteter som kan stödja barnen i sitt modersmål 

Även de språkstimulerande situationerna som förskollärarna beskriver som mer inriktade mot 

barnens modersmål kan bestå av att benämna begrepp i rutinsituationer. Vera berättar om att 

det ska vara ett roligt, lustfyllt och spontant ordutbyte och hennes ögon glimmar till när hon 

berättar om hur hon, efter att hon benämnt orden på svenska, också frågade efter hur man säger 

på barnets språk. Även Natalie berättar att hon brukar uppmuntra barnen att benämna ord på 

barnens modersmål. 

 

De äldre barnen kan man ju utmana och fråga, –Men vad heter det på ditt språk, då? 

(Natalie, 17.03.14). 

 

Natalies beskrivning visar ett intresse att ta reda på vad något heter på barnets modersmål och 

kan ses som en del av att bli tvåspråkig. Som tidigare visades är ett av förskollärarnas mål att 

barnen ska bli tvåspråkiga och att de ska kunna skilja mellan språken och veta vilket som är 

vilket. Att i de vardagliga situationerna utmana barnen att koppla samman språken kan ses som 
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ett sätt att skapa en ökad förståelse för ett begrepp eller fenomens innebörd. Det kan även ses 

som att läraren ser barnets språk som en tillgång för barnet och att det ges värde och acceptans 

i förskolan. Svensson pekar på forskning som visar samband mellan lärares positiva inställning 

till elevers modersmål och ett gott resultat i skolan, jämfört med elever som av lärare inte fick 

utnyttja sin tvåspråkighet (Svensson 2012, s. 31).  

 

Styrda aktiviteter och situationer som kan stödja barnen i sitt modersmål 

Förskollärarna fick tänka efter en stund för att komma på några styrda aktiviteter som de ansåg 

kunde stimulera barnen i sin modersmålsutveckling, men efter en stund berättar Natalie om hur 

de brukar använda projektor och titta på sagor på barnens modersmål från Utbildningsradion 

projekterat på en vägg. Under sagostunderna uppmuntrar pedagogerna barnen att återberätta 

vad som sägs, och vad som händer, fast på svenska. Till de yngre barnen har de tidigare haft 

sagan i form av svenskspråkiga böcker tillgängliga på avdelningen, för att ge möjligheten att 

kunna relatera sagan till sitt språk. Svensson visar att barn kan fördjupa sin förståelse av texten 

genom att samtala och formulera sina egna tankar om den (Svensson 2012, s. 32). Som jag kan 

se får barnen som Nathalie berättar om möjlighet att återkoppla till, i det här fallet, en berättelse 

projicerad på en vägg. De uppmuntras också att översätta den, men det handlar just om texten. 

Natalies beskrivning innehåller ingen koppling till barnens egna livsvärldar, vilket enligt 

Svensson är en viktig del av arbetet runt berättelser. Hon beskriver att barn i många fall behöver 

hjälp av en förskollärare som känner barnet, för att bygga broar mellan texten och barnets 

erfarenheter (ibid.).  

 

Mindre grupper 

Förskollärarna ansåg att det var bra att arbeta med barnen i mindre grupp när de ville arbeta 

språkstödjande. Sara beskriver hur dukningen inför lunchen kan ge tillfällen att skapa samtal 

mellan två barn och en pedagog; 

 

Vi har dukvärdar varje dag. Och då får två av barnen duka tillsammans med en pedagog. 

Och då får de ju räkna tallrikar, bestick och ställa fram kannor. […] det här att kunna prata 

med bara två barn, samtala i en jätteliten grupp. (Sara, 17.04.07). 

 

Trots att dukningen till stor del handlar om räknande, kan Sara se det språkutvecklande i att 

samarbeta och samtala med endast en kamrat och en pedagog. Hon menar att i förskolans 
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verksamhet sker mycket i grupp och ett dukningstillfälle ger mer talutrymme till varje barn än 

vad flera av de andra dagliga gruppaktiviteterna ger.  

 

Även Anette berättar om att de organiserar arbetet för att dela barnen i mindre grupper, särskilt 

när det finns många modersmål i gruppen. 

 

Man kan inte vara 24 stycken… det är bara att tänka så! Mindre grupper och att de kan gå 

till olika stationer och alternera, att det finns en pedagog i varje grupp, hela tiden. Det är ju 

så man får jobba! (Anette, 17.03.21). 

 

När Anette beskriver att barnen dagligen delas in i mindre grupper kan det tolkas som ett sätt 

att skapa mer talutrymme och inflytande för varje barn i gruppen. När barngrupperna är stora 

blir det svårt som förskollärare att vara nära barnen och ta vara på deras initiativ. Svensson visar 

att när barnen påbörjar ett samtal är det av vikt att ge dem det samtalsstöd de kan behöva i form 

av frågor, ifyllning av ord, och uppmuntran att utveckla sitt resonemang. Förskollärarna i den 

här studien var eniga om nödvändigheten att ibland arbeta i mindre grupp för att stödja barnets 

språkutveckling. Även Skans studie visar att gruppens storlek har betydelse för den 

kommunikationen som sker. Han menar att när aktiviteter sker i stor grupp består 

kommunikationen till stor del av pedagogernas frågor och barnens svar på dessa frågor (Skans 

2011, s. 123). 

 

När kolleger är sjuka och det fattas vikarier uppstår problem med att skapa en meningsfull 

verksamhet eftersom tillgången till personal är för dålig. Vera berättar att det ofta saknas 

vikarier; 

 

[…] man måste ändå vara fler, man kan inte vara hur få som helst! För det går inte! Det 

spricker! Det är ju därför som man känner lite dåligt samvete ibland. Att man känner, –Jag 

skulle ha gjort det och jag skulle ha hunnit det och… men det är bara att gilla läget. (Vera, 

17.03.17).  

 

Det framgår av Veras uttalande att hon ibland känner sig otillräcklig eftersom det fattas 

personal. Hon visar vad som kan tolkas som att planeringen spricker och att det som hon har i 

uppdrag att utföra inte alltid är genomförbart.  
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Meningsfullt språkstödsarbete 

Förskollärarnas beskrivningar om hur arbetet med att stödja barnen i sin språkutveckling kan 

bli meningsfullt för barnen har både likheter sinsemellan, men också skillnader. Barns intresse, 

ett förtroendefullt samspel och att kunna förstå och göra sig förstådd var några grundstenar, 

liksom att verksamheten ska vara lekfull och inte likna den traditionella skolan för mycket. Att 

barnens intressen styr vad som blir meningsfullt var de eniga om, även om de betonade det 

olika starkt. Anette beskrev det som följer, 

 

Här säger vi att vi ska ha ficklampan på barnen, allt ska utgå ifrån barnens perspektiv. Det 

fattar ju vem som helst att det [projektarbetet] ska spreta! För barn är ju olika! Vi tänker 

olika! (Anette, 17.03.21). 

 

Med hjälp av ficklampan som metafor vill Anette belysa att det är barnens intressen som styr 

vad som är intressant att undersöka och utveckla inom projektarbetet. Hon visar också att barn 

har olika bakgrund och förkunskaper, vilket gör det viktigt att undersöka på flera olika sätt för 

att göra arbetet meningsfullt för barnen. Olika delar är intressanta och skapar mening för barnen 

i gruppen. 

 

Vidare menar Anette att barnen visar om verksamheten inte är meningsfull för dem och då 

menar hon att hon tillsammans med kollegorna får lov att tänka om och försöka hitta det som 

är meningsfullt för barnen. 

 

Varenda dag man kommer till förskolan så ska det vara kul att komma hit! Det ska vara 

spännande, något som väcker! Det är vår skyldighet att se till att det är framdukat och 

trevligt! (Anette, 17.03.21). 

 

Det arbetssätt som Anette beskriver visar att barnens intressen ligger till grund för material och 

de aktiviteter som pedagogerna presenterar för barnen. Det krävs ett arbete nära barnen och en 

lyhörd förståelse för vad som väcker intresset just för den befintliga barngruppen. Med hjälp av 

sin kunskap om material som kan väcka barnens nyfikenhet ska förskollärarna duka fram för 

ett meningsfullt utforskande, vilket enligt Anette ingår som en skyldighet i arbetet i förskolan. 

Åberg och Lenz Taguchi visar att pedagogen behöver lyssna noga på barnen och placera sig 

själv i deras tankevärld för att kunna se vad som är intressant och vad som skapar mening för 

barnen. De menar att det är ett demokratiskt arbetssätt som gör barnens frågor och intressen till 
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drivkraft, men som också kräver stor medvetenhet och ansvar hos pedagogerna (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005, s. 43).  

 

Inte för mycket skola 

Förskollärarna i studien är också tydliga med att meningsfullhet skapas genom att verksamheten 

ska vara lekfull och betonar tydligt att den inte får likna den traditionella skolan.  

 

Det måste vara lekfullt! […] det får inte bli för mycket skola! Att man tar tillvara på alla 

tillfällen […] (Vera, 17.03.17). 

 

Barnen måste ju lära sig på ett lekfullt och intressant sätt. Och vi får ju ta tag i det när 

barnen visar intresse[...] Man får ta det där barnen är. Så inget lektionsaktigt! (Sara, 

17.04.07). 
 

Både Sara och Vera visar att arbetssätt som förknippas med skolan inte hör hemma i förskolan. 

Att ta tillvara på de tillfällen som uppkommer och skapa intressanta språkliga sammanhang är 

det som lyfts fram som ett fördelaktigt arbetssätt i förskolan. Barnens intressen styr och 

förskollärarna är beredda på att stimulera och utmana i den vardagliga verksamheten. Det de 

beskriver kan förstås i termer av informellt och formellt lärande som jag tidigare visade. Min 

förståelse av det förskollärarna beskriver är att lärandetillfällen som består av övande av något 

som inte skapar motivation hos barnen räknas som skola och därmed formellt lärande. Däremot 

kan styrda och spontana situationer som är lekfulla och intressanta bli meningsfulla för barnen 

och är därför att föredra, vilket kan förstås som ett informellt lärandetillfälle. 

 

Det framkom också att meningsfullheten kunde skapas genom ett förtroendefullt samspel, 

mellan barn och pedagoger, men också mellan barnen. Vera beskriver att det är viktigt att bygga 

upp ett förtroendefullt samspel mellan pedagogen och barnet. Genom att ställa sig nyfiken och 

villig att lära sig något av barnet tänker hon att barnet kan göra detsamma och vilja lära sig lite 

på det nya språket. 

 

Att visa att –Jag är intresserad av dig! Och jag vill lära mig ditt språk, några ord. Och då 

kanske du kan tycka att det är roligt att lära dig några ord på mitt språk? (Vera, 17.03.17). 
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Genom att skapa ett samspel med ett givande och ett tagande jämnas maktförhållandet ut mellan 

pedagogen och barnet. Båda är delaktiga i samspelet och båda kan och vet något som den andre 

inte har kunskap om och som de delar i det gemensamma samspelet. Med hjälp av ett givande 

och ett tagande i en dialog skapas en kommunikation mellan barnet och förskolläraren som 

ligger till grund för ett fortsatt kommunicerande samarbete. Båda parterna tillför något i 

dialogen som formar den till vad den blir.  

 

Att kunna förstå och göra sig förstådd 

Att kunna förstå och göra sig förstådd är en del av att vara delaktig i en meningsfull verksamhet. 

Genom att prata med andra som behärskar barnets modersmål kan meningsfulla samtal skapas. 

Det kan vara med en pedagog om det finns någon tillgänglig i verksamheten, eller med andra 

barn. Sara beskriver hur barn i gruppen som lärt sig mer av det nya språket kan stödja andra 

barn som inte i lika hög grad förstår de dagliga sammanhangen; 

 

De som kommer till avdelningen som inte är så där jättetrygg i svenskan, då har vi tagit 

hjälp av de barnen som kunnat deras språk. –Kan inte du säga att det är det här vi ska göra? 

[…] och då blir ju de barnen stolta och det blir ett lyckande för dem. –Jag kan förmedla det 

här vidare! […] De tycker att det är jätteroligt för då har vi ju uppmärksammat det barnet 

också. –Du kan det här språket, jag vet att du pratar det med mamma och pappa (Sara, 

17.04.07). 

 

I Saras beskrivning kan vi förstå att det är stimulerande för barnet som får hjälp att förstå 

sammanhangen i verksamheten, men också för barnet som hjälper till att förklara. För båda 

barnen skapas ett tillfälle att använda sig av sitt språk på ett meningsfullt sätt i förskolan. Även 

Vera visar att hon sett stor lycka hos barn som mött barn som talar samma språk som de själva; 

 

Man märker hennes glädje i att få prata! […] Att man talar samma språk! (Vera, 17.03.17). 

 

Förskollärarna beskriver att barnen visar stor glädje när de är delaktiga i ett sammanhang där 

de ges förutsättning att förstå sammanhangen och vad som sägs, något som inte är en 

självklarhet när barnet befinner sig i en verksamhet där ett annat språk än modersmålet är det 

vanligaste. Veras beskrivning visar en förståelse av att barnet saknar att ha någon att prata med. 

Tillfällena som ges är få och när barnet väl får prata med någon som förstår uppstår en glädje. 

Det kan tolkas som att barnet lägger betydelse vid att mottagaren förstår det hen säger och att 
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det är av betydelse i dialogen att mottagaren förstår och ger respons på det som uppstår i 

dialogen.  

 

Ett annat sätt att erbjuda känslan av att förstå är genom att titta på teater, film och lyssna på 

sånger på barnets modersmål. För att få tillgång till sådana kulturupplevelser krävs ofta ett gott 

samarbete med familjerna. Natalie berättade om att de hade tittat på en filmad barnteater på ett 

av barnens modersmål;  

 

[…] barnet blir så glad över att få känna igen sig. –Det här förstår jag! Och dansade med 

och sjöng! Och det var jätteroligt att se! […] då är vi ju inne på kultur igen! (Natalie, 

17.03.14). 

 

Vad Natalie beskriver har med kultur att göra, som hon säger. Att få känna igen sig. Det 

meningsfulla i det här sammanhanget finns i att barnet känner igen sig själv, sitt språk och det 

sätt hen är van att uppleva kultur på. När verksamheten ger tillgång till kulturupplevelser på 

barnens modersmål skapas både ett kulturellt och språkligt meningsfullt sammanhang för 

barnet. Vi kan med hjälp av Rostvall och Selander förstå att rytmen, pulsen och uttryckssätt i 

relation till varandra skapade mening för barnet (Rostvall och Selander, 2008, s. 18–19). 

 

Kommunicera med kroppen 

Förskollärarna beskriver hur de använder kroppen för kommunikation när den verbala 

förståelsen inte finns på grund av olika talspråk. Det kan handla om kroppsspråk eller gester, 

tydlig ögonkontakt, teckenstöd eller som Sara berättar om, barnens hundra språk; 

 

[…] ett barn som inte har det svenska språket till hundra, kan med hjälp av målning, med 

hjälp av dans, försöka förklara. Så det har vi haft barn som har använt sig av det. Och det 

är ju jättehäftigt att kunna använda sig av andra språk än bara skriva eller prata eller så. Så 

vi hade ett barn som inte kunde så mycket svenska, och han var jättebra på att rita och att 

använda olika tekniker till att rita, använda skuggor […]  (Sara, 17.04.07)  

 

Det Sara beskriver handlar om att hitta fler sätt än det verbala att uttrycka sig på. Genom att 

använda sig av olika skapande uttryck kan barnet skapa förståelse för ett innehåll och därmed 

skapa mening.  
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Förskollärarens förhållningssätt 

Förskollärarna betonar att de själva har stor betydelse för hur verksamheten formas till att vara 

språkutvecklande på ett meningsfullt vis för barnen med annat modersmål än svenska. Genom 

att som förskollärare ställa sig nyfiken till vem barnet är och vad det kan, skapas ett öppet klimat 

där alla barn kan skapa sin egen plats i förskolans verksamhet. Att skapa en miljö där olikheter 

välkomnas och ses som tillgångar ger förutsättning för en meningsfull dag för barnen. 

 

Det är personer vi pratar om! […] och de har erfarenheter och kunskaper från sig själva 

med sig och jag kan inte styra vad… –Den här terminen gör vi det här… utan vi måste titta 

på vem det är jag har framför mig. (Natalie, 17.03.14). 

 

Det Natalie beskriver har att göra med hur verksamheten kan bli meningsfull för barnen, men 

också hur arbetssättet för pedagogerna formas efter det förhållningssättet. Det krävs en pedagog 

som är villig att släppa sin planering om det behövs, och som är lyhörd för barngruppen och 

individernas intressen och behov. Det speglar det demokratiska arbetssätt som Åberg och Lenz 

Taguchi lyfter fram och som innebär att barnens intresse och frågor används som drivande kraft 

Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 43). 

 

Anette beskriver ett arbetssätt där hon gör sig till medforskare tillsammans med barnen och på 

så vis bildas ett lärande; 

 

[…] jag tycker att det är så roligt att söka kunskap tillsammans med dem! […] genom 

utforskandet sker lärandet, […] men jag tycker att det ska vara lekfullt också för annars så 

blir det ju inget lärande (Anette, 17.03.21). 

 

Det lekfulla utforskande som Anette beskriver visar på en tilltro till barnets egen förmåga att 

vara delaktig i sitt meningsskapande. Tillsammans söker de efter kunskap som kan bidra till en 

större förståelse.  

 

Kunskap och kompetens 

Förskollärarna i studien beskriver att de har tillräcklig kompetens för att arbete med att stödja 

barns språkutveckling, både genom sin utbildning, men också genom de erfarenheter de fått 

genom yrkespraktiken och genom att själva komma till ett nytt land med ett nytt språk. Några 

poängterar däremot att för att språkstödsarbetet ska fortsätta vara meningsfullt, krävs en vilja 
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att ständigt söka ny kunskap för att utveckla sin kompetens och anpassa den efter de behov som 

finns i verksamheten. Förskollärarna söker ny kunskap på lite olika sätt, bland annat genom att 

söka på internet för att ta reda på hur andra arbetar. Ny kunskap erövras också genom att gå på 

kurser och läsa litteratur inom området. 

 

[…] jag tycker väl att jag har ganska god kunskap, och sen så känner jag mig trygg i min 

yrkesroll så att om det är något som jag, –Det här har jag inte hört talas om! Så vet jag ju 

egentligen hur jag ska få tag på mer information, för saker och ting händer ju hela tiden! 

[…] det förändras och det forskas […] (Natalie, 17.03.14). 

 

Det Natalie beskriver kan förstås som en del av förskolans uppdrag som genom skollagen, 1 

kap. 5§, visar att förskoleverksamheten ska vila på vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Det 

innebär ett förhållningssätt där förskolläraren håller sig ajour med forskningen och är delaktig 

i den ständiga förändringen i förskoleverksamheten.   

 

Förskollärarna beskriver att deras egen begränsning att inte kunna tala barnens alla språk ibland 

gör det svårt att förstå vad barnet menar och känner. Anette beskriver; 

 

[…] när det blir konflikter mellan barn, när jag inte kan förstå hur ett barn tänker eller 

känner eftersom barnet inte kan prata med mig. […] Jag kan känna mig väldigt fattig själv, 

du vet när man inte kan… och då måste man vänta till föräldern kommer. (Anette, 

17.03.21). 

 

Det Anette beskriver kan tolkas som att hon försöker förstå barnen i konflikten och medla 

mellan barnen för att skapa en gemensam förståelse för det som skett. Men när hon inte kan 

prata med barnet så att det förstår blir det en upplevelse av otillräcklighet.   

 

Kollegor som behärskar olika språk 

Förskollärarna i studien ser kollegor som behärskar de språk som barnen i gruppen talar som 

en stor tillgång. I den här studien gjordes ett urval av förskollärare som arbetar i grupper där 

ingen pedagog talar det språk som barnen med annat modersmål än svenska gjorde, vilket också 

resultatet visar. På några av förskolorna fanns dock pedagoger på andra avdelningar som talade 

barnens språk och som framför allt användes för att översätta till föräldrar vid inskolningar, 

utvecklingssamtal och i särskilda fall under tamburkontakten. Ibland behövs en tolk användas 
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i kontakten med föräldrar, särskilt i de ovan nämnda situationerna. Den nära kontakten med 

föräldrarna är viktig för att lära känna barnen och för att få en bild av vad som intresserar dem.  

 

Anette berättar att hon brukar sitta med på intervjuerna när nya förskollärare ska anställas 

eftersom hon vill göra medvetna val i de fall de behöver tillgång till ett särskilt språk. Det visar 

en strävan efter att tillföra bredare språkkompetens till förskolans verksamhet. Även Nathalie 

beskriver ett behov av pedagoger med kunskaper i olika språk och önskar att det fanns en 

pedagogbank där förskolor kunde söka efter pedagoger med särskilda språkkunskaper. Skans 

studie visar att pedagoger med kompetenser i barnens språk är en förutsättning för att barnen 

ska kunna använda sitt modersmål i förskolan på ett systematiskt och funktionellt sätt (Skans 

2011, s 129).  

 

Stödja föräldrar att prata sitt modersmål  

En uppfattning som visat sig i förskollärarnas beskrivningar är att föräldrarnas engagemang är 

avgörande i det språkutvecklande arbetet. De menar att det är föräldrarna som har kunskapen i 

ett av språken som barnen ska utveckla och att arbetet att medverka till att barnen utvecklar sitt 

modersmål till viss del består i att uppmuntra föräldrarna att tala modersmålet med barnet. Sara 

beskriver; 

 
Man får prata lite med föräldrarna tänker jag. Det brukar jag göra. Först och främst att jag 

uppmuntrar till att prata sitt språk hemma. För här kan vi… barnen lär sig svenska i 

samhället. Och uppmuntra föräldrar till att läsa på sitt modersmål hemma. Har man en bra 

grund i ett av språken så har man lättare att lära sig det andra språket. […] Men annars 

tänker jag att det är ju svårt när man inte kan det språket […] (Sara, 17.04.07). 

 

Det Sara beskriver förekommer även i de andra förskollärarnas förklaringar. De menar att 

eftersom förskolan ska medverka till att barnen utvecklar sitt modersmål så blir föräldrarna den 

viktigaste språkliga tillgången och blir som ett komplement till förskolan, som istället kan bidra 

mer till den svenskspråkiga utvecklingen. Förskolan kan dock bidra med att uppmuntra 

föräldrarna att tala sitt språk med barnen och förklara vilken plats modersmålet har i barnets 

fullständiga språkutveckling. Natalie berättar att föräldrarna ofta tycker att barnet får utveckla 

sitt modersmål hemma och att de önskar att förskolan kan hjälpa till att utveckla svenskan.  
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[…] de ska kunna utveckla sitt modersmål, och även svenskan. Och på något sätt hoppas 

jag att det går lite hand i hand. Och om föräldrarna… jag måste ju förlita mig på vad 

föräldrarna säger! (Natalie, 17.03.14). 

 

Förskollärarna berättar också att de ibland när barnen börjar i förskolan som små, tar hjälp av 

föräldrarna för att samla på sig en lista med, för barnet, viktiga ord, exempelvis napp, törstig 

och hungrig. Orden är främst till för att kunna trösta barnet under den första tiden.  

 

Anette beskriver också hur föräldrarna har stor betydelse när det gäller att förstå barnen; 

 

Men det är ju föräldrarna som hjälper till och stöttar. Allting kommer ju från föräldrarna. 

[…] Det finns ju inget viktigare! […] Jag måste prata med föräldrarna hela tiden. Det är de 

som hjälper mig att möta barnen […] (Anette, 17.03.21). 

 

Anette belyser något som inte direkt har att göra med barnets språk, utan istället om att lära 

känna och förstå personen. Men i arbetet med barnets språkutveckling behöver förskolläraren 

ta reda på mer om barnet, såsom barnets erfarenheter, kultur, och intressen. Innan barnet själv 

klarar av att berätta och sätta ord på dessa viktiga komponenter blir föräldrarna den viktigaste 

resursen för att skapa meningsfulla språkliga sammanhang för barnet.  

 

Det här avsnittet har presenterat förskollärarnas beskrivningar om hur det språkstödjande 

arbetet med barn som har ett annat modersmål än svenska kan gå till i praktiken. Det visade sig 

framför allt bestå av att i vardagliga sammanhang benämna ord och begrepp och att uppmuntra 

barnen att använda både svenska och sitt modersmål. Genom att organisera verksamheten så att 

barnen får vara i mindre grupper skapas mer talutrymme för varje barn. Förskollärarna betonar 

att verksamheten ska utgå från barnens intressen för att vara meningsfull, samt att lekfullhet är 

viktigt. De lägger vikt vid att barnen ska kunna förstå och göra sig förstådda, vilket kan göras 

genom att barnen pratar med andra barn som talar samma språk, eller genom att uttrycka sig 

med kroppen när orden inte räcker till. Föräldrarna ses som den största resursen när det handlar 

om att stödja barnen i sitt modersmål, eftersom det är de som kan det språket. 
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4. Vad är det som lärs? 

I det här avsnittet lyfts det lärandeinnehåll fram som visats i de tidigare avsnitten. Som jag 

tidigare beskrivit har frågan inte direkt ställts till förskollärarna, utan det som visas här är det 

som framkommit i deras beskrivningar om sitt uppdrag och om praktiken.  

 

Ett övergripande lärandeinnehåll för den här studien är användandet av språk. Det handlar om 

barnets modersmål, det svenska språket och att kunna kommunicera med andra uttryckssätt, 

såsom teckning och dans.  

 

Att berika barnens ordförråd med olika begrepp lyfts fram som en stor del av det 

språkstimulerande arbetet. Det handlar dels om begrepp i vardagens rutinsituationer, där bland 

annat flertalet matematiska begrepp ryms. Men också andra, kunskapsrelaterade begrepp träder 

fram i meningsskapande processer, där barnens intressen ligger till grund för den variation av 

ämnesområden som verksamheten innehåller. Eftersom förskollärarna inte ombads precisera 

några ämnesområden, samt att den frågan ligger utanför den här studiens problemområde, 

kommer några område inte nämnas här. Barnen beskrivs använda sina språk som redskap för 

sitt utforskande. Med hjälp av frågor uppmuntrades barnen att göra kopplingar mellan sina 

språk för att på så vis skapa en flerspråkig kompetens. 

 

Det framkommer också att skriftspråket synliggörs som ett lärandeinnehåll, med hjälp av bland 

annat namnlistor. 

 

I beskrivningarna om sitt arbete att stödja barn med annat modersmål än svenska i sin 

språkutveckling lyfte förskollärarna fram att barnets identitet starkt kan kopplas till hens språk, 

och framförallt barnets modersmål. De menade att ett syfte var att ge barnen stöd i sitt 

identitetsskapande. På så vis finns, som jag kan se ett lärandeinnehåll kopplat till identitet. 

Genom att barnet använder språk i interaktioner med omvärlden skapas en självuppfattning och 

en mening för barnet. Förskollärarna förklarar också att barnen blir stärkta i sin identitet när de 

får använda sitt modersmål i förskolan och att det innebär att respektera barnet. 

 

Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metod. I resultatdiskussionen sammanfattas 

resultatet och relateras till studiens frågeställning, skolinspektionens granskning som lyftes 
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fram i bakgrundsavsnittet, samt till den tidigare forskning som presenterades tidigare. 

Metoddiskussionen behandlar framförallt intervjuernas utformning och genomförande, samt 

hur jag tror att intervjuernas kvalitet kunde ha förbättrats om jag gjort en testintervju innan 

datainsamlingen startade. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur förskollärare uppfattar och beskriver sitt 

uppdrag att ge stöd både i barnens modersmål och i svenska som andraspråk, samt vilka 

aktiviteter de föreställer sig skapar goda förutsättningar för språkutveckling. 

 

Studiens frågeställning är: 

• Hur tolkar förskollärare sitt uppdrag att stödja förskolebarn med annat modersmål än 

svenska i sin språkutveckling? 

• Hur beskriver förskollärare ett meningsfullt språkstödsarbete för barn med annat 

modersmål än svenska? 

 

Resultatet visar att förskollärare tolkar att uppdraget, att stödja förskolebarn med annat 

modersmål än svenska i sin språkutveckling, framför allt består av två delar. De ombads 

beskriva vilka barn de uppfattade skulle få stöd i sitt modersmål och svenska. Det visade sig att 

de uppfattade att alla barn skulle få stöd i sin språkutveckling. Men när det gällde 

modersmålsutvecklingen delade sig ändå meningarna åt och några menade att alla skulle få 

stöd, även de som förstod svenska. De beskrev att förskolläraren inte kunde veta om barnet 

behövde använda sitt modersmål tillsammans med någon utanför förskolan. Andra 

förskollärare uppfattade istället att de barn som redan kunde svenska inte behövde stöd i sitt 

modersmål eftersom de förstod svenska. 

 

Förskollärarna beskrev framför allt två syften med att stödja barn med annat modersmål än 

svenska i sin språkutveckling. Dels kopplades språket samman med barnets identitet och att 

stödja barnets språkutveckling lyftes fram att kunna vara ett stöd i barnets identitetsskapande. 

Det framgår att användandet av modersmålet i förskolan kopplas samman med att respektera 

barnets identitet. Det andra syftet med språkstödet beskrevs vara att ge barnet stöd att bli 

tvåspråkig. Därför behövde barnen främst stöd i det språk som de behövde träna mest, svenskan. 
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Det framgår genom genomgående beskrivningar om begreppsträning i vardagliga sammanhang 

och att barnen. 

 

För att skapa ett meningsfullt språkstödsarbete la förskollärarna vikt vid att utgå från barnens 

intressen och erfarenheter. De menade också att det var av största vikt att aktiviteterna var 

lekfulla och lockade fram barnens nyfikenhet. Förskollärarna beskrev att språkstödsarbetet blev 

meningsfullt för barnen genom sammanhang där barnen kunde känna igen sig. De värdesatte 

arbetet i mindre grupper eftersom det skapade mer talutrymme för varje barn och att det då gick 

att bygga upp ett förtroendefullt samspel. Förskollärarna lyfter fram sånger, lekar och sagor 

med konkret material som bra, och framför allt att fånga tillfällen i vardagen där de tillsammans 

med barnen kunde skapa mening. Det var också viktigt för barnen, menade förskollärarna, att 

de kunde delta i situationer där de kunde förstå och göra sig förstådda, exempelvis i samspel 

med andra barn som talade samma modersmål. De berättade att de ville undvika att göra 

verksamheten skollik och framhöll då istället det lekfulla och lustfyllda lärandet. 

 

I inledningen och bakgrunden till den här studien argumenterade jag för min studies 

problemområde och lyfte fram min egen osäkerhet som till viss del bekräftades av 

Skolinspektionens granskning, som gjordes för att undersöka vilket stöd som gavs till barn med 

annat modersmål i förskolan och i grundskolan. Under flera år som barnskötare i förskolan har 

jag ibland arbetat i grupper där det finns barn med annat modersmål än svenska och som därför 

ibland behöver stöd i kommunikationen. Själva kommunikationen har jag egentligen inte sett 

som särskilt problematiskt. Det finns ju olika sätt att prata på. Med gester, kroppsspråk, bilder 

och genom att visa vad som menas, kan mening skapas. Men när det handlar om att utveckla 

språk, både barnets modersmål och svenska har jag ställt mig undrande. Hur gör andra 

förskollärare för att stödja barn att utveckla sina språk, när förskolläraren själv inte talar ett eller 

flera av språken? Som jag tidigare visade i den här studiens bakgrund finns riktlinjer från 

läroplanen för förskolan som visar att vi yrkespraktiker i förskolan ”ska medverka till att barn 

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

modersmål” (Skolverket 2016, s. 7). Skolverkets publikation som ska vägleda pedagoger i 

arbetslaget mot måluppfyllelse, Måluppfyllelse i förskolan visar att personalens kunskap och 

förhållningssätt påverkar barnets möjligheter att utveckla sina språk (Skolverket 2017, s. 20–

21). Pedagogers nyfikenhet, öppenhet och vilja att ge barnets språk utrymme i förskolan ses ge 

goda förutsättningar för barnen att utveckla sina språk. 
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Skolinspektionens granskning visar dock att det språkutvecklande arbetet i förskolan har stora 

brister och pekar främst på brist på kompetens att arbeta språkutvecklande och att tryggheten 

prioriterades till förmån för språkutveckling (Skolinspektionen 2010, s. 6). Vidare visar 

granskningen att pedagogerna ansåg sig sakna kunskaper i barnens alla språk vilket ledde till 

att ansvaret ibland lämnades över till föräldrarna (ibid, s. 25). Granskning visar också att 

pedagogerna prioriterade svenska framför barnens modersmål, eftersom det sågs som det 

gemensamma språket. Den visar också att pedagogerna endast i liten utsträckning knöt an till 

barnens erfarenheter. 

 

Resultatet av den här studien visar att förskollärarna ansåg sig ha god kunskap för att arbeta 

språkutvecklande. Genom utbildning, lång yrkeserfarenhet och egen erfarenhet av att lära sig 

ett nytt språk bedömde de att de kunde stödja barnen på ett tillräckligt bra sätt. De ansåg dock 

att ett förhållningssätt hos pedagogerna som genomsyrades av en vilja att ständigt söka ny 

kunskap var att föredra. Förskollärarnas beskrivningar visar emellertid att de ansåg att deras 

egen språkkompetens utgjorde en brist, men menade att föräldrarna behövde göras delaktiga 

och på det vis medverka till barnens språkutveckling. Deras beskrivningar visade likväl en vilja 

och öppenhet för barnets modersmål och barnens begreppskunskaper i modersmålet vävdes in 

i den vardagliga verksamheten. Likt Skolinspektionens granskning visade även den här studiens 

resultat att svenskspråksinlärningen sågs som ett prioriterat område. Förskollärarna beskrev att 

ett mål var att öka barnens svenskspråkskunskaper inför skolstarten. De beskrev också att det 

tog lång tid att lära sig ett nytt språk och att målet var att barnen skulle lära sig svenska för att 

bli tvåspråkiga. Till skillnad från Skolinspektionens granskning visade den här studien att 

förskollärarna i relativt hög grad knöt an till barnens erfarenhetsvärld. Detta gjordes framför 

allt med hjälp av föräldrarna, som av förskollärarna ansågs vara den viktigaste resursen för att 

kunna möta barnen. 

 

Som jag ser det stämmer Skolinspektionens granskning till viss del överens med den här 

studiens resultat. Men jag kan också se att verkligheten är krass. Hur kan pedagoger erbjuda 

barnen stöd att utveckla barnens modersmål när resurser i form av språkkompetens saknas? 

Förskollärarna arbetar efter sina resurser och ser föräldrarna som sin främsta och närmaste 

resurs. En resurs som dessutom känner barnet väl och som kan stödja barnen utifrån barnens 

intressen och erfarenheter. För att skapa ett modersmålsstödsarbete av hög kvalitet i förskolan 

krävs pedagoger som behärskar alla barns språk, vilket i en del förskolor kan innebära betydligt 

fler pedagoger än vad ekonomin tillåter.  
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I relation till Skans licentiatuppsats och Kulttis avhandling, som båda presenterades i kapitlet 

om tidigare forskning, kan jag se både likheter och skillnader mellan resultaten för deras 

forskning och den här studien (Skans 2011; Kultti 2012). Likheterna med Skans forskning 

handlar bland annat om acceptansen för barnens alla språk, genom att båda studierna visar en 

öppenhet för barnens språk och att det viktigaste är att kunna kommunicera och göra sig 

förstådd (Skans 2011, s. 70). I Skans studie fanns pedagoger som talade barnens modersmål, 

vilket blev till ett stort stöd för verksamheten, medan i den här studien läggs vikt vid att barnen 

ska hitta olika sätt att uttrycka sig på. Det handlar framför allt om att lära sig att kommunicera 

på svenska, men också om att använda kroppsspråk, gester, dans och teckning, som 

uttrycksform. 

 

Till skillnad från Skans studie lyfter förskollärarna i den här studien fram betydelsen av barns 

inflytande och initiativ, och barnens intressen och erfarenheter sägs ligga till grund för 

verksamheten. Aktiviteterna som förskollärarna i den här studien beskriver består till stor del 

av att stödja barn att utveckla det svenska språket, ofta genom att benämna begrepp och utveckla 

samtal i vardagliga sammanhang, vilket även blir synligt i Kulttis forskning (Kultti 2012, s. 

122, 133–134). Dessa sammanhang kan ses som naturliga, eller informella lärsituationer. I 

Skans studie lades istället stor vikt vid styrda aktiviteter, som formades i syfte att vara just 

språkutvecklande (Skans 2011, s. 94). Aktiviteterna organiserades oftast som 

storgruppsaktiviteter och de flesta barn fick stöd på sitt modersmål (ibid. s. 92, 125). Det 

innebar emellertid att barnens inflytande begränsades, eftersom pedagogerna främst fokuserade 

på att genomföra den planerade aktiviteten (ibid. s. 90, 107). I den här studien beskriver 

förskollärarna istället att de anser att det är bra att dela in barnen i mindre grupper när de vill 

arbeta språkstödjande. De menar att mindre grupper skapar mer talutrymme för varje barn och 

att det öppnar upp för att ta vara på varje barns initiativ. Vidare beskriver förskollärarna i den 

här studien att verksamheten kan bli meningsfull för barnen när deras intressen är drivande. De 

lyfter även fram att deras uppgift är att vara nära barnen för att hitta deras intressen och att 

stödja barnen där de befinner sig. Den delen av resultatet liknar Kulttis forskningsresultat som 

också visar att barnens initiativ tas tillvara av lärarna och ligger till grund för utforskande samtal 

(Kultti 2012, s. 173). Kulttis forskning visar även, likt den här studien, att aktiviteter som har 

ett språkfrämjande syfte, ofta genomförs i en mindre grupp (Kultti 2012, s. 93, 167–168). 
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Den här studien har visat att förskollärarna i relativt stor grad integrerar språkstödsarbetet i den 

övriga verksamheten och att språket används i barnens utforskande och i samtal. Det kan 

jämföras med Skans forskning, som istället visar att den verksamhet som hade ett 

språkstödjande syfte, separerades från lärandeinnehåll inom andra områden. Det skapar i sin 

tur sämre förutsättningar för utvecklandet av ett kunskapsspråk (Skans 2011, s. 89, 120, 132).  

 

Metoddiskussion 

Den här studien är genomförd som en kvalitativ intervjustudie och har med hjälp av intervjuer 

tagit del av förskollärares beskrivningar om arbetet att stödja barn med annat modersmål än 

svenska i sin språkutveckling. Intervjun som datainsamlingsmetod var lämplig för studiens 

syfte, men jag tror att intervjufrågorna hade kunnat anpassats bättre efter förskollärarna om jag 

först hade gjort en testintervju. Under den första intervjun upptäckte jag att flera frågor gick in 

i varandra, samt att samtalet lätt svävade ut. Jag valde därför att ytterligare arbeta med 

intervjufrågorna för att rikta fokus mot min frågeställning. Det blev i den tredje intervjun svårt 

att använda frågornas formuleringar eftersom intervjupersonens beskrivningar av praktiken inte 

stämde överens med mina förkunskaper, samt att jag upplevde att frågorna gjorde 

intervjupersonen osäker, vilket jag ville försöka att undvika. Det gjorde att vi samtalade kring 

området och jag styrde samtalet mot problemområdet, snarare än att ställa frågorna. Även under 

den fjärde intervjun användes snarare de tema som fanns istället för frågorna, eftersom intervjun 

löpte på likt ett samtal och frågorna besvarades under samtalets gång. Vid några tillfällen 

svävade samtalen ut mot angränsande områden, såsom kultur, mångfald och språkutveckling 

för svenskspråkiga barn. För att bibehålla intervjupersonernas känsla av trygghet och säkerhet 

riktade jag försiktigt tillbaka samtalet mot mitt problemområde. Allt eftersom intervjuerna blev 

fler, blev det tydligt att personerna i intervjuerna medverkade till vilka frågor som blev möjliga 

att ställa och hur frågorna kunde ställas. Dessutom märkte jag att jag själv blev alltmer van att 

undersöka området, samt att jag efter att ha lyssnat på det inspelade materialet märkt att jag ofta 

avbrutit intervjupersonerna i sina beskrivningar, vilket jag i de senare intervjuerna kunde vara 

mer observant på och därmed undvika.  

 

En testintervju hade också gjort det möjligt att förstå hur lång tid som behövdes för att 

genomföra intervjuerna. De personerna som blev intervjuade i den här studien hade blivit 

förberedda på att intervjuerna skulle ta mellan 30–45 minuter, medan tre av intervjuerna i själva 

verket tog runt en timme och ibland mer tid i anspråk. Den andra intervjun blev kortare eftersom 
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intervjupersonen behövde gå tillbaka till barngruppen, vilket gjorde att vi skyndade på mot 

slutet och avslutande efter ca 37 minuter. Jag upplevde ändå att intervjupersonen hade svarat 

på alla frågor, men kan inte vara säker på om svaren varit mer beskrivande ifall personen varit 

beredd på att avsätta mer tid.  

 

Fortsatt forskning 

Den här studien har bland annat undersökt hur det språkstödjande arbetet kan bli meningsfullt 

för barnen. Det framkommer av förskollärarnas beskrivningar att barnens egna intressen ska 

ligga till grund för utformningen av arbetet, och benämnande av begrepp inom olika områden 

nämns som ett fruktbart sätt att berika den språkliga miljön i förskolan. Av den litteratur som 

jag läst under studien har jag förstått att det är betydelsefullt att barnen får möjlighet att resonera 

och utveckla sina tankar och åsikter för att på så vis utveckla en djupare förståelse för språkets 

innebörd. Med den kunskapen skulle det vara intressant att undersöka hur barn med annat 

modersmål än svenska ges samtalsstöd för att kunna utveckla sina resonemang och åsikter, samt 

vilket utrymme som skapas för barns samtalande. En passande metod för den frågan skulle vara 

observationer av interaktioner mellan förskolebarn och förskollärare.  

  

Avslutande reflektion 

Med hjälp av den här studiens resultat och den teori som används vid analysen har jag fått en 

tydligare bild av hur jag kan arbeta språkstimulerande i förskolans verksamhet. Jag har hittat 

områden att fokusera på och fått teoretisk kunskap om hur en språkstödsverksamhet av hög 

kvalitet kan se ut. Det lämnar mig som snart färdig förskollärare, berikad med kunskap att 

ansvara och planera för praktiken. 
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Otryckta källor 
Intervju 1, Natalie: 1 timme, 16 minuter och 3 sekunder, 2017-03-14 

 

Intervju 2, Vera: 37 minuter och 19 sekunder, 2017-03-17 

 

Intervju 3, Anette: 1 timme, 29 minuter och 22 sekunder, 2017-03-21 

 

Intervju 4, Sara: 59 minuter och 27 sekunder, 2017-04-07 
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Bilagor 
Bilaga 1, Informerat samtycke 
	

	

	
	

	
ort	och	datum	

Information	om	intervju	med	förskollärare	som	arbetar	med	flerspråkiga	barn.		
	
Jag	är	student	på	det	erfarenhetsbaserade	förskollärarprogrammet	vid	Södertörns	högskola.	
Denna	sista	termin	på	utbildningen	skriver	jag	ett	examensarbete	som	omfattar	en	mindre	
undersökning	som	är	relevant	för	förskolans	praktik	och	mitt	kommande	yrke	som	
förskollärare.	Studien	kommer	att	handla	om	det	språkstöd	som	ges	till	barn	med	annat	
modersmål	än	svenska	och	specifikt	i	förskolor	där	det	aktuella	modersmålet	inte	talas	av	
någon	pedagog.		
	
För	att	samla	in	material	till	studien	har	vi	enligt	överenskommelse	bokat	tid	den	x/x	klockan	
x:x.	Jag	kommer	då	intervjua	dig	om	ditt	arbete	med	barn	med	annat	modersmål	än	svenska.	
Jag	kommer	göra	en	ljudupptagning,	samt	anteckna	för	hand.		
	
Genomförandet	av	uppsatsen	är	reglerat	av	etiska	riktlinjer	som	rör	tystnadsplikt	och	
anonymisering.	Detta	betyder	att	barnens,	familjernas,	personalens	och	verksamhetens	
identitet	inte	får	avslöjas.	Det	insamlade	materialet	avidentifieras	och	inga	register	med	
personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Materialet	kommer	inte	att	användas	i	något	annat	
sammanhang	utan	bara	i	det	egna	analysarbetet.	Den	färdiga	uppsatsen	kommer	sedan	att	
publiceras	digitalt	genom	publikationsdatabasen	DiVA.	
	
Med	detta	brev	vill	jag	be	om	ditt	medgivande	att	delta	i	studien.	All	medverkan	i	studien	är	
frivilligt	och	kan	avbrytas	när	som	helst,	även	efter	att	materialinsamlingen	har	påbörjats.	
Om	du	samtycker	till	studien	fyller	ni	i	bifogat	formulär.		
	
Kontakta	gärna	mig	eller	min	handledare	för	ytterligare	information!		
	
Vänliga	hälsningar,		
Emma	Björkqvist	
Tel.	nr	
Mail		
	
Handledare		
Thomas	Backlund	
Södertörns	högskola	
Tel.	nr	
Mail		
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Formulär	för	samtycke	till	deltagande	i	studie.		
	
	
	
	
Jag	samtycker	till	deltagande	i	studien.	
	
	
	
	
	
Förskollärarens	namn:	…………………………………………………………………	
	
	
	
	
	
Förskollärarens	namnunderskrift	……………………………………………………….	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
Formuläret	återlämnas	till	mig,	Emma	Björkqvist	vid	intervjutillfället.	Om	du	inte	samtycker	
till	att	medverka	i	studien	ber	jag	dig	att	kontakta	mig	för	att	avboka	intervjun.		
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Bilaga 2, Intervjuguide 
 

Intervju med förskollärare 

Berätta om syftet med intervjun 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur förskollärare arbetar med att stödja 
barn med annat modersmål än svenska i sin språkutveckling.  
I läroplanen står att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 
möjligheter att lära sig svenska och även utveckla andra områden. Det står också, med 
hänvisning till skollagen att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö 98/16, s. 
7). Det står också att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål än svenska ska 
utveckla sin förmåga att kommunicera både på svenska och sitt modersmål Lpfö 98/16, s. 10). 
 
Genom den här studien vill jag ta del av förskollärares tolkningar av det uppdraget och deras 
förståelse av hur det kan omsättas i praktiken. Innebär det att förskollärare ska stödja barnen i 
ett språk som de själva inte behärskar eller finns det andra sätt att se på läroplanens 
intentioner? Dessutom vill jag försöka förstå vilka aktiviteter som av förskollärare anses vara 
meningsfulla för barnen. Jag tycker själv att det här är en komplex och svår del av mitt 
uppdrag i förskolan och vill därför ta del av andras tolkningar och arbetssätt för att hitta vägar 
till en meningsfull praktik. 
 

Uppmjukningsfrågor 

Namn, år i yrket, år på den här arbetsplatsen? 

Vilken erfarenhet har du av arbete med barn med andra modersmål än svenska? 

Intervjufrågor 

Teman: Läroplanen, praktiken, resurser 

Läroplanen 

(börjar med att visa de relevanta avsnitten i läroplanen) 

Vad tolkar du är syftet med att stödja barnen i sitt modersmål? 

 

Vilka barn är det vars modersmål ska stödjas? 

 Barn som har ett annat modersmål, men som kan lite svenska? 
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Praktiken 

Berätta om någon styrd aktivitet som du tänker kan stödja barnen i sitt modersmål… 

 På vilket sätt bidrar aktiviteten/situationen till barnets språkutveckling? 

 

Berätta om någon situation som mer spontant uppstår som du tänker kan stödja barnen att 

utveckla sitt modersmål… 

 På vilket sätt bidrar aktiviteten/situationen till barnets språkutveckling? 

 

Ge exempel på aktiviteter eller situationer som du tänker kan stödja barnet i sin 

svenskspråkiga utveckling… 

Styrda? 

Spontana? 

 

På vilket sätt skiljer sig språkarbetet med barn med annat modersmål än svenska från arbetet 

med svenskspråkiga barn? Ge exempel… 

 

Kan du beskriva hur de språkstödjande aktiviteterna eller situationerna kan bli meningsfulla 

för barnen… 

 

Berätta om någon språkaktivitet som du anser inte blir meningsfull för barnen? 

 

Samarbetar ni över avdelningarna i de fall det finns barn med samma modersmål? 

 

Upplever du något som problematiskt i ditt arbete med barn med annat modersmål än 

svenska? 
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Vad får dig att känna dig säker/osäker i språkarbetet med barn med annat modersmål än 

svenska? 

 

Involveras föräldrarna på något sätt i arbetet med barnens modersmål?  

 

Upplever du att föräldrarna förstår vitsen med att stödja barnet i sitt modersmål? 

 

Resurser 

Vilket material tycker du passar bra att använda som språkstödsmaterial? 

Har ni tillgång till sådant material? 

 

Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att stödja barnen i sina modersmål? 

Om inte, vad fattas? 

 

Finns det några andra resurser som du anser skulle gynna arbetet med barn med annat 

modersmål än svenska i sin totala språkutveckling?  

 

Får ni det stöd och resurser ifrån ledningen som du anser behövs för att stödja barn med annat 

modersmål än svenska i sin språkutveckling? 

 

Vilka hinder finns som gör det svårt att stödja barnen i sin modersmålsutveckling? 

 

Vad underlättar arbetet med språkstöd för barn med annat modersmål än svenska? 

	
 


