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Abstract 
The aim of this study is to investigate the ability of multilingual children to develop their 

mother tongue in preschool and what language developmental methods the pedagogues 

use to contribute to this. To answer this, the questions were broken down to investigate 

the availability of mother tongue support, how the pedagogues draw attention to 

children’s different native languages in the business, and what language developing 

approaches they use. 

 

Through interviews with active pedagogues in pre-schools, the different conditions under 

which children are being supported in developing their mother tongue, how the mother 

tongue is highlighted in activities, and the different teaching methods of the pedagogues 

to develop children's languages is made visible. The study's results showed that pre-

schools are aware of the importance of the mother tongue in language development and 

therefore offer the children some form of mother tongue support. They also try to help 

children learn each other's mother tongue and cultures to show openness to each other, 

but also gave examples of many different language developing ways of working. 

 

To provide children with a language rich environment through interaction and 

conversation is the prerequisite for a good language development. By doing this in a 

language relevant for the child, pedagogues can provide support and opportunities for the 

child to develop their mother tongue, which facilitates secondary language learning. 

 

The idea is to contribute knowledge and awareness about how pre-school pedagogues 

should and need to work with the mother tongue development of multilingual children to 

support the development of a second language 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka flerspråkiga barns möjlighet till att utveckla sitt 

modersmål i förskolan och vilka språkutvecklande arbetssätt pedagogerna använder för 

att bidra till detta. Frågorna för att svara på detta var uppdelade för att undersöka 

tillgängligheten av modersmålsstöd, hur pedagogerna lyfter barns olika modersmål i 

verksamheten samt vilka språkutvecklande arbetssätt de använder sig av.  

 

Genom intervjuer med verksamma pedagoger i förskolan synliggjordes de olika 

förutsättningarna barnen har för modersmålsstöd, hur modersmålen uppmärksammas i 

verksamheten och pedagogernas olika arbetssätt för att utveckla barns språk. Studiens 

resultat visade på att förskolorna är medvetna om modersmålets betydelse i 

språkutvecklingen och erbjuder därför barnen någon form av modersmålsstöd. De 

försöker även bidra till att barnen får ta del av varandras modersmål och kulturer för att 

visa öppenhet mot varandra, men gav även exempel på många olika språkutvecklande 

arbetssätt. 

 

Att genom samspel och samtal erbjuda barnen en språkrik miljö är förutsättningen för en 

god språkutveckling. Det innebär att på de språk som barnen har behov av att höra, kunna 

erbjuda barnen stöttning och möjligheter för att utveckla sitt modersmål vilket underlättar 

andraspråksinlärningen. 

 

Tanken är att bidra med kunskap och medvetenhet om hur förskolans pedagoger bör och 

behöver arbeta med flerspråkiga barns modersmålsutveckling för att stötta utvecklingen 

av ett andra språk 

 

Nyckelord: förskola, flerspråkig, modersmålsstöd, barns språkutveckling 
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Inledning 

Många storstäder i världen och stora delar av Europa kan idag beskrivas som mångkulturella samhällen. 

I och med både invandringen och den mångfald av svenskar som bor utomlands kommer det mycket 

”internationella vindar” till Sverige. Det har bidragit till att synen på Sverige som mångkulturellt har 

ökat (Lahdenperä 2008, s. 15).  

 

De ”internationella vindarna” har medfört att mångfalden av både språk och kulturer har ökat i Sverige. 

Den globaliserade världen gör att människor som talar olika språk kommer i kontakt med varandra i en 

ny utsträckning. Den omfattande migrationen som sker inte minst av familjer, innebär till stora delar att 

barn växer upp med annat språk i familjen än det som talas i deras nya omgivning (Arnberg 2004, s. 5). 

I Sveriges förskolor vistas idag barn från många olika kulturer och nationaliteter vilket innebär att det 

finns andra modersmål än svenska. Det ställer stora krav på förskolorna och dess pedagoger. 

 

Projektledaren på barnombudsmannen Lena Calderon (2004) menar att de flerspråkiga barnen har fler 

språk och erfarenhetsvärldar än enspråkiga barn som kräver en annan form av stöd i språkutvecklingen. 

Förskolan blir därför en viktig mötesplats som utvecklar flerspråkigheten. Calderon menar att det finns 

forskning som visar på att om barn får använda sitt modersmål redan i förskoleåldern, som är den tid då 

barns språkutveckling är som mest intensiv stimuleras både modersmålet och det svenska språket 

(Calderon 2004, s.7-9). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning var jag under en tid på en mångkulturell förskola. Det var 

inte ett enda barn på förskolan som hade svenska som modersmål och det var där mitt intresse för barns 

språkutveckling uppstod. Alla aktiviteter i verksamheten präglades av en stark grundtanke om att gynna 

barnens språkliga förmågor. Detta ställde höga krav på pedagogernas kunskap och fick mig att förstå 

vikten av att som förskollärare ha vetskap om och insikt i hur man behöver arbeta för att gynna och 

bidra till flerspråkiga barns språkutveckling på bästa sätt. Tanken med min studie är att den ska bidra 

med ökad kunskap kring hur man i förskolan kan arbeta för att utveckla förskoleverksamheter för att 

underlätta språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tillgången ser ut för flerspråkiga barn att få 

modersmålsstöd samt vilka arbetssätt pedagogerna på förskolorna använder för att främja flerspråkiga 

barns språkutveckling. 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

- I vilken mån har barnen på de undersökta förskolorna tillgång till modersmålsstöd och hur är 

stödet utformat? 

- Hur uppmärksammar pedagogerna barnens modersmål i verksamheten? 

- Vilka arbetssätt använder pedagogerna för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i såväl 

svenska språket som deras modersmål? 

Bakgrund 
Flerspråkighet har alltid förekommit globalt sett, men i takt med att människor, information och 

produkter idag rör sig allt mer och snabbare över världen ägnas större uppmärksamhet åt ämnet. 

Flerspråkighet för med sig inte bara nya språk utan även nya frågor, insikter och utmaningar (Skolverket 

2017). 

 

En vanlig uppfattning är att normen i Sverige är enspråkig fast flerspråkighet egentligen är mer vanlig 

än vad vi tror. Enligt Skolverket har vart femte förskolebarn annat modersmål än svenska. Det innebär 

att de flesta pedagoger möter barn och föräldrar med andra bakgrunder, kulturer, språk och traditioner 

dagligen, vilket ställer krav på pedagogernas öppenhet och förståelse för olikheter. Andelen barn med 

annat modersmål är större i storstäderna än på mindre orter vilket gör att tillgången av modersmålsstöd 

ser olika ut för barnen. Detta trots att läroplanen säger att alla barn har rätt att få utveckla sitt modersmål 

i förskolan (Skolverket 2011). 

 

Läroplanen uttrycker tydligt att all undervisning ska anpassas efter varje enskild individs behov och 

förutsättningar samt främja deras erfarenheter och kunskaper. Flerspråkiga barn bär med sig nya 

erfarenheter och kunskaper och dessa är därför viktiga att ta tillvara på för att kunna stimulera ett fortsatt 

lärande och utvecklande (Lpfö98 rev 2016, s. 5-6). Inte minst för att flerspråkiga barn ska känna sig 

accepterade och välkomna i vår värld full av olikheter och känna tillhörighet och utveckla sin identitet 

(Calderon 2004, s. 18). 

 

Enligt läroplanen hänger språk, identitet och lärande oupplösligen samman. Språket som barnen 

använder, växer och utvecklas i de sociala miljöer som barnen befinner sig i, under förutsättningen att 

barnet omges av vuxna som hjälper och stöttar deras språkliga utveckling (Calderon 2004, s. 13). 
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Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och ge barn med annat 

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

uppgift är att ge barnen dem redskap de behöver för att lära inom detta område (Lpfö98 rev. 2016, s. 7). 

 

Centrala begrepp 
Jag kommer här att presentera och förklara några återkommande och centrala begrepp som man med 

fördel bör ha kännedom kring när man läser denna studie. 

 

Modersmål/förstaspråk – Det kan vara svårt att definiera vad som är modersmål för en person, har 

man flera språk kan det bli svårt att bestämma vilket av dem som är just modersmålet. Vanligtvis talar 

man om modersmål som det språk som barn lär sig först, vilket dock kan vara missledande i de fall där 

barn lär sig flera språk från födseln. Språkvetaren Gisela Håkansson (2003) menar på att man kan se på 

modersmål utifrån fyra kriterier: ursprung, kompetens, funktion och attityder. Utifrån ursprung anser 

man att modersmål är det språk som man lärt sig först. Ser man utifrån kompetens ska det då vara det 

språk som man behärskar bäst och utifrån funktion ser man på modersmål som det språk som man 

använder mest. Det sista kriteriet är attityd och styrs av det språk som man identifierar sig med 

(Håkansson 2003, s. 15–16). 

 

Andraspråk – Andraspråket är det eller de språk man lär sig efter att grunderna i sitt 

förstaspråk/modersmål lärts in, detta sker vid ungefär tre års ålder. Ann-Katrin Svensson (2009), docent 

i pedagogik menar på att ett andra språk lärs in i den kultur och de social sammanhang som språket 

brukas i. Eftersom personen i fråga redan innehar tidigare språkliga erfarenheter lärs andraspråket in 

annorlunda, man begår inte här samma misstag som vid inlärningen av modersmålet eftersom man här 

redan har erfarenheter och kunskaper om vad språk är och hur det bör användas (Svensson 2009, s. 190). 

 

Flerspråkig – Litteraturen består av skilda uppfattningar om vad flerspråkighet innebär, jag har valt 

Gisela Håkanssons definition som jag anser passar in bäst på hur jag använder begreppet. Håkansson 

anser att flerspråkighet innebär att barnen använder och behärskar flera språk i sin vardag (2003, s. 11–

13). 

 

Mångkulturalitet – Mångkulturalitet eller mångkulturell som jag använder begreppet beskriver 

tillståndet för samhället, det vill säga ett samhälle med flera kulturer och medborgare med skilda etniska 

och/eller kulturella och/eller religiösa bakgrunder. Begreppet behöver inte ha någon värderande 

innebörd, utan kan användas som en beskrivning av hur ett samhälle ser ut med avseende på dess 

befolkning (Bergstedt & Lorentz 2016, s. 7). 
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Barns språkutveckling – Enligt forskning inom området sker barns språkutveckling i samspel med 

omgivningen. Louise Bjar, talpedagog och Caroline Liberg (2010), professor i utbildningsvetenskap 

anser att barns språkutveckling är förankrad både i ett kognitivt och sociokulturellt sammanhang. Det 

framväxande språket formas av både biologiskt givna sätt att ta till sig språklig information men även 

genom det barnet möter i sin språkliga omgivning. Alla barn som följer den genomsnittliga utvecklingen 

går igenom liknande utvecklingssteg. Jollret är barnets första språkliga fas, därefter kommer 

ordförrådsspurten som startar någonstans mellan ett och ett halvt och två års ålder. Då utvecklas även 

böjningsmorfologin och grammatikutvecklingen som är beroende av ordförrådsspurten. Barn präglas av 

dess speciella språkliga omgivning och språkinlärningsprocessen ändrar sig och anpassar sig till hämtad 

information. De tar in, lagrar och omvandlar kunskap och information från omgivningen och situationer 

(Bjar & Liberg 2010, s. 57). 

 

Ambulerande modersmålslärare – Ambulerande modersmålslärare innebär att modersmålsläraren 

åker mellan olika förskolor och skolor och träffar barn med samma modersmål. En ambulerande 

modersmålslärare ska ge barnen språkträning i modersmålet och ska ske parallellt med den vardagliga 

verksamheten (Benckert, Håland & Wallin 2008, s. 25-26). 
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Tidigare forskning 
Denna studie anknyter till vad jag identifierat som fyra delvis överlappande forskningsfält som jag här 

kommer att presentera. Jag benämner dessa som flerspråkighet, modersmålets betydelse för barns 

utveckling, pedagogernas roll i språkutvecklingen och språk, kultur och etnicitet. 

 

Flerspråkighet 
Forskning om flerspråkighet är viktig att känna till för att visa på hur flerspråkiga barns språkutveckling 

ser ut för att på ett lättare sätt få förståelse för hur lärprocessen bör stöttas. 

 

Den flerspråkiga språkutvecklingen följer i stort samma mönster som enspråkig utveckling enligt Ann-

Katrin Svensson (2009). Då barn lär sig flera språk samtidigt blir det tydligt att språkinlärningen i hög 

grad är en social process. I samtal och samspel internaliseras språket eftersom talaren och lyssnaren 

samarbetar och en viktig faktor i denna interaktion är att inläraren får stöd av samtalspartnern genom att 

upprepa, förtydliga, konkretisera och omformulera ord för att kunna utveckla sina tankar och sitt språk.  

(Svensson 2009, s. 191). 

Vägarna till flerspråkighet kan se olika ut, en vanligt förekommande uppdelning görs mellan simultan 

och successiv flerspråkighet. Simultan flerspråkighet är när barn lär sig två språk samtidigt (Håkansson 

2003, s. 145). Det kan till exempel vara ett barn som växer upp med föräldrar som talar olika språk och 

använder sitt språk konsekvent när de talar med barnet. Det kan likaså handla om att föräldrarna talar ett 

språk med barnet men att barnet från tidig ålder vistas på en förskola där ett annat språk talas 

(Håkansson 2003, s. 146). 

 

Successiv tvåspråkighet skiljer sig från den simultana, då sker språkinlärningen i ett senare skede, när 

barnet redan har utvecklat ett språk. Detta brukar ske omkring tre års ålder. Enligt Gisela Håkansson 

(2003) är det därför inte många successivt tvåspråkiga barn som når fram till samma språkliga nivå som 

simultant tvåspråkiga barn. Inlärningsprocessen ser annorlunda ut och kan i vissa fall stanna av och 

barnet kan även få svårigheter med uttal. Ytterligare en skillnad är att ett språk som lärs successivt görs 

inte med samma grammatiska misstag som barnet gjort då det lärde sig sitt första språk eftersom barnet 

redan uppnått en kognitiv mognadsnivå (Håkansson 2003, s. 165-166). 

 

Enligt Håkansson (2003) är det sedan 1975 skolans och förskolans ansvar att uppmuntra och stödja 

flerspråkighet. Under hemspråksreformen, 1977 lagstadgades skyldigheten att erbjuda undervisning för 

alla barn som hade annat modersmål än svenska stöd i detta (Håkansson 2003, s. 76-78). Det är viktigt 

att förskolan bidrar med att uppmuntra och visa intresse för barns olika modersmål för att visa barnen att 
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det är något som är accepterat och likvärdigt med det svenska språket och den svenska kulturen. 

Modersmålet måste fungera som en integrerad del av verksamheten, något språkpedagogerna Karin 

Wallin och Susanne Benckert och skolledaren Pia Håland (2008) argumenterar för. De menar att 

utvecklingen av modersmålet bör påbörjas så tidigt som möjligt och ske parallellt med andraspråket 

(Benckert, Håland & Wallin 2008, s. 63). 

 

Flerspråkiga barn kan ha stor hjälp av barn som är mer språkmogna än de själva, både på deras 

modersmål men även i det svenska språket. De barn som inte har samma språkmognad stimuleras då av 

de mer språkvana barnen genom att i samspel och kommunikation sträva efter en vilja att förstå och bli 

förstådd (Benckert, Håland & Wallin 2008, s. 100). Det är viktigt att flerspråkiga barn får använda alla 

sina språk i många och vardagliga situationer för att behålla språket. Benckert, Håland och Wallin 

diskuterar vidare att det är viktigt att pedagogerna har kunskap om flerspråkighet och om hur de kan 

stötta flerspråkiga barn (2008, s. 9). 

 

Lena Calderon (2004) menar att i en miljö där barnet ges möjligheter att utveckla och berika sitt 

modersmål tillsammans med det nya språket, kommer språken och kulturerna tillåtas att utvecklas. Det 

kallas för en additiv språkmiljö, där olika språk samspelar och kompletterar varandra. I en subtraktiv 

språkmiljö däremot lär sig barnet ett nytt språk och glömmer därmed bort sitt modersmål. Inlärningen 

sker då på bekostnad av modersmålet vilket enligt Calderon är en stor förlust för barnet (2004, s. 24). 

 

Modersmålets betydelse för barns utveckling 
Att få utveckla sitt modersmål har en stor betydelse i barns utveckling på flera plan, i denna del kommer 

jag presentera forskning som visar på vad modersmålsutvecklingen gör för barns språkutveckling samt 

deras identitetsutveckling. 

 

Skolverket skriver på sin hemsida att förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska 

får möjligheten att utveckla sitt modersmål såväl som det svenska språket. De anser att den homogena 

enspråkiga normen måste motverkas. Därför måste förskolan tydliggöra medvetenheten i det egna 

kulturarvet och genom delaktighet i andras kulturer, bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i 

skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter 

barnens behov (Skolverket 2016). 

 



11 

 

Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik och har skrivit flertalet böcker om flerspråkighet anser att det är en 

mänsklig rättighet att få tala och utveckla de språk som man har behov av. Ladberg (2003) skriver att de 

barn som lever i Sverige med ett annat modersmål än svenska alltid har behov av minst två språk, 

familjens och samhällets. Familjens språk är viktigast för ett barn på ett sätt som inga andra språk kan 

bli menar hon eftersom familjen är viktigare än någon annan tillhörighet. Samtidigt är det även viktigt 

att få stöd i samhällets språk för att kunna känna sig som en samhällsmedlem (Ladberg 2003, s. 5).  

 

Den ökande flerspråkigheten i förskolorna kräver en medvetenhet hos pedagogerna om hur de ska kunna 

arbeta med det och stötta barnens utvecklande av alla deras språk. Svensson menar på att det är viktigt 

att man har medvetenhet om att det svenska språket måste utvecklas parallellt med modersmålet (2012, 

s. 30). På förskolor där det finns barn som har ett annat modersmål än svenska handlar det både om att 

kunna möta barn med en stor variation av bakgrunder och att arbeta med de olika modersmålen. 

Samtidigt är förskolan för många flerspråkiga barn det första och kanske det enda mötet med det 

svenska språket. Där blir språkutvecklingen hos barnen en central del av den pedagogiska verksamheten 

både när utgångspunkten är att lära barnen svenska och när arbetet med barnens modersmål står i fokus 

(Skans 2011, s. 12). Ladberg (2003) anser att det finns en stor risk i att inte erbjuda barn 

modersmålsstöd eftersom det enligt henne försvårar språkutvecklingen. Ladberg vill slå hål på en myt 

som länge sagt att det bara finns plats för ett språk, och att det därför är viktigt för flerspråkiga barn att 

först och främst lära sig det svenska språket. Ladberg menar istället att barn har stor potential för att 

tillägna sig dem språk de behöver för att kunna kommunicera med folk i sin omgivning (2003, s. 13-15). 

 

Det är viktigt att se modersmålet som en tillgång, eftersom den är grunden i en positiv 

identitetsutveckling och viktig för möjligheten att utveckla ett andraspråk. Forskning visar att 

modersmålet stärker inlärningen av andraspråket om de utvecklas parallellt. Inger Lindberg, professor i 

svenska som andraspråk menar på att det finns en enighet hos forskare världen över om att satsningar på 

modersmålsundervisning har en positiv och avgörande betydelse för flerspråkiga barns 

andraspråksutveckling och allmänna skolframgång (2002, s. 1). 

 

Modersmålet har en viktig del för barns skapande av en identitet och för att känna tillhörighet till de 

kulturer som omger barnet. Ladberg (2003) anser att språk och identitet är oskiljbara, identitet står för 

vem man är och vilka grupper man tillhör. Ladberg skriver fortsättningsvis att barn som talar ett eller 

flera språk skapar olika förhållanden till dem och menar på att det då kan uppstå svårigheter för barnet 

att skapa en identitet ifall barnet väljer att inte använda sitt språk. Barn som känner sig otrygga eller inte 

får någon bekräftelse från sin omgivning får svårt för att uttrycka sig, därför är det viktigt för barnet att 
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bli sedd för att få sin identitet bekräftad och kunna känna samhörighet med den (Ladberg 2003, s. 106–

107). 

 

Maria Borgström, fil.dr. i pedagogik (2002) menar att barn utvecklar sin identitet i interaktion med 

andra och att det gör språket till det viktigaste redskapet. Barns identitetsutveckling blir en spegling av 

barnets förhållande till den omgivning och de sociala sammanhang som barnet befinner sig i. Därför är 

det viktigt att studera yttre sociala och kulturella villkor som har inflytande på hur barnet formar och 

utvecklar sin självbild (Borgström 2002, s. 13). 

 

Språkforskaren Lenore Arnberg (2004) trycker på hur viktig roll pedagogerna har i förskolan över att 

vara lyhörda och stötta barnen för att undvika identitetsproblem i framtiden. Barn från 

språkminioritetsgrupper i majoritetssamhällen kan ha svårt att anpassa sig till flera olika kulturer och då 

är det viktigt att som pedagog lägga märke till detta och fånga upp problemet (Arnberg 2004, s. 19). 

 

Pedagogens roll i språkutvecklingen 
Under mina intervjuer har jag många gånger fått berättat för mig om hur viktig pedagogens roll är i 

barns språkutveckling. Därför ser jag följande forskning som viktig och relevant i förhållande till min 

undersökning. 

 

Anne Kultti, universitetslektor inom pedagogik, kommunikation och lärande (2012) menar på att 

förskolan idag betraktas som första steget i utbildningssystemet som tar fasta på livslångt lärande. En 

sådan lärandemiljö bidrar till barns lärande och utveckling i interaktion med utbildade och kompetenta 

lärare som har en stor betydelse för barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling men som även 

ansvarar för verksamhetens kvalitet. Barn behöver vara omgivna av vuxna som har en medvetenhet om 

barns behov och som kan tillgodose dem utifrån individen. Kultti menar på att det bidrar till barnens 

totala utveckling som en social och språklig varelse och att de vuxna behöver kommunicera med barnen 

oavsett om de kan kommunicera verbalt eller inte. Detta för att underlätta för barnet att möta olika 

uttryck och då komma igång och utveckla sitt eget (Kultti 2012, s. 40-41). 

 

Kultti (2012) fortsätter att diskutera pedagogers arbetssätt med flerspråkiga barn och menar på att det 

kan skapa svårigheter. Hon menar på att det kan medföra vissa begränsningar i arbetet när pedagogerna 

inte synliggör och belyser barns olika modersmål i gruppen. Pedagoger behöver ha kunskaper om 

barnens ursprungskultur och modersmål, ett interaktivt samspel med familjer kan bidra till sådana 

kunskaper (Kultti 2012, s. 46). 
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Svensson (2009) menar på att kompetenta vuxna är en betydande del i barnets utveckling och lärande 

genom hela barnets utveckling. Svensson menar på att en kompetent vuxen ökar barnets utmaningar och 

förväntar sig olika saker av barnet utifrån olika åldrar. Detta leder till en stimulerande miljö för 

utveckling som är rik på nya upplevelser och erfarenheter att kommunicera om. Detta leder i sin tur till 

att barnet utvecklar ett språk och en tankeförmåga. Det har en stor betydelse för barn att i samspel med 

andra barn och vuxna utmanas till lärande. Det ökar möjligheten till att barnet får vara delaktig och ha 

inflytande över sin egen utveckling vilket ger barnet mer att kommunicera om vilket gynnar 

språkutvecklingen (Svensson 2009, s. 34-37). 

 

Människan leker med språket genom hela livet, språket är en källa till glädje och det hjälper oss att 

förstå omvärlden och få perspektiv på händelser. Svensson (2012) skriver att ett av förskollärarnas 

uppdrag är att ge barnen en miljö där det finns tillgång till en givande och utmanande miljö för deras 

språkutveckling. Svensson skriver även att det är viktigt för språkutvecklingen att ge barnet stimulans, 

gensvar och respons. Hon menar att språket lärs in via imitation och social förstärkning. Därför är det 

viktigt att som pedagog alltid vara närvarande och erbjuda barnen nya ord och hjälpa dem att sätta ord 

på saker för att språket ska utvecklas och förstärkas (Svensson 2012, s. 23-25, 29). 

 

Polly Björk-Willén, pedagogikdocent, Tünde Puskás, universitetslektor och doktoranden Anna Bylund 

(2013), betonar att det är grundläggande för språkutvecklingen att barnen i förskolan ges möjligheten 

och tillfällen att praktisera språket, bland annat genom att i verksamheten få utrymme till att få komma 

till tals. De menar även på att det är angeläget att som pedagog känna till vilka språk som barnen talar 

utanför förskolan för att kunna uppmärksamma dessa i verksamheten och barnen att använda sitt eller 

sina andra språk. Det är pedagogernas uppgift att lyssna till barnen och samtidigt synliggöra och 

stimulera alla barnen till att prata och uttrycka sig. Grunden till detta ska ligga i barnens intressen och 

erfarenheter för att det ska bli meningsfullt och språket ska ha en tydlig innebörd, men även att utifrån 

de vardagliga rutinerna och skeenden utmana barnets verbala språk. Björk-Willén, Puskás och Bylund 

fortsätter att pedagoger bör i samspel med barn se över deras språkliga kunskaper även i ett andraspråk 

och utifrån de färdigheterna hela tiden utmana barnens språkliga nivå (Björk-Willén, Puskás och Bylund 

2013, s. 25-26). Högläsning är till exempel en bra aktivitet i förskolan där detta kan ske. Genom 

högläsning får barnen ta del av nya ord, vilket bidrar till ett bredare ordförråd, alternativa uttryckssätt, 

förståelse för textens betydelse och meningsbyggnad. 
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Det räcker inte för barn att bara lyssna, språket utvecklas i samtal med varandra och därför måste de 

även få komma till tals. Genom att låta barnen komma till tals och vara lyhörda för det de säger skapas 

goda förutsättningar för flerspråkiga barns språkutveckling. För flerspråkiga barn är det viktigt att 

utmanas i alla situationer och Calderon (2004) skriver om hur viktigt det är att pedagogerna är nyfikna 

och intresserade av andra kulturer för att stötta detta. Pedagogerna måste bygga samtalen utifrån barnens 

tankar, erfarenheter och intressen och erbjuda konkreta material som kan fungera som förstärkning av 

muntliga berättelser, sånger eller böcker. I abstrakta företeelser och vardagliga situationer finns mycket 

för barnen att kunna relatera till och därför är det viktigt att tillsammans med en pedagog att diskutera 

och uppmuntras till reflektion kring vad som sker (Calderon 2004, s. 38-41). 

 

Språk, kultur och etnicitet 
Begreppen språk, kultur och etnicitet används ibland som synonymer. Enligt Magnus Öhlander (2005), 

professor i etnologi används begreppen för att urskilja sådant som uppfattas som annorlunda och/eller 

problematiskt. Han menar dock att det är oklart ifall begreppen verkligen är synonyma. Sannolikt är det 

istället vanligt att uttrycken ”språk” i vissa sammanhang sammanfattar en olikhet som är mer konkret 

och lättare att hantera än ”kultur” kan uppfattas vara. Att tala om ”språk” kan vara ett sätt att faktiskt 

tala om kultur, men på ett mer konkret, hanterbart och skenbart neutralt sätt. Forskning från förskola och 

skola är ett sådant exempel där den typen av parallell ofta uppmärksammas (Öhlander 2005, s. 24). 

 

Kultur och etnicitet är problematiska och omdiskuterade begrepp inom postkolonialismen. 

Postkolonialismen står bland annat för synliggörandet av historiska kopplingar mellan kolonialism och 

nutida former av rasism och etnisk diskriminering (Wikström 2009, s 59). Jag har valt den 

postkolonialistiska synen på dessa begrepp eftersom den skildringen fungerar bäst med hur begreppen 

används i denna undersökning.  

 

Kultur och etnicitet tenderar i vardagligt tal att användas som synonymer, vilket ställer till problem i 

många sammanhang. Utifrån det postkoloniala synsättet på kultur och etnicitet innebär det en syn på 

begreppen som konstrueras genom språkliga och symboliska praktiker. Kultur och etnicitet har inga 

fasta och förutbestämda ursprung som bestämmer vilka vi är, utan kultur och etnicitet är hybrida och 

ständigt föränderliga. De påverkas av individens handlingar och sociala konstruktioner som denne lever 

i. Genom att använda begreppen mer statiskt där etnicitet baseras på kultur som i sin tur avgörs på 

nationalitet skulle leda till att många människor skulle låsas fast i etniska identiteter som de själva inte 

nödvändigtvis identifierar sig med (Wikström 2009, s. 29-39). 
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René León Rosales (2001), forskningsledare vid Mångkulturellt centrum skriver ett kapitel om 

diversifierad normalitet i boken Lyssna!. Han vänder sig till skolan men jag anser att hans poänger är 

lika viktiga i förskolans verksamhet och kommer därför att utgå ifrån det. Enligt León Rosales måste 

barn få känna att deras erfarenheter och bakgrunder utgör tillgångar som är värda att bygga vidare på. 

Pedagogerna måste visa nyfikenhet på barns olika modersmåls, kulturer och erfarenheter som de bär 

med sig hemifrån, och sträva efter att få barnen att förstå vilken enorm betydelse detta har för 

verksamheten men även för dem. Barn strävar hela tiden efter att känna tillhörighet och en känsla av 

gemenskap. León Rosales talar mycket om hur flerspråkiga barn identifierar sig själva, och att det är av 

stor vikt för dem att veta vem man är och vilken roll man har i samhället. Han menar att det därför är 

viktigt att förskolan och skolan bejakar dessa frågor hos barnen och har ett medvetet förhållningssätt till 

dem, för att hjälpa barnen att kunna definiera sig själva och deras förhållande till allt runtomkring. 

 

León Rosales (2001) ger exempel på ett arbetssätt som pedagogerna kan utveckla för att tackla frågor 

som handlar om barns identitet, nämligen att individualisera barnen. En individualiserad syn på barnen 

där man lägger tonvikten på individuella drag hos barnet snarare än att göra dem till representanter för 

en etnisk grupp eller kultur. Att till exempel beskriva barnen utifrån deras färdigheter och förmågor, 

snarare än vilket land de kommer ifrån (León Rosales 2001, s. 22). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur tillgången ser ut för flerspråkiga barn att få 

modersmålsstöd samt vilka arbetssätt pedagogerna använder för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling och därför har jag valt det sociokulturella perspektivet på lärande och på barns 

språkutveckling som teoretisk utgångspunkt. Språk anses vara ett redskap för individens lärande och 

utveckling, och det sociokulturella perspektivet belyser hur individen utvecklas i samhället och i 

samspel med andra där språket är en viktig grundsten. Jag har även valt att ha med ett interkulturellt 

perspektiv i min undersökning eftersom det ger möjlighet att analysera kulturmöten, skillnader och 

likheter i pedagogiska sammanhang. 

 

Sociokulturell teori 
Roger Säljö (2014), professor i pedagogisk psykologi menar att en av utgångspunkterna för ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande är följaktligen att man intresserar sig för hur individen och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Säljö skriver att kunskap lever först i samspel 

mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och dennes tänkande. Därför bör 

mänskligt lärande förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv (Säljö 2014, s. 9, 18). 

 

Grunden i ett sociokulturellt perspektiv är att språk och tänkande är sammanvävt. Språket är kollektivt 

skapat och genom språket kan vi erfara och uppleva världen. Kommunikationsprocesser är i ett 

sociokulturellt perspektiv nödvändiga för människors lärande (Skans 2011. s. 19). 

 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som har haft stort inflytande och stor betydelse för modern 

utvecklingspsykologi och pedagogik. Sandra Smidt är författare och konsult inom området små och 

yngre barns lärande och ger en bra och omfattande beskrivning av Vygotskij och hans teori i sin bok 

Vygotskij och de små och yngre barnens lärande (2010). Vygotskij var övertygad om att studiet av 

människan omfattade både dennes sociala relationer och erfarenheter och de kulturella redskap som 

denne använde (Smidt 2010, s. 25). Smidt skriver att Vygotskij starkt betonade de sociala och kulturella 

världarna i människors lärande och utveckling. Han intresserade sig främst för barns kognitiva 

utveckling, det som fick honom att sticka ut på sin tid var hans syn på interaktionens betydelse. Enligt 

Vygotskij var det en viktig grundsten i begreppsbildning och språkutveckling och menade på att det var 

genom den sociala samvaron som barnet upptäckte språket (Smidt 2010, s. 33-34).  

 

Ett lärande sker i många olika sammanhang och ses som ett socialt fenomen. Enligt Bjar och Liberg 

(2010) får människor genom samspel ta del av olika kunskaper som denne så småningom gör till sina 
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egna. Socialt samspel ses som den viktigaste drivkraften i ett barns lärande. Genom samspelet utmanas 

barnet och lär sig språket som de sedan internaliserar och använder vid tänkandet. Internalisering 

innebär för barnet att införliva ny kunskap från sin omgivning för att sedan omvandla materialet till 

sådant som barnet vill uttrycka (Bjar & Liberg 2010, s. 25). 

 

Håkansson (2014) menar på att det är genom den sociala samvaron som barnet upptäcker språket. Att 

barn inte kan ge innehåll åt ord på egen hand, men får i samtal med vuxna det stöd som de behöver för 

att utveckla språket. Avståndet mellan barnets egna språkliga nivå och den nivå som är närmast i 

utvecklingen kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen och anser att det är där som barnets 

utvecklingspotential finns (Håkansson 2014, s. 25). Den existerande utvecklingsnivån består av kunskap 

som barnet redan utvecklat och förstått och den potentiella utvecklingsnivån står för den utveckling som 

är på väg att äga rum. Detta kan vara till exempel utmaningar i uppgifter som barnet kan klara av med 

hjälp av interaktion med en mer kompetent person i ämnet. Genom det samspelet kan barnet lära av 

andra och Vygotskij nämner bland annat leken som en viktig lärandesituation. Där utmanas barnen ofta 

att tänka och handla på en nivå som är högre än barnets aktuella utvecklingsnivå. Här menar Håkansson 

på att vuxnas roll blir viktig för att kunna utmana barnet att tänka vidare (Håkansson 2014, s. 25-27).  

 

Interkulturellt perspektiv 
Pedagogikforskarna Bosse Bergstedt och Hans Lorentz (2016) beskriver det interkulturella perspektivets 

betydelse som en aktuell kännedom i dagens samhälle. De tar upp faktorn att Europa inte upplevt en 

liknande flyktingsituation som idag sedan andra världskriget, vilket innebär att utbildning och 

pedagogik måste kunna förhålla sig till en verklighet som allt mer präglas av mångkulturalitet. Kunskap 

om olika interkulturella perspektiv i utbildningssammanhang är viktiga att både förstå men även kunna 

förhålla sig till i den globaliserade och mångkulturella värld vi lever i (Bergstedt & Lorentz 2016, s. 7).  

 

Bergstedt och Lorentz (2016) definierar begreppet interkulturell som handling, aktion och rörelser 

mellan individer. Inter i interkulturalitet står således för en interaktionsprocess där ömsesidig 

kommunikation sker mellan personer från olika kulturella bakgrunder och kultur antyder att relationen 

finns mellan kulturer. Enligt Bergstedt och Lorentz betecknar begreppet interkulturalitet hela området av 

kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter i pedagogiska sammanhang, samtidigt som det ses som 

en kvalitetsaspekt på utbildning och kommunikation inom en viss kulturmöteskontext. I 

utbildningssammanhanget står begreppet för något som tyder på en process, ett gränsöverskridande och 

något som sätter värdemässiga aspekter på kulturmöten (Bergstedt & Lorentz 2016, s. 16-17). 
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Det är vanligt att man blandar ihop interkulturell med mångkulturell. Bergstedt och Lorentz (2016) 

använder sig av Europarådets definitioner för att skilja på begreppen. Mångkulturell används för att 

ange ett tillstånd, en situation eller en position. Till exempel kan en förskola vara mångkulturell, vilket 

innebär att den representerar skilda kulturer, etniciteter eller nationaliteter. Båda begreppen är väsentliga 

även om det finns en skillnad som avgränsar dem från varandra. Mångkulturell utbildning beskriver som 

sagt ett tillstånd som kan innebära olika värderingar och beteenden från några skilda kulturer medan 

interkulturaliteten beskriver kvaliteten i innehållet av utbildning (Bergstedt & Lorentz 2016, s. 16-17). 

 

Professorn i interkulturell pedagogik, Pirjo Lahdenperä (2008) talar även hon om vanligheten respektive 

svårigheten med att dessa begrepp används som synonyma. Hon menar på att de till viss del kan ses som 

gemensamma eftersom de relaterar till kvalitativa aspekter i ett samhälle som präglas av etnisk och 

kulturell mångfald. Lahdenperä menar fortsättningsvis att i en mångkulturell miljö behöver de olika 

kulturerna inte interagera eller mötas, det kan enkelt innebära att till exempel människor med olika 

etniska bakgrund befinner sig i varandras fysiska närhet. Interkulturalitet däremot, sätter värdemässiga 

aspekter på kulturmöten såsom ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa nämner 

Lahdenperä som några av de etiska värdena som förkommer. Dessa aspekter utgår från att man i ett 

mångkulturellt avseende kan leva med och förvalta mångfald utifrån demokratiska värden och man 

måste förstå hur fördomar och diskriminering bland annat uppstår och påverkar våra sociala relationer 

(2008, s. 29-30).  

 

Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om att vara medveten om de olika samhällsprocesser som 

präglar vardagen till exempel kultur, klass, genus med flera. Genom ett interkulturellt förhållningssätt 

innebär det att alltid arbeta för en tolerans och förståelse grupperna emellan samt att beteckna 

handlingar, aktion och rörelse mellan individer från alla olika håll. Lunneblad (2013) benämner 

interkulturalitet som viljan att möta olika människor och nyfikenhet på att förstå dem för att kunna 

utveckla sig själv. Det bygger bland annat på våra olika intressen, kulturer och våra sätt att leva 

(Lunneblad 2013, s.26–27). 

 

Sverige är idag enligt Lahdenperä (2004) ett mycket mångkulturellt land som består av människor från 

hela världen som bidrar med sina kulturella erfarenheter. Lahdenperä diskuterar och trycker på vikten av 

att ta upp det mångkulturella i undervisningen på alla nivåer för att främja kulturella identiteter och få 

kunskap om samt visa respekt för andra kulturer (Lahdenperä 2004, s. 16). Lahdenperäs tanke är att den 

interkulturella pedagogiken ska stå för en pedagogik som visar samhällets mångkulturella utveckling 

och tar därför upp vägen till kunskap. Vidare skriver hon därför att interkulturell undervisning syftar till 
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att använda sig av konstanta lärprocesser som ska verka för att uppfostran och kulturella värderingar inte 

blockerar vägen för lärande och utveckling (Lahdenperä 2004, s. 21–25). 

 

 

Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den metod som jag valde att använda för insamling av 

material samt de urval jag gjort för att avgränsa studien. Jag kommer även i detta avsnitt redogöra för 

hur intervjuerna genomfördes och hur jag bearbetat all insamlad data samt belysa hur jag tagit hänsyn 

till etiska ställningstaganden under studiens genomförande. 

Metodval 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tillgången ser ut för flerspråkiga barn att få 

modersmålsstöd samt vilka arbetssätt pedagogerna använder för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling. I intervjuer med pedagogerna anser jag att man mer kan gå på djupet utifrån deras 

upplevelser och tankar om olika arbetssätt.  

 

Runa Patel, beteendevetare och Bo Davidsson, universitetslektor menar att i kvalitativa intervjuer finns 

det inga rätta eller felaktiga svar då man via dessa intervjuer söker förståelse för den intervjuades tankar, 

uppfattningar och värderingar, detta gör att jag ser intervjuer som lämpligast i min undersökning (Patel 

& Davidsson 2011, s. 82). 

 

Patel och Davidsson menar att kvalitativa intervjuer har som syfte att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos något, exempelvis den intervjuades livsvärld eller uppfattningar (2011, s. 78). Genom att 

enbart använda mig av intervjuer kan jag dock endast få en inblick av hur pedagogerna säger att de vill 

arbeta i verksamheten eller hur de tänker kring de frågor jag ställer. För att ta reda på hur pedagogerna 

faktiskt arbetar behövs observationer. Eftersom min studie inte går ut på att ta reda på sanna eller falska 

fakta, gör sig studiens metodval ändå relevanta utifrån syfte och frågeställningar. Däremot, har jag under 

arbetets gång många gånger reflekterat över att det hade varit intressant med en större inblick i 

verksamheten utifrån just observationer. Det hade varit ett bra och intressant komplement till 

intervjuerna att se och diskutera detta med informanterna.  

 

Kvalitativa intervjuer 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Enligt Jan Trost, 

professor i sociologi är kvalitativa intervjuer en rimlig datainsamlingsmetod när man intresserar sig för 
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att förstå människors sätt att reagera eller resonera (2010, s. 23). Semistrukturerade frågor innebär att 

intervjufrågorna är väl förberedda men att de kan ställas i den ordning som passar sig bäst utifrån de 

svar man får. Frågorna är mer öppna och intervjun kan därför efterliknas ett samtal mer än en 

intervjusituation (Trost 2010, s. 42). Genom att försöka efterlikna intervjun som ett samtal öppnar det 

upp för den intervjuade personen att i viss utsträckning styra hur frågorna och svaren kommer fram och 

det kan innebära att situationen upplevs mindre obekväm för den intervjuade. Trost menar vidare på att 

det kan underlätta att utgå från huvudområden snarare än exakta frågor något jag upplevde behövdes i 

alla mina intervjuer (2010, s. 42). Även om mina frågor var ganska många föll de lite in i samma svar 

hos pedagogerna vilket gjorde att jag ofta fick be pedagogerna att vidareutveckla för att svaren skulle 

omfatta en större del. Om jag ser till mina intervjuer utifrån Trost har jag genom mina frågor fått 

information om de intervjuades upplevelser och deras syn på hur arbetet av flerspråkiga barns 

språkutveckling går till och anser därför att kvalitativa intervjuer var en fungerande metod för 

undersökningen (2010, s. 22-23). 

 

Patel och Davidson menar på att det kan vara bra att inleda en intervju med neutrala frågor som 

bakgrundsvariabler, trots att jag inledde med bakgrundsfrågor upplevde jag att många hade svårt att 

därefter beskriva ett språkstimulerande arbetssätt (2011, s. 77). Därför valde jag att i de intervjuerna där 

så var fallet, gå tillbaka till den frågan när intervjun började leda mot sitt slut för att se ifall pedagogerna 

kunde svara annorlunda. Vid fyra av intervjuerna upplevde jag att det gick bättre, de kunde då svara mer 

utförligt. Jag frågade även pedagogerna om de upplevde någon skillnad på när frågan kom i början 

kontra slutet, något de själva höll med om. De menade då att tankarna var mer igång när man talat om 

ämnet en stund. 

 

Urval 
För att samla in material till denna undersökning och kunna uppnå dess syfte började jag fundera på 

vilka jag ville intervjua. Utifrån deras roll i förskolan och hur den kan påverka. Jag valde att intervjua 

både förskollärare och barnskötare då jag anser att studiens frågor kan besvaras av båda dessa grupper. 

Båda grupperna kan ha god kunskap om hur man kan arbeta i en verksamhet med flerspråkiga barn. 

 

För att hitta informanter som ville delta, började jag med att kontakta olika förskolechefer i 

mångkulturella områden. Anledningen till detta var för att jag ansåg att det skulle gynna studien att 

intervjua pedagoger som aktivt jobbar med flerspråkiga barn. Att hitta förskolor som ville eller hade tid 

att delta var svårare än jag trott från början. Jag började med att kontakta förskolechefer som i sin tur 
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hänvisade mig till en kontaktperson på förskolan. Jag fick slutligen kontakt med sex personer som ville 

delta i undersökningen.  

 

En utgångspunkt i insamling av material är att antalet informanter inte får vara för stort i en kvalitativ 

intervjustudie, eftersom det är en tidskrävande process att genomföra intervjuer. Samtidigt är det viktigt 

att det finns så pass mycket material att det finns tillräckligt med underlag för tolkning och analys 

(Dalen 2008, s, 54).  

 

Genomförande 
För att välja vilka förskolor jag skulle besöka valde jag ut tre i förhållande till varandra närliggande 

kommuner som anses ha mångkulturella områden. Jag kollade olika förskolors hemsidor, där några 

utgav sig för att vara mångkulturella och andra inte. Jag valde ut några förskolor som jag trodde skulle 

passa min undersökning och kontaktade sedan respektive förskolechef via mejl. I mejlet bifogade jag 

mitt missivbrev som innehöll en presentation av mig, information om studiens syfte samt information 

om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se bilaga 1). Till en början mejlade jag till tre förskolor 

men totalt sett hade jag kontakt med åtta olika förskolechefer. Efter första mejlet med bifogat missivbrev 

och svar från förskolechefer, kontaktades de personer som var villig att delta genom mejl och 

telefonsamtal där vi bokade upp dagar som fungerade för intervju. Jag genomförde två intervjuer per 

förskola, min tanke med detta var att kollegors svar skulle kunna komplettera varandra men även att 

uppmärksamma eventuella skillnader och vinklar som olika personer kunde ha på verksamheten. 

 

Varje intervju tog mellan 30-45minuter i genomförande. Syftet med studien förklarades för de 

deltagande samt de forskningsetiska principerna och vad det innebar för deras deltagande. Enligt 

överenskommelse spelades varje intervju in med hjälp av min mobiltelefon. Fördelen med inspelningen 

var att alla svar noterades exakt. Inspelningen transkriberades sedan och detta har varit den mest 

tidskrävande delen. Patel och Davidson (2011) problematiserar inte bara transkriberingens tidskrävande 

del utan även att inspelningen kan påverka de svar man får. Inspelningen kan bidra med en känsla av att 

man måste framstå som förnuftig (2011, s. 87). Social önskvärdhet är likaså en faktor som kan bidra till 

att de svar man får under en intervju är baserade på hur man vill arbeta, agera eller framstå snarare än 

hur man faktiskt gör. Detta är inget som jag kommer att få veta helt säkert, däremot tycker jag endast att 

inspelningen påverkade samtalet i början av intervjuerna. Jag fick känslan av att det glömdes bort under 

intervjuns gång. Att haft möjligheten att kunna återgå till inspelningarna och lyssna på dem vid flera 

tillfällen har hjälpt mig att skapa en mer levande bild av intervjuerna under studiens gång. 
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Forskningsetiska principer 
Under hela min undersökning har jag utgått från de forskningsetiska principerna som är utformade av 

Vetenskapsrådet i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De har tagit fram fyra etiska huvudkrav 

som visar på vilket ansvar man har som forskare (Vetenskapsrådet 2002). Det första kravet är 

informationskravet och grundar sig på forskarens ansvar i att informera de som är berörda av 

forskningen om undersökningens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet och baseras på att de 

deltagande i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. (s. 7-12). Detta gjorde jag 

i min första kontakt med både förskolechefer och efter godkännande av de, informerade jag de delaktiga 

pedagogerna genom missivbrevet. De blev även påminda i början på intervjun att deltagande var 

frivilligt och att det är okej att avbryta sin medverkan när som helst. Konfidentialitetskravet är det tredje 

kravet och byggs på att alla uppgifter om deltagande personer i en undersökning skall hanteras med 

sekretess och ska förvaras på en plats där obehöriga inte kan komma åt det. Det sista kravet är 

nyttjandekravet och innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas 

för det forskningsändamålet som de är godkända av personerna i fråga att användas till. (s. 12-14). Jag 

informerade de deltagande om att allt material kommer att hanteras anonymt och enbart i studiens syfte, 

ingenting kommer att kunna kopplas till pedagogerna eller förskolan. Det insamlade materialet kommer 

dessutom bara att finnas till för mig under den tid som studien pågår och kommer att förstöras så fort 

studien är godkänd.  

 

Validitet och reliabilitet 
Att det finns kvalitet i en undersökning är viktigt. Man talar då om att det måste finnas både validitet 

och reliabilitet. Monika Dalen (2008), professor i specialpedagogik skriver att i en studie med kvalitativ 

ansats berör begreppen reliabilitet och validitet hela forskningsprocessen, både datainsamlingen och 

analysen av insamlade data. Grundförutsättningen för kvalitativ forskning bygger på att människor 

skapar och konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt den. Detta gör att det är svårt att säga att 

det är si eller så, eftersom det saknas en ”sann” verklighet eller universella lagar, allt utgår från andras 

uppfattningar (Dalen 2008, s. 111).  

 

För att kunna diskutera validiteten i materialet, förutsätts det att metoden är anpassad för att kunna svara 

på den aktuella undersökningens syfte, frågeställning och teoretiska förankring (Dalen 2008, s. 118). 

Validiteten i kvalitativa undersökningar står mer specifikt för att upptäcka företeelser samt att tolka och 

förstå innebörden av den livsvärld eller kultur som man väljer att undersöka. Samtidigt som det avser att 

mäta det som är relevant i sammanhanget (Patel & Davidson 2011, s. 105). Jag anser att intervjuer som 
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metod stärker studiens validitet eftersom det är pedagogernas berättelser, tankar och upplevelser som jag 

vill komma åt för att kunna uppfylla studiens syfte och svara på de frågeställningarna som är valda.  

 

Reliabilitet står för att insamlingen av material har skett på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ 

undersökning kan svaren variera utan att bedömas ha låg tillförlitlighet. Anledningen till detta är att man 

istället får ta hänsyn till aktuella och relationella situationer som informanterna befinner sig i, samt att ta 

hänsyn till eventuella debatter som sker i samhället kring det aktuella ämnet eftersom detta kan påverka 

informanterna (Patel & Davidsson 2011, s. 106; Dalen 2008, s. 111). Reliabilitet i denna studie hade 

kunnat stärkas genom att komplettera intervjuerna med observationer eftersom det hade visat ifall 

pedagogernas agerande stämde överens med deras uttalanden. Samtidigt anser jag att mitt material är 

hanterat med stor noggrannhet tack vare ljudinspelning och transkribering som kunnat säkerställa att jag 

kan hålla isär vilken information som kommer från vem. 
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Resultat och analys 

I följande del kommer jag redovisa samt analysera studiens insamlade material. Inledningsvis kommer 

jag kort sammanställa information om intervjuerna och sedan analysera materialet utifrån teman som har 

framkommit som relevanta och viktiga i flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

Sammanställning av intervjuer 
Intervju 1 och 2 genomfördes på en kommunal förskola, förskola 1. På förskola 1 var majoriteten av 

barnen flerspråkiga. Förskolan erbjuder barnen modersmålsstöd i form av flerspråkiga pedagoger och 

material på förskolan. Kommunen hade tidigare modersmålslärare som kom till förskolan, men den 

resursen togs bort för något år sedan och erbjuds nu först när barnen kommer till skolans verksamhet. 

 

Intervju 3 och 6 genomfördes på en kommunal förskola, förskola 2. På förskola 2 var alla barnen 

flerspråkiga. Informanterna tillhör samma förskola men intervjuerna gjordes inte på samma dag på 

grund av sjukdom. Denna förskola erbjuder en större del av barnen modersmålsstöd med hjälp av 

ambulerande modersmålslärare, men försöker även göra flerspråkig personal delaktiga genom att tala 

sitt språk med de barn som har samma modersmål. 

 

Intervju 4 och 5 genomfördes på en kommunal förskola, förskola 3. På förskola 3 var alla barnen 

flerspråkiga. Förskolan erbjuder flerspråkiga barn modersmålsstöd på liknande sätt som förskola 1, 

flerspråkig personal och material på förskolan. Pedagogerna kunde inte svara på om kommunen tidigare 

erbjudit barnen modersmålslärare, men de visste att kommunen har föreskrifter på sin hemsida om hur 

man ska arbeta med modersmål i förskolorna på deras hemsida. 

 

Analys 

Barnens tillgång till modersmålsstöd 

På alla de undersökta förskolorna erbjuds modersmålsstöd men i olika bredd och genom olika metoder. 

Flera av metoderna är återkommande på de olika förskolorna. Pedagogerna i samtliga förskolor hade 

förståelse för hur viktigt modersmålet är för barnets fortsatta språkutveckling men slogs samtidigt med 

kravet på att många av barnen måste ha en bättre svenska när de kommer till skolan. Pedagogernas 

medvetenhet om modersmålets betydelse gör att de strävar efter en verksamhet som kan gynna 

modersmålet och den svenska språkutvecklingen. Ladberg (2003) talar om hur viktigt det var för 

flerspråkiga barn att få ta del av minst två språk, det som talas i hemmet och det som talas i samhället 

som i det här fallet är svenskan. Hon menar på att det är viktigt för att känna en samhörighet till både 

familj och samhälle (Ladberg 2003, s. 5) 



25 

 

Ambulerande modersmålslärare 

På förskola 2 erbjuds den största delen av barnen modersmålsstöd av ambulerande modersmålslärare. 

För att få den möjligheten krävs det att föräldrarna vill att barnen ska få undervisning i modersmålet 

men även att det är minst tre barn på förskolan som har samma modersmål. En förskola som erbjuder 

modersmålsstöd med ambulerande modersmålslärare låter kanske som det bästa alternativet. Men om ett 

samarbete saknas mellan dem och personalen på förskolan, ger det verkligen full effekt då? 

Pedagogerna på förskola 2 upplever att modersmålslärarna är oerhört duktiga och erfarna, men de 

saknar ett samarbete som gör att de blir mer delaktiga i den vardagliga verksamheten. Det är där 

pedagogerna vill ha deras kompetens för att barnen ska kunna använda sitt modersmål mer i den 

vardagliga verksamheten. 

Idag tar de oftast med barnen och går iväg till en annan del av förskolan, eftersom det är barn från 

avdelningar på hela förskolan så blir det ju så. (Intervjuperson 3) 

Men pedagogerna skulle även vilja se ett bättre samarbete för att de själva ska kunna vara delaktiga och 

ta hjälp av modersmålsläraren och i sin tur kunna stötta barnet när modersmålsläraren inte är där.  

Man vill ju ha hjälp i vardagen med barnens språk, för att kunna förstärka något ord vid påklädning eller 

andra rutiner. Det är då jag känner mig hjälplös, man kan visa och peka och så också men det är inte alltid 

det räcker. Då skulle det vara skönt att få hjälp av modersmålslärarna för att kanske skriva listor på olika ord 

och lyssna på dem, på vad de säger till barnen och så kan vi sedan använda det när de inte är med 

(Intervjuperson 6) 

Benckert, Håland och Wallin (2008) menar på att modersmålet måste fungera som en integrerade del av 

verksamheten. Detta eftersom att det är viktigt för flerspråkiga barn att så tidigt som möjligt få utveckla 

sitt modersmål parallellt med det nya språket för att behålla sin flerspråkiga kompetens (Benckert, 

Håland & Wallin 2008, s. 25, Svensson 2012, s. 30). Samtidigt som det även är viktigt för barn att 

kunna koppla vardagliga fenomen till tidigare erfarenheter för att skapa en trygghet.  

Flerspråkiga pedagoger 

En metod som återkom på alla förskolorna är att de använder sig av den flerspråkiga personalen som 

finns på förskolan för att prata med de barn som talar samma språk. Detta sker inte på någon utsatt tid 

utan i den vardagliga verksamheten. Samtidigt som personalen ser detta som mycket positivt upplever 

de en del svårigheter och känner en otillräcklighet. Det de tycker är positivt är att de får använda sitt 

språk för att kommunicera med barnen, och menar på att det i vissa fall gör det enklare att förstå barnen 

samt för barnen att förstå dem. Den flerspråkiga personalen menar på att det då finns en möjlighet för 

barnet att be om stöttning genom sitt modersmål till det svenska språket, eller kanske till och med 



26 

 

uttrycka saker i förtroende som de inte vill att andra ska höra eller förstå. En av pedagogerna berättar om 

ett barn som under en period hade väldigt svårt med toalettbesöken. 

Vi hade ett barn som hade väldigt svårt med att gå på toaletten på förskolan under en period, hen kunde inte 

riktigt slappna av och vart väldigt generad om det råkade komma in ett annat barn. Då började det med att en 

kollega som talade samma språk som barnet sa något på modersmålet om toan och därefter så fick vi andra 

också lära oss det. Då kunde barnet säga till oss att det var dags, och vi kunde vara uppmärksamma och 

hjälpa till så att ingen annan gick dit. (Intervjuperson 3)  

Pedagogens och barnets gemensamma modersmål blev i uppmärksammandet av situationen ett 

hjälpmedel för barnet att kunna uttrycka sina känslor. Pedagogen kunde ge gensvar på detta genom att 

meddela de övriga pedagogerna och i fortsättningen hjälpa barnet vid toalettbesöken. 

En svårighet som de nämnde var tiden, att det var svårt att alltid ta sig den tid som man kanske hade 

önskat eller ett barn hade behövt, där kom även känslan av att de inte kände sig tillräckliga. Både ur 

tidsaspekten och samtidigt med de barn som talade ett språk som inte fanns bland personalen. Det gjorde 

att alla barn inte kunde erbjudas samma stöd och möjligheter till språklig förståelse. Svensson (2009) 

menar på att barn kan ha svårigheter att ta till sig kunskap på språk som de inte behärskar, men att det 

vardagliga språket har de lättare att utveckla eftersom de kan relatera till det som sägs eller sker här och 

nu. Svensson menar därför att det är viktigt att barnen får möta flera olika språk, men framför allt det 

språk som barnet behärskar bäst för att det ska gynna språkutvecklingen (2009, s. 198). 

Konkret material 

Ytterligare en återkommande metod som pedagogerna nämnde i sitt modersmålsarbete var att de erbjöd 

barnen konkreta material. Konkreta material var för det mesta böcker, flaggor, kartor och spel. Förskola 

1 talade om ett samarbete med kommunens bibliotek, där de informerade om vilka språk som fanns på 

förskolan så att biblioteket kunde ta fram böcker i de aktuella språken. Vid vissa temaarbeten brukade 

pedagogerna fråga om hjälp för böcker på olika språk som passade temat. Flaggor och kartor används 

för att beskriva vilka språk och nationaliteter som finns på förskolan och vilka barn som tillhör 

respektive. Dilemmat med barns tillhörighet ur ett språkligt och en nationalitetsaspekt kommer jag att 

diskutera i nästa del. Språkstimulerande spel nämndes även under flera av intervjuerna, här användes till 

största delen spel med svenska språket men pedagogerna menade på att barnen hade sina olika sätt att 

använda spelen.  

Barnen spelar mycket spel, det populäraste vi har på avdelningen är nog rim-memory. Det är ju på svenska 

dåra, men det vanliga memory spelet brukar vi namnge bilderna på olika språk. (Intervjuperson 3) 

En annan pedagog berättade även att memory var ett populärt spel där man kunde uppmuntra barnen att 

beskriva bilderna på sitt modersmål. Det är viktigt att flerspråkiga barn utmanas i alla situationer och där 
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har pedagogerna det stora ansvaret. Intresset för andra kulturer behöver vara stort för att kunna stötta 

dem och få barnen att känna en trygghet i dem. Calderon (2004) skriver att det är viktigt att pedagogerna 

måste bygga samtalen utifrån barnens tankar, erfarenheter och intressen och erbjuda barnen konkreta 

material som kan förstärka detta. Hon skriver fortsättningsvis att det finns mycket för barnen att relatera 

till i abstrakta företeelser och vardagliga situationer och behöver därför en pedagog att tillsammans 

diskutera med och uppmuntras till reflektion kring vad som sker (Calderon 2004, s. 38-41). 

 

Modersmålet i verksamheten 

För att stärka barnens simultana flerspråkighet, där barnen lär sig två eller fler språk samtidigt behöver 

förskolan fungera som en additiv språkmiljö där olika språk samspelar och kompletterar varandra 

(Håkansson 2003, s. 145, Calderon 2004, s. 24). Detta är något förskolorna strävar efter i sitt arbete med 

att lyfta barns olika modersmål i verksamheten. 

Barnen görs delaktiga i varandras språk och kulturer 

Det interkulturella perspektivet sätter värdemässiga aspekter på kulturmöten och strävar efter att det ska 

finnas en tolerans och förståelse för grupperna emellan (Lahdenperä 2008; Lunneblad 2013). 

Pedagogerna strävar efter att göra barnen delaktiga i varandras språk och kulturer, något som de anser är 

viktigt för att barnen ska ha förståelse för varandra.  

Jag tror att det är viktigt att vi pedagoger är öppna och kan visa för barnen att det är tillåtet att vara olika, och 

att det är något bra. Inte bara på den språkliga fronten utan i allt, sånt som vi är bra på och sånt som gör en 

till den man är. (Intervjuperson 4). 

León Rosales talar liksom pedagogen om att det är viktigt att individualisera barnen, att beskriva barnen 

utifrån deras kunskaper och förmågor snarare än vilket språk de talar (2001, s. 22). 

Förskolan ska fungera som en plattform som motverkar homogena normer och föreställningar och ska 

istället uppmuntra och erbjuda en mångkulturell miljö. Barn med andra modersmål än svenska ska få 

möjligheten att utveckla sitt eller sina språk och få ta del av andras kulturarv och erfarenheter 

(Skolverket 2016). På förskola 1 uppmärksammas barnens modersmål genom flaggor och olika 

välkomsttexter på förskolans avdelningar, de har även böcker på olika språk. Pedagogerna på förskola 1 

säger instämmande att normen på förskolan är svenska, trots alla olika etniciteter. Barn och pedagoger 

pratar svenska med varandra, undantag sker då det kommer nya barn till förskolan som kan behöva hjälp 

av annat barn eller pedagog som talar samma språk att uttrycka sig. På intervju 1 berättade pedagogen 

att arbetet med språk pågår hela tiden, men framför allt det svenska.  



28 

 

Modersmålen tas in i det dagliga pratet, vi frågar till exempel barnen vad mjölk heter på arabiska och så och så kan 

vi sätta upp listor på det. Sen tar vi lite hjälp av föräldrarna och försöker fråga vad olika saker heter. (Intervjuperson 

1) 

På förskola 2 erbjuds som ovan nämnt modersmålsundervisning med ambulerande modersmålslärare, 

utöver det arbetar förskolan ständigt med att synliggöra varje barns olika bakgrunder. Det sitter A4-blad 

på väggarna med en flagga på som representerar de olika nationaliteter som finns på avdelningarna med 

bilder på barnen. Pedagogerna berättar att barnen är mycket duktiga på kompisarnas flaggor och länder. 

På intervju 6 berättade pedagogen att barnen frågar ofta nya barn vilka språk de pratar. Vidare jobbar 

förskola 2 mycket med att använda olika fraser för till exempel hej, tack, varsågoda och hejdå vid olika 

rutinsituationer som samling och måltider men spelar även musik och sjunger ramsor och sånger på 

olika språk.  

På förskola 3 synliggör pedagogerna de olika modersmålen genom flaggor och kartor med bilder på 

barnen som visar varifrån de kommer eftersom de har många barn som nyligen kommit till Sverige. De 

har en jordglob som de försökt markera alla barnen på. En pedagog berättar följande om detta: 

Vi satte ut barnen på jordgloben med hjälp av nålar med små bilder på, men det är inte alltid den stämmer 

*skrattar*. Barnen tycker det är väldigt kul att flytta på sina nålar och besöka varandra eller bada i Stilla Havet, 

vilket i och för sig också är väldigt kul att de utforskar och gör. (Intervjuperson 5) 

De arbetar med olika fraser vid framför allt samlingar för att hälsa på varandra och frågar i vilket eller 

vilka land som språket används och vilken eller vilka kompisar som kan tala språket. De erbjuder även 

litteratur och ljudböcker på olika språk som brukar uppskattas att den flerspråkiga personalen läser ur.  

Det tycker barnen är superintressant att lyssna på, och de barn som förstår blir väldigt stolta! (Intervjuperson 4) 

Problematik kring hur begrepp används 

Hur pedagogerna uppmärksammar de olika språken och kulturerna i verksamheten ser lite olika ut även 

om de har flera liknande metoder. Något som jag tycker är intressant i denna del är hur pedagogerna 

använder sig av ord som språk, kultur och etnicitet som avgörande för vad som presenteras i 

verksamheten och inte. Under intervjuerna stötte jag flertalet gånger på att pedagogerna använde orden 

som synonyma och som ett sätt att beskriva barnen, som nämns o stycket och framförallt citaten ovan. 

Pedagogerna placerar ut barnen på en jordglob, de kopplar deras språk till flaggor och sätter bilder på 

barnen där. Pedagogerna har i denna utpekning placerat barnen där de enligt föräldrarna har sina rötter, 

men det kan finnas en svårighet i detta antagande, och därför diskuterar jag nedan problematiken i hur 

begreppen används i förskolan och framförallt när de används felaktigt. 
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Flertalet författare nämner hur viktigt det är för barn att hitta sin identitet för det individuella lärandet 

(Arnberg 2004; Borgström 2002; Ladberg 2003; León Rosales 2001). I läroplanen står det att språk och 

identitet hör oupplösligen samman (Lpfö98 rev. 2016, s. 7). Barns modersmål är oftast det språket som 

barnet själv redan kan och använder när det kommer till förskolan, kan därför vara enkelt att utmäta. 

Däremot kan det vara svårt att fråga ett barn vilken etnisk tillhörighet barnet har, inte bara för att det är 

ett svårt ord utan för att det är en fråga som i sig kräver en hel del andra kunskaper och erfarenheter. Att 

därför som pedagog i förskolan identifiera barnens etniska eller kulturella tillhörighet utifrån vilket 

språk barnet talar eller vilket land barnet kommer ifrån, kan vara riskabelt. Det blir därför en skör linje 

att förknippa barn med olika flaggor och länder när det inte går att utmäta barnens känslor och tankar i 

fråga. León Rosales skriver bland annat att det är viktigt att barn beskrivs utifrån förmågor och 

kunskaper, snarare än etnisk tillhörighet eller vilket modersmål barnet talar (León Rosales 2001, s. 22). 

Det är såklart en del i barnets identifikation av sig själv, dock tänker jag att det är något som barnet själv 

bör komma fram till och inte kategoriseras utifrån. Wiklund diskuterar just detta och menar på att om 

begrepp som etnicitet och kultur används som synonyma kan det leda till att människor slås fast i 

etniska identiteter som de själva inte nödvändigtvis identifierar sig med (Wiklund 2009, s. 29-39). 

Öhlander (2005) hävdar att det är vanligt att begrepp som språk, kultur och etnicitet används synonymt 

samtidigt som det enligt honom är väldigt svårt att avgöra ifall de är synonyma eller inte. Öhlander 

menar på att de alla används ofta i sammanhang som ska beskriva något som uppfattas annorlunda eller 

problematiskt (2005, s. 24). Min tanke är att begreppen fungerar som synonyma eftersom de i förskolan 

kan uppfattas ganska oklara och luddiga. Många förskolor talar idag om att de bland annat arbetar 

interkulturellt i och med att de har böcker på olika språk eller att de inte gör det, eftersom det bara är 

barn som pratar svenska. Detta är ytterligare exempel som visar på att begreppen ibland används med 

felaktig innebörd. Lahdenperä menar i enlighet med Lunneblad att interkulturalitet sätter värdemässiga 

aspekter på kulturmöten, såsom ömsesidig respekt och tolerans för varandra men handlar även om en 

medvetenhet om de samhällsprocesser som präglar vardagen (2008, s. 29-30, 2013 s. 26-27).  Bergstedt 

och Lorentz menar att kunskap om interkulturella förhållningssätt i utbildningssammanhang är viktiga 

att ha kunskap om eftersom förhållningssättet präglar interaktionsprocesser mellan individer (2016, s. 7, 

16-17). Det finns många värdefulla begrepp som idag präglar olika styrdokument och lagar och det låter 

fint att säga ”vi arbetar mångkulturellt”. Men många verksamma i förskolan tror jag saknar kunskapen 

om vad det faktiskt innebär och hur mycket som kan prägla barnen på ett negativt sätt när man inte är 

medvetna om skillnaderna.  
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Barns identitetsutveckling och tillhörighet 

Några av pedagogerna tog upp modersmålets betydelse för barns identitetsutveckling, de menade att det 

är viktigt att uppmärksamma barnens olika språk och kulturer för att bidra till en identitetsutveckling 

och positiv självsyn. 

Språk, lärande och identitet hänger ihop, att vi uppmärksammar barnens olika modersmål och kulturella 

bakgrunder leder till en positiv syn på dem själva hoppas jag, och då stärks deras självförtroende och det 

underlättar lärandet! (Intervjuperson 1) 

Följande uttryckte en pedagog under en annan intervju: 

Det är viktigt att vi ser flerspråkigheten som en tillgång, både barnen men också pedagogernas såklart. Kan 

vi lyfta det i verksamheten så att barnen känner att de är en tillgång och är stolta över sitt språk, då har vi 

lyckats tycker jag! (Intervjuperson 4) 

Eftersom barn strävar efter att få känna tillhörighet till sin omgivning är det viktigt att de och deras 

erfarenheter och bakgrunder tas till vara på och att barnen får känna att de bidrar till gruppen. Genom att 

pedagogerna lyfter barnens olika modersmål och kulturer i verksamheten startar de en interaktion 

mellan barnen och deras olika modersmål och kulturer. Borgström (2002) anser att barn utvecklar sin 

identitet i interaktion med andra, där språket blir ett viktigt redskap för att barnen ska kunna 

kommunicera. Borgström menar att barns förhållande till sin omgivning, speglas i deras identitet. Det 

kan innebära relationen inom familjen eller till samhället, där viljan uppstår att definiera sig själv eller 

någon annan (Borgström 2002, s. 13). Förskolan har därför ett viktigt uppdrag att fungera som en 

plattform för barnen där gruppens likheter och skillnader lyfts fram för att motverka att barnen får en 

negativ syn på sig själva. Pedagogerna måste därför istället synliggöra barnens modersmål och kulturer 

som tillgångar så att barnen får förståelse för att deras bidragande till gruppen är unikt. 

Det är viktigt för barn att få känna sig delaktiga och accepterade för deras personliga utveckling. De 

strävar efter att känna tillhörighet till de grupper som omger barnet, något som är viktigt för att kunna 

sträva efter att finna sin identitet. Flertalet forskare diskuterar i enlighet med varandra att det är vanligt 

att barn från minoritetsgrupper strävar efter att känna tillhörighet till samhället (Arnberg 2004; Ladberg 

2003; León Rosales 2001). En pedagog berättade under en intervju att hon upplevde att de hade ett 

väldigt stort ansvar i att lyfta fram barns modersmål, kulturer och etniciteter i verksamheten för att 

barnen ska känna att de tillhör gruppen. Men upplevde en svårighet i den stora uppgiften eftersom 

varken hon eller henne kollegor fått någon utbildning i hur man kunde gå tillväga. León Rosales menar 

att det är viktigt att vuxna i förskola och skola visar nyfikenhet på det som barn och unga bär med sig 

hemifrån (2001, s. 15). Flera andra pedagoger lyfte att de ibland kunde känna sig otillräckliga eftersom 

de inte alltid hade språket att stötta barnen i den mån de faktiskt behövde det. Här råder det tror jag en 
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allmän bristfällig kunskap hos ledning och chefer om hur man kan stötta pedagogerna i det främjande 

arbetet. Något som kan leda till att de begreppen som jag problematiserade ovan används felaktigt och 

utan ett pedagogiskt syfte. Några av pedagogerna berättade dock att de lät barnens intressen och 

funderingar fungera som utgångspunkt i arbetet, vilket gör barnen delaktiga och de får möjligheten att 

bidra. 

Pedagogernas språkutvecklande arbetssätt 

Under samtliga intervjuer beskrev pedagogerna att de arbetade med flerspråkiga barns språkutveckling 

och gav exempel på några arbetssätt de använder. En av pedagogerna upplevde till en början att de inte 

jobbade så jättemycket med språk, men under intervjuns gång insåg hon mer och mer hur mycket i det 

vardagliga som faktiskt stöttar barnens språkutveckling. 

Svenska som ”norm” 

Samtliga förskolor uppmanar barnen att använda sina modersmål enligt pedagogerna, men samtidigt är 

de överens om att det råder en svensk ”norm” på förskolan som gör att barnen pratar svenska med 

varandra även de barn som har samma modersmål. Modersmålet blir därför mer som en extra 

kommunikationsväg för barnet i situationer som behöver förtydligas, vilket förutsätter att det finns ett 

barn eller annan pedagog som kan barnets språk. Det är intressant att fråga sig varför det råder en svensk 

”norm” på flerspråkiga förskolor, är det pedagogerna själva som upprätthåller normen eller vad är det 

som gör att normen blir svensk? En intressant fråga som jag mejlade pedagogerna om för att få svar på 

och fick detta: 

Intressant fråga, något som jag faktiskt inte reflekterat över själv! Men jag tror att det har att göra med att det 

blir den största gemensamma nämnaren. Även om många barn kommer hit som små och bara kan sitt 

modersmål eller har ett väldigt begränsat svenskt språk, så anpassar barnen sig. Sen behöver de också 

utveckla svenskan, men det är lite tråkigt att det bidrar till att dom väljer att lägga modersmålet åt sidan, så 

där måste vi pedagoger kanske bli bättre. (Intervjuperson 3) 

 

Pedagogen tror att barnen väljer att använda det svenska språket när de är på förskolan eftersom att det 

blir den största gemensamma nämnaren mellan barn och pedagoger. Ur ena synvinkeln kan detta tänkas 

självklart eftersom det är viktigt att barnen kan det svenska språket för att fungera i det svenska 

samhället. Ur en annan synvinkel kan detta upplevas som en gammalmodig mening att barnen inte 

behöver använda sina modersmål för att utveckla sina språkliga förmågor. Björk-Willén, Puskás och 

Bylund anser att det är angeläget att som pedagog känna till vilka språk som barnen talar utanför 

förskolan för att kunna uppmärksamma dessa i verksamheten och barnen att använda sitt eller sina andra 

språk (2013, s. 25-26). Eftersom det är viktigt att barns olika språk kompletteras av varandra för att 
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gynna språkutvecklingen, kan jag hålla med pedagogen om att det är viktigt att man måste bli bättre på 

att lyfta flerspråkigheten i förskolorna för att utveckla både svenskan och modersmålet. 

 

Språken behöver komplettera varandra 

Samtidigt trycker nästan samtliga pedagoger på att även det svenska språket är en viktig del och något 

som barnen faktiskt behöver lära sig. Därför är det viktigt att låta språken komplettera varandra för att 

underlätta all inlärning. Många av barnen är enligt pedagogerna språksvaga. Enligt Svensson kräver den 

ökade flerspråkigheten i förskolorna en medvetenhet hos pedagogerna om hur de ska kunna arbeta med 

det och stötta barnens utvecklande av språk (Svensson 2012, s. 30). 

 

Det är lätt att bli dagblind, om vi har en som är bra på svenska språket så tycker vi wow vilket språk, så jämför man 

med ett barn som har svenska som modersmål och ser vilken stor skillnad det är egentligen. Nivån och kraven blir 

lägre. Vi behöver pusha, men man nöjer sig med att de blir medel. Det är farligt och är nog för att vi inte har några 

barn som vi kan jämföra med, som till exempel om de har svenska modersmålet. (Intervjuperson 2) 

 

En pedagog menar med detta att hon helst skulle vilja ha mer språkligt heterogena barngrupper i 

förskolan, att det fanns fler svenska barn i de mångkulturella förskolorna. Blandade barngrupper menar 

hon skulle hjälpa flerspråkiga barn att få hjälp av de svenska barnen med det svenska språket mer än vad 

pedagogerna kan bidra med. Benckert, Håland och Wallin (2008) skriver att det finns många fördelar för 

flerspråkiga barn att umgås med barn som är mer språkstarka. Bland annat utvecklar barn sitt språk bäst 

i förhållande till personer som står barnet nära och där kan kompisar spela en stor roll (Benckert, Håland 

& Wallin 2008, s. 100). 

 

Arbeta i små grupper 

På en av förskolorna beskrev pedagogerna att de delade upp barnen i mindre grupper under den 

planerade verksamheten för att kunna erbjuda varje barn mer tid och engagemang. Grupperna delades 

upp utifrån barns språkliga mognad vilket kunde ge väldigt åldersindelade grupper. Benckert, Håland 

och Wallin talar om att det är viktigt att erbjuda alla barn tillfälle och möjlighet att yttra sig. Just ett 

sådant tillfälle menade författarna kunde vara i små grupper om fyra till sex barn. De menar att fördelen 

med små grupper är att man enklare kan anpassa den språkliga nivån till gruppen (2008, s. 62). 

 

Forskningsbaserade metoder 

Utöver de arbetssätt som nämnts ovan använder förskolorna även forskningsbaserade metoder som 

TRAS, TAKK och Bornholmsmodellen. TRAS, tidig registrering av språkutveckling tar hänsyn till flera 
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olika språkliga aspekter i barns utveckling. Materialet är ett verktyg för förskolans personal i att följa 

varje enskilt barns språkliga utveckling, detta genom observation och sedan notera barnets färdigheter i 

en språkcirkel. TRAS syftar till att ge vägledning och struktur i det pedagogiska arbetet. TAKK, tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation är från började skapad för att rikta sig mot barn med 

språkstörningar men har fått en stor spridning i många förskolor idag som använder tecken som ett 

komplement till språket. TAKK stärker det talade språket och fungerar med tecken för olika ord. Det ska 

stötta i olika situationer och för att beskriva vissa fenomen. Bornholmsmodellen är en 

språkutvecklingsmodell som är uppbyggt med material bestående av språklekar. Språkprogrammet 

innebär att pedagogerna bryter ned språket till dess minsta delar så att barnen i samspel och enskilt kan 

lyssna på ljus och dela upp samt sätta ihop enklare ord i fonem. Språklekarna består av fem olika delar, 

lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser och fonem. Detta är ett material som går att 

arbeta med även i skolan. 

Samspelet 

Pedagogerna var ense om att samspelet har stor betydelse för barns lärande och språkutveckling. Dels 

pedagogernas närvaro men även hur mycket barnen lär sig av varandra. De talade om planerade 

aktiviteter, att det är viktigt att vara förberedd och påläst men samtidigt hur mycket som sker i det 

spontana. Flertalet författare diskuterar att det är viktigt att pedagogerna är kompetenta och pålästa om 

flerspråkighet och om hur de kan arbeta för att erbjuda en språkstimulerande miljö (Benckert, Håland & 

Wallin 2008, s. 9, Kultti 2012, s. 40-41, Svensson 2009 s. 34). 

 

Leken var en central lärandesituation som de flesta pedagogerna nämnde under intervjuerna, liksom 

rutinsituationer och planerade aktiviteter. På två av förskolorna önskades mer blandade barngrupper för 

att barnen skulle få höra det korrekta svenska språket, pedagogerna syftade då på det grammatiska. 

Barnen hör fel hela tiden, till exempel säger dem en bord eller jag sitter i mattan. Och även om vi pedagoger 

försöker vara där och bekräfta genom att säga ett bord eller sitter du på mattan. Vi vill inte tillrättavisa, men ändå 

poängtera liksom, men ändå så blir det inte alltid som man hinner det eller ens hör för den delen. Och barnen lyssnar 

inte alltid på vad vi säger, men de lyssnar mycket på varandra. (Intervjuperson 1) 

Flertalet av de författare som jag refererat till talar om styrkan som finns i det sociala samspelet. I den 

fria leken, rutinsituationer och planerade aktiviteter finns det enorma möjligheter för barns lärande och 

utveckling. Bjar och Liberg talar om barns språkutveckling i socialt samspel som en möjlighet där 

barnet internaliserar ny kunskap från dem barnet samspelar med och omvandlar det sedan till en 

erfarenhet som barnet senare har användning för (Bjar & Liberg 2010, s. 25). Benckert, Håland och 

Wallin talar om fördelarna för barn att socialiseras med mer språkmogna barn (2008, s. 100). Det kan 

kopplas samman med den proximala utvecklingszonen som utifrån det sociokulturella perspektivet 
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innebär att begrepp och kunskap medieras med hjälp av mer erfarna personer och barnet börjar utforska 

den nivå som ligger lite ovanför barnets mognad. Med hjälp av handledning av den mer kompetenta 

personen tar utmanas barnet att tänka vidare och slutligen tillförskaffa sig ny kunskap (Håkansson 2014, 

s. 25, Smidt 2010, s. 25). 

 

Språk är beroende av språk 

Återkommande på intervjuerna var samtal och kommunikation och hur viktigt det är att prata med 

barnen. Där får pedagogerna en viktig roll i att erbjuda barnen en språkstimulerande och utmanande 

miljö. En av pedagogerna ansåg att språk föder språk. Hon syftade på att om barnen får möjligheten att 

lyssna till samtal och samtidigt vara delaktig så bidrar det till att barnet själv får en uppfattning om 

språk. Flertalet forskare lyfter samtalet som en viktig del i barnens språkutveckling eftersom barnet där 

får både lyssna och praktisera språket (Björk-Willén, Puskas & Bylund 2008, s. 25-26; Calderon 2004, 

s. 38-41; Håkansson 2014, s. 25; Svensson 2009, s. 191). Pedagogen menade att det därför var viktigt att 

skapa språk rika situationer som barnen kunde delta i. Pedagogen syftade inte bara på barnens 

modersmål utan menade språk rent allmänt. Skans (2011) talar om modersmålets vikt i förskolan och 

hur den integreras i verksamheten men samtidigt att det svenska språket såklart inte får glömmas bort. 

Han menar på att förskolan är för vissa barn den enda plats som de kommer i kontakt med det svenska 

språket (Skans 2011, s. 12). 

 

Pedagogerna ger olika förslag på tillfällen där de brukar passa på att lägga lite extra tid på att samtala 

med barnen. En av pedagogerna sa att hon passade på vid blöjbyten, det blev inte mycket till samtal alla 

gånger eftersom de flesta barnen saknade det verbala språket men att hon såg det som en möjlighet att 

kunna se och bekräfta varje barn och menade att det ändå uppstod en kommunikation. Kultti (2012) 

skriver att barn har behov av att vara omringad av kompetenta vuxna som vet hur de ska tillgodose 

barnens olika språkliga behov. Det bidrar menar Kultti till barnens totala utveckling som en social och 

språklig varelse och det är viktigt att de vuxna kommunicerar med barnen även om de inte kan 

kommunicera tillbaka verbalt. Det ger barnen en utgångspunkt som underlättar för barnen att möta olika 

uttryck och börja utveckla sitt språk (Kultti 2012, s. 40-41). 

 

En annan pedagog menade att hon brukade passa på vid högläsning på vilan, att efteråt diskutera boken 

med barnen. Detta brukade hon även göra när hon läste böcker på sitt språk med de barn som hade 

samma modersmål eller kunde samma språk, då försökte hon fråga och prata om boken på arabiska. 

Björk-Willén, Puskás och Bylund (2008) anser att högläsning är en bra aktivitet i förskolan där barnens 

språk utvecklas. De får möjligheten att utveckla sitt ordförråd och får förståelse för textens betydelse 
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och uppbyggnad. I samtal kring böckerna får barnen även möjligheten att praktisera språket och kunna 

diskutera texten utifrån känslor och tankar som uppstår (Björk-Willén, Puskás och Bylund 2013, s. 25-

26). 

 

I samtal och kommunikation införlivas språket eftersom talaren och lyssnaren samarbetar. En viktig 

faktor i den interaktionen är att inläraren, i detta fall barnen får stöd av samtalspartnern genom att 

upprepa, förtydliga, konkretisera och omformulera ord så att barnet sedan kan utveckla sina tankar och 

sitt språk (Svensson 2009, s. 191). När barn utvecklar ett språk och en tankeförmåga öppnar det upp för 

ett samspel med vuxna där det sociokulturella lärandet kan utvecklas. Barnens proximala utvecklingszon 

kan med hjälp av en vuxen utmanas och utvecklas och barnet kan då internalisera ny kunskap 

(Håkansson 2014, s. 25-27). Lärandet är ett socialt fenomen där samspelet med vuxna eller mer 

kompetenta har stor betydelse för barnet och hur de lär sig språket, Bjar och Liberg menar att socialt 

samspel ses som den viktigaste drivkraften i barns lärande eftersom de strävar efter att förstå andra och 

göra sig förstådda (Bjar & Liberg 2010, s.25). Genom detta samspel kan barnen få möjligheten att kunna 

vara delaktiga i och påverka verksamheten. Då får barnen ett inflytande över sina egna 

utvecklingsmöjligheter vilket enligt Svensson brukar underlätta språkutvecklingen (2009, s 34-37). 

Därför är det viktigt att erbjuda flerspråkiga barn en språkrik miljö som utmanar till utveckling, men det 

kräver mycket medvetenhet och kompetens av de vuxna som arbetar i förskolan och skolan. 

 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka flerspråkiga barns möjlighet till modersmålsstöd i förskolan 

och hur pedagogerna arbetade för att främja den flerspråkiga språkutvecklingen. Utifrån mina 

frågeställningar har jag kunnat få svar på i vilken mån barnen på tre förskolor får modersmålsstöd. Jag 

har även fått en djupdykning i vilka arbetssätt som pedagogerna använder i verksamheten för att 

stimulera barnens språkutveckling och för att synliggöra de olika språk och kulturer som finns på de 

respektive förskolorna. 

 

På samtliga förskolor erbjuds barnen någon form av modersmålsstöd, vanligast verkar vara att man 

använder den flerspråkiga personalen som finns på förskolan men ambulerande modersmålslärare är en 

metod som även förekommer. Pedagogerna på förskolorna är väl medvetna om modersmålets betydelse 

för barnens språkutveckling och strävar efter att stärka den i den mån som går. Det finns faktorer som 

till exempel tidsbrist och kunskapsbrist som försvårar arbetet att kunna stärka varje barns modersmål. 

Barn vars språk inte finns hos den flerspråkiga personalen eller de barn som inte har möjligheten att få 
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träffa en modersmålslärare försöker personalen ta hjälp av syskon och föräldrar för att ändå inkludera 

språket i verksamheten. Förskolorna jobbar medvetet med att alla barnen skulle få ta del av varandras 

modersmål och kulturer för att visa på öppenheten och förståelse för varandra. Enligt pedagogerna har 

modersmålet en stor betydelse för barns självkänsla och identitetsskapande och menar därför på att det 

är viktigt att lyfta detta i verksamheten. De uppmuntrar barnen att använda sina modersmål och visar 

intresse genom att fråga vad olika saker heter på deras språk. De uppmanar även föräldrarna att prata 

modersmålet med barnen eftersom att det är viktigt för samhörigheten samtidigt som ur den språkliga 

aspekten.  

 

Den svenska förskolans möten med en mängd olika barn och familjer från olika delar av världen med 

nya erfarenheter och kunskaper, ställer stora krav på förskolans pedagoger att ha kunskap om samt visa 

på öppenhet och solidaritet. Ett interkulturellt förhållningssätt måste därför prägla förskolans 

verksamheter eftersom att vi behöver visa barnen att oavsett varifrån man kommer, vilket språk man 

talar eller vilken kultur man bär med sig, så är vi i Sverige lika mycket värda. Enligt Bergstedt och 

Lorentz betecknar begreppet interkulturalitet hela området av kulturmöten, mångkultur, skillnader och 

likheter (2016, s. 16-17). Något som jag anser är en av förskolans och skolans viktigaste uppgifter i 

arbetet med barn och unga, detta oavsett om man befinner sig i mångkulturella områden eller inte. 

 

Pedagogerna gav många exempel på olika språkutvecklande arbetssätt som de använder för att gynna 

barnens språk, både modersmålet och det svenska språket. Det fanns en samstämmighet om att barnen 

på förskolorna var språksvaga, en av pedagogerna berättade till och med att skolan klagade på att barnen 

ofta hade för dålig svenska när de kom till skolan. Det gör mig nyfiken på om det är förskolans 

arbetssätt som alltid bör ifrågasättas, eller om det kan vara skolan som inte anpassar undervisningen 

efter varje barns behov. Barns språkutveckling pågår hela tiden, i leken, i aktiviteter, i vardagsrutiner, på 

toaletten, under samlingen, hela tiden. Pedagogerna som jag har intervjuat övertygade mig om att deras 

arbetssätt fungerade för att stärka barnens språkutveckling. De gav exempel och de kunde motivera för 

varför dem användes och när det fungerade och inte fungerade. 

 

Två pedagoger berättar att de har ett samarbete med en specialpedagog som ska hjälpa dem att planera 

en språkstimulerande verksamhet. En annan förskola har ett samarbete med kommunens bibliotek, där 

de tar fram böcker och ljudböcker på de olika språk som barnen talar. Förskolorna hade även 

gemensamt, att de använder några forskningsbaserade metoder som TRAS, TAKK och 

Bornholmsmodellen. De hade fler exempel på arbetssätt som syftar till att stärka både barnens 

modersmål och det svenska språket. De talade om hur viktigt det var för barnen att få vara delaktiga, att 
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det var barnens intressen som styrde planeringen av verksamheten eftersom det gör att barnen upplever 

att de kan bidra och det gör det roligare. Och vi alla lär oss bättre, när något är kul. Förskolorna erbjöd 

även olika konkreta material som böcker, ljudböcker, musik, kartor, flaggor och spel som de menade 

bidrog till att utveckla språket på olika sätt. En pedagog ansåg att det var viktigt att erbjuda barnen 

möjligheten att få utveckla sitt språk i samtal och tyckte själv att samling och högläsning var två bra 

tillfällen där det kunde ske. Att erbjuda barn möjligheter till samtal och kommunikation, oavsett om de 

kan föra sig verbalt eller inte har stor betydelse för språkutvecklingen eftersom det även är viktigt att 

höra språket för att lära sig det. Calderon talade om vikten för barn att få praktisera språket samtidigt 

som Kultti ansåg att det var viktigt för de som inte kunde föra sig verbalt att höra språket (Calderon 

2004, s. 38-41; Kultti 2014, s. 40-41). 

 

Pedagogerna poängterade samspelets betydelse för språkutvecklingen. En pedagog sa bland annat att det 

är viktigt att vara närvarande och på plats i barns lek och utforskande för att kunna fånga upp stunder till 

lärande. Ett annat samspel som uppmärksammades var mellan barn och barn. Att de kan ha stor nytta av 

att samspela och utmanas av varandra till ett lärande. Leken var ett exempel där interaktionen mellan 

barnen poängterades som viktig för språkutvecklingen och för den sociala biten. Det sociokulturella 

perspektivet syftar till att allt lärande sker i samspel med andra, att det påverkar hur man tolkar och 

upplever olika fenomen och skeenden i vardagen för att sedan omvandla detta till sin egen kunskap 

(Bjar & Liberg 2010; Håkansson 2014; Säljö 2014). I förskolan blir det sociala lärandet en faktor, något 

som sker hela tiden och överallt. 

 

Jag anser att tillsammans med det material jag samlat in från mina sex intervjuer och den litteratur jag 

har presenterat har jag uppnått studiens syfte att undersöka hur tillgången ser ut för flerspråkiga barn att 

få modersmålsstöd samt undersöka hur pedagogerna på förskolorna arbetar för att främja flerspråkiga 

barn språkutveckling. Det har varit viktigt för mig, som blivande förskollärare att få kunskap om hur 

pedagogerna arbetar i förskolan för att gynna barns språkutveckling, eftersom det idag finns många 

flerspråkiga barn i förskolans verksamheter, men likaså är det aktuellt för andra pedagoger som är 

verksamma i förskolan. Det är viktigt att pedagogerna i förskolan har kunskaper som utvecklar barnens 

språk på många olika sätt och att de är medvetna om språkutvecklande arbetssätt som kan stötta barnet i 

sin språk- och identitetsutveckling. 

 

Det har även varit relevant att ta reda på vilka resurser som finns för flerspråkiga barn att få utveckla sitt 

modersmål i förskolan. Mycket forskning visar idag på att modersmålet är avgörande för barns 

andraspråksinlärning och därför anser jag att det är oerhört viktigt att alla förskolor med flerspråkiga 
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barn arbetar med att utveckla barnens modersmål. Pedagogerna har ett stort ansvar i detta och det kräver 

medvetenhet från deras håll om att veta hur arbetet ska läggas upp. Mitt material jag samlat in och den 

litteratur jag har gått igenom säger mig att flerspråkighet är ett ämne som idag ges mycket 

uppmärksamhet. Jag tror att detta är mer aktuellt idag än för några år sedan eftersom vi rör oss över 

världen på helt andra sätt. Ändå upplever jag en krock mellan mitt material och litteraturen som säger 

mig att det är en lång väg kvar innan vi kan säga att kunskapen om hur arbetet ska gå till verkligen finns 

där. Det råder fortfarande lite oklarheter om vad som är bäst för de flerspråkiga barnens språkutveckling 

och jag tror därför att vi behöver lägga ännu mer resurser på att utveckla kunskaper och färdigheter om 

ämnet. 

 

Vidare forskning 
Det hade varit intressant att utveckla mina resultat med kompletterande material från observationer i 

förskolan. Det hade gett en bild över hur pedagogerna faktiskt arbetar och det hade kunnat ge bra 

diskussionsunderlag till intervjuerna. Det hade även varit intressant att undersöka ur barnens perspektiv 

på detta och hur de upplever att få tala modersmålet i förskolan. Förskolans oskrivna svenska norm hade 

blivit jätteintressant att få svar på utifrån barnens perspektiv. 

 

Det hade även varit intressant att vända sig till kommunerna, undersöka deras tankar och syn på 

modersmålsutveckling i förskolan och ställa det mot styrdokument och förskolornas syn på 

modersmålsstödet.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

 

 

 

Hej!  
Jag är student från Lärarutbildningen på Södertörns Högskola och gå nu min sista termin på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil. Detta innebär att jag är i full gång med att skriva mitt 

examensarbete i ett valfritt förskole didaktiskt område. Mitt valda område är flerspråkighet i förskolan. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur tillgången ser ut för flerspråkiga barn att få stöd i sitt 

modersmål och bidra med kunskap om hur man som pedagog i förskolan kan arbeta med flerspråkiga 

barn. 

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring ämnet, men har även som avsikt att ta hjälp av 

verksamma pedagoger i förskolan genom intervjuer. Jag skulle vilja intervjua två stycken pedagoger, 

förskollärare eller barnskötare spelar ingen roll. Intervjun kommer bestå av ca 15 frågor och kommer 

förhoppningsvis fungera mer som ett samtal kring ämnet. Jag räknar med att varje intervju kommer att 

ta 30-45minuter och hoppas att det finns möjlighet för några på er förskola att delta. 

 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som avbryta intervjun och ditt deltagande. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt där inga namn inklusive förskolans namn eller område 

kommer att redovisas och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig eller min handledare! Hoppas vi ses!  
Med vänliga hälsningar, 

Jenny Lanneros 

070x-xx xx xx 

xxxx@xx.com 

 

Handledare: 

Kim Silow Kallenberg 

xxxx@xx.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Mitt namn är Jenny Lanneros och jag går min sista termin på förskollärarutbildningen på Södertörns 

Högskola med inriktning interkulturell profil. Jag skriver nu min examensuppsats om flerspråkighet i 

förskolan. 

 

Undersökningens syfte 

att undersöka hur tillgången ser ut för flerspråkiga barn att få stöd i sitt modersmål och bidra med 

kunskap om hur man som pedagog i förskolan kan arbeta med flerspråkiga barn. 

 

Etiska ställningstaganden 

Det är bra att känna till att ni som medverkande i min undersökning är helt anonyma, ni som pedagoger 

men även förskolans namn och område. Ni har rätt att avbryta er medverkan i undersökningen när ni 

vill. Inspelning av intervjun sker på pedagogernas samtyckande. 

 

Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat i förskola? 

• Hur ser avdelningen ut som du jobbar på, antal barn och pedagoger? 

Modersmål 
1. Hur många barn har ni som har annat modersmål än svenska? 

2. Vilka arbetssätt används här på förskolan för att ge barnen modersmålsstöd? 

- Vad krävs för att ett barn ska få möjligheten att få modersmålsstöd? 

- Hur arbetar ni med de barn som inte har möjlighet att få modersmålsstöd? 

- Finns det något samarbete mellan modersmålslärarna och personalen på förskolan? 

3. Hur tycker du det fungerar med modersmålsstöd? 

- Upplever du några svårigheter i arbetet med modersmålsstöd? 

- Sker modersmålsstödet vid sidan av den vanliga verksamheten? 

- Hur brukar barnen reagera när de får gå från verksamheten för att gå på modersmålsstöd? 

4. Har du gått någon kurs eller fått utbildning i hur du kan stödja barn med annat modersmål? 

Språkutveckling i den dagliga verksamheten 
5. Beskriv vad en språkstimulerande miljö är för dig! 

- Tror du en språkstimulerande miljö för barn med annat modersmål än svenska skiljer sig från den för 

svensktalande barn? 

6. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar språkutvecklande på den här förskolan? 

- Hur har ni kommit fram till det arbetssättet? 

- Har ni några speciella teorier/filosofier eller förhållningssätt som ni utgår ifrån? 

- Vilket metoder använder du/ni? 

- Vilket material använder du/ni? 

7. Vad upplever du är positivt med arbetet med flerspråkiga barn, finns det några speciella tillgångar i det? 

8. Upplever du att det finns något negativt eller extra svårt med arbetet med flerspråkiga barn? 

9. Har ni något speciellt sätt för att lyfta fram barnens modersmål i verksamheten, utanför 

modersmålsstödet? 

- Ges barnen möjligheten att få ta del av varandras språk och kulturer? 

10. Hur viktigt tycker du att det är med ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan? 

11. Anser du att ni på förskolan har kunskapen och rätt resurser för att arbeta med barn som är flerspråkiga? 

 

Slutligen, finns det något som du själv vill tillägga eller kommentera? 

Får jag återkomma till dig via mejl om det är någon fråga som uppstår? 

Tack för din medverkan och därmed min möjlighet till att undersöka detta område! 


