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Multi-language teachers at preschool 
A study of how five multi-language educators uses their multilingual preschool 

Author: Sofia Liw 

Summary 

The curriculum for preschool states that the preschool shall help children with a different 

mother tongue than Swedish develop both their mother tongue and their Swedish. One way to 

support these children's first language is to use the multilingual teachers working in kinder-

garten. This study's main purpose is to explore how the multilingual preschool teachers use 

their native language at work at the preschool. Another purpose of this study is to explore how 

the use of the mother tongue favors the children of the same mother tongue as a teacher. 

During the research, five multilingual preschool teachers were interviewed about how they 

use their multilingualism at preschool, such as their methods of working with children; the 

parents; and how they work to strengthen children's mother tongue. 

Results from the study show that multilingual preschool teachers believe that they use their 

mother tongue in many different situations in preschool. But the results also show that there 

are difficulties in the preschool teachers´ work with strengthening the children's native lan-

guage at preschool. Nevertheless, the preschool teachers regard it important that children de-

velop their own language and there is a willingness of the multilingual teachers to work more 

with the children's mother tongue. 
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Flerspråkiga pedagoger på förskolan 
En studie över hur fem flerspråkiga pedagoger använder sin flerspråkighet på förskolan. 

Författare: Sofia Liw 

Sammanfattning 

I läroplan för förskolan står att förskolan ska medverka till att de barn som har ett annat mo-

dersmål än svenska utvecklar både sitt modersmål och det svenska språket. Ett sätt att stödja 

dessa barns modersmål är att aktivt använda de flerspråkiga pedagoger som arbetar på försko-

lan. Denna studies huvudsyfte är att undersöka hur flerspråkiga pedagoger använder sitt mo-

dersmål i arbetet på förskolan. Men också att undersöka hur användandet av modersmålet 

påverkar de barn som har samma modersmål som pedagogen.  

Fem flerspråkiga pedagoger har intervjuats om hur de använder sin flerspråkighet på försko-

lan. Frågorna har utgått från pedagogernas arbetssätt med barnen, föräldrarna och hur de arbe-

tar för att stärka barnens modersmål.  

Resultatet visar att pedagogerna anser att de använder sitt modersmål vid många olika situat-

ioner på förskolan. Men resultatet visar också att det finns svårigheter när det gäller hur peda-

gogerna ska arbeta för att stärka barnens modersmål på förskolan. Trots det ser pedagogerna 

det som viktigt att barnen utvecklar sitt modersmål och det finns en vilja hos de flerspråkiga 

pedagogerna att arbeta mer med barnens modersmål än vad som är fallet idag. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning  
Det var tidigare en allmän uppfattning att det blev för mycket för barnen om de skulle lära sig 

flera språk på en gång. Föräldrar blev uppmanade att inte använda sitt modersmål med bar-

nen. Det var viktigt att de bara pratade svenska med barnen så de lärde sig det. Detta ledde till 

att många barn tappade sitt modersmål. Min erfarenhet är att på senare år talar man istället om 

fördelarna med att lära sig flera språk och hur det gynnar barnen på olika sätt. I läroplanen för 

förskolan finns också tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta med detta på förskolan. Bland 

annat står det: 

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får 

möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket 

2010, s.7). 

Jag finner dessa rader från läroplan för förskolan intressanta och de ger många tankar. Jag har 

under många år arbetat på en mångkulturell förskola som ligger i en förort till Stockholm. 

Barnen och deras familjer kommer från många delar av världen. De flesta av barnen är födda i 

Sverige men nästan alla har ett annat modersmål än svenska.  

På förskolan arbetar vi mycket med att stärka det svenska språket för de barn som har ett an-

nat modersmål än svenska. Men hur kan vi medverka till att barnen utvecklar sitt modersmål 

på förskolan om det är ett annat språk än svenska?   

I stadsdelen där jag arbetar erbjöd man tidigare modersmålsstöd på förskolan till de barn som 

hade ett annat modersmål än svenska. Detta stöd innebar att det kom någon utifrån och trä-

nade barnets modersmål. Men det erbjuder man inte längre. Vi ska istället stärka barnens mo-

dermål på andra sätt. Bland annat genom att informera föräldrarna om vikten av att tala sitt 

modersmål med barnen i hemmet och på förskolan ska vi uppmärksamma barnens modersmål 

på olika sätt. Det kan vara att sjunga sånger på olika språk eller erbjuda barnlitteratur på bar-

nens modersmål. Vi vill också stödja barnens modersmål genom att använda de pedagoger 

med andra modermål än svenska på förskolan. Vi vill att dessa pedagoger använder sitt mo-

dersmål i arbetet med barnen och på detta sätt hjälpa barnen att utveckla sitt modersmål.  

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt beskriver jag teorier kring några av de begrepp som förekommer i uppsatsen.  
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2.1.1 Modersmål 
Modersmål är det språk man tillägnar sig från början. Enligt Abrahamsson får man detta språk 

från omgivningen redan från början av sitt liv. Ibland använder man också den språkveten-

skapliga termen första språk. En människa kan ha flera modersmål om man exponeras för två 

språk från början. Det krävs då att man får lika mycket språkstimulans på båda språken från 

början. Man har då simultan tvåspråkighet (Abrahamsson 2009, s.13).  

Det finns också andra sätt att definiera modersmål. Ett sätt är att kalla det språk som man an-

vänder och behärskar bäst, personens huvudspråk, för modersmål. Då behöver det inte vara 

det språk som personen lärde sig först. Ett annat sätt att tala om modersmål är att tala om 

identitet. Då handlar det inte alls om användning och behärskning. Man kanske inte ens an-

vänder språket. Detta kan man ibland se bland hotade minoritetsspråk. Då visar språket en 

kulturell tillhörighet som är viktig (Börestam & Huss 2001, s.24). 

2.1.2 Tvåspråkighet 
Vem är egentligen tvåspråkig? Tove Skutnabb-Kangas är tvåspråkighetsforskare och menar 

det finns många olika definitioner av tvåspråkighet. Hon hävdar att det inte finns någon enig-

het inom tvåspråkighetsforskningen. Hon menar att forskarna utifrån sitt forskningsområde 

eller forskningssyfte tar den definition som passar. Detta gör att det blir förvirring kring vem 

som kan räknas som tvåspråkig. Skutnabb-Kangas har delat in de olika definitionerna av två-

språkighet i fyra olika områden. Dessa är områden är definierade enligt ursprung, kompetens, 

funktion och attityder (Skutnabb-Kangas 1981, s.83). 

Om man definierar tvåspråkighet enligt ursprung handlar det om att man har lärt sig två språk 

från början. Att man har kommunicerat på två språk från att man är liten. Det betyder då att 

man behöver ha två modersmål för att definieras som tvåspråkig. 

Om man istället definierar den som är tvåspråkig enligt kompetens handlar det om i vilken 

omfattning man talar två språk. Skutnabb-Kangas menar att det är svårt att definiera tvåsprå-

kighet enligt kompetens. Hur ska man bedöma kompetensen och vem ska man jämföra med? 

En definition är att man talar två språk som en infödd. En annan att man ska kunna producera 

meningsfulla yttranden på två språk. Eller räcker det med att man har kommit i kontakt med 

ett språk till och har kännedom om det nya språkets grammatiska struktur för att räknas som 

tvåspråkig? Skutnabb-Kangas menar att kompetensdefinitionerna antingen blir för snäva eller 

för vida. Om de blir för snäva kan i princip inte någon räknas som tvåspråkig. Om de istället 

blir för vida kan alla anses som tvåspråkiga (Skutnabb-Kangas 1981, s.86). 
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Den tredje definitionen av tvåspråkighet baserar sig istället på funktion/användning. Om man 

definierar tvåspråkighet enligt funktion måste man se språket som ett socialt fenomen. Man 

måste se till hur språket används och inte bara studera hur det används rent lingvistiskt eller 

grammatiskt. Är man tvåspråkig enligt denna definition har man kompetens att använda språ-

ken på det sätt som krävs i ett socialt sammanhang och man vet vad som är ett accepterat 

språkligt beteende i de sociala sammanhang man befinner sig i. Det handlar om att man kan 

använda sina språk på det sätt som man själv vill men också på det sätt som samhället runt 

omkring vill (Skutnabb-Kangas 1981, s.91). 

Den sista av Skutnabb-Kangas definitioner handlar om definitioner som baserar sig på attity-

der. I dessa definitioner handlar det om identitet och om hur omgivningen ser på personens 

tvåspråkighet. Man är tvåspråkig om man identifierar sig med de båda språken eller om andra 

anser att personen är tvåspråkig. Dessa definitioner kan bli godtyckliga. Det beror på hur man 

ser på sig själv och sin kompetens. Skutnabb-Kangas menar också att när andra ska bedöma 

den språkliga kompetensen hos någon spelar interaktionen in. Samma individ kan bedömmas 

som tvåspråkig beroende på var den befinner sig och i vilket sammanhang (Skutnabb-Kangas 

1981, s.92).  

Skutnabb-Kangas anser att alla definitionerna har brister om man ska använda dem ensamma 

till att definiera en person som tvåspråkig. Hon anser att man ska ta de bästa från alla definit-

ionerna för att kunna definiera vem som är tvåspråkig. I denna förklaring försöker Skutnabb-

Kangas definiera tvåspråkighet genom att blanda delar från de olika definitioners områden: 

Tvåspråkig är den som har möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, an-

tingen i enspråkiga eller tvåspråkiga samfund i enighet med de sociokulturella 

krav på en individs kommunikativa och kognitiva kompetens som dess samfund 

och individen ställer, på samma nivå som en infödd talare, samt en möjlighet att 

identifiera sig positivt med båda (eller alla) språkgrupperna (och kulturerna) el-

ler delar av dem (Skutnabb- Kangas 1981, s.93). 

2.1.3 Simultan tvåspråkighet 
Jag kommer här att beskriva hur barnet blir simultant tvåspråkig. När man talar om begreppet 

simultant tvåspråkighet så handlar det om inlärningsprocessen. Jag kommer också beskriva 

olika sätt man kan bli simulant tvåspråkig på. Om ett barn exponeras för två eller fler språk 

lika mycket från början av livet blir det simultant tvåspråkig enligt Håkansson. För att ett barn 

ska kallas simultant tvåspråkig brukar man säga att språkinlärningen på båda språken måste 
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påbörjas innan barnet fyller tre år. Det vanligaste sättet som barn blir simultant tvåspråkiga på 

är att en person talar ett språk med barnet och en annan person talar ett annat språk. Det van-

ligaste är att föräldrar har olika modersmål och vill ge båda dessa språk till sina barn (Håkans-

son 2003, s.145). 

Håkansson anser också att det finns andra sätt som gör att barnen får en simultan tvåspråkig-

het. Det kan vara när ett barn växer upp i en familj där man har ett annat modersmål än vad 

som talas i samhället man bor. När barnet sen börjar på förskolan vid ett års ålder och expone-

ras för ett annat språk då är det möjligt att barnet kan räknas som simultant tvåspråkig (Hå-

kansson 2003, s.152).   

Enligt Arnqvist får de simultant tvåspråkiga barnen en likadan språkutveckling som de en-

språkiga barnen. Från början är det vanligt att de blandar orden. Men med utökat ordförråd 

och erfarenheter skiljer de på de olika språken (Arnqvist 1993, s.146). Det kan ibland vara 

svårt att avgöra om ett barn har en simultan språkinlärning eller en succesiv språkinlärning. 

För att ha en simultan språkinlärning krävs det att barnen får lika mycket stimulans på båda 

språken. För ett barn som växer upp i ett samhälle där ett av dess första språk talas i samhället 

kommer att exponeras mer för det ena språket. På det sättet kommer det ena att språket bli 

starkare (Wedin 2011, s.48).   

2.1.4 Succesiv tvåspråkighet 
Man talar om succesiv tvåspråkighet när barnet redan har ett utvecklat språk och påbörjar 

inlärningen av ytterligare ett. Det kan också benämnas andraspråksinlärning. Barnet skall då 

ha fyllt tre år. Det kan vara svårt för dessa barn att nå samma språkliga nivå som de simultant 

tvåspråkiga. Särskilt svårt är det att utveckla ett perfekt uttal (Håkansson 2003, s.165). 

2.1.5 Additiv och subtraktiv tvåspråkighet 
Om ett barn har additiv tvåspråkighet betyder det att de båda språken kompletterar varandra 

och att språken berikar varandra. För att ett barn ska få additiv tvåspråkighet är det viktigt att 

språken har samma sociala status. Att barnet vinner något på att kunna båda språken lika bra 

och att det är ett jämlikt förhållande mellan språken. Motsatsen till additiv tvåspråkighet är 

subtraktiv tvåspråkighet. Om ett barn har subtraktiv tvåspråkighet betyder det att andra-

språksinlärningen sker på bekostnad av att man får ett sämre förstaspråk (Börestam & Huss 

2001, s.48). 
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2.2 Historik 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur synen på modersmålsträning inom förskolan 

har förändrats. I rapporten Tre decenniers modermålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 

1970-2000 beskrivs hur attityderna till modersmålsstödet i förskolan har förändrats under tre 

decennier. Under 1960-talet bedrevs en politik som gick ut på att invandrarna skulle anpassas 

till det svenska samhället och bli försvenskade. I början av 1970-talet inleddes stödinsatser för 

invandrarbarnen så att de skulle lära sig svenska. Man kom fram till att barnens modersmål 

ofta var så dåligt att inlärningen av det svenska språket blev svårare så man inriktade sig istäl-

let på att stödja barnens utveckling av hemspråket. I mitten av 1970-talet tillsattes invandrar-

utredningen. Invandrarutredningen hade som uppgift att sätta upp riktlinjerna för invandrar- 

och minoritetspolitiken i Sverige. Detta ledde till att man slopade den tidigare assimilations-

politiken som skulle försvenska invandrarna (Skolverket 2002).  

Inom förskolan ledde dessa nya riktlinjer till stora förändringar. Bland annat skulle invandrar- 

och minoritetsbarnen ges möjlighet att utveckla sitt modersmål i förskolan genom hemspråks-

verksamhet. Hemspråksverksamheten skulle bidra till att barnen blev tvåspråkiga. Att barnen 

utvecklade en dubbel kulturell identitet skulle också stödjas. Hemspråksverksamhetens syfte 

var att ge barnen kunskap om sin kultur och sitt språk. Målet var nu för förskolan att arbeta 

för att barnen skulle få en aktiv tvåspråkighet. Intresset för att invandrarbarnen skulle utveckla 

sin tvåspråkighet på förskolan var stort under 1970- och 1980-talet (Skolverket 2002).  

Men på 1990-talet påbörjades en avveckling av stödet till barnen för att utveckla sitt moders-

mål. Bidrag försvann och kravet på besparingar ledde till att man tog bort hemspråksträning-

en. Ett större krav på att barnen skulle lära sig svenska gjorde att modersmålsstödet ifrågasat-

tes. I början av 2000-talet infördes allmän förskola för alla fyra och femåringar. Trots att fler 

barn med invandrar bakgrund går i förskolan är fortfarande modersmålsstödet till dessa barn 

lågt (Skolverket 2002).  

2.3 Betydelsen av att stödja barns flerspråkighet i förskolan 
 Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för betydelsen av att stärka barnens modersmål i för-

skolan. När barnet börjar på förskolan vid ett års ålder har det redan börjat utveckla ett språk. 

På förskolan börjar nu inlärningen av ett språk till, oftast svenska. Det är viktigt att det finns 

en balans mellan språken för att barnen ska utveckla sin flerspråkighet. 

Det kan vara svårt att utveckla sitt modersmål om man bor och vistas hela tiden i ett samman-

hang där det talas svenska. Kenneth Hyltenstam beskriver svårigheterna med inlärning av ett 
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minoritetsspråk i ett majoritetsspråkssamhälle. En svårighet för barnets utveckling av mo-

dersmålet är att barnet får en begränsad stimulans av språket. Ofta är det bara i hemmiljön 

som barnet får stimulans och ibland kanske bara av den ena föräldern. Det är viktigt att barnen 

får en nyanserad och intensiv stimulans av sitt modersmål. Kontakt med jämnåriga och vuxna 

utanför familjen kan leda till att språkinlärningen vidgas. Modersmålsträning kan ge barnet de 

aspekter av språket som saknas i barnets livssituation. En annan svårighet kan vara samhällets 

attityder till språket. Barn vill ofta vara som andra och inte vara annorlunda och anpassar sig 

därför till majoritetsspråket (Hyltenstam 2007, s.47).  

Det är också viktigt att barnet utvecklar sina språk så att det kan användas i alla sammanhang. 

När modersmålet används i hemmet behövs begrepp som handlar om det som händer där. Om 

man istället använder barnets modermål på förskolan lär sig barnen andra begrepp och barnets 

modersmål utvecklas. Gibbons beskriver att hur vi använder språket handlar om samman-

hanget vi befinner oss i. Detta kallar hon situationskontexten. Hon vill visa att det är skillnad 

på det språk man använder i olika situationer. Man använder olika språk beroende på vem 

man talar med och vilket ämne man talar om (Gibbons 2010, s.18). För att de flerspråkiga 

barnen ska få en bra språkutveckling på båda sina språk behöver det använda sina språk i 

olika sammanhang.   

En annan aspekt kring flerspråkigheten handlar om hur språk och vår kulturella identitet 

hänger ihop. Gunilla Ladberg beskriver att språket är ett sätt att ge uttryck för vår identitet. 

Det är bland annat genom språket som kulturella vanor, traditioner värderingar och sociala 

normer förs vidare till nästa generation. Hon skriver: ”Du kan inte lära dig ett språk utan att 

samtidigt lära dig något av den kultur som språket bär.”(Ladberg 2003, s.112) Hon menar 

också att om man saknar det språk som finns i kulturen som familjen kommer ifrån, är det 

som att sakna en del av den identiteten. Enligt Ladberg är det viktigt att visa barnen att alla 

språk är viktiga. Hon anser också att om ett barn skäms för sitt språk, är det viktigt att man tar 

tag i det. Det är inte bra för barnets identitet och självkänsla att ta avstånd från sitt modersmål 

(Ladberg 2003, s.106). Om man på förskolan visar intresse och acceptans för barnens olika 

modersmål kan detta motverkas. 

Det kan ibland finnas en oro bland föräldrar om hur flerspråkigheten kan påverka barnens 

utveckling. Lenore Arnberg beskriver hur många föräldrar är oroliga över hur flerspråkighet 

kan påverka deras barn. Är det en fördel att vara flerspråkig? Enligt Arnberg har forskningen 

undersökt flerspråkighetens verkningar utifrån flera områden. Ett område handlar om fler-
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språkighet och kognitiv utveckling. Då undersöker man om flerspråkigheten påverkar barnets 

högre mentala processer. Enligt forskningen utvecklar flerspråkiga sin möjlighet till divergent 

tänkande. Med det menas möjligheten att se alternativa lösningar på ett problem (Arnberg 

2004, s.44).   

Ann-Katrin Svensson beskriver hur flerspråkighet kan vara en fördel vid problemlösning. 

Genom att man hela tiden måste fundera över hur man använder språket eller hur man ut-

trycker sig i de olika kulturerna behöver man använda sin tankeverksamhet mer. Att behöva 

jämföra språken och kulturerna ger många tillfällen till att träna hjärnan som den enspråkige 

inte har. Detta ger en större mental mångsidighet menar Svensson (Svensson 2009, s.195). 

Detta kan barnen ha stor nytta av i framtiden.  

Arnberg redogör för Cummins åsikter om flerspråkighetsforskningen. Enligt Cummins finns 

det problem med de forskningsresultat som existerar om flerspråkighet och kognitiv utveckl-

ing. För att få fram tillförlitliga resultat måste man se till hur barnet fått utveckla sin flersprå-

kighet. Cummins anser att om barnet har en subtraktiv flerspråkighet, det vill säga att barnet 

lär sig ett nytt språk på bekostnad av sitt förstaspråk, har detta en negativ inverkan på den 

kognitiva utvecklingen. Men om barnet istället har en additiv flerspråkighet är inverkan istäl-

let positiv. För att barnet ska få en additiv flerspråkighet krävs att barnets olika språk värderas 

lika av omgivningen och får lika mycket stimulans. Enligt Cummins medför en additiv fler-

språkighet fördelar för barnets kognitiva utveckling (Arnberg 2004, s.45).  

Arnberg beskriver vidare att olika flerspråkighets forskare, bland annat Cummins och Skut-

nabb-Kangas, anser att en förutsättning för att barnets språkliga och kognitiva utveckling ska 

påverkas positivt, är att det finns en omgivning och ett samhälle runt barnet som ser flersprå-

kighet som något positivt. Men också att omgivningen bejakar barnets flerkulturella tillhörig-

het (Arnberg 2004, s.57). Ett positivt synsätt på flerspråkighet användandet av modersmålet i 

barnens vardag på förskolan kan bidra till detta.  

Andra områden som undersökts är om flerspråkighet påverkar barnet sociala förmågor och 

språkliga utveckling. Enligt Arnberg har man i en del studier kunnat se att flerspråkiga barn 

ibland har lättare att sätta sig in i hur personer med kommunikationsproblem känner sig. Där-

för har dessa barn lättare för att anpassa sig till den andres behov. Flerspråkiga barn var också 

mer öppna för olikheter hos andra. Men Arnberg menar att dessa studier inte ser till vissa om-

ständigheter som kan påverka resultaten. T ex beskriver hon att flerspråkiga barn som växer 

upp i en familj där föräldrarna kommer från olika kulturer, växer upp i en familj där man na-
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turligt lär sig att var öppen för olikheter. Detta har inte bara med flerspråkigheten att göra. 

Men flera andra studier visar, enlig Arnberg, att flerspråkiga människor upplevs som lyhörda 

och engagerade människor att samtala med. Flerspråkiga upplevs ibland också som mindre 

fördomsfulla och mer toleranta än enspråkiga (Arnberg 2004, s.56). Detta är något som är 

positivt i det globaliserade samhälle vi lever i.  

 

 

2.4 Arbetssätt för att stödja barns modersmål i förskolan 
Det som tidigare kallades hemspråk har bytt namn till modersmål. Detta gjorde man för att 

begreppet hemspråk antydde att detta var ett språk som bara talades i hemmet och i informella 

sammanhang (Hyltenstam & Toumela 1996, s.10). 

För att behålla sitt modersmål behöver barnet utveckla det i olika sammanhang. I rapporten 

Flera språk-flera möjligheter från skolverket till regeringen 2002 redogjorde man för hur mo-

dersmålsstödet fungerar i förskolan. Enligt rapporten är det kommunernas uppgift att se till att 

det som står i läroplanen följs men det står inget om hur det ska göras. Den vanligaste mo-

dellen i referenskommunerna enligt rapporten är fortfarande att en ambulerande lärare kom-

mer till förskolan och arbetar med barnens modersmål. En annan modell är att förskolorna 

anställer en flerspråkig pedagog på förskolan för att arbeta med barnens modersmål. Enligt 

rapporten har de förskolor som har anställt flerspråkiga pedagoger de bästa förutsättningarna 

för att barnen ska få stöd i att utveckla sitt modersmål. Stödet skall ges inom ramen för den 

ordinarie verksamheten och från tidig ålder. Slutsatsen i denna rapport är att det är nödvändigt 

att det inom förskolan ska finnas möjlighet att stärka barnens tvåspråkighet. Denna slutsats 

bygger de på den forskning som finns kring barns tidiga språkutveckling. Språkutvecklingen 

är som mest aktiv i förskoleåldern och det är därför den bästa tiden för barnen att utveckla sin 

tvåspråkighet (Skolverket 2002). 

Myndigheten för skolutveckling har gett ut ett referens- och metodmaterial som är riktat till 

förskolan. Detta material är intressant i eftersom detta material är något som pedagogerna som 

arbetar inom förskolan måste förhålla sig till. I detta material finns metoder och arbetssätt 

beskrivet för hur man bör arbeta för att främja barns flerspråkighet i förskolan. Detta för att 

leva upp till de intentioner som finns i läroplan för förskolan.  
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En viktig utgångspunkt i materialet är att man på varje förskola ser över vilka resurser som 

finns för att främja barnens flerspråkighet. Vilka språk talas i barngruppen? Finns det barn 

som har samma modersmål och som kan ges möjlighet att leka med varandra? Finns det pe-

dagoger anställda med samma modersmål som barnen på förskolan? Finns det modersmålspe-

dagoger som kommer till förskolan? Detta för att kunna skapa en miljö där verksamheten tar 

tillvara de resurser som finns. Men enligt materialet är det sällan så att en enskild förskola kan 

tillgodose varje flerspråkigt barns behov av modersmålsstöd. Det behövs istället en övergri-

pande organisation som samordnar detta stöd (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.16).  

I materialet beskrivs hur en flerspråkig pedagog med samma modersmål som barnen kan ar-

beta på förskolan. I exemplen från materialet arbetar den flerspråkiga pedagogen som de 

andra pedagogerna med alla barn på förskolan och är insatt i verksamheten. Men pedagogen 

kan genom att förtydliga de begrepp som används i verksamheten på barnens modersmål 

stärka barnens språkutveckling. Att flera språk används i verksamheten påverkar alla barnens 

språkliga medvetenhet på ett positiv sätt (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.37).  

Tidigare fanns en rädsla för att blanda olika språk. Man ansåg att en person som blandar två 

språk saknade kunskaper i språken. När en person blandar språk tillsammans med någon an-

nan som kan samma språk kallas det kodväxling. Håkansson beskriver kodväxling som något 

positivt. Kodväxling tyder på att man har en stor språklig kunskap. Ju bättre barnen är på sina 

olika språk desto mer kodväxlar de (Håkansson 2003, s. 125).    

Att vara nyfiken och intresserad av alla barnens olika modersmål på förskolan är ett sätt att 

legitimitera barnens flerspråkighet. Det ska synas på förskolan att där finns olika modersmål. 

Det kan vara genom att det finns böcker på olika språk, det finns text med olika alfabet och 

det spelas musik där man sjunger på olika språk (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.44). 

En flerspråkig pedagog på förskolan kan också vara en trygghet för de föräldrar som inte kan 

det svenska språket. Att ha en bra kontakt med pedagogerna på förskolan och kunna kommu-

nicera är viktigt för både barn, föräldrar och pedagoger. Kontakten kan också ge föräldrar och 

pedagoger kunskap om varandra, men då krävs att det finns en öppenhet och en nyfikenhet 

(Myndigheten för skolutveckling 2008, s. 38).   

För att främja barnens flerspråkighet är det viktigt att man har ett interkulturellt förhållnings-

sätt på förskolan. Det innebär att man är öppen för olikheter. Att man ser alla kulturella per-
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spektiv och olika språk som lika viktiga. Man kan se det som att olika kulturer berikar och 

samverkar med varandra (Myndigheten för skolutveckling 2008, s. 78).  

2.5  Tidigare forskning 
Jag har tittat på fyra olika studier kring flerspråkiga barn i förskolan och skolan. Studierna 

beskriver hur pedagogerna på de undersökta förskolorna/skolorna arbetar med de flerspråkiga 

barnen.    

Anders Skans har undersökt hur pedagogerna arbetar på en flerspråkig förskola för att nå upp 

till uppdraget att arbeta interkulturellt. I studien framkommer att språket har en central bety-

delse. Pedagogerna i studien lyfter fram vikten av att arbeta med alla barnens språk för att 

kommunicera kring det gemensamt upplevda på förskolan. I studien framkommer att mycket 

av lärandet sker i matsituationerna på förskolan. I matsituationerna kan barnen träna be-

greppsförståelse och få språkträning. Men det viktigaste enligt pedagogerna i studien är att 

barnen lär sig kommunicera oavsett på vilket språk det sker. På förskolan som ingår i studien 

arbetar pedagogerna med olika sorters språkstöd i kommunikationen. Det kan vara bilder, 

tecken stöd eller att pedagogerna använder barnens modersmål (Skans 2011).  

Studien visar att de flerspråkiga pedagogerna i stor grad använder sitt eget modersmål i arbe-

tet med barnen. Genom att göra det skapas en flerspråkig miljö som gör att alla känner tillhö-

righet och delaktighet på förskolan. Detta visar också att pedagogerna erkänner barnens ur-

sprung. Pedagogerna pekar på vikten av att alla barnens språk värderas lika högt. Detta gör de 

genom att lära sig ord på de olika språken för att visa respekt för de olika barnens språk 

(Skans2011).  

I studien arbetar pedagogerna aktivt för att erbjuda barnen att kunna använda sina språk i 

större utsträckning på förskolan. Detta kan ske genom att det finns sagoböcker och CD-skivor 

på olika språk. Man tar också hjälp av föräldrar för att kunna stödja de språk som inte finns 

bland pedagogerna på förskolan, t ex för att skriva skyltar på andra språk. Man planerar också 

verksamheten så att pedagoger med annat modersmål samlar de barn med samma modersmål i 

mindre grupper då de har t ex sagostunder. Skans menar att allt detta är betydelsefullt för att 

främja flerspråkigheten på förskolan. Men att det inte kan ersätta vikten av att få ett dagligt 

modersmålsstöd i verksamheten. Han påtalar också svårigheten med att tillgodose de barn 

som har behov av modersmålsstöd i ett språk som inte finns representerat bland de flersprå-

kiga pedagogerna på förskolan (Skans 2011). 
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I en annan studie har Anne Kultti undersökt flerspråkiga barns villkor för deltagande och lä-

rande på förskolan. Hon vill i studien undersöka hur förskolan kan bidra till att stärka en 

språkutveckling hos barnen som fungerar i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Kultti 

beskriver ett arbetssätt i förskolan som handlar om grupporganisation och allas delaktighet. 

Det handlar om att alla ska vara delaktiga oavsett språklig kommunikationsförmåga. Men i 

hennes observationer är det tydligt att förskolan är en miljö som visar barnen att svenska är 

kommunikationsspråket. Barnen lär sig tidigt att det är svenska man ska använda för att bli 

delaktig i de gemensamma aktiviteter som genomförs på förskolan. På detta sätt blir det vik-

tigt för barnen att utveckla det svenska språket. I t ex förhandlingar med andra barn i leksitu-

ationer är barnen beroende av att utveckla svenskan. Pedagogerna är också närvarande för att 

hjälpa barnen att utveckla det svenska språket och sin kommunikativa förmåga. Att barnen är 

flerspråkiga uppmärksammas bara i de situationer då man samlas men modersmålstränare 

eller då de leker med vänner som har samma modersmål. Denna uppdelning av modersmål 

och svenska gör att barnen tidigt lär sig vilket språk som passar i vilket sammanhang och de 

lär sig hålla isär sina språk (Kultti 2012). 

Johannes Lunneblad har undersökt förskolan och mångfalden. Han vill i studien analysera vad 

pedagogerna anser är ett mångkulturellt arbetssätt men också hur pedagogerna förhåller sig 

till kulturell mångfald. I studien beskriver han hur pedagogerna arbetar mer med flerspråkig-

heten på förskolan. Bland annat diskuterar pedagogerna i studien hur de kan arbeta med bar-

nens modersmål. Problemet som uppstår är att det kommer in en rättviseaspekt. Hur kan man 

arbeta med alla barnens språk lika mycket om inte har samma kunskap om de olika språken? 

Detta ledde till att det blev svårt att arbeta med barnens olika modersmål. Lunneblad beskriver 

det som en oskriven lag på förskolan att alla barn måste behandlas lika och rättvist. ”Barnen 

skall inte särbehandlas eller ges uppmärksamhet för sina individuella avvikelser vare sig dessa 

värderas som positiva eller negativa.”(Lunneblad 2006, s.141) 

En annan fråga som Lunneblad beskriver i sin studie är att arbetet med barnens modersmål 

går över till att handla om att barnen ska lära sig svenska. Han beskriver att han utifrån samtal 

med pedagogerna, så handlar arbetet med barnens modersmål, i förlängningen, om att man på 

ett konkret sätt arbetar med det svenska språket så att alla barnen förstår. Pedagogerna ser 

också det svenska språket som en nyckel in i det svenska samhället. Lunneblad beskriver att 

det kan finnas en motsättning i verksamheten. Motsättningen ligger i att intentionen finns att 

arbeta med barnens modersmål och att samtidigt lära barnen svenska. När det då inte finns 

modersmålstränare eller tillräckligt många flerspråkiga pedagoger får arbetet med det svenska 
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språket den naturliga platsen i verksamheten eftersom det är genomförbart. Att arbeta med 

barnens modersmål blir för svårt (Lunneblad 2006, s. 152). 

Lunneblad skildrar också i sin studie hur en flerspråkig pedagog som arbetar på förskolan 

känner för att använda sitt modersmål på förskolan. Pedagogen beskriver att det inte känns 

naturligt eller att det inte passar att tala sitt modersmål med barnen på förskolan. Förskolan är 

en plats där man naturligt talar svenska. Modersmålet är istället något man talar i hemmet. 

Här kommer också rättviseaspekten in igen. Om pedagogen använder modersmålet i verk-

samheten förstår inte alla barn och då kan de känna sig utanför. Pedagogerna beskriver också 

att de hör att barnen pratar sitt hemspråk med varandra i leken men när någon annan kommer i 

närheten byter de snabbt till svenska. Detta tyder enligt Lunneblad på att förskolan är ett ställe 

där man talar svenska och allt annat är onaturligt (Lunneblad 2006, s. 156). 

Ann-Carita Evaldsson har undersökt hur elever utmanar skolans enspråkiga norm i olika kam-

ratgrupper och sociala sammanhang. Evaldsson menar att det finns tydliga motsättningar i 

skolans undervisning av de flerspråkiga eleverna. Man kan se att det finns en strävan för att 

alla ska lära sig svenska för att undervisningen ska bli lika för alla, samtidigt som man påpe-

kar vikten av att flerspråkiga barn ska utveckla sitt modersmål, för att utveckla den kulturella 

och språkliga identiteten.  Evaldsson anser att modersmålsundervisningen i Sverige förklaras 

oftast som ett sätt att lösa de problem som finns med de elever som inte har ett tillräckligt bra 

svenskt språk så att de kan klara sina studier, så att alla får en likvärdig utbildning och inte 

som ett sätt att öka den språkliga mångfalden i samhället (Evaldsson 2002)  

3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Jag har valt att ha det sociokulturella perspektivet på lärande som teoretisk utgångspunkt i 

min studie. Jag kommer därför i denna del att redogöra för det sociokulturella perspektivet på 

lärande men också den sociokulturella synen på språket. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att man ser lärande som något som sker hela 

tiden. Lärandet i en människas liv sker i kontakt med kulturen och omgivningen man lever i. 

Roger Säljö beskriver det så här: 

I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv 

tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden (Säljö 2005, s.13). 
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Säljö anser att skolan och det formella lärander är en viktig del av lärandet.  Men att männi-

skor lär hela tiden även i andra sammanhang. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande inne-

håller tre olika företeelser. Dessa tre företeelser samverkar. Detta är Säljös beskrivning av 

dessa:  

• Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap. 

• Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). 

• Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter(Säljö 2005, s. 22). 

Enligt Leif Strandberg har Vygotskij haft ett stort inflytande över hur den svenska förskolan 

ser på lärande i dag. Strandberg tolkar Vygotskijs teorier i en bok som vänder sig till lärare 

och andra som arbetar med barn i den svenska skolan. Enligt honom menade Vygotskij att 

psykologiska processer ska förstås som aktiviteter. Man kan se lärande som sociokulturell-

historisk praxis. Det finns enligt Vygotskij olika former av aktiviteter som leder till lärande. 

Slutsatsen är att det är det barnen ”gör” som leder till utveckling. Enligt Strandberg delar 

Vygotskij upp aktiviteterna i fyra olika delar. Den sociala-, medierade- situerade- och den 

kreativa aktiviteten.  

Strandberg ger denna beskrivning av dessa olika aktiviteter: 

Social aktivitet 

Det är i interaktion med andra människor barnet lär sig det som det sen kan använda själv-

ständigt (Strandberg 2006, s.11).    

Medierade aktiviteter 

Människan möter världen ofta med hjälp av hjälpmedel. Dessa hjälpmedel så kallade artefak-

ter eller verktyg hjälper människan att minnas, lösa problem, arbeta eller tänka. Först använ-

der människan ett verktyg och detta leder sen till en inre tankeverksamhet (Strandberg 2006, 

s.11).   

Situerade aktiviteter 

Människan lär sig lättare i en miljö som är anpassad för lärandet. Lärandet sker i olika kontex-

ter t ex kulturella, platser eller rum (Strandberg 2006, s.11).  

Kreativa aktiviteter 

Vygotskij menade att utveckling och lärande inte är bundna till olika stadier eller tillstånd i en 

människas utveckling. Det är istället människans kreativitet som leder till utveckling. När en 
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människa prövar det som de ännu inte kan och överskrider gränser leder det till utveckling 

(Strandberg 2006, s.11).   

3.1.1 Det sociokulturella perspektivet och språket 
Språk och kommunikation är centrala delar i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det är 

genom språket, som är ett intellektuellt redskap, som barnet kommunicerar med sin omvärld. 

Det är genom denna kommunikation och i interaktion med andra som barnet lär sig och ut-

vecklas. ”Kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig tänka inom 

ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap.” (Säljö 2005, s.67) 

Enligt Säljö kan man se tre viktiga funktioner med språket ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Den första är språkets utpekande funktion. Med språket kan vi beskriva saker så vi förstår 

verkligheten och kommunicera detta till vår omgivning. Med språkets hjälp kan vi förmedla 

företeelser som inte finns i vår fysiska omgivning. Vi kan prata om det som vi inte kan se. Det 

handlar om att vi använder språket som ett verktyg för att förmedla allt som hör till den språk-

liga världen t ex skrifter, teorier, sånger osv (Säljö 2005, s.83).  

Man måste också se till språkets semiotiska funktion. Det handlar om hur man tolkar den in-

formation man får genom språket. Men också hur man förmedlar det man vill säga till sin 

omgivning. Den information man förmedlar eller får kan betyda olika saker beroende på om-

givning, situation eller förförståelse. Det betyder att det ord som sägs kan ha olika innebörd 

för olika människor. ”Vi lägger in subjektiva element och intentioner i språkliga uttryck när vi 

använder dem för att beskriva en händelse” (Säljö 2005, s.87). Vidare beskriver Säljö språkin-

lärningen som en komplicerad process då man måste lära sig många olika komponenter.  

Att lära sig språket är att lära sig en komplicerad praktik där det ingår komponenter som 

liknelser, ironi, skämt och andra språkspel, och där utrymmet för variation och förny-

else är oändligt. (Säljö 2005, s.88) 

Man kan också enligt Säljö se på språkets kommunikativa och retoriska funktion ur ett socio-

kulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv skiljer man på språket, som ett system, 

och kommunikation, som en mänsklig verksamhet mellan människor. ”Att betona språkets 

retoriska karaktär är att se det som ett levande redskap för att skapa mening mellan människor 

som agerar i och genom språket i sociala praktiker.”(Säjlö 2005, s.89) Detta innebär att det 

rent språkliga man säger har olika betydelse i vilken kommunikation med andra människor 

man säger det. Samma mening kan ha olika betydelse beroende på hur du säger det, till vem 

du säger det och i vilket sammanhang du säger det. 
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4. Syfte 
Mitt syfte med studien är att undersöka hur de flerspråkiga pedagogerna arbetar med flersprå-

kiga barn i förskolan. Hur använder de flerspråkiga pedagogerna sitt modersmål i arbetet på 

förskolan? Men jag vill också undersöka hur deras arbetssätt kan påverka de flerspråkiga bar-

nens utveckling av modersmålet.  

Frågeställningar: 

• Hur anser pedagogerna att de använder sin flerspråkighet i kontakt med bar-

nen på förskolan?   

• Hur anser pedagogerna att de använder sin flerspråkighet i kontakt med för-

äldrarna på förskolan? 

• Hur anser pedagogerna att de använder sin flerspråkighet för att stödja bar-

nens modersmål?  

5. Metod 
Jag har valt att använda en kvalitativ forsknings metod till min undersökning. Min bedömning 

är att det är en undersökningsmetod lämpar sig för den typ av frågeställning jag har i min 

undersökning. Olsson och Sörensson beskriver att om man har ett kvalitativt forskningssätt så 

försöker man förstå och man undersöker det man vill veta förutsättningslöst. Den kvalitativa 

forskningen utgår från att människor, genom språket, kan ta del av hur andra ser på sin värld. 

I den kvalitativa forskningen utgår man från att alla ser sin värld utifrån sina egna kunskaper 

och erfarenheter (Olsson & Sörensen 2011, s.100). 

5.1 Urval    
När jag valt vilka personer jag ska intervjua i min studie har jag haft ett subjektivt urval. Jag 

bestämde mig för att intervjua fem personer som arbetar på förskola. Dessa fem personer 

skulle vara två- eller flerspråkiga. En viktig egenskap hos dessa personer var också att de ar-

betade med barn som hade samma modersmål som de själva. Detta urval var nödvändigt för 

att jag skulle få svar på de frågeställningar jag hade.  

Fyra av pedagogerna arbetar på två förskolor i samma enhet. Jag kommer i resultatet benämna 

dem pedagog 1, 2, 3 och 4. Pedagog 1 och 2 arbetar på samma förskola men olika avdelning-

ar. Pedagog 3 och 4 arbetar också tillsammans men på en annan förskola i enheten. Inte heller 

de arbetar på samma avdelning. Den siste av pedagogerna arbetar på en förskola i en annan 

stadsdel. Jag kallar denna pedagog 5. Alla förskolor ligger dock i samma kommun.    
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Det finns många andra pedagoger på förskolorna med samma egenskaper. Men urvalet bland 

pedagogerna i denna studie skedde genom en förfrågan från mig om de ville delta i min stu-

die. Alla som fick frågan svarade att de ville delta. 

En anledning till att alla pedagoger tackade ja till att delta kan vara att alla vet vem jag är och 

har träffat mig tidigare. Jag arbetar i samma enhet som fyra av pedagogerna. Jag har ingen 

insyn i hur de arbetar i vardagen men vi träffas ibland på olika möten och utbildningar. Peda-

gogen som arbetar i en annan stadsdel har tidigare arbetat i samma enhet.   

5.2 Datainsamlingsmetod 
Jag har valt att använda mig av intervjuformen som undersökningsmetod. Jag väljer den for-

men för min bedömning är att det ger den jag intervjuar möjlighet att fundera över sin roll 

som flerspråkig pedagog i förskolan med hjälp av mina frågor. Jag kan också i intervjun ställa 

de frågor jag önskar få svar på som leder till ett svar på min frågeställning. 

Birgitta Kullberg påvisar skillnaden mellan ett samtal och en intervju. Samtalet uppkommer i 

vardagen mellan människor och uppkommer oftast ur en situation där människor möts. En 

intervju är istället ett planerat samtal som har förberetts och planerats av någon. Intervjun har 

också till syfte att få fram någon form av information (Kullberg 2008, s.109). 

Intervjuerna jag genomförde hade en bestämd fokusering på det ämne jag ville undersöka. 

Enligt Kvale och Brinkmann är det viktigt att den kvalitativa forskningsintervjun riktar fokus 

mot ämnet. Men att denna fokusering inte sker genom strängt strukturerade frågor. Det är upp 

till den som gör intervjun att leda den intervjuade mot de ämnen som är intressanta för under-

sökningen (Kvale & Brinkmann 2009, s.46).  

Birgitta Kullberg beskriver begreppen slutna och öppna frågor. Om man ställer en sluten fråga 

till den intervjuade får man oftast svaret ja eller nej. Medan en öppen fråga uppmanar till att 

svara utförligare på frågan (Kullberg 2008, s.113). Detta tänkte jag på när jag planerade mina 

intervjuer. 

Jag försökte också i intervjuerna få fram specifika beskrivningar kring ämnet jag undersökte.  

Kvale och Brinkmann anser att i en kvalitativ forskningsintervju är det bra om man ställer 

frågor som leder till beskrivningar om ämnet. Man får fram mer material om man ber den 

intervjuade beskriva situationer och händelser än om man ställer mer allmänna frågor (Kvale 

& Brinkmann 2009, s.46). 
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Jag genomförde en pilot intervju i september 2012. Flera av de frågor jag använde i den inter-

vjun utvecklade jag i intervju guiden till intervjuerna i denna studie. Flera av svaren jag fick 

under den intervjun ledde till att jag fick en tydligare bild av vad jag ville undersöka i denna 

studie.  

5.3 Genomförande 
Fyra av intervjuerna genomfördes på de olika förskolorna. Den femte genomfördes på en all-

män plats där vi träffades efter överenskommelse. Alla intervjuerna genomfördes på platser 

där vi kunde vara ifred och vara ostörda. Varje intervju tog mellan 15-25 minuter. Jag an-

vände bandspelare vid alla intervjuer. Detta för att jag anser att det är lättare att fokusera på 

intervjun om jag inte måste anteckna hela tiden.  

5.4 Bearbetning och analys av insamlad data 
Allt inspelat material transkriberades samma dag i alla intervjuer. Jag läste sedan igenom 

varje intervju för att se vad informanterna svarade på mina frågor. Efter det gjorde jag en 

sammanställning av vad var och en av de intervjuade sade kring det område jag vill under-

söka. I sammanställningarna blev det tydligt att det är vissa områden som kommer igen hos 

alla de intervjuade. Detta kallar Kvale och Brinkmann för att man kodar vissa delar i det in-

samlade materialet. När man kodat dessa delar kan man sedan dela upp ämnena i olika kate-

gorier. Detta benämner de som kategorisering (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217). Genom att 

kategorisera innehållet i intervjuerna fick jag en tydlig bild av det som var intressant för min 

frågeställning. Dessa områden har jag fokuserat på när jag redovisar resultatet. 

5.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
På grund av min okunskap i intervjukonsten har studien en lägre reliabilitet. Det är troligt att 

en mer erfaren intervjuare skulle få andra och mer utförliga svar av personerna i studien.  

Eftersom jag själv arbetar på förskola och under många år arbetat tillsammans med flersprå-

kiga pedagoger har jag en viss förförståelse för ämnet. Denna förförståelse kan påverka min 

möjlighet att ställa ledande frågor i intervjuerna och på det sättet påverka reliabiliteten i stu-

dien.  Det är dock inte givet men Kvale och Brinkmann anser att ledande frågor på många sätt 

kan öka reliabiliteten i en studie. Med ledande frågor kan intervjuaren pröva tillförlitligheten i 

svaren men också verifiera sina tolkningar av svaren (Kvale & Brinkmann 2009, s.188). 

Kavale och Brinkmann beskriver att validiteten i en studie handlar om att man verkligen un-

dersöker det man vill veta (Kvale & Brinkmann 2009, s.270). Jag anser att en kvalitativ 

forskningsmetod gör att validiteten blir högre. Genom att man i sin intervju kan leda den in-
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tervjuade mot det ämne man vill undersöka. Jag bedömer att validiteten på detta sätt blir rela-

tivt hög i denna studie.    

Studiens generaliserbarhet är begränsad. Eftersom alla pedagoger arbetar eller har arbetat i 

samma enhet är det svårt att säga hur flerspråkiga pedagoger arbetar generellt. Eftersom pe-

dagogerna arbetar i samma enhet har de samma pedagogiska ledning. Därför kan man inte 

säga att flerspråkiga pedagoger i andra enheter arbetar på samma sätt. Även om alla som arbe-

tar inom förskolan ska följa läroplanen kan man tolka den på olika sätt. Det kan också handla 

om vilken utbildning den flerspråkiga pedagogen har. Detta har jag inte tagit någon hänsyn till 

i min studie. Andra stadsdelar har också modersmålstränare som kommer till förskolorna. 

Detta kan också göra att de flerspråkiga pedagogerna arbetar på ett annat sätt. Denna studie 

säger bara hur dessa flerspråkiga pedagoger arbetar på deras förskolor, man kan inte generali-

sera resultaten för att se hur flerspråkiga pedagoger i allmänhet arbetar med de flerspråkiga 

barnen på förskolan. 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Vid förfrågan om att delta fick alla pedagoger information om vad min studie skulle handla 

om. När vi sen träffades fick pedagogerna läsa igenom en skriftlig beskrivning av vad materi-

alet skall användas till och vad min studie behandlar. I denna skriftliga beskrivning informe-

rades pedagogerna om deras rättighet att när som helst avbryta intervjun eller att de i efter-

hand kan meddela mig om att de inte vill delta. Jag har utgått från vetenskapsrådets forsk-

ningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är: 

• Informationskravet: Den som deltar i forskning skall informeras om vilket syfte forsk-

ningen har, men också vad den skall användas till. Man skall också informera om att 

personen kan avbryta sitt deltagande. 

• Samtyckeskravet: Den som deltar i forskning skall själv bestämma om man vill med-

verka. 

• Konfidentialitetskravet: De som deltar i forskning har rätt att vara anonyma. Det är 

viktigt att man informerar personen om att alla uppgifter om personen lagras så att 

ingen utomstående kan ta del av dessa.  

• Nyttjandekravet: Informationen som framkommer i undersökningen får bara användas 

till annan forskning.  (Vetenskapsrådet 1990) 
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Frågorna i denna studie kan göra att den intervjuade känner att jag vill kontrollera dens yrkes 

skicklighet. Vid planeringen av intervjun funderade jag över hur jag skulle ställa mina frågor 

så att den intervjuade inte kände det som en kontroll. Jag var medveten om att en intervjusitu-

ation kan göra att den intervjuade kände sig obekväm. För att undvika detta fokuserade jag på 

frågor som beskrev situationer och arbetssätt som innefattar flerspråkigheten. 

 

6. Resultat  
I detta avsnitt redogör jag för det som framkommit i intervjuerna med de flerspråkiga pedago-
gerna.  

6.1 Hur använder pedagogerna sitt modersmål i kontakt med barnen? 

6.1.1 Trygghet 
Pedagog 1, 3, 4 och 5 beskriver att de använder sitt modersmål med barnen på förskolan för 

att ge barnen en känsla av trygghet. Detta oftast när barnen börjar på förskolan och inte kan 

det svenska språket. Pedagog 4 beskriver tryggheten så här: 

Jag använder modersmålet mest när barnen är små och börjar på förskolan. Jag minns 

ett barn som var ledsen hela tiden och han pratade bara på sitt modermål. När jag an-

vände hans modermål ville han vara med mig hela tiden. Han ville vara hos mig så att 

han kunde berätta vad han ville. Men sen när han lärde sig svenska vill han inte vara 

med mig. När de kan svenska – inget modersmål. 

Pedagogerna 1 beskriver tryggheten så här: 

Vi hade ett barn som började hos oss. Han bara stod hela dagarna. Han sa inte ett ord, 

han var helt tyst. Pedagogerna på förskolan undrade vad det var med det här barnet. 

Sen kom jag och använde hans modermål. Det blev ett helt annat barn. Han blev glad, 

började leka och kom in i gruppen. Det blev en trygghet för honom så jag använde 

hans modermål med honom mycket mera. Det var helt klart att språket var en trygghet 

för honom. 

Pedagog 5 beskriver hur förskolan planerar så att det barn som inte kan det svenska språket 

kan vara med den pedagog, som talar barnets modermål, i den planerade verksamheten. Detta 

gör de för att de anser att det är en trygghet för barnet. Pedagog 5 beskriver det så här: 
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Det är oftast jag som tar emot barnet på morgonen för att det blir en trygghet för bar-

net. Jag är också med barnet i våra tvärgrupper eftersom föräldrarna vill att hon ska ha 

någon som pratar hennes modersmål. För de vet att hon känner sig trygg då, eftersom 

modersmålet är starkare än svenskan. 

Pedagog 3 kopplar ihop användandet av modermålet på förskolan med att det är ett språk som 

används i hemmet. Det är därför det blir en trygghet för barnen. Pedagogen beskriver på det 

här sättet: 

Jag kan tänka mig att det är lite trygghet med språket. Att de känner igen språket från 

hemmet. Att de känner sig trygga med det språket. Det är nog mest när de börjar på 

förskolan. De är små och så hör de modermålet. Det är något som tillhör deras språk i 

hemmet och det ger trygghet. 

Pedagog 1,3,4 och 5 ansåg att en av anledningarna till att de använde barnens modermål på 

förskolan var att det gjorde att barnen kände sig tryggare. De beskriver att det ofta är när bar-

nen är små och inte har lärt sig svenska. När barnet sen kan det svenska språket behöver de 

inte modersmålet för att känna trygghet på förskolan. 

6.1.2 Relation till barn med samma modersmål 
Pedagog 2 och 4 har svarat på frågan om relationen till de barnen med samma modersmål som 

de själva blir annorlunda på något sätt. Pedagog 2 säger ifrån och anser att de har samma goda 

kontakt med alla barn. Så här beskriver pedagog 2 relationen: 

Jag tycker att jag har bra kontakt med alla barn på förskolan språket påverkar inte re-

lationen på något sätt. Det är bara det att vi pratar ett annat språk och vi förstår 

varandra. Det är inget speciellt med det.  

Pedagog 4 beskriver istället språkets inverkan på kontakten till barnen så här: 

Kontakten till de barn som har samma modermål som jag blir speciell! Det blir en 

bättre kontakt. En annan relation. För språket är något barnen känner igen. Barnen blir 

glada. Det är någon på förskolan som kan deras språk och förstår dem. 

Det som pedagog 2 säger kan tolkas som en vilja att försäkra sig om att alla barn behandlas 

lika på förskolan. Det vill säga att ingen behandlas annorlunda eller favoriseras. Medan peda-

gog 4 menar precis tvärt emot. Kontakten med barnen som har samma modersmål som peda-

gogen fördjupas och blir annorlunda.   
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6.1.3 Användandet av modersmålet på förskolan i tolkande syfte 
Pedagog 3, 4 och 5 uppger att de ofta får agera som tolk i kontakten mellan barn och andra 

pedagoger. Det kan vara i situationer då barnen precis har börjat på förskolan. Eller då barnen 

behöver stöd då de behöver uttrycka sin vilja och pedagogerna inte förstår. Det kan också vara 

så att pedagogerna är med och översätter begrepp i verksamheten så att barnen ska förstå det 

som händer. Det kan vara då barngruppen arbetar med olika projekt som pedagogen behöver 

översätta det centrala så att barnet kan förstå sammanhanget. Det beskrivs av pedagog 4 på 

detta sätt: 

Ibland kommer pedagoger till mig och ber att jag ska översätta det som barnen säger. 

Det kan vara så att barnen blandar språket och säger ett ord på modersmålet mitt i me-

ningen. Då förstår inte de andra pedagogerna vad barnet menar. Då får jag komma och 

översätta.   

Pedagog 5 uttrycker det så här: 

När jag känner att barnet inte förstår förklarar jag på barnets modermål. Då blir det lät-

tare för barnet att förstå det vi pratar om och vad det handlar om. 

Pedagog 3 anser att det är bara i början då barnen inte kan svenska som de behöver använda 

modersmålet för att tolka. Pedagogen säger: 

När jag inser att barnet inte förstår tar jag det på barnets modermål och då förstår bar-

nen. Det kan vara om man ska fråga barnet något. T ex om vilket pålägg de vill ha på 

smörgåsen. Eller uppmaningar som att de ska gå och tvätta händerna eller gå och lägga 

sig. Men det är oftast bara under inskolningen då barnen börjar på förskolan. Då an-

vänder vi barnens modersmål för att de ska förstå.  

Det är pedagog 3, 4 och 5, som jag i min analys av intervjuerna kan se, uppger att de använder 

sitt modersmål i syfte att tolka för barnen.  

Jag kan se en vilja hos pedagog 3, 4 och 5 att få alla barn delaktiga i förskolans verksamhet. 

När pedagogerna använder sin flerspråkighet för att tolka för barnen så att de förstår och kan 

göra sig förstådda kan det vara ett uttryck för att säkra barnens delaktighet i verksamheten. 

Delaktigheten är viktig för pedagogerna. Men pedagogerna uttrycker att det är något som bar-

nen bara behöver en kort period. Detta kan också tolkas som att pedagogerna ser det som 

självklart att barnen lär sig svenska till slut och att det är det som är målet. 
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6.1.4 Interkulturalitet/Mångkulturalitet 
I intervjuerna framkommer att pedagog 1, 2, 3 och 5 anser det viktigt att visa för barnen att 

Sverige är ett mångkulturellt land med människor från olika delar av världen. Dessa fyra pe-

dagoger uttrycker att man arbetar med barnens modermål för att det främjar förståelsen för 

olikheter och skapar intresse för att lära sig språk. Pedagog 1 utrycker detta så här: 

När jag använder mitt modersmål på förskolan skapar det en nyfikenhet hos alla bar-

nen. Det tycker jag är bra. Det är viktigt att barnen ser att det finns andra språk och att 

det inte bara är svenska som gäller. Det handlar också om att vi är olika. Det är inte 

bara utseendet det kan vara språket också. Att vi visar för barnen att alla människor 

inte pratar svenska. Det är viktigt inför framtiden att det finns olika språk i ett land.  

Ett annat sätt att visa pedagogernas vilja att skapa förståelse hos barnen uttrycker pedagog 2 

så här: 

Vi försöker visa för barnen att det är spännande med språk. Vi pratar mycket om olika 

språk. Vi sjunger på andra språk. När vi arbetar med ett projekt använder vi internet 

för att undersöka hur ord låter på olika språk. Det är bra och barnen tycker att det är 

roligt att lära sig nya saker. Vi försöker visa barnen att det är bra att kunna olika språk. 

Det är för att uppmuntra barnen, att stimulera dem till att tycka att språk är något fan-

tastiskt. 

Pedagog 3 menar att användandet av modersmålet skapat en nyfikenhet hos barnen som leder 

till diskussioner kring olika språk:  

När jag använder mitt modersmål på förskolan blir de andra barnen nyfikna. De frågar 

om hur man säger olika saker. De kan också lära sig de enklaste orden. Ibland sjunger 

jag sånger som finns både på svenska och på mitt modersmål. Då känner barnen igen 

melodin och vill lära sig sången på mitt modersmål. Det är bra och skapar samtal kring 

olika språk.  

Pedagog 5 uppger också att sånger på olika språk är ett bra sätt att skapa förståelse för att det 

finns olika språk hos barnen. Hon beskriver också att användandet av modersmålet på försko-

lan kan skapa olika reaktioner beroende på hur mångkulturell förskolan är. Pedagog 5 beskri-

ver det så här: 

På förskolan där jag arbetar är det inte så många av barnen som har ett annat moders-

mål än svenska. Därför tycker barnen att det är ganska roligt när jag använder mitt 
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modermål på förskolan. Igår var det en liten treårig flicka som tittade på mig och sa: 

Vad säger du? Hon tyckte att jag pratade underligt. Det är inte lika naturligt för barnen 

att de hör andra språk på den här förskolan där alla pratar svenska. På andra förskolor 

där jag varit och det finns många olika modersmål bland barnen, då är det inte någon 

som regerar när man använder barnets modersmål. Men på den här förskolan kan de 

titta på en och nästan skratta till och fråga: Vad säger du för tokigt?  

Men pedagog 5 anser att det är viktigt att visa för dessa barn att det finns olika språk i världen 

och att alla inte pratar svenska. 

Den pedagog 4 uttrycker inte något kring denna fråga. 

6.2 Hur använder pedagogerna sitt modersmål i kontakten till föräldrarna 
på förskolan? 
Pedagog 1, 2, 3, 4 och 5 uppger att de har stor användning av sitt modersmål i kontakten till 

de föräldrar som har samma modersmål. De menar att det är en stor trygghet för föräldrarna 

att kunna kommunicera med förskolan på sitt modersmål. Så här anser pedagog 1, 2, 3, 4 och 

5 att användandet av modersmålet i kontakten med förskolan skapar en trygghet för föräldrar-

na. En aspekt uttrycks av pedagog 1 så här: 

Det är viktigt att vi kan förmedla vad vi gör i vår verksamhet till alla föräldrar. Det blir 

en trygghet för föräldrarna när de vet vad vi gör på förskolan. Om man kommer från 

ett annat land vet man inte vad förskolan är för verksamhet. Man kanske inte hade en 

likadan förskola i sitt hemland. Sen har man inte språket så man kan kommunicera. 

Man undrar vad förskolan gör med deras barn. Då är det viktigt att jag kan gå in och 

förklara på deras modersmål. Jag har också en förståelse för deras bakgrund och kan 

förklara utifrån deras sätt att se på saker. Det blir då lättare och föräldrarna kan få en 

bra bild av verksamheten som ger trygghet. Jag brukar också tolka på utvecklingssam-

tal som andra pedagoger har. Det blir billigare för förskolan att använda mig istället 

för att använda en tolk utifrån. Men jag har också en insyn i verksamheten som jag kan 

använda när jag tolkar. 

En annan aspekt handlar om trygghet för föräldrarna att kunna göra sig förstådda i vardagen. 

Det beskrivs av pedagog 5 så här: 

När jag började på den här förskolan tydde sig föräldrarna som hade samma moders-

mål till mig direkt. Föräldrarna tyckte det var jätteskönt att de kunde vända sig till mig 
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med sådana vardagliga saker som att de inte hittade barnets vantar eller tröja. Föräld-

rarna uttryckte att det var en trygghet för dem att kunna kommunicera dessa vardag-

liga saker med förskolan.  

Pedagog 3 menar att det är naturligt att man vänder sig till den som har samma modersmål. 

Det är en trygghet att prata med varandra. Pedagog 3 uttrycker det så här: 

Jag märker att föräldrar med samma modermål som jag vänder sig naturligt till mig. 

Jag tror att det känns tryggare för dem att prata på sitt språk när de bor i ett annat land. 

Det är lättare att förklara på sitt modersmål istället för på svenska som de inte kan lika 

bra.  

Pedagog 3 lägger till en annan aspekt på varför föräldrarna känner trygghet med pedagogerna 

som har samma modersmål som de själva. Pedagog 3 säger: 

Föräldrarna känner en trygghet i att vi kommer från samma land och att vi kommer 

från samma kultur. Att vi är lika på något sätt och att de kan lita på mig.  

Pedagog 4 menar att de föräldrarna med samma modersmål alltid vänder sig till pedagogen 

när det finns tillfälle vid lämning och hämtning.   

Denna aspekt på tryggheten uttrycker pedagog 1 och 5 också. T ex säger pedagog 1:  

Språk och kultur hänger ihop. Det går inte att dela på. 

Pedagog 5 pekar på samhörigheten: 

Jag tror att föräldrarna känner en trygghet i att jag finns på förskolan. Det tror nog att 

jag förstår dem bättre. Att det finns en särskild samhörighet som är kulturell. För att vi 

kommer från samma kultur. Jag tror att det blir så automatiskt. Vi hör ihop på något 

sätt. 

Pedagog 3 beskriver att denna kulturella samhörighet kan leda till svårigheter för pedagoger-

na. Att det leder till att föräldrarna har förväntningar på pedagogerna som är svåra att leva upp 

till. Det kan handla om att föräldern tycker att pedagogerna ska hjälpa dem med sådant som 

inte hör till arbetet. Att relationen kan bli för privat. Pedagog 3 anser också att det kan leda till 

att föräldern bara litar på den pedagogen som kommer från samma kultur och att det är fel. 

Föräldrarna måste kunna lita på alla pedagoger på förskolan. 
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6.3 Hur anser pedagogerna att de använder sin flerspråkighet för att stödja 
barnens modersmål? 
Pedagog 1, 2, 3, 4 och 5 har i intervjuerna svarat på frågor kring hur de använder sin flersprå-

kighet för att stimulera barnens modersmål. I pedagogernas svar kan man se att de arbetar 

olika. Så här beskriver pedagog 1 sitt arbete: 

Jag använder barnens modersmål naturligt i verksamheten. Vi har planerat så att jag 

sitter och äter med de barn som har samma modersmål som jag. Matsituationen är ett 

bra tillfälle då jag kan stärka barnets modersmål. Det är lättare om jag har flera barn 

som talar samma modersmål. Då kan jag använda modersmålet hela tiden. Det är svå-

rare om jag har barn med olika modersmål i gruppen. Då blir det så att jag bara be-

nämner vissa ord på barnets modersmål. Men det blir naturligt att jag växlar mellan 

språken. 

Pedagog 4 beskriver det så här: 

Det finns vissa svårigheter i att stärka barnens modersmål. En del av barnen vill inte 

använda modersmålet på förskolan. Man kan se att de blir generade. Jag vill inte 

tvinga barnen. Jag tycker att man måste lyssna på barnen. Vill de inte använda mo-

dersmålet på förskolan så behöver de inte. Jag vet inte om det är rätt eller inte.  

Pedagog 4 beskriver att de ibland lånar böcker på barnens modersmål som pedagogen läser 

för barnen. Det beskriver pedagog 4 som mycket positivt. Pedagog 4 uttrycker också att hon 

skulle vilja arbeta mer för att stärka barnens modersmål. Pedagog 4 anser att det är lättare om 

man har fler barn i gruppen med samma modersmål. Då är det lättare att planera för att kunna 

stödja barnets modersmål i den dagliga verksamheten. 

Pedagog 2 tar också upp barnets känslor. Pedagog 2 har märkt ett av barnet blir blyg och inte 

vågar prata när andra barn är i närheten. Hon använder bara barnets modersmål då de är en-

samma. ”Man kan inte tvinga barnen” (Pedagog 2).  Pedagog 2 säger också att barnen på hen-

nes förskola just nu redan har ett bra modersmål och pratar också bra svenska. Med det anty-

der hon att det kanske skulle vara annorlunda i en annan situation. Pedagog 2 försöker istället 

att göra användandet av modersmålet som en rolig lek, t ex lär hon alla barnen att säga god 

morgon på modersmålet. Detta sker oftast i matsituationen då det finns tid att samtala med 

barnen under lugnare former. Förskolan där pedagog 2 arbetar har ingen planerad verksamhet 

då de stödjer de enskilda barnens modersmål enligt pedagogen. 
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På förskolan där pedagog 5 arbetar planerar de verksamheten så att hon kan vara med barnet 

och stödja dess modersmål i verksamheten. Pedagog 5 beskriver det så här: 

Just på den förskolan jag jobbar nu så har vi nu ett barn vars svenska inte är lika stark 

som modersmålet. Det blir i vissa situationer (menar användandet av modersmålet) ef-

tersom jag inte är med barnet hela tiden. Eftersom modersmålet är starkare än svens-

kan är jag med barnet i verksamheten. Jag säger t ex först det vi ska göra på barnets 

modersmål och sen samma sak på svenska. Jag tror att det förstärker både barnets mo-

dersmål och dess svenska språk. Jag läser också böcker på barnets modersmål sen lä-

ser jag samma böcker på svenska. Vi lånar samma bok på båda språken från biblio-

teket. 

Pedagog 5 uttrycker en vilja att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket. 

Hon ser båda språken som viktiga. Samtidigt uttrycker pedagog 5 en viss kluvenhet för att 

träna barnets modersmål på förskolan. 

Jag har själv tidigare varit kluven till att använda mitt modersmål med barnen på för-

skolan. Jag har själv när jag var liten alltid lärt mig mitt modersmål hemma och lärt 

mig svenska på förskolan. När jag började jobba på en förskola sa min chef att vi 

skulle använda våra modersmål så tänkte jag: Varför då? Jag vill inte prata mitt mo-

dersmål på arbetet.  Jag vill prata svenska på mitt jobb. Och modersmålen får de ta 

hemma. Men jag ser ju med det barnet jag arbetar med nu, att hon blir tryggare av att 

vi använder modersmålet.  Men jag har också jobbat på förskolor där det har lett till att 

varken svenskan eller deras modermål har funkat. Så de har inte lärt sig ordentlig ett 

ordentligt modersmål i hemmet och lärt sig en dålig svenska på förskolan. Så jag har 

varit väldigt kluven till att använda modersmålet på förskolan. 

Pedagog 5 tillägger att hon är kritisk till modersmålsundervisning. Hon tror inte att det är 

språkutvecklande för barnen att sitta en gång i veckan och träna modersmålet. Pedagog 5 sä-

ger: 

Språket kommer ur relationer! 

Jag tolkar denna kommentar som att pedagogen ser språkinlärningen från ett sociokulturellt 

perspektiv, allt lärande sker hela tiden. 
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Pedagog 3 berättar att de inte använder barnens modersmål på förskolan av den anledningen 

att föräldrarna sagt ifrån. Föräldrarna vill att barnen ska prata svenska när de är på förskolan. 

Pedagog 3 berättar:  

Vi använder inte barnens modersmål för att föräldrarna vill att vi ska prata svenska på 

förskolan med barnen. Det har de sagt. Det är många föräldrar som säger modersmålet 

hemma och svenska på förskolan. Men jag kommer ihåg att vi hade ett barn och han 

förstod ingen svenska alls och då använde vi spanska böcker. Det var det bara den 

stunden, men inget mer. Vi har ingen planerad verksamhet då vi stödjer barnens mo-

dersmål. 

Pedagog 3 är den enda av pedagogerna som uttalar att föräldrarna inte vill att de ska använda 

barnets modersmål. Pedagog 2 säger istället: 

Jag har bara fått positiva reaktioner från föräldrar när jag berättar att jag använ-

der barnets modersmål på förskolan. 

Pedagog 5 säger: 

Föräldrarna tycker att det är bra att jag pratar barnets modersmål. Det är inte så 

barnet och jag går runt i en liten bubbla och pratar modersmålet hela dagarna. Vi 

är i verksamheten med de andra barnen. Föräldrarna vet att jag stärker barnets 

modersmål för att barnet lättare ska lära sig svenska också. 

Det som pedagog 5 säger visar att föräldrarna ser det som viktigt att barnet lär sig svenska på 

förskolan.  

 

7. Diskussion 
Syftet med min undersökning var att underöka hur de flerspråkiga pedagogerna anser att de 

använder sin flerspråkighet i arbetet på förskolan. Men också undersöka hur deras användning 

av modersmålet påverkar barnens flerspråkiga utveckling. Jag kan se att det finns olikheter i 

hur pedagogerna anser att de använder sitt modersmål i arbetet på förskolan. Resultatet visar 

dock att det finns en vilja hos pedagogerna att använda sin flerspråkighet för att utveckla bar-

nens modersmål på förskolan. Men samtidigt kan man också se att det finns en osäkerhet hos 
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pedagogerna om hur de ska använda sitt modersmål. Jag kommer i denna del diskutera mina 

resultat utifrån tidigare forskning och se på resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Att pedagog 1, 3, 4 och 5 kopplar ihop språk med trygghet är intressant. De anser att genom 

att använda barnens modersmål i kontakten med barnen skapas en trygghet. Denna trygghet 

anser pedagogerna är tydligt sammankopplad med språket. Pedagogerna bedömer att barnen 

behöver denna trygghet då de börjar på förskolan och inte kan svenska. Pedagogerna använ-

der då sin flerspråkighet för att stötta barnen. Dessa pedagoger inser att det är svårt för barnet 

att inte förstå vad pedagoger och barn på förskolan säger. Men också att det innebär en svå-

righet att inte kunna kommunicera med sin omgivning. När pedagog 1, 2, 3 och 5 använder 

sin flerspråkighet för att tolka och översätta för barnen kan det också vara ett sätt att säkra 

barnens delaktighet i verksamheten. Om man inte förstår är man inte delaktig. Samtidigt som 

det också handlar om rent praktiska saker som att barnet ska förstå vad det ska göra. Man kan 

i detta resultat se det som Kultti beskriver som förskolans naturliga arbetssätt som stävar mot 

att alla ska vara delaktiga oavsett språklig förmåga (Kultti 2012).  

Om man ser till det sociokulturella perspektivet på språk, är språket ett verktyg som barnet 

behöver. Detta verktyg är avgörande för barnets utveckling (Säljö 2005, s.83). Pedagogerna 

ser då att barnet behöver stöttning i språket när de inte behärskar det gemensamma språk som 

talas på förskolan. Man kan också se att när barnen sen lärt sig svenska, anser pedagogerna att 

de inte behöver modersmålet på förskolan på samma sätt. Det ser pedagogerna som naturligt. 

Det kan man tolka som att pedagogerna ser användandet av modersmålet på förskolan som 

nödvändigt i väntan på utveckling av det svenska språket. 

Precis som i Anders Skans avhandling uttrycker ändå pedagogerna i min studie vikten av att 

alla språk värderas lika högt (Skans 2011). Detta gör pedagog 1, 2, 3 och 5 i min studie på 

flera sätt. Genom att använda sitt modersmål i barngruppen vill pedagogerna visa att alla 

språk har samma värde. Det gör att barnen blir nyfikna på språk och vill lära sig olika ord. 

Resultatet från intervjuerna visar att användandet av modersmålet för dessa pedagoger är ett 

sätt att arbeta med begreppet mångkultur på förskolan. Det innebär att skapa en förståelse hos 

barnen för att det finns olika språk och nationaliteter. Man vill visa för barnen att olikheter är 

något positivt. Barnen ska tycka att det är positivt att kunna flera språk. 

Detta arbete sker automatiskt när pedagogerna använder sitt modersmål med de barn som har 

samma modersmål de själva. Man kan se att pedagogerna ser det mångkulturella arbetet på 

förskolan som en del av arbetet med att stärka modersmålet hos de barnen med ett annat mo-
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dersmål än svenska. Genom att barnen upplever flera språk som något positivt stärker man 

modersmålet hos de flerspråkiga barnen.  

Detta rekommenderar också skolverket i sitt referens- och metodmaterial för förskolan. Det är 

viktigt att vara nyfiken på barnens olika modersmål. Det är ett sätt att visa för barnen att allas 

olika modersmål är lika viktiga. Enligt myndigheten för skolutveckling är det angeläget att 

pedagogerna har ett interkulturellt förhållningssätt på förskolan. Det innebär att man ser alla 

språk och kulturer som lika viktiga (Myndigheten för skolutveckling 2008).  

Genom att visa barnen att alla språk är lika mycket värda kan man också bidra till att barnen 

har additiv språkutveckling. För att barnen ska möjlighet till en additiv språkutveckling är det 

viktigt att båda barnens språk värderas lika högt. Enligt Arnberg som tolkar Cummins är addi-

tiv språkutveckling avgörande för att barnet ska få de fördelar i den kognitiva utvecklingen 

som flerspråkigheten kan ge (Arnberg 2004). 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna var att föräldrarna känner en trygghet i att peda-

gogen har samma kulturella bakgrund. Pedagog 5 utrycker med bestämdhet att språk och kul-

tur hör ihop. Detta förhållande kan man också se när det gäller hur Gunilla Ladberg beskriver 

att det är genom språket man lär sig kulturella vanor, traditioner och värderingar (Ladberg 

2003). Det kan tolkas så att föräldrarna känner en trygghet i att den flerspråkige pedagogen 

för vidare de kulturella värderingar som finns i deras kultur och att föräldrarna ser det som 

viktigt.  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det i kontakt med omgivningen och kulturen om-

kring som lärandet sker. Genom att den flerspråkige pedagogen finns på förskolan kommer 

barnet, i interaktion med pedagogen, automatiskt att lära sig något om den kultur som finns i 

hemmet, samtidigt som barnet tar till sig den svenska kulturen. Enligt skolverkets referens och 

metodmaterial är det viktigt att förskolan har ett interkulturellt arbetssätt. Genom att olika 

kulturer berikar och samverkar med varandra uppnår förskolan detta. Detta kan den flersprå-

kige pedagogen bidra till genom att införa olika kulturella perspektiv i förskolans verksamhet 

(Myndigheten för skolutveckling 2008).      

Man kan också se att det finns en vilja hos alla de intervjuade pedagogerna att alla föräldrar 

skall ha samma förutsättningar för att samverka med förskolan. Pedagogerna vill att föräldrar-

na ska känna förtroende för förskolan och vara trygga i att lämna sina barn där. Denna trygg-

het anser pedagogerna kommer från att det finns en god kommunikation mellan förskolan och 
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föräldrarna. Där fungerar den flerspråkige pedagogen som en länk. Men det finns också en 

förståelse hos pedagogen för att man inte har samma syn på förskolans verksamhet. Det hand-

lar om att föräldrarna och pedagogen kommer från en annan kultur. Den flerspråkige pedago-

gen är då som en form av ”kulturtolk” och kan förklara för föräldrarna. Pedagogen kan för-

klara hur det går till på en svensk förskola så att föräldrarna kan känna trygghet. Samtidigt 

som det ofta också handlar om att man använder den flerspråkige pedagogen som en tolk och 

för att kommunicera kring den dagliga verksamheten. Detta tolkande skapar också en trygghet 

för föräldrarna. En god kontakt mellan förskola och hem är gynnsamt för barnen anser peda-

gogerna. 

Man kan se att pedagogerna anser att lärandet skall ske i vardagen och naturligt i barngrup-

pen. Detta kan man tolka som ett uttryck för Vygotskis teorier om situerade aktiviteter. Män-

niskan lär sig bättre i den miljö som är anpassad för lärandet (Strandberg 2006).  Pedagogerna 

beskriver inte stödjandet av modersmålet som en aktivitet då de går ifrån den dagliga verk-

samheten. Stödjandet av modersmålet ska ske naturligt på förskolan och i den verksamhet 

som alla barn deltar i. Användandet av modersmålet handlar då om att den flerspråkige peda-

gogen använder begrepp både på svenska och på modersmålet. Detta är ett sätt att utöka bar-

nens ordförråd på modermålet, så att det innehåller begrepp som används på förskolan också.  

Pedagog 1 och 4 beskriver också svårigheter med detta arbetssätt. En svårigheter ligger i att 

man har en barngrupp ofta har barn med olika modersmål. Hur ska pedagogen inkludera alla 

barn i det de gör om flera språk används? Det märks i intervjumaterialet att det finns en osä-

kerhet bland pedagogerna i hur man ska genomföra det praktiskt. Detta beskriver Lunneblad 

också i sin studie. Han beskriver den oskrivna lag om rättvisa som finns på förskolan. Att alla 

måste behandla lika (Lunneblad 2006). Om pedagogerna ser till denna rättviseprincip skapar 

det svårigheter i hur de ska stödja barnens modersmål. Har man många barn med olika mo-

dersmål i gruppen kan man inte tillgodose allas behov av modersmålsträning.     

Men man kan se att det finns en vilja hos pedagogerna att stödja barnens modersmål. Men 

pedagog 2 och 4 beskriver också en rädsla för att man generar barnen genom att man använ-

der deras modersmål på förskolan. De beskriver att de ser på barnen att de inte vill använda 

sitt modersmål på förskolan. Det kanske handlar om att pedagogerna är rädda för att skapa en 

motvilja hos barnet för att använda sitt modersmål. De vill inte att barnet kommer att känna 

sig annorlunda. I detta kan man tolka det som att barnen redan från tidig ålder ser svenska 

som det naturliga språket att använda på förskolan. Anne Kultti beskriver också detta. Barnen 
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lär sig tidigt att det är det svenska språket man ska lära sig för att bli delaktig i förskolans ge-

mensamma aktiviteter (Kultti 2012). Men detta borde kunna motverkas av ett interkulturellt 

förhållningssätt där man visar för barnen att alla språk accepteras och tillför värdefulla 

aspekter.  

Att pedagog 3 inte använder sitt modersmål på förskolan på grund av föräldrarnas vilja ser jag 

som problematiskt. Jag kan se att problematiken ligger i pedagogens vilja att lyssna på föräld-

rarnas önskan mot pedagogens uppgift att arbeta efter läroplanen. Hur kan man kommunicera 

sin kunskap om vikten av att utveckla modersmålet på förskolan om föräldrarna inte vill det. 

Det är trots allt deras barn. Föräldrar har alltid ett val. Detta val ligger också i om de ska 

lämna sina barn till förskolan. Detta är också något man som pedagog måste tänka på. Räds-

lan och oron hos föräldrarna över att barnen inte lär sig svenska ordentligt om man använder 

modersmålet på förskolan finns där. Denna rädsla kan bottna i en större oro över att barnen 

inte kommer in i det svenska samhället. Det verkar angeläget att det finns en kommunikation 

med föräldrarna om vikten och fördelarna med att utveckla barnens flerspråkighet. För att 

kunna förmedla detta till föräldrarna måste det finnas goda kunskaper hos pedagogerna om 

språkutveckling och flerspråkighet. 

Pedagog 5 utrycker också en tveksamhet för att använda barnens modersmål på förskolan. 

Pedagogen uttrycker rädsla för att barnen inte utvecklar något språk tillräckligt bra om man 

använder barnens modersmål på förskolan. Man kan se det som att denna pedagog anser att 

förskolans främsta roll är att lära barnen ordentlig svenska. 

Min slutsats är att alla pedagogerna i studien använder sin flerspråkighet på förskolan på olika 

sätt, men att det är av olika anledningar och att det kunde vara mer. Denna tanke om att an-

vändandet kunde öka baserar sig på att det finns många fördelar för barnen om de får utveckla 

sin flerspråkighet. Och för att utveckla sin flerspråkighet är det viktigt att barnen får använda 

och höra sina språk lika mycket. Genom att använda barnens modersmål mer på förskolan kan 

de flerspråkiga pedagogerna stödja barnens flerspråkiga utveckling. 

Man kan också se att det finns en vilja hos pedagogerna att arbeta mer för att stödja barnens 

modersmål och att pedagogerna ser det som en viktig del av arbetet på förskolan men det 

finns en del svårigheter.   
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10. Bilaga 1 
Intervjuguide 

Att tänka på innan intervjun: 

Kontrollera att bandspelaren fungerar och att du har ett extra batteri. 

Se till att du har pennor och papper att anteckna på. 

Se till att ni sitter där ni kan vara ostörda. 

Fundera över hur ni ska sitta. Bredvid varandra eller mitt emot varandra.  

Inledning av intervjun: 

1: Informera om syftet med intervjun. 

2: Informera om urvalet. Varför just den här respondenten? 

3: Informera om etiken. Gå igenom de skriftliga etiska riktlinjerna. 

4: Informera om hur många frågor det är och hur lång tid intervjun beräknas ta.  

Frågor: 

Vilket är ditt modersmål? 

Talar du några andra språk? 

Vilket är ditt starkaste språk? 

Vilket språk använder du mest? 

Vilken tycker du är den största anledningen till att använda barnens modersmål på förskolan? 

Hur tror du att användandet av barnens modersmål påverkar barnens svenska språk? 

När du använder ditt modersmål på förskolan, i vilka situationer är det då? 

I dessa situationer hur tänker du då? 

Hur använder du modersmålet? 

Blandar du språken? 

Hur reagerar barnen när du använder deras modersmål? 

Tycker du att det påverkar kontakten till barnen? 

Använder barnen modersmålet eller svenska i kontakten med dig? 

De barn som har ett annat modersmål. Hur reagerar de? 

Har du någon planerad verksamhet då du använder ditt modersmål tillsammans med de barn 
som har samma modersmål? 

Hur går det till? 
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Vad gör ni? 

Vad tycker barnen om dessa tillfällen? 

Ser du någon förändring hos barnen? 

Har du fått några reaktioner från föräldrar om användandet av barnens modersmål på försko-
lan? 

Ser du någon skillnad i kontakten till de föräldrar som har samma modersmål som du? 

Vilken är fördelarna med att ha ett annat modersmål än svenska i ditt arbete på förskolan? 

Kan du se några nackdelar med att ha ett annat modersmål än svenska i ditt arbete på försko-
lan? 

Avslutning: 

Fråga om respondenten har något att tillägga. 

Gå igenom svaren om det är några oklarheter. 

Tacka för intervjun. 
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11. Bilaga 2 

Skriftlig information till informanterna 

Syfte och tillvägagångssätt med intervjun 

Jag studerar till förskollärare på Södertörns högskola. Jag ska skriva mitt examensarbete i 

utbildningsvetenskap. I detta arbete har jag valt att undersöka hur de flerspråkiga pedagogerna 

arbetar med de flerspråkiga barnen på förskolan och på vilket sätt deras arbete gynnar barnens 

språkutveckling. I studien kommer jag att intervjua fem flerspråkiga pedagoger. Frågorna jag 

ställer kommer enbart att handla om pedagogernas arbete och deras tankar kring arbetet. Alla 

pedagoger kommer att vara anonyma när jag redovisar resultaten. 

Intervjuerna kommer att genomföras med en pedagog i taget och under intervjun används 

bandspelare. Bandspelaren används för att jag lättare ska kunna fokusera på intervjun och för 

att kunna analysera intervjun på rätt sätt. 

Du kan när som helst avbryta intervjun och meddela att du inte vill vara med. Och om du ång-

rar dig efter intervjun och känner att du inte vill vara delaktig i studien kan du meddela detta i 

efterhand. 

Vänliga hälsningar Sofia Liw 

Tel: XXXXXX   


