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Summering 

 

Avsikten med min studie var att synliggöra hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga barn i 

förskolan, vilka metoder som används för att stimulera och utveckla första och andraspråket 

samt hur pedagoger ser på andraspråkets inlärning med hjälp av förstaspråket. Studien utgörs 

av kvalitativa metoder i form av intervjuer som är gjorda med fyra pedagoger som jobbar 

inom förskoleverksamheten. Det som framkommit under datainsamlingen (intervjuerna) 

kopplas till relevant litteratur inom ämnet jag valt.  

 

Resultatet blev den att konkreta material används för att stimulera och utveckla förstaspråket 

så som andraspråket och att pedagogerna har skilda åsikter om andraspråkets utveckling med 

hjälp av förstaspråket fast än förstaspråket tycks vara en viktig tillgång enligt alla pedagoger 

som jag intervjuat. 

 

Nyckelord 

 

Flerspråkighet, förstaspråk, modersmål och andraspråk 
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Abstract 

 

Titel: Multilingualism in preschool - A qualitative study on teachers work with linguistically 

heterogeneous groups in preschool 

 

By: Betül Gül, Autumn term of 2013. Teacher education, University Collage Södertörn. 

 

Supervisor: Åsa Larsson 

 

The purpose of my study was to visualize how teachers works with multilingual children in 

pre-school, the methods used to stimulate and develop primary and secondary language and 

how teachers does see second languages development with the help of the primary language. 

The study consists of qualitative methods in form of interviews which are made with four 

teachers who work within the pre-school. The findings during the collection of data 

(interviews) are going to be connected to the relevant literature on the subject I have chosen. 

 

The result showed that the concrete materials are used to stimulate and develop primary- as 

the secondary language and that the teachers have different opinions on secondary languages 

development with the help of primary language even if the primary language seems to be an 

important asset of all teachers that I interviewed. 

 

Keywords 

 

Multilingual, primary language, mother tongue and second language  
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Fö rörd 

 

Jag som skrivit studien heter Betül Gül och studerar vid Södertörns högskola. Jag har 

praktiserat under mina gymnasie- och högskolår samt jobbat på förskola och skola. Mitt 

intresse till ämnet väcktes då jag vid ett tillfälle fick ta del av en inskolning med ett barn som 

hade ett annat modersmål än svenska. Detta utspelades i en förskola där svenska sällan 

förekommer som förstaspråk. Jag ställde frågor till mig själv som: hur ska barnet samspela 

med andra barn på avdelningen och hur långt kommer barnet komma utan svenskan som 

andraspråk? Nu när jag fick chansen att gå djupare in på ett ämne valde jag flerspråkiga barn i 

förskolan, hur stimulering och utveckling av andraspråket kan ske tillsammans med 

förstaspråket samt hur första- och andraspråket stimuleras och utvecklas i verksamheten. 

 

Denna studie kommer att ge mig djupare inblick i det pedagogiska ansvaret som 

språkfrämjande vilket jag kommer att ha användning i mitt framtida yrke då jag kan möta 

flerspråkiga barn. 

 

Ett stort tack till de som deltagit i mina intervjuer, era synpunkter och erfarenheter har utgjort 

grunden för min studie. Jag tackar även min handledare Åsa Larsson som hjälpt mig på vägen 

till en bättre studie. 

 

Stockholm: Södertörns högskola, november HT – 2013 
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1. Inledning öch bakgrund 

 

Synen på flerspråkighet har ändrats med tiden. Förr fick barn med annat modersmål än 

svenska stöttning i enbart svenska som andraspråk vilket nu har ändrats och stöd inom både 

förstaspråket och andraspråket tillämpas. Stöttning inom båda språken ses som viktigt 

eftersom språk leder till kultur och identitets utveckling men även den kognitiva utvecklingen 

hos människan. Ett arbetssätt utifrån detta synsätt måste användas redan i förskolan för att 

kunna få ut mer av utvecklingen vilket Hagtvet (2004) menar är viktigt eftersom hjärnan är 

ung och då stimulering av hjärnan kan leda till en alltmer tillfredställd utveckling inom ex. 

språk, sinnen osv.  

 

Ett allt mer mångkulturell samhälle utvecklas vilket även reflekteras i förskolan. Förskolans 

uppgift är att erbjuda barnen det stöd och den stimulering de behöver inom olika 

utvecklingsområden. Även i läroplanen för förskolan dvs. Lpfö 98 (reviderad, 2010, s.7) står 

det att ”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Effekten av ett mer mångkulturellt 

samhälle blir att flerspråkigheten ökar vilket också kan ses på barngrupperna i förskolan.  

Det är viktigt att pedagogen är väl medveten om sin roll som språkfrämjande i barnens 

språkutveckling (Bjar, 2003; Hagtvet, 2004). Pedagogen bör se flerspråkighet som tillgång 

och skapa lärande utifrån de resurser som finns för en allt mer språkutvecklande miljö. Men 

hur tar pedagogerna vara på flerspråkigheten i barngrupper i förskolan? Vad används av 

pedagogerna för att uppnå det mål Lpfö 98 reviderad 2010 ställer när det gäller flerspråkiga 

barn i förskolan? Hur använder pedagogerna flerspråkighet som resurs i arbetet med barn? 

 

Som blivande pedagog väcker flerspråkighet mitt intresse och får mig att undra hur pedagoger 

arbetar med flerspråkiga barn i förskolan. Vilka verktyg används för att skapa en interkulturell 

miljö där andraspråket stimuleras och utvecklas parallellt med förstaspråket.  
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2. Syfte öch fra gesta llningar 

 

Mitt syfte med mitt valda forskningsområde är att synliggöra pedagogernas arbetssätt i 

språkligt heterogena barngruppen.  

 

Frågor som kommer besvaras under forskningens gång är:  

 

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbete när det gäller barns språkliga 

utveckling? 

- Hur ser pedagogerna på andraspråks stimulering och utveckling med hjälp av 

förstaspråket? 
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3. Definitiön av begrepp 

 

Förstaspråk: även sk. modersmål är det språk som lärs in först (Nationalencyklopedin, 2013-

09-13). Förstaspråket är ”det språk som ger tillträde till den närmaste omgivningens sociala 

gemenskap och dagliga aktiviteter” (Bjar, 2006, s.60) men fler än ett förstaspråk kan 

förekomma vilket även kallas för simultant flerspråkighet. För att det ska kunna kallas för 

flera förstaspråk måste språken läras in parallellt (Arnqvist, 1993). 

 

Andraspråk: ett språk som etablerats efter förstaspråket (Bjar, 2006). Andraspråk kan även 

kallas för succesiv flerspråkighet som tyder på att flerspråkigheten har utvecklats stegvis 

(Arnqvist, 1993) och inte etablerats från födseln tillskillnad från flera förstaspråk (simultant 

flerspråkighet). 

 

Flerspråkighet: ”användning eller behärskning av flera språk” (Nationalencyklopedin, 2013-

09-13).  
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4. Histöriskt perspektiv  

 

Här nedan kommer jag att skriva några rader om hur synen på flerspråkighet har ändrats 

genom tiden då jag anser det är viktigt att veta vad som hänt under åren. 

 

Efter att invandringen börjat öka i Sverige väcktes diskussioner kring stöd för barnens 

språkutveckling. Frågor som ställts är om eleverna ska stöttas i modersmålet eller 

andraspråket eller i båda språken samtidigt. Detta skriver Gisela Håkansson om i 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige (2003) där hon tar upp de olika faserna som utvecklats 

under åren när det gäller synsätt på språkutveckling. Till år 1975 stöttades elever med 

invandrarbakgrund främst i svenska vilket också kunde ses som den outtalade 

assimilationspolitiken. Detta synsätt kom att ändras från år 1975 då det börjades ses som 

skolans ansvar att stötta tvåspråkigheten som invandrarbarnen hade. Undervisning i både 

hemspråk och svenska som andraspråk skulle tillämpas. Den så kallade hemspråksreformen 

sattes igång år 1977. Nu skulle varje kommun, enligt lag, se till att varje barn som har ett 

annat språk än svenska hemma ska få undervisning i detta språk vilket kom att kallas för 

hemspråk. 1997 byttes begreppet hemspråk mot modersmål då hemspråk ansågs relateras till 

det språk som används hemma och som kan vara svårt att koppla till skolan (Håkansson, 

2003). Intresset för modersmålsundervisningen kom att sjunka år 1992 och fortsätter sjunka 

enligt statistikerna menar Håkansson (2003). 
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5. Litteratur öch tidigare förskning 

5.1 Förstaspråkets betydelse för andraspråket  

 

Modersmålet och modersmålsundervisningen kan vara till hjälp när ett andraspråk ska läras in 

på så sätt att det redan etablerade språket, vilket är första språket, redan utgjort en bas. 

Begrepp från förstaspråket underlättar relateringen från andraspråket till det språk som redan 

behärskas dvs. förstaspråket (Hyltenstam, 1996) dvs. att en utveckling sker med hjälp av att 

flika in andraspråkets ord till förstaspråket. I vanliga fall utvecklas förstaspråkets begrepp 

genom kommunikation med kollektiv och en själv vilket sker stegvis. Ett förstaspråk som 

stannat upp innebär att begrepp- men också språkutvecklingen stannat upp och att det därför 

är svårt att fortsätta med ett nytt språk. Med anledning av att det inte finns ett förstaspråk för 

att hjälpa andraspråket att stimulera och utvecklas kan socialisation med kollektiv och jaget 

inte ske. Det underlättar om ett barn redan utvecklat sitt ordförråd inom förstaspråket eftersom 

det då bara kvarstår att flika in begrepp från andraspråket till de behärskade begreppen. Något 

jobbigare är att utveckla det språk och begreppsligt avstannade utvecklingen samtidigt som 

andraspråket (Hyltenstam, 1996).  

 

Språk medför mer än bara språk- och begreppsutveckling exempelvis normer och värderingar 

för ordval, begrepps förklaring, grammatiska form osv. (Hagtvet, 2004).  

 

5.2 Barns utveckling av flerspråkighet  

 

Louise Bjar (2006) behandlar barns utveckling av flerspråkighet i Det hänger på språket! Hon 

skriver att barn kan ha olika språkliga bakgrunder. Förstaspråk står för det språk som används 

dagligen i den sociala gemenskapen men att flera förstaspråk kan finnas då båda föräldrarna 

pratar olika språk med barnet (Bjar, 2006) vilket även kan bekräftas av Gisele Håkansson 

(2003). Förstaspråk anses vara det språk som är den första socialisationen sker via t.ex. i 

hemmet innan ett annat språk etablerats (Bjar, 2006). 

 

Flera förstaspråk kan finnas med då måste de flera förstaspråk utvecklas parallellt från början 

i barnets liv, detta kan även kallas för simultant flerspråkighet (Bjar, 2006). 
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Andraspråk som även kallas för successiv flerspråkighet är då ett barn har lärt sig ett eller 

flera förstaspråk och sedan lärt sig ytterligare ett språk. (Bjar, 2006; Håkansson, 2003) 

 

Ett språk som ses som andraspråk kan, utefter användning av första- och andraspråket, mycket 

väl bli förstaspråket om det nuvarande förstaspråket begränsas eller används mindre och 

andraspråket används allt oftare (Bjar, 2006). 

5.3 Arbete med flerspråkiga barn 
 

Socialisation i en kultur sker via barnens språkutveckling i ett socialt sammanhang. Språk 

innefattar sociala normer och värderingar allt från grammatik till tonfall. Språk är ett medel 

för att kunna ha kontroll och kontakt med sociala världen och just därför är det svårt att dra en 

tydlig gräns mellan vad som är kulturella- och språkliga färdigheter (Hagtvet, 2004). 

 

Hagtvet (2004) betonar vikten i att stimulera hjärnan i tidig ålder. Hon menar att det leder till 

en mer tillfredställande utveckling när det exempelvis handlar om sinnen, intellekt och språk. 

Vidare förklarar hon att stimulering kan, precis som sinnena, få en nedsättning om de inte 

stimuleras vilket leder till ett bristande språk.  

 

Anpassning av språket ska ske till den sk. språkåldern och inte barnets riktiga ålder är viktigt 

enligt Hagtvet (2004). Den som arbetar med barn bör ha kännedom om språkets anpassning 

vare sig det är barn med svenska som första- eller andraspråk. Orden som används i samband 

med samtalet eller läsning med barnet bör alltid kontrolleras med barnet om barnet vet ordets 

innebörd för en utveckling i ordförståelse. 

 

I undersökningen som Charlotte Biro och Sandra Johansson (2006) gjort framhävs vikten i att 

kunna sitt modersmål ordentligt innan etablering av ett andraspråk. De behandlar även 

pedagogernas engagemang i barnets liv så som språk eller kultur och dess påverkan på barnet. 

Barnets språk och kultur bör, enligt Biro & Johansson, värdesättas genom att lyftas upp.  

 

Yttre faktorer så som attityder till språket kan påverka barnets språkutveckling menar 

Arnqvist (1993) och Hyltenstam (1996) men resultatet på forskningen som Kari Lamer 
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(Öhman, 2003) gjort visar vuxnas omedvetenhet när det gäller vad som kan influera i barnens 

språkutveckling. 

 

En ökad medvetenhet i språk och dess olikheter kan ske med hjälp av barnens interaktion med 

språkligt heterogena grupper menar Arnberg (2004) och belyser vikten i det. 

 

Billy Ehn skriver i Det otydliga kulturmötet (1986) om sitt forskningsresultat om 

mångkulturalitet i förskolan då det framgick i undersökningen att pedagoger avstod från att 

lyfta upp de kulturella skillnaderna i barngruppen. 

 

Owe Ronströms, Ann Runfors och Karin Wahlström (1995) studie visar att förskolorna förblir 

”svenska” i både kultur, traditioner och språk fast än de är mitt bland det mångkulturella 

samhället då flerspråkighet finns som mest. Ann Runfors (2003) skriver att forskningen visar 

att gemensamhet för de olika språken och kulturen försöker skapas av pedagogerna. De 

försöker koppla det andra språket och kulturen än svenska till det språk som är gemensamt för 

alla barn vilket i detta fall är svenska. 

 

Benckert (2008) behandlar vikten i att tala med barn, hon menar att det är viktigt i barnens 

språkutveckling då begrepp lärs in samtidigt som det leder till ökning i ordförrådet och 

medvetenhet i språkets uppbyggnad. Språket bör inte ses som hinder utan bör relateras till 

verksamheten menar Benckert. 

 

Merleau Ponty (1997) menar att kommunikation inte bara sker verbalt (språkligt) utan också 

icke-verbalt (via kroppsspråk, känslor etc.) Ladberg (2000) tycker att det är viktigt att 

använda kroppsspråk, begrepp och tala om det förflutna och anser att dessa ingår i att samtala. 

Stöd i talet, tydliggörande av det införstådda kan konkretiseras med användning av musik, 

rörelser men också tillgång till flera olika språk, dessa kan även underlätta språkutvecklingen 

(Ladberg. 2000). Ellneby (2007) menar att tecken kan användas som stöd för språket och kan 

underlätta språkutvecklingen, vare sig det handlar om utveckling i fösta-, andra- eller barnens 

alla språk, vilket även Linda Pallas (2004) studie visar. 

 

Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz (2010) behandlar flerspråkighet och skriver att det är en 

viktig tillgång i globaliseringen, möjligheterna för att hitta jobb och få utbildning över nations 
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och språks gränser blir högre. Språk, kultur och identitet är begrepp som inte är åtskilliga, 

därför utvecklas en flerkulturell identitet vid inlärning av flerspråk. 

 

Ladberg (1996) behandlar modersmålets status och menar att annat modersmål än svenska 

inte gynnas lika mycket som svenska som förstaspråk. Detta bekräftas av Hyltenstam (1996) 

som menar att undervisning i modersmålet kan höja modersmålets status och att detta kan 

minska reaktioner från barnet själv. 

 

Arnqvist (1993) och Hyltenstam (1996) beskriver hur barns språkutveckling kan påverkas av 

yttre faktorer. De menar att språkutvecklingen påverkas av attityder från omgivningen och att 

även miljöns anpassning kan hjälpa eller stjälpa barnens språkutveckling.  
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6. Styrdökument (Lpfö  98, reviderad 2010)  

 

Under denna rubrik kommer citat som är tagna ut läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 

2010) att presenteras. Detta styrdokument används med anledning av att förskolorna ska vara 

målmedvetna när det gäller pedagogernas arbete med förskolebarn och för att kunna sträva 

mot att kunna uppfylla de krav som styrdokumentet ställer. De valda citaten kommer senare 

att kopplas samman med tidigare forskning och resultat under rubriken analys på sida 29. 

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 

utveckling och lärande (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till 

sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och 

nyttja material och teknik (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

 

 

7. Teöri 
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Lev Semenovic Vygotskij föddes i Vitryssland men växte upp i Ryssland. Han var och är en 

psykolog som influerat pedagogik och didatiken under 1900-talet. Vygotskijs teori kallas för 

det sociokulturella perspektivet och ses som motpol till Piagets teori (Forsell, 2005). Det 

sociokulturella perspektivets grundläggande tanke är att utveckling sker genom interaktion 

med andra (Evenshaug & Hallen, 2001) och är ett synsätt som kan kopplas till språkinlärning 

och pedagogik då språket utvecklas i interaktion vare sig det är med individer eller verktyg. 

 

Anna Forsell behandlar Vygotskijs teori i Boken om pedagogerna (2005). Forsell skriver att 

Vygotskijs syn på människor utifrån det sociokulturella perspektivet är att de är biologiska 

och kulturella skapelser, detta tas även upp av Roger Säljö i Lärande i praktiken (2000). Den 

bilogiska processen börjar tidigt hos människan där kontroll av kropp och blick men även 

koordinationer av rörelser kopplas. Detta kan relateras till att alla barn, oavsett geografisk 

befintlighet eller kulturell tillhörighet, utvecklas i stort sett likadant. Språket spelar en central 

roll i sociokulturella utvecklingen, det är en viktig tillgång och används för att komma i 

kontakt och interagera med andra. Forsell (2005) skriver att språkets användning från biologin 

övergår så småningom till kulturell utveckling då yttre faktorer kan influera utvecklingen. 

 

För Vygotskij är människor således alltid på väg mot att erövra nya sätt att 

tänka och nya sätt att förstå världen. Den kunskap och de erfarenheter vi har 

använder vi i nya situationer, och de ger oss vissa färdigheter. Men de är 

också de resurser vi har för att försöka tillägna oss ny kunskap i interaktion 

med andra (Forsell, 2005, s.122). 

 

Utvecklingssättet som citat beskriver samt utveckling med hjälp av andras stöttning men 

också med social interaktion utgör begreppet proximala utvecklingszonen av Vygotskij. Den 

proximala utvecklingszonen används för att förklara hur människan utvecklas. Begreppet 

innebär att människor klarar av något till en viss del och är nära att klara av ännu mer av det 

redan behärskade (Forsell, 2005, s.122). Thomas Kroksmark som presenterar teorier i Den 

tidlösa pedagogiken (2003) behandlar Vygotskijs teori. Begreppet proximala 

utvecklingszonen står för avståndet mellan vad en person kan bemästra själv och vad en 

person kan erövra tillsammans med andra (Kroksmark, 2003, s.450; Forsell, 2005, s.122). 

Barnet klarar av något själv dvs. behärska något medan barnet inte riktigt behärskar det som 

ligger snäppet över. En utveckling sker då i interaktion med en annan person eller ett föremål 
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som behärskar det barnet inte behärskar. Barnet lär sig av den som redan erövrat och 

utvecklas från det behärskade området till ett nytt bemästrande område med hjälp av verktyg i 

form av person eller föremål. Det viktigast i arbete med denna sortens utveckling är att 

undervisningen ska vara nära elevens behärskade zon och att utvecklingen ska ske stegvis för 

att underlätta utvecklingen till närmaste zon (Kroksmark, 2003, s.452). En figur som skulle 

kunna illustrera den proximala utvecklingszonen är den nedan som Roger Säljö använder sig 

av i Lärande i praktiken (2000, s.122) vilket även Thomas Kroksmark hänvisar till i Den 

tidlösa pedagogiken (2003, s. 453). 

 

 

 

 

Figur 1 illustrerar den proximala utvecklingszonen. 

 

Sociokulturella utvecklingen sker i samband med de verktyg som skapats för att underlätta 

denna utvecklingsprocess. Enligt Vygotskij (Forsell, 2005) delar sig begreppet verktyg i två, 

den ena är fysiska, som även kan kallas för arteffekter dvs. konkreta föremål som verktyg, och 

andra är psykologiska verktyg, dit tänkande och kommunikation kopplas. Vygotskij (Forsell, 

2005) menade att tänkande och kommunicering sker med hjälp av redskap. Språk är ett av 

flera psykologiska verktyg, den får en att se ur andras perspektiv samtidigt som erfarenheter 

delas med och leder till vidgade vyer. Inre kommunikation dvs. kommunikation med en själv 

och yttre kommunikation dvs. kommunikation med kollektivet sker via språket (Forsell, 

2005). Vygotskij belyser vikten i att interagera med barn vilket också leder till den kognitiva 

utvecklingen (Håkansson, 1998) vilket står för tänkandets utveckling (Forsell, 2005). Den 

kognitiva utvecklingen sker enligt Vygotskij i samtal mellan individen och individen själv 

eller mellan individen och kollektivet. 

 

 

 

 

 

8. Material öch metöd 

Framtida 

kompetens 
         Utvecklingszon  

Uppnådd 

kompetens 
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I denna del kommer jag redovisa hur det empiriska materialet samlats in för att utgöra 

grunden för mitt resultat i undersökningen. 

 

8.1 Val av metodmetod 

 

Jag har valt att samla in data genom kvalitativa metoder med tanke på att jag ville få en 

djupare inblick i pedagogernas syn på flerspråkighet och hur de arbetar med flerspråkighet i 

förskolan. Denna metod ger även pedagogen utrymme att fritt berätta om sin syn, åsikt eller 

erfarenheter (Dalen, s.30). 

 

8.2 Strategii 

 

Jag började med att skriva ett beskrivande brev till pedagogerna i förskoleverksamheten för 

att kunna ge en bild av vem jag är, vad mitt syfte med arbetet är och tanken kring intervjun. 

Personer som hjälpt till som ”portvakter” även s.k. ”gatekeepers” (Dalen, 2008, s.37) har varit 

mina kontakter i verksamheten. De har gjort det möjligt för mig att komma i kontakt med 

relevanta personer för mitt forskningsområde då de bidrog med mailadresser. Efter att ha fått 

rekommendationer och uppgifter till de tänkta informanterna mailade jag dem brevet jag 

skrivit vilket även finns tillgänglig som bilaga. Tillsammans med informanten bestämde jag 

tid och rum för intervjun. 

 

8.3 Genomförande 

 

För att täcka mitt syfte och frågeställningar använde jag mig av en intervjuguide som innehöll 

frågor som kretsade kring mitt valda ämne. Intervjuguiden, som även finns tillgänglig som 

bilaga, användes som underlag fast än frågorna kom att omformuleras delvis under intervjun 

för att kunna anpassa till informantens svar. 

Hjälpmedel som användes under intervjuns gång var penna och papper för att kunna anteckna 

stödord, mobil för inspelning av intervjun och klocka för att inte ta allt för värdefull tid av 

informanten. 
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8.4 Urval 

 

Urval är ett viktigt begrepp inom forskningen som gör det möjligt att på ett medvetet sätt välja 

det som är relevant för mitt valda forskningsområde. I mitt fall handlar det om val av 

informanter och verksamhet. Mina kriterier för det valda området var att den skulle vara 

mångkulturell med tanke på att flerspråkighet är mitt valda ämne, jag har tidigare erfarenheter 

om vilka områden som är mångkulturella så jag tog kontakt med bekanta personer som finns 

ute på fältet i verksamheterna i mångkulturella områdena. Min avgränsning fick vara till två 

förskolor som var i ett mångkulturellt område. Sedan blev min uppgift att välja informanter då 

mina kriterier var att pedagogerna skulle ha en mångkulturell barngrupp. Min avgränsning 

fick vara fyra pedagoger. Alla namn som används i samband med intervjuerna är fingerade 

namn för att skydda informanternas integritet. 

 

8.5 Bearbetning av data och metoder för analys 

Bearbetning av data och metoder för analys 

Jag har transkriberat mina intervjuer utifrån mina anteckningar och ljudinspelningar. 

Transkriberingen har gett mig chansen att gå igenom mina intervjuer detaljerat och fått mig 

att börja tolka samt analysera. Jag har analyserat intervjuerna utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. 

8.6 Reliabilitet och validitet validitet 
 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och validitet står för att enbart undersöka det man vill 

undersöka (Thurén, 2007, s.26). Att jag intervjuat personer som har kunskaper och/eller 

erfarenheter inom mitt valda ämne bidrar till reliabilitet (tillförlitlighet). Att de informanter 

som har deltagit i mina intervjuer och delat med sig av sina kunskaper och/eller erfarenheter 

som jag försökt få fram med hjälp av min intervjuguide, leder till att jag undersöker det jag 

velat fokusera mig på. 
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8.7 Etiska principerisk principer 

 

Inför intervjuerna har jag läst igenom de forskningsetiska principerna som Monica Dalen 

behandlar i Intervju som metod (2008, s. 20-26). Dalen menar att de kraven som är viktiga att 

tänka på vid en intervju är: 

 

Krav på samtycke som innebär att informanten ska frivilligt delta i forskningen och att den 

som forskar ska informera om deltagandens betydelse i forskningen. 

 

Krav på information är då den som forskar ska redogöra arbetets syfte, hur intervjun kommer 

att behandlas och hur det ska redovisas.  

 

Krav på konfidentialitet går ut på att forskaren ska behandla alla uppgifter som ges ut av 

informanten, skydda informationen och se till att redogörelse av intervjun inte ska kunna 

identifiera vem som sagt vad. 

 

Krav på skydd för barn eftersom föräldrar skyddar deras rättigheter är det viktigt att få deras 

samtycke om ett barn ska träda fram som en informant samtidigt som samtycke från barnets 

sida kan ses som nödvändigt.  

 

Hänsyn till svaga och utsatta grupper är viktigt då det kan vid vissa tillfällen vara lättare att 

identifiera grupper. Därför ska forskaren vidta åtgärder som försvårar detta. 

 

De krav jag använde mig av när jag intervjuade var krav på samtycke, information och 

konfidentialitet. Jag belyste mina valda informanter med ett informationsbrev som utgör 

bilaga 1 på sida 42. Samtyckes kraven fulländades då informanterna, efter att ha läst mitt 

informationsbrev valt att ställa upp och delta. Konfidentialitets kraven användes då jag innan 

och efter intervjun berättade för varje informant att allt det uppgifter som kommit fram inte 

kommer användas och att resten av intervjun kommer användas av mig i syfte som empirisk 

material för min forskning. 
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9. Resultatredövisning av intervjuerna 

 

Här nedan kommer jag redovisa resultaten av mitt empiriska material som är sammanfattat 

och tolkat. Sedan kommer jag även koppla samman tidigare forskning, styrdokument och 

resultaten från intervjuerna till en sammanhängande text. 

 

9.1 Intervju med pedagogen Nicole 
 

Nicole säger att det inte finns några svenska barn förutom dem barn som är ”halvsvenska” 

men menar att barngruppen fortfarande är heterogen med tanke på alla de språk barnen 

behärskar. ”Den sociala nivån är som den brukar vara i förorten” säger hon och menar att den 

är låg samtidigt som hon kopplar det till att många föräldrars arbetslöshet, många studerar på 

SFI, papporna jobbar, mammorna är hemma osv. 

 

Nicole gör det tydligt för mig att flerspråkighet inte bara handlar om språket utan också 

kroppsspråket och mimiken och alltihopa som hon anser räknas in i ett ”språk”.  

 

Det viktigaste är de egna erfarenheterna barnen har och att ta tillvara dessa menar Nicole. Hon 

berättar att hon försöker ta hänsyn till barnens språk med tanke på att inte begå samma 

misstag som andra pedagoger/lärare har begått mot henne som liten. Enligt Nicole är det 

viktigt att: 

 

Att lyfta barnens modersmål och inte sänka det och göra det till något 

skamligt att prata ett annat språk (Nicole). 

 

Hon säger sig aldrig ha hört någon som har sagt att det är dåligt att prata flera språk och 

menar att flerspråkighet har fler fördelar än nackdelar. Hon berättar att något som kan vara en 

nackdel är att vissa barn inte har grunden i sitt eget modersmål och att detta försvårar arbetet i 

att stimulera och utveckla förstaspråket eftersom det är föräldrarnas uppgift. Anledningen till 

detta kan vara att föräldrarna inte pratar med barnen utan till dem, då föräldrarna inte har 

någon dialog med sina barn utan den vuxne ger barnen order på vad de ska göra som ex. gå 

dit, hämta vatten, gå och lägg dig, diskuterar Nicole. Hon menar att hon och hennes kollegor 
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arbetar med att försöka lära barnen i barngruppen att man kan prata med varandra och säga 

vad man vill, hur man känner osv.  

 

Har barnen inte grunden i sitt modersmål så blir det mycket svårare för 

pedagogerna att utveckla svenskan (Nicole). 

 

Uttalandet ovanför kopplar Nicole till de olika verktyg som används för att skapa paralleller 

mellan barnens alla språk och för att stimulera samt utveckla barnens alla språk. 

 

Det framgår i intervjun med Nicole att verktyg som används för att konkretisera i samband 

med det verbala är exempelvis kroppen och material som bilder, böcker. Ett annat sätt att 

arbeta med barn som har annat modersmål än svenska är, enligt Nicole, att lära sig ord på 

barnens språk genom att fråga föräldrarna hur ordet sägs på deras modersmål för att sedan 

koppla ordet från barnens modersmål till svenskan dvs. till andraspråket. För att ge barnen en 

allsidig utveckling i språk använder Nicole och hennes kollegor sånger, ramsor, rörelse med 

kroppen m.m. Hon belyser att det barnet visuellt ser ger dem mycket mer till skillnad från att 

bara lyssna på pedagogerna. Nicole belyser vikten i att göra aktiviteter med barnen hela tiden 

och att konkretisera för att visa vad pedagogerna menar. Hon betonar att det finns materialet 

på förskolan men att kunskapen inte finns bland pedagogerna när det gäller hur de ska bemöta 

flerspråkiga barn och hur pedagogerna ska lyfta barnens språk, Nicole tycker är ett av de 

största problemen.  

 

Vi tillåter barnen få utöva sitt modersmål här till skillnad från andra som jag 

har hört säga ”här pratar vi svenska och inte kurdiska” (Nicole).  

 

Pedagoger som säger sådant sänder ut fel signaler så som ”nu gör du något fult när du pratar” 

berättar Nicole och menar att detta kan uppfattas genom tonfallet och kroppsspråket då hon 

pedagogen exempelvis kan fråga ”vad menar du nu? Vad sa du nu? och verka intresserad som 

vuxen och kanske säga jag vill veta vad det betyder på ditt språk”. Nicole tycker att 

pedagogerna måste ha kunskaper kring och erfarenheter om vart ”att klanka ner på barnens 

modersmål” kan leda, hon beskriver hur detta även kan förekomma bland personalen då vissa 

inte tycker om när andra prata sitt modersmål i ex. fikarummet med anledning av att ”de 

kanske känner att man snackar skit om dem”. Nicole delar med sig av sina egna erfarenheter 

och berättar att hon själv skämdes att prata sitt modersmål när hon var liten eftersom det 
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ansågs som något ”fult”. Hon vill nu att de barnen som går på hennes avdelning/förskola inte 

ska känna samma sak och att hon samt hennes kollegor just därför arbetar med att lyfta 

barnens modersmål. Nicole berättar att barnen kan utöva sitt modersmål sinsemellan eller 

tillsammans med pedagoger som talar samma modersmål men att det är viktigt att koppla 

modersmålet till svenskan för att utveckling ska ske i båda eller alla språken som barnet 

behärskar. Stöttning i förstaspråket sker inte lika mycket som i andraspråket berättar Nicole 

och berättar att modersmålstimmarna är det enda som stöttar förstaspråkets utveckling vilket 

Nicole menar att arbetssätten kan skilja från avdelning till avdelning och pedagog till 

pedagog.  

 

Personalen försöker som sagt lära sig vissa fraser/ord på barnens modersmål 

ex. polska, kurdiska, turkiska och serbiska som till och med används av 

barnen i samband med interaktion med det barn behärskar det modersmålet 

(Nicole). 

 

Nicole berättar vidare att ändring kring modersmålet skett i kommunen hon jobbar. ”Innan 

ändringen kom hade barnen rätt till modersmålsstöd från ett år men att det nu har flyttats till 

det år de fyller fyra”.  Nicole tycker att en timme inte kan ge någonting då modersmålslärarna 

väljer att gå ifrån verksamheten och istället sitter vid ett hörn och pysslar eller fylla i stenciler 

där det inte sker någon form av utbyte. Hon tycker att modersmålslärarna borde veta mer om 

språket och vad flerspråkighet kan bidra till då. Vissa modersmålslärarna vill inte bli störda av 

de andra barnen och kan säga ”gå härifrån, ni förstår inte vad vi säger” istället för att ta in 

även dem andra barnen som inte har samma modersmål, berättar Nicole. Hon säger att vissa 

modersmålslärare som väljer att inkludera sin verksamhet i deras, Nicoles och hennes 

kollegors, verksamhet underlättar kommunikationen då pedagogerna kan säga att barnen 

exempelvis läser/lyssnar på en saga om bockarna bruse som modersmålsläraren får översätta 

för barnen till deras modersmål. ”Sådana situationer vill vi ha fler av men där måste vi arbeta 

med samarbetet som är långt ifrån bra”. 

9.2 Intervju med pedagogen Lydia 

 

Förskolan Lydia jobbar på är en förskola som ligger i ett av de mångkulturella områdena i 

Stockholms län samtidigt som denna förskola ligger mitt i miljonprogrammets satsning. 
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Flerspråkiga barn finns på förskolan vilket utgör majoriteten av barn som går där gentemot de 

få svenska barn. Det framgår i intervjun med Lydia att föräldrarna till barnen inte pratar så 

mycket svenska. 

 

Enligt Lydia är det viktigaste i arbete med flerspråkiga barn i förskolan att pedagogerna ska 

kunna behärska det svenska språket för att sedan kunna lära ut och av barnen att lära sig 

svenskan. Även tillökning av svenska pedagogers arbetsansökan till förskolan tycks vara en 

fördel i arbete med flerspråkiga barn i förskolan eftersom den enspråkiga pedagogen bättre 

behärskar svenskan.  

 

Det är en fördel för Lydia att kunna sitt modersmål, hon anser att det är bra. Fördelen med 

pedagogernas flerspråkighet på förskolan Lydia jobbar på är att när resurserna inom 

kommunikationen inte räcker till kan en av pedagogerna hjälpa till vare sig i kommunikation 

med barn eller också deras föräldrar. Nackdelen anses, enligt Lydia, vara svenska språkets 

behärskning (andraspråkets behärskning) då det finns jätte många brister i den. Barnen kan 

inte kommunicera dvs. föra en dialog och ”att föräldrarna inte pratar gör inte saken bättre” 

säger hon.  

 

Lydia berättar att material som används av pedagogerna vid konkretisering av det införstådda 

eller stärkning/stöttning av det sagda eller abstrakta är ex. bilder, kroppsspråk och pedagoger 

som kan förklara på barnets modersmål.  

 

En fråga som jag ställde till Lydia under intervjun var om det fanns tillräckligt med resurser 

för flerspråkiga barn på förskolan hon jobbar på. Svaret jag fick blev denna: 

 

Resurser finns ju men jag tycker att det inte borde finnas resurser för 

flerspråkiga barn, jag tycker att det borde satsas på språket (svenska språket) 

eftersom de använder sitt språk hemma hela tiden. Sen tycker jag inte att de 

borde komma hit och prata (modersmålet) ännu mer, jag tycker inte det. Jag 

tycker att det är fel (Lydia). 

 

Lydia stöttar barnens andraspråk och hon menar att modersmålet finns runt om kring, 

modersmålsläraren kommer och har modersmål med barnen men först och främst tycker 
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Lydia att det svenska språket dvs. andraspråkets inlärning är viktig vilket hon förklarar varför 

i meningen nedan 

 

Barnen ska ju kunna komma ut i arbetslivet när dem blir äldre, då behöver de 

kunna behärska det svenska språket, och kommer inte komma långt med att 

tala sitt modersmål. Ett barn ska kunna sitt modersmål det är jätte, jätte 

viktigt, jag kan mitt modersmål men jag tycker att svenskaspråket är viktigt 

och ska vara det första språket. 

 

Lydia tycker att andraspråkets användning är viktig eftersom barnen redan kan sina 

modersmål dvs. förstaspråk, detta menar hon är speciellt viktigt för nyanlända barn för att få 

dem att lära sig svenska. Upprepningar sker i arbete med språk och ingen förbjuder barnens 

utövning av sitt förstaspråk berättar hon. 

 

En av frågorna vid intervjun var om modersmålsläraren används som någon slags stöd i 

barngruppen vid en viss situation svaret blev: 

 

Nej, vi tar stöd av barnen som talar det språket. Vi har fått två barn som inte 

talar svenska alls, då tar vi hjälp av barnen ”kan du säga det, kan du säga det”, 

vilket också används som material. Barnen hjälper till väldigt mycket (Lydia). 

 

Väldigt mycket av förstaspråket tillåts på förskolan som Lydia jobbar på tycker hon. Hon 

menar att pedagogerna stödjer det förstaspråket då det finns modersmålstimmar, pedagoger 

som talat samma modersmål. Lydia uttrycker sig på sättet nedan: 

 

Aldrig förbjudit ett barn att tala sitt språk, barn med samma modersmål dras 

till varandra och de talar sitt modersmål och då kan man inte gå emellan och 

säga nej (Lydia). 

 

Modersmålet finns tillgängligt i verksamheten berättar Lydia och jämför skillnaderna på hur 

det var förr och är nu. Modersmålsläraren måste nu vara inkluderad i barngruppen och får inte 

gå iväg som förr, modersmålsläraren ska vara deltagande i aktiviteterna med sin barngrupp i 

den stora barngruppen. 
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9.3 Intervju med pedagogen Sara 
 

Enligt Sara ska det finnas ett intresse av pedagogerna för arbetet med flera språk. Hon menar 

att en fördel kan vara då pedagogen själv behärskar flera språk. Samarbetet mellan 

pedagogerna och modersmålslärarna är till stor hjälp för både barn, föräldrar men också för 

pedagoger tycker Sara men hon menar:  

 

Att prata tydligt, att benämna och att använda konkret material hela tiden i 

samband med språket och att använda sig av det icke-verbala språket som 

t.ex. kroppsspråket är minst lika viktig (Sara). 

 

Fördelen med flerspråkiga barn, enligt Sara, är då det sker spännande möten med olika språk 

eftersom de flesta av barnen har ett annat modersmål än svenska, ett exempel på detta kan 

vara då pedagogerna och barnen jämför och översätter olika ord och meningar tillsammans 

t.ex. hur man säger ”ko” på andra språk än svenska, sånger på flera språk. Sara berättar att 

hon kan känna igen sig i barnens situation t.ex. i konsten att kunna pendla mellan olika språk i 

olika miljöer. Något som kan betraktas som en nackdel, enligt Sara, är att det kan finnas barn 

med fler än ett modersmål och att dessa barn kommer i kontakt med ytterligare ett språk när 

de börjar förskolan och att detta leder till en viss förvirring och osäkerhet hos barnen. Sara 

kan se det då de flesta av dessa barn är tysta en alltmer längre period innan de börjar tala 

svenska, dvs. att svenskan börjar talas senare. För att skapa en konkretisering och förstärka 

det Sara och hennes kollegor exempelvis sagt använder de sig av ”bilder, konkreta föremål, 

kroppsspråk, enkla teckenspråk, dramatisering av vissa händelser osv”.  

 

Resurser som borde användas eller tas in i arbete med flerspråkiga barn enligt Sara är att 

barngruppen borde vara mycket mindre med anledning av att som pedagog kunna fördjupa sig 

i varje barns läroprocess och behov av utveckling inom olika områden.  

 

Även flerspråkiga pedagoger behövs för att kunna värdesätta och höja både första- och andra 

språket eller alla de språk barnet behärskar. Båda språken bör vara levande i verksamheten.  

 

Sara tycker även att samarbetet med modersmålslärarna borde bli bättre. Hon och hennes 

kollegor talar oftast svenska med barnen och stöttning i barnens modersmål får de mer i form 

av modersmålstimmarna som varar under 30-60 minuter vilket Sara anser är långt ifrån 
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tillräckligt. ”Om vi använder oss av modersmålsstöd fungerar det oftast som tolk inne på 

avdelningen”, säger hon. 

 

Projekt i mindre grupper på avdelningen i arbete med barnen är ett sätt för Sara att försöka 

stötta barnens språkliga utveckling. Hon menar att detta arbetssätt får hennes och hennes 

kollegor att kunna följa barnens utveckling och för att kunna ge bättre stimulans utifrån 

barnens behov. ”Själv använder jag mig av sång, rim, ramsor, sagor och litteratur samtidigt 

som användning av visuella material sker”, säger hon.  

 

Jag försöker skapa möjligheter för att kunna utveckla barnens ”hundra språk” 

(Reggio Emilia inspirerat) (Sara).  

 

Sara är ständigt i dialoger och reflektioner vare sig det är med pedagoger eller med barn och 

ett exempel på för att kunna skapa en dialog är barnens arbeten/skapande som dokumenterats 

och finns tillgängligt för alla menar Sara.  

 

Sara betonar vikten i att pedagoger är medvetna om hur viktigt det är att kunna använda sitt 

modersmål för att utveckla det andra språket (oftast det svenska språket). Utveckling av det 

andraspråket tycker Sara hänger på det förstaspråket och att det därför krävs positiv 

uppmuntran till att använda modersmålet i arbete med flerspråkiga barn. ”Ett bra förstaspråk 

leder till att barnet lättare lär sig det andra språket, detta vet jag utifrån mina 

arbetserfarenheter”, menar Sara. Just därför tycker hon att det borde finnas personal 

tillgängliga för varje avdelning för att kunna använda båda eller alla barnens språk parallellt 

med andraspråket. Men eftersom det inte finns tillräckligt med personal som resurs kan även 

barnen agera som resurs och verka som mentorer eller tolk för att hjälpa till och försöka 

förklara för andra barn på deras modersmål. ”Språk och identitet hänger ihop och 

pedagogerna bör ha kunskaper inom detta ämne” belyser hon. 

 

9.4 Intervju med pedagogen Noura 

 

Pedagogen Noura arbetar i ett mångkulturellt område där många barn har olika kulturer och 

där få barn har två föräldrar som talar svenska. Enligt henne står flerspråkighet för att an-

vändning av flera språk än ett språk. 
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Noura belyser vikten i att vara konkret och stärka barnens identitet, stimulera barnen vilket 

leder till en språkutveckling inom det andraspråket. Material som Noura och hennes kollegor 

använder för att stimulera och utveckla barnens språk är bilder, modersmålsläraren, föräldrar-

na som kan vara en slags resurs. Digitala material för att visualisera, smartbord, ipad eller 

bärbardata.  

 

Noura menar att barnen lyser upp och blir glada då deras egna modermål tas tillvara vid ex-

empelvis en lek, med enstaka ord eller då vi lyssnar på musik från olika kulturer och språk. 

Hon försöker visa hänsyn till barnens förstaspråk och med anledning av detta försöker att se 

till att musik från barnens modersmål finns tillgängligt. Hon menar att barnen blir glada över 

att få bekräftelse vilket leder till att de blir starka i sina identiteter då värdesättning av det 

egna modersmålet sker.  

 

Samhället, som är mångkulturell speglar sig i verksamheten berättar Noura och menar att de 

har barn från olika språkliga och kulturella bakgrunder. Nackdelen tycker hon kan vara barn-

gruppernas storlek, då individualisering dvs. fokuseringen på barnet som individ, av arbetet 

med barnen har svårt att ske. Läroplanen nämner att man ska se till att barnen utvecklar mo-

dersmålet precis som andraspråket men svaret på ”hur” det ska gå till är ett dilemma. 

 

Noura tycker att de har bra med resurser då modersmålsläraren kommer någon gång i veckan 

men att alla barn inte tar del av den. Noura tycker att detta skulle kunna kompletteras med ett 

speciellt utrymme för att t.ex. spela in föräldrarnas översättning till modersmålet av till exem-

pel en bok som finns tillhands inne på avdelningen för att sedan användas som material. 

Noura tycker att det finns tillräckligt med verktyg men att det gäller att kunna använda. ”Ti-

den är svår att få att räcka till” säger hon och menar att om pedagogerna har tid har inte för-

äldrarna och vise varse.  

 

Inne på Nouras avdelning jobbar det tre pedagoger, inklusive Noura, och alla dessa tre talar 

olika förstaspråk. De flesta barn inne på denna avdelning har som modersmål något av de 

språken pedagogerna talar. Pedagogernas behärskning av ett annat modersmål än svenska 

leder till att de aktivt använder modersmålet i samband med barnen som kan samma språk ex. 

under projektarbeten eller andra sammanhang. Först benämner de begreppet på svenska dvs 

barnets andraspråk för att  sedan koppla till barnens förstaspråk. Detta kan även ske i ett annat 
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språk som pedagogerna behärskar delvis för en viss stöttning. Stöttning i modersmålet tycker 

Noura är svår. Pedagoger som talar samma modersmål som barnet kan stötta vilket leder till 

att en utveckling sker i det svenska språket dvs. andraspråket som i förstaspråket. Men hon 

menar att stöttning inte sker för de barn som pedagogerna inte kan tillgodoses i deras språk-

liga behov direkt i verksamheten. Där är pedagogernas uppgift och mål att nå just de barnen. 

Pedagogerna ska även bekräfta även dessa barns befintlighet och deras språk. Men hon menar 

att vissa pedagoger tycker att det är enklare att prata svenska utan att koppla andra språk ef-

tersom det är ett svårt ämne att hantera och att det finns en slags ovisshet i hur arbete med 

flerspråkighet ska gå till. 

 

Synen på barnens utövning av språket tycker Noura skiljer sig mellan åren och från pedagog 

till pedagog. Noura berättar att vissa pedagoger anser att modersmålet inte ska användas i 

verksamheten med tanke på att barnen är där för att lära sig det svenska språket och menar att 

hennes interaktion med barnen på deras modersmål sågs som fel av dessa kollegor. De tyckte 

att Noura som pedagog skulle satsa på det svenska språket samtidigt som barnens utövning av 

sitt modersmål sinsemellan inte skulle finnas då bara svenskan skulle talas för att barnen 

skulle kunna behärska det bättre. Noura menar att hennes kollegor såg barnens användning av 

sitt modersmål i lek med kamrater som något negativt med anledning av att de såg på mo-

dersmålet som något störande för svenska.  

 

Men Nouras syn på barnens utövning av modersmålet skiljer då hon menar att hennes syn är 

tvärtemot. Hon tror på att en bra grund i modermålet leder till ett utvecklat andraspråk. Hon 

menar att barnet vet vad ett begrepp betyder inom modersmålet och kan enklare koppla det till 

andraspråket. Hon tror att detta sätt hjälper väldigt mycket. Hon säger sig ha sett att barn med 

ett väl utvecklat modersmål och möjlighet till att använda den i verksamheten har utvecklats 

fortare än andra barn inom andraspråket. Hon belyser vikten i att få möjligheter till att välja 

vilket språk barnet vill använda sig av i förskolan. 
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10. Analys 

 

I undersökningen som Charlotte Biro och Sandra Johansson (2006) gjort framhävs vikten i att 

kunna sitt modersmål ordentligt innan etablering av ett andraspråk sker. Ett andraspråk defi-

nieras som ett språk som etablerats efter förstaspråket (Bjar, 2006). Andraspråk kan även stå 

för succesiv flerspråkighet innebär att flerspråkigheten utvecklats stegvis (Arnqvist, 1993).  

 

Har barnen inte grunden i sitt modersmål så blir det mycket svårare för 

pedagogerna att utveckla svenskan (Nicole). 

 

Nicole berättar att något som kan vara en nackdel är att vissa barn inte har grunden i sitt eget 

modersmål och att detta försvårar arbetet i att stimulera och utveckla andraspråket men också 

förstaspråket eftersom det är föräldrarnas uppgift att stimulera och utveckla den hos sina barn. 

Anledningen till att barn inte kan sina modersmål ordentligt kan bero på att föräldrarna inte 

pratar med barnen utan till dem. Och att föräldrarna inte för några dialoger med sina barn utan 

ger dem order och uppmaningar som t.ex. gå dit, hämta vatten, gå och lägg dig, menar Nicole. 

Enligt Vygotskij (Forsell, 2005) är ett av de största verktygen som skapar en utveckling språk, 

eftersom det är via den människan kommer i kontakt med andra människor för att sedan 

interagera med dem. Interagerande med andra får en att inta olika perspektiv och få nya 

erfarenheter, dela sina erfarenheter med andra människor som i sin tur leder till vidgade vyer. 

Språket används för att samtala med kollektivet och jaget men om ett språk är avstannat sker 

detta inte (Hyltenstam, 1996). Hyltenstam (1996) behandlar ett avstannat modersmål och 

menar att ordförrådet men även utvecklingen i språket stannat upp och att det just därför är 

svårt att etablera ett nytt språk. ”Ett bra förstaspråk leder till att barnet lättare lär sig 

andraspråket, detta vet jag utifrån mina arbetserfarenheter”, säger Sara och menar att 

utvecklingen i andraspråket hänger på det förstaspråket. Eftersom förstaspråkets existens 

hjälper andraspråkets stimulering och utveckling utifrån de begrepp som barnet redan kan från 

förstaspråket då andraspråkets begrepp bara flikas in (Hyltenstam, 1996). Det blir svårare att 

utveckla ordförrådet och språket i både ett förstaspråk och ett andraspråk (Hyltenstam, 1996). 

 

Lydia tycker att pedagogernas behärskning av det svenska språket i verksamheten är viktig 

som barnens utveckling av det och att det är pedagogernas uppgift att lära ut svenska som 

andraspråk för elever som inte kan. Men ett alternativ till detta kan vara det Hyltenstam 
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(1996) säger om modersmålet och modersmålsundervisningen som kan vara till hjälp när ett 

andraspråk ska läras in på så sätt att det redan etablerade språket, vilket är första språket, 

redan utgjort en bas. Förstaspråkets begrepp hjälper till att relatera det andraspråkets begrepp 

till det språk som redan behärskas dvs. förstaspråket och en utveckling sker. Nicole berättar 

att stöttning i förstaspråket inte sker lika mycket som i andraspråket och förklarar att 

modersmålstimmarna är det enda som stöttar förstaspråkets utveckling men menar att olika 

arbetssätt kan finnas och att dessa skiljer sig från avdelning till avdelning och pedagog till 

pedagog. Sara tycker att pedagogernas flerspråkighet bör tas till vara och ses som en fördel 

men också användas som resurs vilket Nicole också tycker men menar att de pedagoger som 

inte kan ett visst modersmål till något av barnen försöker lära sig ord på barnens modersmål 

genom att frågar föräldrarna hur ordet sägs för att sedan koppla ordet, från barnens modersmål 

dvs. förstaspråk, till svenskan dvs. till andraspråket. Sara tycker att det borde finnas 

personaler som är flerspråkiga och tillgängliga för varje avdelning på förskolan för att kunna 

använda båda eller alla barnens språk parallellt med andraspråket. Men eftersom det inte finns 

tillräckligt med sådan personal kan även barn i barngruppen agera som resurs och verka som 

mentorer eller språkrör för att hjälpa till och försöka förklara för andra barn på deras 

modersmål. 

 

Merleau Ponty (1997) menar att kommunikation inte bara sker verbalt (språkligt) utan också 

icke-verbalt (via kroppsspråk, känslor etc.). Stöd i talet och k av det införstådda kan 

konkretiseras med hjälp av musik, rörelser men kan också användas som tillgång till att 

utveckla flera språk, dessa kan även underlätta språkutvecklingen (Ladberg, 2000). Ellneby 

(2007) menar att tecken kan användas som stöd för språket och kan underlätta 

språkutvecklingen, vare sig det handlar om utveckling i fösta-, andra- eller barnens alla språk 

dvs. simultanta och successiva flerspråkighet, vilket även Linda Pallas (2004) studie visar. 

Pedagogen Nicole gör det tydligt för mig att flerspråkighet inte bara handlar om språket utan 

också kroppsspråket och mimiken och alltihopa som hon anser räknas in i ett ”språk”. Lydia 

berättar att material som används av pedagogerna vid konkretisering av det införstådda eller 

stärkning/stöttning av det sagda eller abstrakta är ex. bilder, kroppsspråk och pedagoger som 

kan förklara på barnets modersmål. För att ge barnen en allsidig utveckling i språk använder 

pedagogen Nicole och hennes kollegor sånger, ramsor, rörelse med kroppen m.m. Hon 

belyser att det barnet visuellt ser ger dem mycket mer till skillnad från att bara lyssna på 

pedagogerna. Hon belyser även vikten i att använda sig av olika material för att visa vad 

pedagogerna menar. Pedagogen Sara menar att hon och hennes kollegor använder sig av ” [...] 
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sång, rim, ramsor, sagor och litteratur samtidigt som användning av visuella material sker”. 

Medan pedagogen Noura tycker att konkretisering och visualisering kan ske med hjälp av ex. 

digitala material så som smartbord, ipad eller bärbardata. 

 

Ann Runfors (2003) menar att forskningen visar att gemensamhet för de olika språken och 

kulturen försöker skapas av pedagogerna, de försöker koppla det andra språket och kulturen 

än svenska till det språk som är gemensamt för alla barn vilket i detta fall är svenska. Vilket 

kan kopplas till Nouras och hennes kollegors arbete då pedagogernas egna modersmål, 

föräldrarnas och modersmålslärarnas deltagande i verksamheten, dvs. hjälp för att kunna 

koppla barnens modermål till barnens andraspråk, som i detta fall är svenskan, med hjälp av 

olika resurser som finns tillhands. Det Runfors (2003) menar, kan ses i pedagogernas arbete 

med flerspråkiga barn då de använder sig av verktyg för att underlätta samtidigt som det 

abstrakta blir tydligare och påtagligare.  

 

Begreppet verktyg behandlar Vygotskij (Forsell, 2005) och menar att det finns två olika 

sorters verktyg, den första är fysiska verktyg som står för konkreta föremål och den andra är 

psykiska verktyg dit tänkande och kommunikation med främst språk kopplas. Hit kan ett citat 

ut läroplanen kopplas där det står: 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal¬ och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Lpfö 98 

reviderad 2010, s.7). 

 

Avståndet mellan den behärskade och obehärskade zonen kallas för den proximala 

utvecklingszonen (Kroksmark, 2003). En utveckling till att lära sig tänka, kommunicera och 

förstå på ett nytt sätt sker i samspel med andra. Teorin sociokulturellt perspektiv går ut på att 

utvecklas med hjälp av eller tillsammans med andra personer eller också verktyg (Forsell, 

2005). Läroplanen för förskolan säger att:  

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 

(Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 
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Detta menar Sara skulle underlättas om barngrupperna var mycket mindre eftersom 

pedagogerna skulle kunna stimulera och utveckla barnen utifrån deras egna behov och 

fokusera mer på individen än kollektivet. Ett alternativ till att synliggöra och tillgodogöra 

barnens behov som individer tycker Sara är projektarbeten i mindre grupper som hon och 

hennes kollegor har inne på avdelningen. Denna sorts arbete tycker hon ökar stöttningen inom 

barnens språkliga utveckling samtidigt som den förenklar att kunna följa barnens utveckling 

och för att kunna ge bättre stimulans utifrån barnens behov vilket även mindre barngrupper 

skulle leda till. Detta belyses av Noura som menar att barngrupperna är stora och 

individualisering av barnen har svårt att ske men att de använder sig av projektarbeten då 

stöttning i barnens modersmål kan ske mer aktivt. 

 

Sara är ständigt i dialoger och reflektioner vare sig det är med pedagoger eller med barn och 

ett exempel på för att kunna skapa en dialog är barnens arbeten/skapande från projektarbetena 

som dokumenterats och finns tillgängligt för alla. Detta kan kopplas till det läroplanen säger 

om att: 

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till 

sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

 

Ehns (1986) forskningsresultat som framgick i hans undersökning var att pedagoger skymde 

från att synliggöra kulturella skillnaderna inom gruppen. Till skillnad försöker majoriteten av 

pedagogerna som jag intervjuade framhäva skillnaderna med tanke på att barnen ska få ta del 

av modersmålsstödet i själva verksamheten och inte behöva gå iväg med modersmålsläraren. 

Barn som har modersmål ska inte exkluderas från själva barngruppen samtidigt som de barn 

som är intresserade och söker sig till modersmålsläraren, utan att kunna just det språket, ska 

inkluderas menar pedagogen Nicole. ”Gå härifrån, ni förstår inte vad vi säger” har hon hört 

vissa modersmålslärare säga till barnen och tycker att det är fel av modersmålslärarna med 

tanke på att de borde ha kunskap om flerspråkighetens fördelar eftersom de själva undervisar 

ett annat språk än svenska.  
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Yttre faktorer så som attityder till språket kan påverka barnets språkutveckling menar 

Arnqvist (1993) och Hyltenstam (1996) men resultatet på forskningen som Kari Lamer 

(Öhman 2003) gjort visar vuxnas omedvetenhet när det gäller vad som kan influera i barnens 

språkutveckling. Nicole berättar i intervjun att vissa pedagoger som tycker att utövning av 

modersmålet är fel sänder ut signaler på ett kanske omedvetet sätt som säger ”nu gör du något 

fult när du pratar” och menar att tonfallet och kroppsspråket säger mycket mer än vad man 

anar. Istället skulle hon vela att dessa pedagoger visade intresse och frågade ”vad menar du 

nu? Vad sa du nu? Eller kanske fråga hur något sägs på barnets modersmål. Pedagogen Noura 

menar att synen på barnens utövning av modersmålet skiljer sig från pedagog till pedagog och 

berättar om hur hennes kollegor till barnens utövning av själva modersmålet ansågs som ett 

hinder för andraspråkets utveckling och att de även tyckte att hennes interaktion med barnet 

på barnets modermål var fel. Pedagogen Nicole tycker att pedagogerna måste ha kunskaper 

kring och erfarenheter om vart ” klanka ner på barnens modersmål” som hon säger kan leda 

till. Hon berättar att hon själv skämdes att prata sitt modersmål när hon var liten eftersom det 

ansågs som något ”fult” och vill inte upprepa samma mönster som andra pedagoger gjort mot 

henne, med anledning av detta tar hon mer hänsyn till barnets modersmål för att hon vet att 

modersmålet är viktig. Under intervjun med Lydia framgår det att förskolan hon jobbar på 

tillåter förstaspråket få utövas både av barn sinsemellan och tillsammans med pedagoger som 

kan barnets modersmål eller också tillsammans med modersmålsläraren. Lydia menar att hon: 

”Aldrig förbjudit ett barn att tala sitt språk” och att ”barn med samma modersmål dras till 

varandra och de talar sitt modersmål och då kan man inte gå emellan och säga nej”. 

Pedagogen Noura tror på att barn med annat modersmål än svenska utvecklar andraspråket 

dvs. svenskan snabbare eftersom de redan har en bas att utgå ifrån och att relatering av de 

begrepp som ska etableras som andraspråket sker enklare. 

 

Ett citat som skulle kunna kopplas till Arnbergs (2004) syn på att ökad medvetenhet i språk 

och dess olikheter som kan ske med hjälp av barnens interaktion med språkligt heterogena 

grupper är: 

 

Personalen försöker som sagt lära sig vissa fraser/ord på barnens modersmål 

ex. polska, kurdiska, turkiska och serbiska som till och med används av 

barnen i samband med interaktion med det barn behärskar det modersmålet 

(Nicole). 
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Under intervjun med Nicole berättade hon vad som användes för att underlätta 

kommunikationen med barnen, i samband med det införstådda eller inte behärskade. Hon 

menar att meningar och begrepp på barnets modersmål inte bara används av pedagogerna utan 

också av barnen i barngruppen som använder sig av dessa meningar eller begrepp i samtal 

med barnet som behärskar just det modersmålet. På så sätt skulle modersmålets status kunna 

höjas och motverka det. Detta behandlar Hyltenstam (1996) och menar att undervisning i 

modersmålet kan höja modersmålets status och att detta kan minska negativa reaktioner från 

barnet själv. Om pedagogerna i detta eller liknande fall skulle förhålla sig skeptiska mot 

förstaspråket och dess underlättning av samt vikten i andraspråket skulle nog även barnen i 

barngruppen märka det och inte vara så positiva till flerspråkighet och dess medvetenhet om 

att ett av ett barns förstaspråk inte är detsamma för ett annat barn med ett annat förstaspråk. 

Ladberg (1996) behandlar om modersmålets status då hon menar att annat modersmål än 

svenska inte gynnas lika mycket som svenska som förstaspråk. Vilket även bekräftas av 

pedagogen Noura som menar att koppling mellan svenskan och barnens flera språk är svårare 

än att bara tala svenska och att det finns en viss okunskap i hur arbete med flerspråkighet 

skulle kunna gå till. 

 

Enligt pedagogen Lydia bör det satsas mer på utvecklingen i svenska som andraspråk hos 

barnen och utvecklingen och stimuleringen i modersmål dvs. förstaspråket borde inte finnas i 

verksamheten. Fast än hon tycker att förstaspråket är viktig och själv är stolt över att kunna 

sitt modersmål menar hon mer att svenska som andraspråk är viktigare eftersom det är 

andraspråket barnen kommer ha användning av för att lyckas i arbetslivet. Ronströms, 

Runfors, Wahlström (1995) studie visar att förskolorna förblir ”svenska” i både kultur, 

traditioner och språk fast än de är mitt bland det mångkulturella samhället då flerspråkighet 

finns som mest. Lydias syn på andraspråkets tillfredställande grundar sig i en god gärning 

eftersom hon menar att det är utifrån barnens andraspråk dvs. svenskan som barnen kommer 

ha användning av längre fram i livet men om vi ska se ur Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz 

(2010) perspektiv tycker de att flerspråkighet är en viktig tillgång i globaliseringen. De menar 

även att flerspråkighet leder till ökning i att hitta jobb och utbildning över nations och språks 

gränser.  En annan fördel skulle kunna vara den som Vygotskij menar i det Inger Liberg 

skriver i Med andra ord i bagaget (i Bjar, Det hänger på språket, s. 57) då han menar att den 

kognitiva utvecklingen sker i samband med flerspråkighet då språket fungerar som ett slags 

stöd för tänkandet och att detta utvecklas mer hos barn som är flerspråkiga. 

 



35 
 

”Språk och identitet hänger ihop och pedagogerna bör ha kunskaper inom detta ämne” belyser 

Sara. Detta håller Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz (2010) med då de skriver att språk, 

kultur och identitet är begrepp som inte är åtskilliga, därför utvecklas en flerkulturell identitet 

vid inlärning av flera språk vilket läroplanen för förskolan också behandlar då det står: 

  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

 

Pedagogen Noura behandlar språkens koppling till identitet och menar att barnen lyser upp 

och blir glada då deras egna modersmål tas tillvara vid vissa tillfällen. Nora menar att barnen 

blir glada över att få bekräftelse vilket stärker barnens identitet då värdesättning av det egna 

modersmålet sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Slutsatser öch sammanfattning 
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Med denna forskningsuppsats ville jag synliggöra pedagogernas arbetssätt med flerspråkiga 

barn i förskolan. Samtidigt som jag ville visa vilka metoder som används för att stimulera och 

utveckla första och andraspråket men även hur pedagoger ser på andraspråkets inlärning med 

hjälp av förstaspråket.  

 

Empiriskt material av studien samlades med hjälp av kvalitativa metoder i form av intervjuer 

som är gjorda med fyra pedagoger. De informationer och åsikter som kommit fram under 

intervjuerna har kopplats till relevant litteratur för ämnet.  

 

 

11. 1 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete när det gäller barns 

språkliga utveckling? 
 

Alla informanter som deltog i min undersökning påpekade att konkret material så som bild, 

dans, musik etc. användes i arbete med flerspråkiga barn för att tydliggöra det abstrakta 

samtidigt som majoriteten menar att det icke-verbala språket dvs. kroppsspråk är minst lika 

viktig. Vygotskij (Forsell, 2005) behandlar begreppet verktyg och menar att det är via 

interaktionen mellan individen och verktygen som en utveckling sker vilket kan kopplas till 

den proximala utvecklingszonen. Läroplanen för förskolan säger att: 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik (Lpfö 98 

reviderad 2010, s.7). 

 

 

11.2 Hur ser pedagogerna på andraspråks stimulering och utveckling 

med hjälp av förstaspråket? 

  

Delade åsikter om synen på barnens andraspråksutveckling med hjälp av förstaspråket lyder 

bland de jag intervjuade. Enligt pedagogen Lydia bör barnets förstaspråk inte finnas i 

verksamheten vilket hon menar att barnet redan behärskar och att barnet kommer ha 
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användning av andraspråket dvs. svenskan i arbetslivet längre fram. Däremot menar Noura att 

en utveckling av andraspråket sker snabbare om ett förstaspråk redan är etablerad vilket även 

Sara menar då hon säger att förstaspråket är viktig i utveckling av andraspråket. 

Förstaspråkets befintlighet hjälper andraspråkets stimulering och utveckling. Barnet behärskar 

redan begrepp på förstaspråket och då det enbart återstår att flika in andraspråkets begrepp 

(Hyltenstam, 1996). Det blir jobbigare att utveckla ordförrådet och språket i både ett 

förstaspråk och ett andraspråk (Hyltenstam, 1996). 

 

Några sista meningar som jag skulle vilja ha sagt är att språk, kultur och identitet är begrepp 

som är kopplade till varandra vilket inte kan hållas isär och att det därför utvecklas flera 

kulturella identiteter vid inlärning av flera språk (Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz, 2010). 

Det är viktigt att i arbete med barn att ta hänsyn till deras modersmål dvs. förstaspråket liksom 

andraspråket.  

 

 

 

9.6 Hur ser pedagogerna på andraspråks stimulering med hjälp av 

förstaspråket? 
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12. Förtsa ttning pa  förskningsömra det 

 

Mitt forskningsarbete har varit avgränsad men tanke på allt som skulle göras för att få ett 

färdigställt arbete. Jag valde att fokusera min forskningsstudie på förskolan och hur pedagoger 

arbetar på ett språkfrämjande sätt med flerspråkiga barn i förskolan. En fortsatt forskning på 

detta skulle kunna vara att undersöka hur pedagogerna arbetar på ett språkfrämjande sätt med 

flerspråkiga barn i skolan.  
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13.1 Otryckta källor 
 

Intervju med pedagogen Nicole, (ca. 15 min) 2013-10-18 

Intervju med pedagogen Lydia, (8 min) 2013-10-18 

Intervju med pedagogen Sara, (ca. 25 min) 2013-10-31 

Intervju med pedagogen Noura, (ca. 12 min) 2013-10-31 
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Bilaga 1 
 

Jag heter Betül Gül och studerar vid Södertörns högskola med inriktning mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år. Under sista terminen på utbildningen ingår det att 

skriva en examinationsuppsats (C-uppsats) som motsvarar 15 högskolepoäng. Syftet med 

uppsatsen är att synliggöra hur pedagoger i förskolan arbetar med flerspråkiga barn. Vilka 

metoder används för att stimulera och utveckla barnens språk. 

 

Jag hoppas att Du som pedagog vill och kan delta i min intervju som kommer vara under ca.1 

timme. Intervjun kommer senare analyseras och användas som grund för metodavsnittet i 

uppsatsen och kommer självklart vara anonymt skrivet. 

 

Intervjun kommer följa forskningsetiska principer och kommer behandlas av mig med avsikt 

för forskning. 

 

Maila gärna om Du är intresserad att delta i intervjun. För mer information eller frågor om 

uppsatsen/intervjun kan Du höra av dig per mail till mig. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Betül Gül 

 

Betul01.gul@student.sh.se 

 

Handledare 

Åsa Larsson 
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Bilaga 2Intervjufra gör 
 

- Presentera mig själv 

Jag heter Betül och studerar på Södertörns högskola till lärare för de yngre åldrarna. Jag har 

med mig några frågor som jag skulle vilja ställa under intervjun för att ha det som underlag 

för min forskningsstudie. 

 

Skulle du kunna presentera dig kort. 

 

Skulle du kort beskriva hur verksamheten ser ut, i vilken miljö befinner verksamheten sig för 

att jag ska kunna få en bild av vilka barn som går här och vilken omgivning/kulturer de 

kommer ifrån. 

 

Mitt valda tema inför intervju frågorna är flerspråkighet 

 

Vad är din definition av flerspråkighet? 

 

Vad anser du som pedagog är viktig i arbete med flerspråkiga barn i förskolan?  

 

Vad anser du är fördelen respektive nackdelen i arbete med flerspråkiga barn i förskolan? 

Motivera ditt svar. 

 

Vad bör pedagogen, enligt dig, ta hänsyn till i arbete med flerspråkiga barn i förskolan? Ge 

konkret exempel. 

 

Vilka metoder använder ni pedagoger vid konkretisering för språkligt heterogena (blandade) 

barngrupper? Dvs. vad använder ni för verktyg när ni ska stödja det ni exempelvis sagt? 

 

Vilka resurser bör användas/tas in i arbete med flerspråkiga barn, enligt dig? 

 

Hur stöttar du barnens språkliga utveckling? Vad kan du använda dig av för en mer 

språkfrämjande miljö? 
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Sker stöttning i båda språken dvs. första- och andraspråken i förskolan tycker du? Hur kan 

denna sorts stöttning ses i verksamheten? 

 

Finns det resurser som kan användas i språkutveckling för flerspråkiga barn? Om ja, i vilka 

former tillkommer och hur används dessa? 

 

Förekommer det att ni använder er av modermålsstöd som resurs i er verksamhet? Om ja, när 

och hur kan de förekomma och se ut exempelvis. 

 

Hur ska pedagogerna/omgivningen förhålla sig till barns utövning av modersmålet i förskolan 

tycker du? Och hur mycket utövning av förstaspråket tycker du tillåts i förskolan? 

 

Hur ser du på förstaspråkets användning i verksamheten? Och hur tror du att förstaspråket 

påverkar andraspråket? Ge konkret exempel. 

 

Tycker du att pedagogerna tar vara på flerspråkigheten i barngrupper i förskolan? Hur 

använder pedagogerna flerspråkighet som resurs i arbetet med barn? 

 

- Tack för den tid du lagt ner och det information/synpunkter du delat med dig! Det var 

väldigt intressant att få ta del av ditt perspektiv. 

 

Jag skulle vilja påpeka att alla de uppgifter du nu lämnar in kommer vara 

sekretessbehandlade. Intervjun kommer endast användas i uppsatsen som data och kommer att 

behandlas av mig och ingen annan. 

 


