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Bilingualism and multilingualism have always existed in Sweden. Preschool teachers must 

provide a stimulating pedagogical environment adapted to bilingual children.  

 

The purpose of this examination is to study the perspective of the preschool teachers and their 

knowledge regarding bilingual and multilingual children. Their knowledge will be examined 

related to their language experiences. I hope to find similarities and dissimilarities in the 

preschool teachers’ opinions concerning teaching and learning what they actually do when 

they are teaching. 

 

My study is based on qualitative method, based on interviews and repeated observations. My 

study is based on interviews with four preschool teachers from different preschools. The 

information given in the interviews has been analyzed using socio-cultural and social 

constructivist theories and previous research.  

 

My conclusion is that the preschool teacher’s attitude towards children’s bilingualism and 

multilingualism is based on a positive perspective rather than a negative perspective regarding 

the importance of mother tongue and identity as well as ethics. Preschool teachers with 

foreign background and with Swedish background had similar thoughts. At the same time, 

they seem to have a critical perspective concerning bilingual children’s learning process in 

Swedish. In many cases these preschool teachers consider bilingual and multilingual 

children’s cultural and social habits a hindrance in learning the Swedish language. But at the 

same time, as preschool teachers, they are aware of the importance in learning at least a few 

words in the bilingual children’s language. 

 

Keyword: Mother tongue, bilingual and multilingual learning, interculturalisation, identity 

and ethics. 
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1 Inledning 
 

Världen har blivit alltmer internationaliserad och globaliserad vilket har lett till förändrade 

sociala relationer mellan människor över hela världen. Nästan alla länder är i dag mer eller 

mindre multietniska på grund av globalisering, internationalisering, migration och 

mångkulturalitet (Lahdenperä 2008:15). I Sverige har man haft kulturutbyte med andra länder 

och därmed andra språk. I det svenska samhället har alltid tvåspråkighet funnits som fenomen. 

Med den språkliga och kulturella mångfalden som råder idag ställs höga krav på 

förskolan/skolan. Det gäller särskilt när man tar emot barn med olika kultur- och 

språkbakgrund (Håkansson 2003:9). Det är förskolans uppdrag att erbjuda barn som har ett 

annat språk än svenska lustfyllda och lärorika aktiviteter. Förskolan ska sträva efter att ge 

dessa barn goda möjligheter för att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98 reviderad:2010:9). 

”Vi talar svenska” säger en förskollärare till barnet på förskolan. Detta citat är hämtat från 

min verksamhetsförlagda utbildningsperiod på en förskola. Under mina VFU-perioder på 

olika förskolor har jag lagt märke till att på vissa förskolor är pedagogerna eniga om att 

tvåspråkighet är en resurs som underlättar barns svenska språkutveckling. Enligt mina 

observationer finns det dock också förskolor där två- och flerspråkighet ses som ett hinder för 

svensk språkutveckling. Dessa skillnader i attityd till två- och flerspråkighet hos olika 

pedagoger väcker stort intresse hos mig. Jag vill gärna undersöka och studera detta 

förhållningsätt till två- och flerspråkighet. Varför upplever och uttrycker sig pedagoger så 

olika? 

 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt Gisela Håkansson (2003:9) är två- och flerspråkighet faktiskt vanligare än enspråkighet 

i hela världen. Det finns ungefär mellan 5000 och 6000 olika språk i hela världen och dessa 

språk är fördelade på drygt 200 olika länder. Detta faktum belyser vikten av den språkliga 

mångfald som finns inom varje land och ställer krav på invånare att kunna tala minst två språk 

för att kunna kommunicera med sina landsmän. Pirjo Lahdenperä (2008:15f) menar att 

mångkulturalitet och multietnicitet i Sverige har blivit synligt av olika skäl, till exempel 

migration och globalisering. En stor del av svenskarna som har bott i andra länder medför 

också olika vanor, ord och traditioner till Sverige. Lahdenperä menar att denna interkulturella 

mångfald har gett upphov till olika utmaningar i det svenska samhället, som till exempel att 
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möta och förstå denna mångfald med ömsesidig respekt när det gäller att samspela med andra 

människor i samhället. 

Svenska är Sveriges huvudspråk och svenska är nu ett lagstadgat officiellt språk (Språklag 

SFS 2009:600, 4§). Kenneth Hyltenstam (1996) menar att ”det svenska språket” i Sverige har 

hög status i samhället och samtidigt har tvåspråkighet stått som mål för svensk invandarar- 

och minoritetsundervisning sedan 70-talet. Genom åren har två- och flerspråkighet diskuterats 

utifrån olika teorier och värderingar. Hyltenstam ser på två- och flerspråkighet utifrån ett 

historiskt perspektiv för att kunna förstå den svenska befolkningens attityder kring två- och 

flerspråkighet. Hyltenstam hävdar att Sverige har förändrats befolkningsmässigt från relativt 

homogent till ett relativt heterogent samhälle på fyrtio år. Andelen befolkning som hade 

utländsk bakgrund tidigare var 3 procent och 1993 var andelen med utländsk bakgrund tio 

procent. En miljon av Sveriges cirka nio miljoner invånare har på ett eller annat sätt utländsk 

härkomst/bakgrund vilket innebär att den svenska befolkningen numera kan betraktas som 

förhållandevis blandad. Hyltenstam menar att utifrån denna överblick över befolkningens 

etniska tillhörighet är det lätt att förstå att det kan leda till en blandning av olika attityder till 

det nya multietniska samhället. Vissa människor välkomnar och hyllar den nya etniska och 

kulturella variationen bland befolkningen men det finns även människor som uppfattar 

mångfalden som icke-svensk eller främmande. Enligt Hyltenstam känner sig en del av 

befolkningen som är enspråkig oro över samhällets nya etniska sammansättning eftersom de 

tror att den så småningom ska utvecklas bort ifrån det som de upplever som svensk kultur och 

svenska värderingar. Därför är attityden till hemspråksundervisning bland befolkningen också 

färgad av deras inställningar till minoriteternas etniska identitet och kulturella tillhörighet 

(Hyltenstam 1996:10ff).   

Språklagen (SFS2009:600,14.2§) betonar vikten av att varje enskild ska ges möjlighet att 

utveckla och använda sitt modersmål. Enligt Gunilla Ladberg (1990:10) diskuteras 

tvåspråkighet med stort intresse och väcker starka känslor hos människor i Sverige. Vissa har 

ett kritiskt synsätt gällande tvåspråkighet medan andra ser det som en tillgång, en resurs och 

en nödvändighet. När det gäller tvåspråkighet hos små barn finns två olika inställningar hos 

vuxna. En del människor tror att det är jobbigt för barn att hantera flera språk och vissa anser 

att barn kan lära sig olika språk samtidigt. Gisela Håkansson (2003:11) hävdar att möta och 

förstå två- och flerspråkiga i förhållande till deras andra språkinlärningsförmågor ställer nya 

krav på samhället där de flesta har vuxit upp och gått i skolan i enspråkig miljö. Utifrån den 

språkliga mångfald som råder i Sverige idag lägger läroplanen stor vikt vid betydelse av två- 
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och flerspråkighet. Mål som förskolan ska sträva efter att uppnå enligt Läroplanen är bland 

annat: 

 
Barnen ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, sin kulturella identitet samt 

förmågan att kommunicera på både modersmålet och svenska. Förskolan ska arbeta aktivt för att stötta barn med 

annat modersmål än svenska för att främja språkutvecklingen och stärka deras självkänsla. Arbetslag skall 

ansvara för att genomföra arbete i barngruppen så att barnen utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Lpfö 98 reviderad 2010:9ff). 

 

Enligt Monica Axelsson (1999:29) är pedagogernas roll oerhört viktig när det gäller att 

utveckla och uppmuntra två- och flerspråkiga barn i lärandemiljöer. Axelsson menar att en 

lustfylld social interaktion mellan pedagoger och barn spelar en avgörande roll i barns två- 

och flerspråkighet. Dessutom menar hon att förskollärarens/lärarens egen bakgrund, arbetssätt 

och disciplinära åtgärder formar och påverkar barns kunskapsutveckling. 

Mitt syfte tar inspiration från Håkanssons tankegångar där hon menar att ”En del har ett 

kritiskt synsätt gällande tvåspråkighet medan andra ser på det som en tillgång, en resurs och 

nödvändighet”. Med denna bakgrund kring fler- och tvåspråkighet i Sverige tycker jag att det 

finns en lucka i forskningen inom detta område som jag kan undersöka vidare. Mitt intresse 

riktar sig till att titta lite närmare på hur förskollärare uppfattar och upplever denna språkliga 

mångfald på förskolan idag. Att studera pedagogers förhållningssätt kring denna språkliga 

mångfald innebär att ta reda på om pedagoger ser på två- och flerspråkighet med ett negativt 

förhållningssätt eller med ett positivt förhållningssätt. Likaså är det viktigt att ta reda på om 

dessa pedagoger har enspråkig eller två- och flerspråkig bakgrund för att se om detta har haft 

inverkan på deras inställning till två- och flerspråkighet. För att kunna få en ökad förståelse 

tänker jag observera dessa pedagogers arbetssätt med två- och flerspråkiga barn för att 

tydliggöra hur deras teoretiska förhållningssätt och deras praktiska arbetssätt förhåller sig till 

varandra. 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för de fyra intervjuade förskollärarnas 

förhållningssätt kring två- och flerspråkighet. Utifrån detta syfte vill jag dels titta på 

förskollärarnas erfarenheter och värderingar kring två- och flerspråkighet i relation till deras 

egen språkliga bakgrund samt dels förskollärarnas praktiska insatser för att utveckla barns 

kunskaper, när det gäller barn med två- och flerspråkighet, i verksamheten. 
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• Hur förhåller sig de fyra intervjuade förskollärarna till två- och flerspråkighet när det 

gäller två- och flerspråkiga barns kunskapsutveckling på förskolor? 

• Vilken roll spelar dessa förskollärares egen bakgrund i deras förhållningssätt kring två- 

och flerspråkighet? 

• Hur arbetar dessa förskollärare i praktiken när det gäller språkutveckling hos två- och 

flerspråkiga barn? 

 

3 Begreppsförklaring 

3.1 Två- och flerspråkighet 

 

Enligt Skolverkets (2002) rapport ”Flera språk, fler möjligheter” beskrivs definition av två- 

och flerspråkighet på följande sätt: ”Tvåspråkighet” här avses tvåspråkighet med svenska och 

ett annat modersmål. ”Flerspråkig” här avses barn, elever, lärare, föräldrar med annat 

modersmål än svenska (Håkansson 2003:21). 

  

3.2 Modersmål 

Skuttnabb- Kangas (1981:2,23) menar att modersmål är det språk som barnet handskas med 

först, ett språk barnet drömmer på och identifierar sig med. Det är ett språk som ger ett 

underlag för tankarnas utveckling. Modersmål betyder det språk som barnet behärskar bäst 

och det kan diskuteras utifrån tre kriterier. Det första är kompetens (behärskning, 

färdighetsnivå) som syftar på hur mycket barnet kan på sitt modersmål. Det andra är funktion 

(användning) som innebär hur mycket språket används i omgivningen och det tredje riktar sig 

till attityder som innebär att man identifierar sig med sitt modersmål. I Skolverkets rapport 

Flera språk, fler möjligheter beskrivs modersmål som ett redskap och ett verktyg som 

används av barnen för att kunna få en djupare förståelse av omgivningen och det utvecklar 

även barns identitet (Skolverket 2002:12). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för de teorier och teoretiska begrepp som har relevans för mitt 

arbete. 

4.1  Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

 

Uppsatsens förhållningssätt är inspirerat av det socialkonstruktivistiska perspektivet som 

diskuterar olika sociala fenomen med tanken att vi människor utformar vår bild av den 
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rådande verkligheten. Socialkonstruktivistiskt perspektiv går ut på att verkligheten alltid är 

tolkad av människor och tyder på att det finns olika sätt att se på verkligheten. Det innebär att 

ett och samma fenomen kan diskuteras utifrån olika synvinklar, insikten om att vi tolkar 

verkligheten olika. Enligt socialkonstruktivister finns olika förhållningssätt och tolkningar av 

verkligheten som är påverkade av sociala, kulturella och historiska faktorer. Kärnan i det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är att vi människor konstruerar verkligheten och 

tillsammans har möjlighet att påverka processen. På det sättet finns alltid möjlighet för 

förnyelse och förändring i varje process. Dessa förändringar kan vara negativa och kan 

begränsa begreppets eller fenomenets användning men de kan även vara positiva och leda till 

spridning av förståelse om begreppet eller fenomenet (Thomassen 2007:203ff). 

 

4.1.1 Socialkonstruktivistisk syn på kunskap 

 

Socialkonstruktivister hävdar att kunskap konstrueras genom människors språkliga sociala 

interaktion. Det är grundtanken inom socialkonstruktivismen. Kunskap har inte en statisk 

innebörd utan vi människor skapar den när interaktioner sker i sociala gemenskaper. Vår bild 

av verkligheten etableras genom språkliga interaktioner. Det är genom vårt sätt att tala om 

begrepp och fenomen som vi skapar vår syn på och förhållningssätt till olika fenomen 

(Thomassen 2007:205f). Det betyder att det vi ser får mening i den språkliga och sociala 

kontexten. 

Begreppet två- och flerspråkighet har funnits sedan en lång tid tillbaka i Sverige. Nigel Musk 

och Åsa Wedin (2010:13) refererar till Baker (2001:136) som lyfter fram övergången från det 

att tvåspråkighet betraktats som något negativt till något i grunden positivt. Enligt Baker 

sträcker sig den negativa perioden från tidigt 1800-tal ända fram till 1960-talet. Från 1960-

talet fram till idag beskrivs tvåspråkighet ha positiva effekter på språkutvecklingen (ibid). 

Denna övergång gällande två- och flerspråkighet vill jag diskutera utifrån 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskap. 

 
4.2 Sociokulturellt perspektiv 
 

En teoretiker som forskade mycket kring språkutveckling och språkinlärning är den ryske 

psykologen Lev Vygotskij. Han grundade den sociokulturella teorin som handlar om att barn 
utvecklar sina kognitiva färdigheter genom att samspela med omgivningen. Vygotskij nämner 

”den närmaste utvecklingszonen” som innebär att det sociala samspelet med andra människor 
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och omgivningen är nyckeln till barns språkinlärning (Vygotskij 1986). Bråten (1998) 

refererar också till Lev Vygotskij (1978) som menar att barnets kompetens inte bör förstås 

utifrån den utvecklingsnivå där det för det ögonblicket befinner sig. Det innebär att barnets 

kompetens bör betraktas dels för att kunna förstå barnets kompetens som konsekvens av en 

kognitiv process som barnet har med sig vid denna tidpunkt, och dels för att kunna möta 

barnet där det är. Lärarens roll i detta sammanhang är att uppmuntra barnet till det sociala 

samspelet (Vygotskij 1978 se Bråten1998:105). Syftet med användning av det sociokulturella 

perspektivet i min studie är att betona vikten av det sociala samspelet i interaktionen med 

andra människor oavsett de sociala, kulturella och etniska strukturer som finns bland 

människor.   

 

4.3 Teorier om språkinlärning hos två- och flerspråkiga barn   

 

Enligt Abrahamsson (2005:14f) sker andraspråksinlärningen i språkets naturliga miljö. 

Inlärningen äger rum både i verksamheten/klassrummet och i vardagen. Håkansson (2003) 

delar tvåspråkiga barns språkinlärning i två delar, simultan inlärning och successiv inlärning. 

Simultan inlärning syftar på att barnet lär sig två språk samtidigt, ett språk hemma och det 

andra på förskola/skola. En vanlig förekommande faktor i andraspråkinlärning är att 

tvåspråkiga blandar första och andraspråk i början, men de lär sig så småningom att åtskilja 

dem. Blandningen av båda språken kallas för kodväxling. Utvecklingsmönstret av 

andraspråket är väldigt likt utvecklingsmönstret för det första språket. Dessutom kan 

omgivningen stimulera, stärka eller påverka det ena eller det andra språket. Simultan 

flerspråkighet sker före tre års ålder. Slutligen skapas det en balans mellan de två språken. 

Successiv inlärning skiljer sig från simultan inlärning på så sätt att denna sker när ett barn har 

fått grunden i sitt första språk. Barnen lär sig svenska som andra språk efteråt (Håkansson 

2003:123). 

 

Inger Lindberg (2002) diskuterar i sin vetenskapliga artikel Myter om tvåspråkighet några 

förutfattade inställningar gällande två- och flerspråkighet. Hon använder sig av metaforen myt 

gällande negativa inställningar för två- och flerspråkighet för att redovisa att dessa negativa 

inställningar bara är myter. En av myterna är att forskarna är oeniga om betydelsen av 

modersmål. Hon menar att det i medierna talas om en del forskare som har en tvetydig syn på 

tvåspråkighet. Lindberg menar att detta baseras på tidigare undersökningar gjorda i skilda 

sammanhang. Idag är dock synen på flerspråkighet helt förändrad, menar Lindberg. Forskarna 
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i vår del av världen, är med hjälp av omfattande, långsiktiga och vetenskapligt väl 

genomförda studier, eniga om att modersmålet har många positiva effekter för flerspråkiga 

barns språk- och kunskapsutveckling (Lindberg 2002: 22ff). Lindberg redovisar vidare i sin 

artikel en annan myt ” Att språk ska hållas isär” det vill säga att hjärnan har ett begränsat 

utrymme för lagring av kunskaper. Hon påpekar att detta synsätt förmodligen har sina rötter i 

de tidigare studierna gällande tvåspråkighet. Då lade man inte märke till skillnader i social 

bakgrund mellan enspråkiga och flerspråkiga och tvåspråkiga bedömdes enbart efter sina 

föräldrars födelseort och efternamn. 

Det är något som en annan forskare, Hyltenstam, diskuterar i sin bok Tvåspråkighet med 

förhinder? där han talar om betydelsen av att kunna tala flera språk och kallar det för en 

hypotes att kunna ”Ett språk i taget”. Hyltenstam menar att denna inställning inte har sina 

rötter i dagens forskning (1996:194). Därför hävdar Lindberg att det är en myt att ”Språk ska 

hållas isär” gällande tvåspråkighet. Med detta förväntas det att tvåspråkiga ska kunna båda 

språken som enspråkiga kan. Lindberg refererar till de danska tvåspråkighetsforskarna Jens 

Norman Jørgensen och Anne Holmen (1997) som hävdar att denna syn är baserad på en 

dubbel enspråkighetsnorm: tvåspråkiga ska behärska vart och ett av sina språk precis som 

enspråkiga. Dessa forskare tydliggör att man inte ska bortse från det faktum att tvåspråkiga 

inte är enspråkiga och det innebär att tvåspråkiga använder sina båda språk i olika 

sammanhang, situationer och roller. Detta kan leda till att språkkunskaper och språkinlärning i 

båda språken kan ligga på olika nivåer. Ett exempel på det är en tvåspråkig svensk flicka som 

kände sig orolig för att hon inte kunde namnen på olika fåglar på svenska. Flickan sa ”det kan 

jag bara på norska för jag pratar om fåglar med mamma”. 

Lindberg lyfter även fram en del olika nackdelar som ofta förknippas med tvåspråkighet, som 

till exempel kodväxling, lånord, brytning och blandning som ett hinder. Däremot menar 

Lindberg att kodväxling ger tvåspråkstalare möjligheter att utnyttja hela sitt språkliga register 

och att det inte är en avvikelse (Lindberg 2002:26f). 

 

4.4 Identitet och etnicitet 

 

Einarsson (2004) hävdar att identitet och etnicitet hör ihop och förknippas oftast med 

individers känslor och upplevelser. Vidare i texten refererar Einarsson till Bergman & Swedin 

(1986) som hävdar att dessa känslor och upplevelser utgår från gemensamt ursprung, 

gemensam kultur, språk och lojalitet (Bergman & Swedin 1986:31 se Einarsson 2004:40). 

Einarsson förklarar vidare att denna etniska identitet som skapar en gemensam känsla inom en 
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grupp samtidigt sätter gränser mellan ”vi” och ”de”. I ett tvåspråkigt samhälle blir det 

minoritetsgruppens uppdrag att kunna bevara sin identitet, etnicitet och modersmål (ibid). 

Kamilla György- Ullholm (2010) refererar till Fredrik Barth, den norske antropologen, som 

ser på etnicitet som ett socialt konstruerat begrepp och ifrågasätter etnicitets objektiva 

innebörd. Barth hävdar att gränsmarkörerna, det vill säga de framhävda skillnaderna mellan 

dessa etniska grupper, är socialt konstruerade, ett resultat av sociala överenskommelser och 

därmed också föränderliga över tiden (Barth 1969 se György- Ullholm 2010:26f). Hyltenstam 

refererar till Charlotte Haglund som associerar identitet med en öppen karaktär. Identitet är 

beroende av situation, kontext och tid.  Den är inte fixerad eller självständig utan den 

konstrueras på nytt i nya situationer och i nya sammanhang (Haglund se Hyltenstam & 

Lindberg 2004:360f). 

 

4.5 Interkulturalitet 

 

Enligt Lahdenperä (2008) består begreppet interkulturalitet av ordet inter respektive kultur. 

Enligt Lahdenperä betyder ”Ordet inter växelverkan eller interaktionen som sker mellan 

människor och ordet kultur syftar på något som är kulturellt, det vill säga ” meningssystemet 

vilket ger ordning och inriktning i människans liv”. Interkulturalitet står för en process: ett 

gränsöverskridande förhållningssätt som visar kvalitativa och värdemässiga aspekter gällande 

kulturmöten. På det här sättet handlar interkulturalitet om olika typer av meningsskapande 

kulturer, till exempel etnitiska, språkmässiga, tankemässiga och klassmässiga som berikar 

interkulturalitetens samverkan. Ömsesidig respekt, jämlikhet, tolerans, demokrati och social 

rättvisa är några etiska värden som diskuteras som mål för interkulturellt perspektiv 

(Lahdenperä 2008:29). 

 

5 Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring mitt valda ämne 

tvåspråkighet som hinder eller resurs. Följande fältstudier har relevans för mitt arbete 

eftersom dessa fältstudier är genomförda i ett multi- etniskt område med fokus på att belysa 

och förstärka betydelsen av två- och flerspråkighet. 

 

Margaret Obondos (2005) fältstudie Broar mellan kulturer med fokus på somaliska barns 

språk och kultur lägger fokus på att studera de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt till 
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somaliska barns språksocialisation som en resurs eller ett hinder på förskolan. Obondos 

fältstudieresultat visar att pedagogerna anser att två- och flerspråkiga barns språkkunskaper 

betraktas som en resurs eftersom deras erfarenheter av sitt modersmål underlättar för 

pedagoger att bygga vidare på. Därför anser dessa pedagoger att arbeta parallellt med 

modersmål och svenska. Pedagogerna har en integrerad syn på två- och flerspråkiga barns 

utveckling där de båda kulturerna och de båda språken kompletterar varandra. Dessutom 

belyser Obondos fältstudieresultat betydelsen av barns förstaspråksanknytning för deras 

känslomässiga och sociala utveckling och pedagogerna har ett sociokulturellt perspektiv på 

barns lärande där två- och flerspråkiga barn lär sig mycket av varandra i verksamheten. 

Samtidigt är dessa pedagoger bekymrade gällande språkutvecklingen hos två- och 

flerspråkiga barn på förskolan. Enligt pedagogerna innebär att prata sitt modermål en 

förstärkning av barnens förstaspråk medan kärnan med förskolans aktiviteter är att lära barnen 

svenska som de inte har med sig. Dessa pedagoger ser på modersmålet som föräldrarnas och 

modersmålslärarens ansvar.  Pedagogerna menar att bli tvåspråkig är en tidskrävande process 

och dessa pedagoger är eniga om att ju mer barnen lär sig svenska desto lättare blir det för 

dem att kunna tala svenska flytande. Samtidigt ifrågasätter dessa pedagoger förskolans 

uttalade policy som går ut på att å ena sidan integrera barns språk och kultur i verksamheten 

och å den andra sidan lägga stor vikt vid att kunna behärska svenska.  

Dessutom ger Obondos fältstudie en inblick i den roll som pedagoger med utländsk bakgrund 

spelar både för två- och flerspråkiga barn och för pedagoger med svensk bakgrund. Denna roll 

kan fungera som en brobyggare mellan enspråkigas språk och kultur och mellan två- och 

flerspråkigas språk och kultur. Ytterligare något som framkommer i Obondos 

fältstudieresultat är att pedagogerna försöker lära sig några ord på de andra språken som talas 

av barnen på förskolan. Syftet men detta är att skaffa en uppskattande och ömsesidig 

lärandemiljö på förskolor i Rinkeby (Obondo 2005:121ff). 

 

En annan fältstudie av Margaret Obondo (1999), Olika kulturer, olika språksocialisation- 

konsekvenser för utbildning och social integrering av invandrarbarn belyser betydelsen av 

elevernas kulturella och språkliga integration i klassrummet/samhället. Syftet med Obondos 

fältstudie är att redogöra för att invandrarbarn inte bör bedömas enbart utifrån sina kunskaper 

i det svenska språket och hon hävdar att språket är något mer än att kunna uttrycka sig verbalt 

på ett fullkomligt sätt. Därför betonar hon vikten av att byta perspektiv på två- och 

flerspråkiga barns andraspråksutveckling där två-och flerspråkiga barns kodväxling: växla 

mellan olika språk mitt i yttrande ses som en avvikande förmåga hos dessa barn.  
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Obondo beskriver vidare att det är viktigt att bryta det stereotypa förhållningssättet gentemot 

dessa minoritetsgrupper och att sluta övergeneralisera dessa olika grupper som har samma 

kulturella och språkliga tillhörighet. Dessutom menar Obondo att när de vuxna/lärarna 

involverar barnet i samtalet genom dialog och öppna frågor är inte omgivningen längre en 

icke- verbal värld för barnet utan allt som finns omkring barnet blir meningsfullt. 

Invandrarbarn med en annan kulturell bakgrund, där de inte behandlas som samtalspartner, 

uppfattas annorlunda i verksamhetens interaktionsmönster, som är baserat på att involvera 

barnen i samtal i tidig ålder.  Därför kan invandrarbarns förmåga att svara på frågor vara en 

abstrakt och främmande process för dem när det gäller att skapa interaktion med pedagoger 

och andra barn. Dessutom menar Obondo att lärarens uppdrag utifrån ett interkulturellt och 

multietniskt samhälles perspektiv är att kunna få kunskap om och förståelse för 

barns/elevernas sociokulturella bakgrund. Det innebär också att pedagoger/lärare ska få 

kunskap om språkbruk och de interaktionsmönstren som finns i barns/elevers hem (Obondo 

1999:36ff). 

 

Pirjo Lahdenperäs (1997) fältstudieresultat, baserad på textanalys av ett åtgärdsprogram, visar 

en intressant aspekt i frågan gällande lärarnas förhållningssätt kring invandrarbarns etnicitet 

och identitet. Denna faktor i Lahdenperäs fältstudie har relevans för mitt arbete som går ut på 

att studera pedagogers förhållningssätt gällande två- och flerspråkighet.  Lahdenperä menar 

att 70 % av lärarna betraktar barns/elevers bakgrund, etnicitet och identitet som något negativt 

när det gäller inlärningsprocess av andraspråket hos flerspråkiga barn. Dessa pedagoger anser 

att barnen ska lära sig det svenska språket på bekostnad av sitt eget modermål. Förmodligen 

grundar sig dessa pedagogers uppfattningar på en föreställning om att ett språk i taget är bäst 

för barns/elevers lärande. Dessa pedagoger förknippar nästan alla problem till barnens/elevers 

emotionella, sociala och kulturella sammanhang. I detta räknas barns/elevers hela sociala 

nätverk där barnen rör sig som ett hinder. Detta kan till exempel bero på föräldrarnas 

bristfälliga delaktighet i barns inlärningsprocess, ökad kamratskap med modersmålstalande 

vänner, menar dessa pedagoger. Lahdenperä menar att en välvillig hypotes om pedagogernas 

syn på barns inlärningssvårigheter är att problemet ligger mer i pedagogernas 

undervisningsmetoder i svenska språket än i språkinlärningssvårigheter hos barnen. Detta för 

att när dessa lärare inte lyckas med sina undervisningsmetoder hittar de orsaker i två- och 

flerspråkiga barns bakgrund i stället för att anpassa undervisning efter deras individuella nivå 

och behov (Lahdenperä 1997:102ff). 
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Monica Axelsson (1999) diskuterar i sin artikel Skolframgång och minoritetsstatus, Skolan- 

en kraft att räkna med, de faktorer som påverkar minoritetselevers skolframgång och att dessa 

faktorer kan vara en krock eller ett möte i elevernas utveckling. En faktor i hennes studie som 

har relevans för mitt arbete är betydelsen av lärarens/den vuxnes roll som förebild för eleven. 

Denna förebild bör vara en vuxen från elevens egen minoritetsgrupp. Den vuxne kan ge 

inspiration till flerspråkigeleverna vilket kan leda till att eleverna beundrar och försöker 

efterlikna den vuxne. Detta eftersom flerspråkiga elever har ett behov av att få kontakt med 

sådana personer som har lyckats i majoritetssamhället utan att förlora sin ursprungliga 

identitet och särart. Dessutom poängterar Axelsson att lärarens synsätt/ bakgrund med olika 

erfarenheter berikar hennes förmåga att hantera barnens olika beteende utifrån olika 

synvinklar. Det hjälper läraren att betrakta elevernas olika beteenden som kulturellt inlärda 

betingelser istället för ett avvikande beteende i verksamheten. Axelsson poängterar att 

barn/eleverna känner sig sedda och legitimerade i majoritetssamhället när de upplever sig fast 

förankrade i sina familjeidentiteter, samhället och kamratgrupper. Axelsson betonar vikten av 

pedagogiska insatser för att bygga en ömsesidig respekt mellan elever och lärare redan vid 

förskoleåldern och att ha ett interkulturalitetsbaserat arbetssätt på förskolan/skolan (Axelsson 

1999:27ff). 

 

Anne Kultti (2012) belyser i sin avhandling Flerspråkiga barn i förskolan: villkor för 

deltagande och lärande, vikten av en lärandemiljö med bland annat bokläsning, sagostunder, 

måltider, lekmaterial, stöttning, upprepning och barnens delaktighet i gemensamma lärarledda 

aktiviteter. Syftet med denna studie grundas i intresse att förskolan kan vara ett forum och ett 

samhälleligt instrument för att främja och stärka en språkutveckling som ger större 

möjligheter i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Kultti betonar vikten av samverkan 

med föräldrar med syftet att skapa kunskaper om barnens erfarenheter i andra miljöer utanför 

förskolan. Kultti menar att det handlar om att hitta vägar till kommunikation genom att ställa 

en fråga om vad en viss sak heter på barnens modersmål och att man inte kan utgå från en 

given mall. Detta gör att kommunikation bland flerspråkiga barn är väldigt komplex. 

Samtidigt vittnar hon om det under sin avhandling att flerspråkiga barn lär sig snabbt vilket 

språk och vilka koder som gäller på förskolan. Det handlar om att se olikheterna som 

möjligheter. Detta för att bygga broar mellan olika kulturella inlärda kunskaper och skapa en 

gemenskapskänsla bland barnen. Det handlar även om att inte gå i gamla hjulspår eftersom 

samhället förändras hela tiden.  
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Enligt Kultti är det viktigt för pedagogen att fundera kring sitt eget förhållningssätt. Det 

handlar om att reflektera över sitt eget språkbruk som innebär vad och hur man kommunicerar 

med barnen samt vilket lekmaterial som kan spela en kompletterande roll när det gäller 

övergången från modersmålet till det svenska språket. Barnet känner igen materialet utifrån 

erfarenheter från sitt modersmål. I detta sammanhang kan ett genomtänkt samspel mellan 

pedagogen och barnet spela en avgörande roll i utvecklingen av flerspråkiga barns kunskaper. 

Dessutom menar Kultti att de redan förankrade erfarenheterna i första språk hos flerspråkiga 

barn underlättar för pedagoger, med samma bakgrund som barnet har, att överföra kunskaper 

och språklig kommunikation från modersmål till svenska. Kultti betonar även vikten av att 

utnyttja måltiden för att integrera barnens kunskaper eftersom måltider är en aktivitet som 

äger rum varje dag på förskolor (Kultti 2012: 95ff). 

 

Vibeke Grover Aukrust (2008) betonar i sin artikel Ett riktigt fynd och ett bra köp: om språk 

och läsförståelse i ett utvecklingsperspektiv betydelsen av ett rikt ordförråd för barns 

språkutveckling och pedagogens roll i barns språkliga lärande genom att stödja och stimulera 

barnen i olika läromiljöer. Denna fältstudie har stor relevans för mitt arbete eftersom två- och 

flerspråkiga barn av många anledningar ofta antas ha ett fattigt ordförråd. Aukrusts 

fältstudieresultat tydliggör dock betydelsen av en närvarande pedagog som fångar upp 

barnens småprat och genom det utvecklar barnens ordförråd och talspråkliga färdigheter. Hon 

hävdar att barn behöver vuxna som verkligen anstränger sig att förstå det som barnen försöker 

uttrycka med sina begränsade språkliga resurser. Det krävs engagemang från pedagogen att 

vara uppmärksam på hur det enskilda barnet lär sig och det handlar om pedagogens ambition 

hur hon stimulerar, stödjer och utvecklar barnens tänkande och ordförråd i olika 

lärandemiljöer (Aukrust 2008:92ff ). 

 

6 Metod och material 
 

I följande avsnitt redogör jag för hur min studie är uppbyggd genom att presentera valet av 

metod och material. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod som syftar tillbaka på 

min studies syfte och frågeställningar. Med tanke på dessa frågeställningar, som är baserade 

på att studera de utvalda förskollärarnas förhållningssätt kring två- och flerspråkighet som ett 

hinder eller som en resurs, har det varit lämpligt för mig att använda denna forskningsmetod 

för min studie. Kullberg förklarar i Etnografi i klassrummet att syftet med kvalitativ metod är 
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att få en djupare förståelse av en företeelse eller ett fenomen och detta görs oftast med hjälp 

av intervjuer och observationer (Kullberg 2004:54). 

 

6.1  Urval och avgränsning 
 

För att samla in källmaterialet för min undersökning har jag valt att intervjua och observera 

fyra förskollärare i ett invandrartätt område i Stockholm. Valet av förskollärare har skett 

slumpmässigt. De utvalda pedagogerna arbetar på olika förskolor i samma kommun. 

Anledningen till att jag har valt att intervjua och observera pedagoger på olika förskolor i 

samma kommun är dels att få en spridning på undersökning, dels kan det ge en realistisk, ärlig 

och rättvis skildring av verkligheten gällande två- och flerspråkighet som resurs eller hinder. 

Genom detta kan jag få en närmare bild av hur ett och samma fenomen upplevs och tolkas av 

olika pedagoger i samma kommun. Detta ger möjlighet för en större mångfald och en mer 

nyanserad bild av det aktuella/berörda ämnesområdet. 

 

6.2 Genomförandet 
 

Med denna tanke ringde jag till många förskolor i kommunen utan något speciellt urval och 

det var många förskollärare som tackade nej på grund av tidsbrist. Efter ett antal försök fick 

jag dock klartecken för intervju av fyra pedagoger och jag berättade kort vad den skulle 

handla om och vad syftet var med min undersökning. Innan jag utförde intervjuerna 

informerade jag varje informant om dennes rättighet som deltagare i undersökningen och jag 

bad om samtycke till att spela in samtalen. Dessa forskningsetiska principer beskrivs vid näst 

följande rubrik.  Förskollärarna visade stort intresse och nyfikenhet kring ämnet. Varje 

intervju genomfördes individuellt med förskollärarna i personalrummet och intervjuernas 

längd uppgick till cirka fyrtio minuter vardera. Jag har använt mig av en intervjuguide 

(bifogas som bilaga) och jag har sedan transkriberat dessa intervjuer. Larsen (2009:98) 

påpekar att det finns både fördelar och nackdelar denna inspelningsmetod. Med detta menar 

hon att det är en tids- och kapacitetskrävande metod och man måste vara noga med att skriva 

ned ord för ord enligt informanternas utsagor. När det gäller observationer har jag använt mig 

av ett observationsformulär. Tanken med detta var att fokusera på ett antal specifika 

situationer. Med detta menar jag att jag har observerat samtliga pedagogers pedagogiska 

metoder i olika lärandemiljöer. Syftet har varit att kunna jämföra vad dessa pedagoger har sagt 

när det gäller deras förhållningssätt och hur likt de arbetar i relation till sina utsagor. Jag har 
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använt mig av upprepade observationer för att skaffa mig en säkerhetsmarginal i tolkningen. 

Jag har inte spelat in observationer men däremot har jag fått hjälp av observationsformuläret 

och antecknat under observationernas gång. 

 

6.3 Forskningsetiska principer 

 

Det finns fyra etikkrav som måste man visa hänsyn till när man gör undersökningen (Stukat 

2005:130ff). Jag har vid min studie varit medveten om användningen av dessa fyra etiska 

krav, som beskrivs på följande sätt: 

Informationskravet: Inför bokning av tider för intervjuer informerade jag var och en om 

syftet med min studie och om att deras deltagande i studien var frivilligt. Detta innebär att de 

kunde dra sig ur när som helst. Dessutom utgick jag från intervjuguiden med avsikten att vara 

rättvis; att möta varje informant utifrån samma kunskapskrav. 

Samtyckeskravet: Alla informanterna deltog frivilligt i min undersökning och eftersom alla 

var myndiga blev deras deltagande endast av deras egen tillåtelse. 

Konfidentialitetskravet: Jag informerade informanterna om att deras deltagande kommer att 

förbli anonymt i min studie. 

Nyttjandekravet: Den insamlade informationen har endast använts i forskningssyfte och jag 

har informerat informanterna om att det inte ska lånas ut för annat bruk (ibid). 

 

6.4 Kvalitativa intervjuer 

 

Min studie bygger på kvalitativa intervjuer. Syftet med detta är att ta reda på de utvalda 

förskollärarnas förhållningssätt kring två- och flerspråkighet. Professor Monica Dalen menar 

att avsikten med användning av kvalitativa intervjuer är att samla in materialet baserat på 

informanternas egna tankar och synpunkter utifrån deras livssituationer (Dalen 2008:9). 

Sociolog Ann Kristin Larsen (2009:84) menar att den kvalitativa intervjun syftar till att 

personen som blir intervjuad själv formulerar svaren på frågorna. Detta stämmer överens med 

min avsikt som är att studera informanternas tankar och synvinklar kring syftet och 

frågeställningar som mitt arbete handlar om. Dessutom menar Larsen (2009:83) att den 

kvalitativa intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad och det innebär att man har en 

lista över de teman eller de frågor som man utgår ifrån. Min studie bygger på mer 

strukturerade intervjuer och jag använder mig av ett intervjuformulär till mina intervjuer. 

Dessutom lyfter Larsen (2009:84) fram syftet med intervjuguiden som går ut på att den ska 
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vara nära förknippad med frågeställningen. Hon menar att fördelen med att använda en 

intervjuguide eller intervjuformulär är att resultatet då blir lättare att efterarbeta och man får 

en tydlig bild av skillnader eller likheter i informanternas förhållningssätt. Det leder även till 

att det blir lättare att jämföra svaren då frågorna sett likadana ut för alla. Min studie är baserad 

på fyra intervjuer gjorda med de utvalda förskollärarna och med hjälp av denna kvalitativa 

intervjumetod har jag fått en varierad information till min studie. 

 

6.5 Kvalitativa observationer 

Min studie bygger även på kvalitativa observationer. Enligt sociolog Ann Kristin Larsen 

(2009) är syftet med kvalitativa observationer att undersöka fenomenet i sitt naturliga och 

sociala sammanhang och hon menar att observationer är den vanligaste och mest användbara 

metoden inom samhällsvetenskaplig forskning. Larsen förklarar vidare om fördelning av den 

kvalitativa observationen i två typer och en av de typerna är icke deltagande. Syftet med den 

icke deltagande observationen är att forskaren håller sig i bakgrunden och skriver 

minnesanteckningar. Dessa insamlade minnesanteckningar hjälper forskaren att komplettera 

det materialet med det övriga materialet använt för studien (Larsen 2009: 89ff). 

 

Syftet med att använda mig av både intervjuer och observationer genom icke deltagande är att 

få inblick i skillnader/likheter i informanternas förhållningssätt i relation till deras praktiska 

handlingar. Stukat (2005) påpekar att det kan hända att informanterna inte håller sig till 

sanningsenliga svar och på det här sättet spelar denna metod en kompletterande roll och man 

kontrollerar vad som är sagt och gjort. Dessutom menar Stukat att observation är en bra metod 

eftersom man genom denna får vetskap direkt i samband med sitt naturliga sammanhang 

(Stukat 2005:49). Jag har även använt mig av metoden observationsformulär för observationer 

med syftet att fokusera på samma information under alla mina observationstillfällen. Stukat 

diskuterar även betydelsen av observation efter särskilt registreringsschema. Stukat menar att 

denna metod kan användas för att tematiskt sortera informationen under 

observationstillfällena. Detta registreringsschema hjälper forskaren att lägga fokus på det som 

är relevant för studiens inriktning under observationens gång (Stukat 2005:51f). Thomassen 

refererar till Karl Popper som anser att när man observerar ett fenomen/händelse gör man det 

utifrån ett visst perspektiv. Detta medför att man riktar blicken mot det man vill veta mer om 

och utesluter något annat (Thomassen 2007:86). I mina observationer har jag enbart studerat 

de tillfällen som har relevans för pedagogernas utsagor om insatser för två- och flerspråkiga 

barns utveckling och det innebär att jag kan ha missat annan information. 
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6.6 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Jag har använt mig av metoden kvalitativ innehållsanalys i min studie. Sociolog Ann Kristin 

Larsen (2009) beskriver genomgången av den kvalitativa innehållsanalysen på följande sätt; 

Syftet med användning av kvalitativ innehållsanalys är att forskaren kan identifiera specifika 

mönster och samband i det samlade datamaterialet samt forskaren kan även dra gemensamma 

drag eller skillnader när det gäller att diskutera datamaterial utifrån olika synvinklar. Det 

samlade datamaterialet kan sedan graderas/tematiseras under olika teman och forskaren 

granskar och analyserar datamaterialet genom att jämföra utvalda informanters utsagor med 

varandra. Syftet med detta är att lyfta fram och urskilja mönster och processer som är viktiga 

för studien. Sedan bearbetas dessa mönster och processer med befintlig forskning och teorier. 

Till slut får forskaren genom detta en ny meningsfull kunskap kring det berörda 

ämnesområdet (Larsen 2009:102). Min analysdel är uppbyggd efter denna modell och jag har 

tematiserat analysdelen i utgångspunkt med studiens frågeställningar. Det underlättar för 

läsaren att, genom utvalda teman, få en bild av studiens frågeställningar, syfte och sedan svar 

på dem. 

 

När det gäller att använda sig av kvalitativ metod medför även det en rad olika för- och 

nackdelar. Sociolog Ann Kristin Larsen (2009) menar att fördelen med den kvalitativa 

metoden är att man kan använda sig av följdfrågor med syftet att göra sig förstådd om man 

har missförstått och allt detta ger en djupare förståelse för det insamlade materialet och det 

blir lättare att tolka resultatet utifrån olika synvinklar. Det ger även möjlighet för forskaren att 

skapa sig en helhetsbild av det fenomen som undersöks. En nackdel med den kvalitativa 

metoden är att intervjuarens tolkningar baserade på informantens utsagor upplevs annorlunda 

av intervjuaren. Detta leder till att den insamlade informationen inte alltid är helt 

sanningsenlig (Larsen 2009:26f). 

 

Med hänsyn till de ovanstående för- och nackdelarna med denna kvalitativa metod ger inte 

mina undersökningsresultat någon generell bild av de förhållningssätt gällande två- och 

flerspråkighet som upplevs som ett hinder eller som en resurs av de fyra pedagogerna. Därför 

kan min undersökning endast ses som en översikt/reflektion över de förhållningssätt som 

dessa pedagoger lyfter fram. Det innebär även att de intervjuade pedagogerna inte är 

representativa för pedagoger i allmänhet. Larsen menar att det är svårt att uppnå en hög 

reliabilitet genom en kvalitativ undersökning eftersom tolkningar av observationer brukar 



17 
 

bero på vad forskaren vill uppmärksamma sig till (Larsen 2009:81). Dessutom menar Stukat 

att reliabiliteten i en undersökning även är baserad på antal deltagare i undersökningen (Stukat 

2005:32). Med hänsyn till denna förklaring kan jag också anta att eftersom antal informanter i 

min undersökning är fyra innebär det att reliabiliteten i min undersökning kan bli låg. 

Dessutom är jag medveten om att reliabiliteten i min studie även kan vara låg eftersom mina 

intervjuer och observationer är tolkade efter min egen förståelse. Exaktheten av studiens 

reliabilitet kan även påverkas av att jag har fokuserat på att observera en del situationer i 

avsikt att jämföra vad pedagoger har sagt och vad de gör i praktiken. Det innebär att jag 

kanske har missat något annat som varit viktigt. Det är även viktigt att lägga märke till att min 

undersökning påvisar en problematik som sannolikt är mer utbredd än vad som diskuteras i 

min undersökning. 

Enligt Larsen betyder validitet relevans och giltighet i en undersökning. Detta får man genom 

att samla in relevant data för att besvara frågeställningar. Larsen (2009:80) hävdar att med 

hjälp av kvalitativ undersökningsmetod är det lättare att uppnå en hög validitet. Jag anser att 

mitt insamlade källmaterial från både mina observationer och intervjuer är relevant och 

omfattande för mitt arbete och jag kommer att kunna svara på mina frågeställningar med hjälp 

av det. 

 

6.7 Presentation av förskollärarna 
Nedan följer en kort presentation av de fyra intervjuade förskollärarna. I arbetet har jag kallat 

de för Meltem, Naila, Malin och Sara. Alla dessa fyra förskollärare arbetar med barn i åldern 

3 till 5 år. 

 

Meltem är trettio år, kom från Turkiet vid elva års ålder och kan tala fem språk. Hon är 

förskollärare. Meltem har lärarutbildning med interkulturell profil mot förskola, förskoleklass 

och yngre åldrar och i denna utbildning har hon även läst en termin ”Didaktiskt perspektiv på 

andraspråk” med 30 högskolepoäng. Antalet barn med svensk bakgrund är två av tjugotre. 

 

Naila är 25 år, född och uppvuxen i Sverige och har syriansk bakgrund. Naila kan tala tre 

språk och hon har behörighet mot förskola och grundskollärare i yngre åldrar. Antalet barn på 

hennes avdelning med enspråkig bakgrund och med flerspråkig bakgrund är jämnt fördelat. 

  

Malin är 46 år med svensk bakgrund och är enspråkig. Under sin utbildning har hon inte haft 

någon delkurs eller termin inriktad mot två- och flerspråkighet och inte heller någon 
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fortutbildning i svenska som andraspråk. På förskolan har ungefär trettio av åttio barn 

utländsk bakgrund och nästan alla utom ett barn har en svensktalande förälder. 

 

Sara är 34 år med svensk bakgrund och är enspråkig. Hon är behörig förskollärare och lärare 

upp till 7 år, med inriktning mot språkutveckling och interkulturalitet. Antalet barn med 

svensk bakgrund är tre av tjugotre. 

 

7 Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för de utvalda intervjuade förskollärarnas utsagor. Resultaten 

analyseras med utgångspunkt i begrepp, teorier och den tidigare forskning som tidigare 

presenterats denna studie. Syftet med detta är att redogöra för de intervjuade förskollärarnas 

förhållningssätt, hur dessa pedagoger tolkar två-och flerspråkighet i relation till sin egen 

bakgrund samt dessa pedagogers praktiska insatser gällande två- och flerspråkiga barns 

svenska språkutveckling. Det empiriska materialet som intervjuerna och de upprepade 

observationerna gett presenteras inte i sin helhet. Jag har delat upp det empiriska materialet i 

tre huvudrubriker och underrubriker som syftar tillbaka på studiens frågeställningar. Denna 

tematiska gruppering av det empiriska materialet ger en tydlig struktur. 

  

7.1 Förhållningssätt kring två- och flerspråkighet som en resurs 

 

Under denna rubrik presenterar och analyserar jag resultatet av mitt empiriska material 

gällande två- och flerspråkighet utifrån de punkter som dessa fyra pedagoger upplever som en 

resurs. 

 

7.1.1 Två- och flerspråkighet: ett lärorikt möte med olika kulturer 

Pedagogen Meltem säger att två- och flerspråkighet är en gåva och pedagogen måste se två- 

och flerspråkighet som en resurs för att bygga en sund bas i svenska för dessa barn. 

Pedagogen Naila diskuterar två- och flerspråkighet på följande sätt: 

 
Två- och flerspråkiga är kulturbärare i sin identitet, etnicitet och språk. Det är viktigt att kunna 

se att två- och flerspråkiga har mycket att dela med sig av med andra och det är ett möte med 

olikheter som bör lyftas fram på ett positivt sätt och med ömsesidig respekt. Två- och 

flerspråkighet är en styrka och den bör integreras och inspireras i vardagsspråket på förskolan. 

(Naila) 
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Pedagogerna Meltem och Naila betonar vikten av två- och flerspråkighet utifrån olika 

synvinklar, bland annat tillgång till svenskspråkutveckling och mötet mellan olika kulturer 

som synliggör flerspråkiga barns identitet, både för de själva och för enspråkiga. Det mötet 

utvecklar de enspråkiga barnens intresse för andra kulturer. Pedagogernas utsagor ger uttryck 

för ett interkulturalitetbaserat förhållningssätt när de belyser två- och flerspråkighetens 

ovanstående kulturella, sociala och etniska aspekter. Enligt pedagogen Meltem ger två- och 

flerspråkskunnande ett redskap för två- och flerspråkiga barn att lära sig flera språk och det 

underlättar för flerspråkiga barn att lära sig svenska. Enligt Margaret Obondos (2005:121ff) 

fältstudieresultat betraktar två av de fyra pedagogerna två- och flerspråkiga barn som en 

resurs eftersom deras erfarenheter på förstaspråket underlättar för pedagoger att bygga vidare 

på svenska. Anne Kultti (2012:95ff) belyser också denna faktor: att kunna fler språk ger bättre 

grund för två- och flerspråkiga barn att lära sig nya språk. Kultti säger att hon har märkt under 

sitt fältarbetsgång att flerspråkiga barn snabbt lär sig vilket språk och vilka koder som gäller 

på förskolan. 

 

Pedagogerna Meltem och Naila lyfter, enligt sina utsagor, fram en annan viktig aspekt: att 

synliggöra betydelsen av identitet och etnicitet på ett positivt sätt i förskolan/samhället. Syftet 

med detta är att det förstärker två- och flerspråkiga barns identitet som oftast är förknippad 

med känslor och dessutom skapar denna välkomnande känsla positiva effekter för 

svenskspråkutveckling. Einarsson refererar till Bergman & Swedin (1986:31se Einarsson 

2004:40) som hävdar att identitet oftast förknippas med individers känslor och upplevelser 

och dessa känslor och upplevelser utgår från ett gemensamt ursprung, en gemensam kultur, 

språk och lojalitet. Med hänsyn till denna förklaring om identitet kan det sägas att 

pedagogerna enligt mitt empiriska resultat anser att integrationen av olika kulturer är oerhört 

viktigt eftersom det förstärker två- och flerspråkig barns självkänsla. 

 

Dessutom visar det sig att dessa pedagoger har ett interkulturellt förhållningssätt och att de 

ger större utrymme för barnen att skapa en förståelse för varandras kulturer. Pedagogernas 

utsagor ger uttryck för förhållningssättet som är starkt influerat av interkulturalistiskt 

förhållningssätt. Interkulturalitet står för en process: ett gränsöverskridande förhållningssätt 

som visar kvalitativa och värdemässiga aspekter av kulturmöten (Lahdenperä 2008:29). Anne 

Kultti (2012:95ff) lyfter även fram betydelsen av interkulturalitetbaserat förhållningssätt för 

en pedagog och hon menar att det handlar om att se olikheter hos två- och flerspråkiga som 

möjligheter. Detta för att bygga broar mellan olika kulturella inlärda kunskaper och skapa en 
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gemensamhetskänsla bland barnen. Gemensamhetskänsla är något som pedagogen Sara är 

viktigt för barnen att uppleva. Enligt henne beskrivs två- och flerspråkighet på följande sätt: 

 

”Att kunna tala fler språk skapar en gemenskapskänsla bland flerspråkiga barn. Pedagogen 

måste ha förståelse för dessa barns bakgrund och deras sociala förutsättningar”. (Sara) 

 

Pedagogen Sara menar att barnets hela sociala nätverk ska bekräftas som en resurs när det 

gäller att barnet ska bli sett och hört med sina etniska rötter. Forskare Lev Vygotskij (1986)  

beskriver detta sociala samspel som att barnen utvecklar sina kognitiva färdigheter genom att 

samspela med varandra. Han kallar det för ”den närmaste utvecklingszon” som innebär att det 

sociala samspelet med andra människor och omgivningen är nyckeln till språkinlärning. Det 

är tydligt utifrån utsagor av de intervjuade pedagogerna att alla ser det sociala samspelet som 

en viktig del i språkinlärningsprocessen. Denna aspekt har relevans för Obondos (2005.121ff) 

fältstudieresultat där hon menar att alla pedagoger i hennes studie har ett sociokulturellt 

förhållningssätt till barns lärande och att två- och flerspråkiga barn lär sig mycket av varandra 

i verksamheten. Med hjälp av socialkulturellt perspektiv får alla komponenter i två- och 

flerspråkighet: identitet, etnicitet, språkutveckling och interkulturalitet större utrymme att 

blomstra i en optimal miljö i samhället. 

Pedagogen Sara betonar även att pedagogen måste ha en förståelse för två- och flerspråkiga 

barns bakgrund och deras olika sociala förutsättningar att för att lyckas med mötet mellan 

olika kulturer på ett positivt sätt. Hennes synsätt ger uttrycket för ett tätt samarbete mellan 

förskola och hem. Anne Kultti (2012:95ff) betonar vikten av samverkan med föräldrar, med 

syfte att skapa kunskap om barnens erfarenheter i andra miljöer utanför förskolan. Hon menar 

att denna kunskap sedan ska användas i kommunikation med barnen i förskolan. Monica 

Axelsson (1999:27ff) poängterar att barn känner sig sedda och legitimerade i 

majoritetssamhället när de upplever sig fast förankrade i sina familjeidentiteter, samhället och 

kamratgrupper. Denna ömsesidiga interaktion mellan alla dessa aktörer medför en 

framgångsrik utveckling hos två- och flerspråkiga barn. Pedagogen Saras ståndpunkter visar 

att en ömsesidig interaktion mellan kulturer är viktig. 

 

Pedagogen Malin diskuterar om betydelse av två- och flerspråkighet i relation till modersmåls 

känslomässiga anknytning för flerspråkiga barn. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

”Modersmålet har en stor betydelse eftersom det är barnets första språk som denne har. Denna 

kunskap leder senare till barnets språkutveckling i det svenska språket”. (Malin) 
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Pedagogen Malin nämner modersmålets känslomässiga drag som oerhört viktigt gällande 

modersmålets betydelse för två- och flerspråkiga barn. Tove Skuttnabb- Kangas (1981:2,23) 

hävdar att modersmål är det språk som barnet handskas med först, ett språk barnet drömmer 

på och identifierar sig med. På det här sättet belyser Skuttnabb- Kangas också den 

känslomässiga aspekten för barns identitet som pedagogen Malin har nämnt. Malin lägger 

fokus på betydelsen av modersmålet genom att kalla det barnets första språk och att det leder 

till vidare utveckling inom det andra språket. Denna aspekt betonas i Margaret Obondos 

(2005:121ff) fältstudie där hon menar att betydelsen av modersmålet är mycket viktigt för 

barnets känslomässiga och sociala utveckling. Forskaren Monica Axelssons (1999:27ff) 

menar att denna ömsesidiga interaktion bland olika etniska grupper ger barnen en 

framgångsrik språkutveckling. Enligt Skolverkets rapport Flera språk, flera möjligheter 

beskrivs modersmål som ett redskap och ett verktyg som används av barnen för att göra både 

sig själv och andra förstådda av omgivningen och det utvecklar även identitet (Skolverket 

2002:12). 

 

7.2 Förhållningssätt kring två- och flerspråkighet som ett hinder 

Under denna rubrik presenterar och analyserar jag resultatet av de intervjuade pedagogernas 

förhållningssätt till två- och flerspråkighet utifrån de punkter som upplevs som hinder. 

 

7.2.1 Språkinlärningsprocess hos två- och flerspråkiga barn 

Pedagogen Malin anser att det mest problematiska hos två- och flerspråkiga barn är svensk 

språkinlärningsprocess. Hon menar att det låter konstigt och förvirrat när ett barn hamnar i en 

två eller flerspråkig miljö. Det orsakar att ett barn kan flera ord på olika språk men inte kan 

något språk flytande.  Enligt pedagogen Meltem finns en del olika bidragande faktorer som är 

problematiska gällande svenskspråksinlärning hos två- och flerspråkiga barn. Hon beskriver 

dessa faktorer på följande sätt: 

 
Två- och flerspråkiga barn blandar svenska med modersmål och de har brytning på svenska. En 

del barn brukar ha ett fattigt ordförråd eller så kan de inte alls uttrycka sig på svenska. Den enkla 

lösningen för att förbättra den bristfälliga svenskinlärningen är att hålla isär användning av 

modersmål och svenska. Barnen bör endast prata modersmål hemma medan personal ska prata 

svenska på förskolan. (Meltem) 

 

Meltem påpekar en rad olika faktorer som påverkar inlärningsprocessen, bland annat fattigt 

ordförråd, blandning av modersmål med svenska och det de kallar brytning på svenska. Båda 



22 
 

pedagogerna, Meltem och Malin, anser att modersmålet och inlärningen av svenska språket 

ska hållas isär för att få bättre resultat gällande andraspråksinlärning. Det är något som strider 

mot vad Abrahamsson (2005:14) hävdar, nämligen att andraspråksinlärningen sker i språkets 

naturliga miljö. Håkansson (2003:123) förklarar att en vanligt förekommande faktor i 

andraspråksinlärning är att tvåspråkiga blandar första och andraspråk i början, men att de så 

småningom lär sig åtskilja dem. Han förklarar vidare att blandningen av de båda språken 

kallas för kodväxling: att växla mellan olika språk mitt i yttrande. Slutligen skapas det en 

balans mellan de två språken (ibid). Lindberg (2002:26f) och Obondo (1999:36ff) lyfter också 

fram en del olika aspekter vilka betraktas som nackdelar, till exempel kodväxling, lånord, 

brytning och blandning. Dessa författare betonar vikten av att byta perspektiv på två- och 

flerspråkiga barns andraspråksutveckling där kodväxling: växla mellan olika språk mitt i 

yttrande ses som en avvikande förmåga.   

 

Enligt pedagogerna Malin och Meltem är ett fattigt ordförråd också en vanlig förekommande 

faktor gällande andraspråksinlärningsprocessen hos två- och flerspråkiga barn. De menar att 

flerspråkiga barn hamnar i en flerspråkig miljö, och därför kan de inte behärska något av 

språken fullkomligt. Däremot betonar Vibeke Grover Aukrusts (2008:92ff) vikten av 

pedagogens roll i barns språkutveckling. Hon hävdar att barnen behöver vuxna som verkligen 

anstränger sig för att förstå det som barnen försöker uttrycka med begränsade språkliga 

resurser. I ljuset av Aukrusts ståndpunkter om betydelsen av ordförråd är det tydligt att det är 

pedagogens uppdrag att stimulera barnens språkutveckling och fånga upp varje 

småprattillfälle för att utveckla två- och flerspråkiga barns talfärdigheter. Däremot verkar 

pedagogerna Malin och Meltem förvänta sig att två- och flerspråkiga barn ska ha med sig den 

språkliga färdigheten från början. 

Enligt pedagogerna Meltems och Malins ovanstående utsagor tycker dessa pedagoger även att 

språket ska hållas isär, att ett språk i taget är en lösning när två- och flerspråkiga barn blandar 

svenska med modersmål. Lindberg (2002:26f) motbevisar detta synsätt genom att använda sig 

av metaforen myt gentemot negativa inställningar om två- och flerspråkighet. Hon förklarar 

att med detta förhållningssätt menas att hjärnan har ett begränsat utrymme för lagring av 

kunskap. Forskare Kenneth Hyltenstam (1996:194) kallar det för en hypotes att kunna ett 

språk i taget. Lindberg (2002:26f) förklarar att med tanken att språket ska hållas isär förväntas 

det att tvåspråkiga ska kunna båda språken som enspråkiga kan. Lindberg refererar till Jens 

Norman Jørgensen och Anne Holmen (1997) som kallar denna syn för en dubbel 

enspråkighetsnorm: tvåspråkiga ska behärska vart och ett av sina språk precis som enspråkiga. 
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Däremot föreslår dessa forskare en syn som ser på tvåspråkiga barns språkliga resurser utifrån 

en integrerad tvåspråkighetsnorm: hur flerspråkiga utnyttjar hela sin samlade språkliga 

kompetens. Lindberg ger ett exempel en sådan situation när en tvåspråkig svensk flicka kände 

sig oroligt eftersom hon inte kunde fåglarnas namn på svenska (för mer detaljer se kapitlet 

tidigare forsking). Hyltenstam menar att denna inställning inte har sina rötter i dagens 

forskning (1996:194). För att tydliggöra denna inlärningprocess delar Gisela Håkansson 

(2003:123) in tvåspråkiga barns språkinlärning i två delar och en av dem är simultan 

inlärning. Med simultan inlärning lär barnet sig två språk samtidigt, ett språk hemma och det 

andra på förskola/skola. Det innebär att pedagogerna Meltem och Malins ståndpunkter inte 

har stöd i Lindbergs (2002), Hyltenstams (1996) och Håkanssons (2003) studieresultat. Enligt 

Lindberg, Hyltemstam och Håkansson är det lärorikt att parallellt kunna lära sig flera språk. 

 

Pedagogen Meltem påpekar även en annan viktigt aspekt, gällande språkinlärningssvårigheter 

hos två- och flerspråkiga barn, nämligen att de inte begriper svenska språket. Pedagogen 

menar att under olika aktiviteter när de ställer frågor till två- och flerspråkiga barn verkar det 

ibland som att barnen låtsas att de förstår fast de inte gör det. Pedagogen Malin kommenterar 

detta på följande sätt: 

 
Det mest problematiska med två- och flerspråkiga barn är när svenska inte finns i interaktionen 

mellan barn och pedagog. Det finns några barn på avdelningen som inte alls kan svenska och det 

gäller att vara tydlig med dessa barn. Vi förklarar vad saker heter. Ibland använder vi 

kroppsspråk för att kommunicera med barnen. Vi säger ibland till barnen att visa (peka på) vad 

de vill ha, och vi är noga med att le samtidigt. (Malin) 

 

Pedagogerna Meltem och Malin anser att om barn inte kan tala svenska är det svårt att 

kommunicera med dem. Dessa ståndpunkter kan man diskutera utifrån två synvinklar. Dels 

betydelsen av samtal med barnen och dels vikten av pedagogens roll i barns språkliga lärande. 

Obondo drar (1999:36ff) uppmärksamheten till en viktig aspekt.  Detta att att två- och 

flerspråkiga barn kan ha olika samtalsmönster hemifrån som i stort sett skiljer sig från den 

svenska kulturen. Hon förklarar vidare att när de vuxna/lärarna involverar barnet i samtal 

genom dialog och stimulerande frågor är inte omgivningen längre en icke- verbal värld för 

barnet utan allt som finns omkring barnet blir meningsfullt (se kapitel tidigare forskning).  

Aukrust (2008:92ff) hävdar att barnen behöver vuxna som verkligen anstränger sig för att 

förstå det som barnen försöker utrycka och sätter ord på det vad barnen gör. I ljuset av 
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Obondos fältstudieresultat läggs stor vikt vid betydelsen av det pedagogiska mottagandet när 

mötet sker med två- och flerspråkiga barn. Pedagogen Malins ståndpunkter står i direkt 

kontrast till Obondos fältstudieresultat som visar att det är pedagogers förhållningssätt och 

kunskap som skapar ett meningsfullt sammanhang för barnens lärande. Detta för att 

pedagogerna ska se olikheter som möjligheter och att de ska ha kunskap om två- och 

flerspråkiga barns olika språksocialisationer. 

 

När det gäller två- och flerspråkiga barns andraspråksinlärningsprocess anser pedagogen 

Naila helt tvärtom mot vad pedagogerna Meltem och Malin menar. Hon har ett integrerande 

synsätt på två- och flerspråkighet. Pedagogen Nailas ståndpunkter om andraspråksinlärning 

beskrivs nedan på följande sätt: 

 
Två- och flerspråkighet är en naturlig process där barnet pratar modersmålet hemma och svenska 

på förskolan parallellt. Dessa båda språk måste integreras på förskolans arena för att få en rik 

behärskning av både språken. Detta gör att barnet tar lite längre tid på sig att lära sig två språk 

samtidigt men till slut behärskar barnet båda dessa språk till skillnad mot enspråkiga barn som 

bara behärskar ett. (Naila) 

 

Pedagogen Naila ser i likhet med Abrahamsson (2005:14f) på två- och flerspråkighet som en 

naturlig process när hon hävdar att denna process sker både på förskolan och hemma. Hon 

betonar vikten av att använda båda språken samtidigt eftersom det ger ett bättre ordförråd. På 

det här sättet stämmer pedagogen Nailas ståndpunkter överens med vad forskarna Håkansson 

(2003) och Lindberg (2002) har uttryckt i ovanstående diskussion: att kunna flera språk ger 

tillgång till olika språk men det är en tidskrävande process under inlärningen. Dessa forskare 

menar att inlärning av flera språk lönar sig eftersom individer som är två- och flerspråkiga har 

nytta av det hela livet. 

Pedagogerna Meltems och Malins utsagor kring två- och flerspråkighet och dess negativa 

effekter (som bland annat kodväxling, blandning och brytning), samt pedagogen Nailas 

utsagor gällande betydelse av två- och flerspråkighet och dess positiva effekter (som bland 

annat att integrering av de båda språken ger bättre färdigheter), visar tydligt att kunskapen om 

två- och flerspråkighet inte har statisk innebörd och den återskapas på nytt genom sociala 

gemenskaper. Enligt den socialkonstruktivistiska synen har kunskap inte någon statisk 

innebörd utan vi människor skapar den när interaktionen sker i sociala gemenskaper. Det 

innebär att vi skapar vår bild av verkligheten genom språkliga intentioner och de förändras 
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med tiden (Thomassen 2007:205f). Pedagogerna Meltem och Malin ser två- och 

flerspråkskunnande som en komplex process medan pedagogen Naila anser att det är en 

naturlig process och ser det som en tillgång till olika språk för dessa barn. Detta kan även 

tolkas som att det är genom vårt sätt att tala om begrepp och fenomen som vi skapar vår syn 

på och förhållningssätt till olika fenomen och att innebörden av vårt förhållningssätt är 

föränderligt. 

Det visar även Lindbergs (2002:26f se kapitlet tidigare forskning) vetenskapliga artikel som 

genom en historisk tillbakablick visar att kunskapen om två- och flerspråkighet har förändrats 

från ett negativt synsätt till ett positivt synsätt på flerspråkiga barns språk- och 

kunskapsutveckling. Dessutom kan pedagogernas olika synsätt diskuteras med hänsyn till 

lärarens roll utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, där ömsesidig respekt, tolerans och 

sociala rättvisor är viktigt för läraren. Lahdenperä (2008:29) hävdar att ett interkulturellt 

förhållningssätt är ett gränsöverskridande förhållningssätt som sätter kvalitativa och 

värdemässiga aspekter på kulturmöten, etnicitet och olika språk. Pedagogerna Meltems och 

Malins förhållningssätt stämmer inte överens med detta förhållningssätt. De verkar inte tycka 

att språkinlärningssvårigheter hos två- och flerspråkiga barn kan bero på att 

språkinlärningsprocessen kan se olika ut utifrån olika kulturella och språkliga förutsättningar 

hos två- och flerspråkiga barn. Däremot visar pedagogen Nailas synsätt att hon lägger fokus 

på hur språkinlärningsprocessen sker hos två- och flerspråkiga barn när hon kallar det en 

naturlig process. Pedagogen Nailas förhållningssätt gällande andraspråksinlärningsprocess har 

även stöd utifrån sociokulturellt perspektiv. Teoretikern och forskaren Lev Vygotskij 

(Vygotskij 1986) hävdar att barn lär sig när samspel sker med omgivningen och han kallar det 

sociala samspelet nyckeln till språkinlärning. 

 

7.2.2 Två- och flerspråkiga barn och det sociala nätverket 

 

Pedagogerna Meltem och Malin tycker att när två- och flerspråkiga barn tillbringar den mesta 

av sin tid med modersmålskamrater ger det sämre färdigheter på svenska. Pedagogen Meltems 

beskriver det på följande sätt: 

”Barnens egna sociala och kulturella nätverk ger inte möjlighet att lära sig svenska. En del 

barn hör bara svenska genom personal på förskolan och de saknar inlärningsmotivation för 

svenska hemifrån”. Pedagogen Malin säger: 

 ”Jag ser det som en kulturkrock där det inte verkar viktigt att barnen ska lära sig svenska”. 
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Pedagogerna Meltem och Malin lyfter fram en rad olika problem som till exempel två- och 

flerspråkiga barns sociala och kulturella nätverk som gör svenskinlärningsprocessen svårare 

och orsaker bristande språkbehärskningsförmågor på svenska. Pedagogernas ståndpunkter har 

relevans för Obondos (2005:121ff) och Lahdenperäs (1997:102ff) studieresultat. Enligt 

Obondo är två av de fyra pedagogerna bekymrade gällande språkutvecklingen hos två- och 

flerspråkiga barn på förskolan (se kapitel tidigare forskning). Lahdenperäs fältstudieresultat 

lyfter också fram det problem att pedagoger ser barns hela sociala nätverk, där barnen rör sig, 

som ett hinder. Enligt dessa pedagoger beror det på föräldrarnas bristfälliga delaktighet i 

barnens inlärningsprocess och ett ökat kamratskap med modersmålstalande vänner (se kapitel 

tidigare forsking). Däremot visar pedagogen Nailas ståndpunkter en helt annan bild av det 

som ovanstående pedagoger menar när det gäller svenskspråkinlärning och det sociala 

nätverket. 

 
Det finns vissa pedagoger med ett förhållningssätt som gör denna naturliga process 

(tvåspråkighet) komplicerad.  Det handlar om pedagogernas okunskap, generaliseringar och 

påverkan av de fördomar som de har lärt sig. Pedagogernas okunskap angående flerspråkiga 

barns inlärningsförmågor kan leda till att flerspråkiga kan missgynnas i sina kunskaper. (Naila) 

 

Pedagogen Naila ser på två- och flerspråkiga barns kulturella och sociala nätverk som en 

naturlig process och hon tycker att integrering i båda kulturer och i båda språken är viktigt. 

Pedagogen Nailas ståndpunkt stämmer överens med Obondos (2005:121ff) fältstudieresultat 

som visar att två av de fyra pedagogerna anser att genom en parallell utveckling i båda 

kulturer och i båda språken får två- och flerspråkiga barn en rik lärandemiljö som sätter igång 

inlärningsprocessen i andraspråket (se kapitel tidigare forskning). Dessutom betonar 

pedagogen Naila vikten av att byta perspektiv på två- och flerspråkiga barns 

andraspråksinlärning och att sluta övergeneralisera dessa barns kulturella och socialt inlärda 

beteenden som problematiska. Pedagogen Naila kallar det för pedagogernas okunskap när de 

ser på två- och flerspråkighet som ett problem i andraspråksinlärningsprocessen. Pedagogen 

Nailas ståndpunkt har likhet med Obondos (1999:36ff) fältstudieresultat som menar att 

språket är något mer än att uttrycka sig verbalt på ett fullkomligt sätt. Obondo hävdar att det 

är viktigt att bryta det stereotypa förhållningssättet gentemot dessa minoritetsgrupper och 

sluta övergeneralisera dessa olika grupper som har samma kulturella och språkliga tillhörighet 

(se tidigare forskning). 

7.2.3 Två- och flerspråkiga barns identitet och den sociala interaktionen på förskolan 
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Pedagogen Sara anser att en annan nackdel som gemenskapskänslan orsaker till är att 

tillhörigheten i gruppen bland flerspråkiga barn ofta exkluderar enspråkiga barn. Pedagogen 

Naila tycker att det ibland blir problematiskt när två- och flerspråkiga barn inte leker med de 

övriga barnen. Hon säger följande: 

 
Tanken är att synliggöra tvåspråkiga barns identitet och ge möjligheten att skapa en känsla av 

gemenskap. Risken finns dock att enspråkiga barn i vissa fall utelämnas. Till exempel sa en 

fyraårig flicka ute på gården att alla turkar nu ska cykla. Därför ligger fokus på att tala svenska 

för målet är att kunna svenska. (Naila) 

 

Pedagogen Meltem ifrågasätter den pedagogiska rollen i detta sammanhang och utrycker sig 

på följande sätt: 

 
Å ena sidan läggs vikten på att förstärka två- och flerspråkiga barns modersmål med avsikten att 

synliggöra dessa barn i sin identitet och etnicitet. Å andra sidan är vårt uppdrag att lägga fokus 

på att utveckla svenska språket hos barnen. Det leder till en språkkrock och ett pedagogiskt 

dilemma. (Meltem) 

 

Pedagogernas utsagor lyfter fram två faktorer som orsaker till problematik. Den första faktorn 

problematiserar identitetstillhörigheten när det överskrids gränser: det blir en ”vi och de”-

känsla i gruppen. Den andra faktorn är att upprätthålla balansen mellan användning av båda 

språken: barnets första språk och det svenska språket. Pedagogernas synpunkter har relevans 

för Obondos (2005:121ff) fältstudieresultat där pedagogerna har ett kritiskt förhållningssätt 

gällande användning av modersmålet. Enligt dessa pedagoger innebär att tala sitt modersmål 

en förstärkning av barnens första språk medan kärnan med förskolans aktiviteter är att lära 

barnen den svenska som de inte har med sig. Det är något som pedagogen Meltem i min 

studie även tar upp och hon kallar det för en språkkrock och ett pedagogiskt dilemma: hur 

pedagogerna ska hantera sådana situationer när det gäller att utföra sitt uppdrag att synliggöra 

barns identitet, etnicitet och att utveckla gemenskap bland barnen, när det viktigaste av allt 

samtidigt är att utveckla det svenska språket hos barnen.   

 

Känslan av utanförskap bland enspråkiga barn och risken för exkluderingar från/i barngrupper 

är något som alla tre pedagoger i min studie nämner, i relation till två- och flerspråkighet som 

ett hinder och de kallar det för en svårhanterlig situation. Enligt dessa pedagoger är målet att 

två- och flerspråkiga barn ska lära sig svenska, men Einarssons (2004:41) beskrivning av 
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modersmålet ger ett annat synsätt. Han hävdar att i ett två- och flerspråkigt samhälle blir det 

minoritetsgruppens uppdrag att kunna formulera sina inställningar till bevarandet av sitt språk 

(Einarsson 2004: 41). Därför kan man säga att minoritetsgruppers trygghet är att kunna få 

tillgång till sitt modersmål samtidigt som de vill lära sig svenska. Men pedagogerna Sara, 

Naila och Meltem tycks anse att lösningen för att slippa sådana situationer är att alla barn ska 

prata svenska. 

Fredrik Barths (Barth 1969 se György- Ullholm 2010:26f) menar att ”vi och de”-känslan är 

socialkonstruerad och att vi kan förändra dess innebörd. Han ser på etnicitet som ett socialt 

konstruerat begrepp och ifrågasätter etnicitets objektiva innebörd (se teorikapitel). Hyltenstam 

refererar till Charlotte Haglund som associerar identitet med en öppen karaktär och menar att 

den konstrueras på nytt i nya situationer och i nya sammanhang (Haglund se Hyltenstam & 

Lindberg 2004:360f). I ljuset av Barths och Haglunds beskrivning kan det sägas att de 

situationer gällande identitet bland två- och flerspråkiga barn som pedagogerna Sara, Naila 

och Meltem upplever som svårhanterliga kan få ny innebörd och mening eftersom identitet 

enligt ovanstående författare har en öppen karaktär och den kan konstrueras på nytt i nya 

sammanhang. Genom att skapa nya identiteter och grupptillhörigheter i barngrupper kan man 

tillsammans ändra innebörden av dessa situationer. Samtidigt finns det alltid möjlighet att 

förändra innebörden av våra synsätt och vår kunskap eftersom kunskap inte har en statisk 

innebörd. Kunskap konstrueras dessutom genom människors språkliga sociala interaktion som 

betyder att det vi ser får mening i den språkliga och sociala kontexten (Thomassen 2007 se 

teorikapitel). Som pedagog är man utifrån ett interkulturellt perspektiv dessutom ansvarig att 

acceptera den rådande mångfalden och se olikheterna som en resurs i samhället. 

 

7.3 Betydelsen av två- och flerspråkighet i relation till pedagogers egen språkliga 

bakgrund 

Pedagogen Meltem säger att kunskap av flera språk ger en djupare förståelse för andra 

människors handlingar och beteende när det gäller att förstå andra, stora som små. Hon 

beskriver sin flerspråkighet på följande sätt: 

 
Den förståelsen/tillgången som jag har fått genom fem olika språk ger mig nytta. Det innebär att 

jag använder mig av olika språk för att kommunicera med flerspråkiga barn. Jag känner igen mig 

i barnen och jag ser deras kulturella olikheter, deras bristande kunskaper i svenska språket och 

kommunikativa avvikelser som en del av deras utvecklingsprocess. (Meltem, med utländsk 

bakgrund.) 
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Pedagogen Naila beskriver sin syn gällande betydelsen av två- och flerspråkighet i relation till 

sin bakgrund på följande sätt: 

 
Jag brukar ha koll på flerspråkiga barns olika högtider och när dessa äger rum. Jag har också en 

djupt förankrad känsla gällande deras traditioner och seder. Dessutom är jag en förebild för 

flerspråkiga barn för att jag själv är flerspråkig och jobbar som förskollärare. Det blir en 

inspiration och motivation till två- och flerspråkiga barn. (Naila med utländsk bakgrund) 

 

Pedagogerna Meltems och Nailas utsagor visar att båda pedagogerna tycker att de med två- 

och flerspråkig bakgrund har mycket fördelar, som att till exempel möta två- och flerspråkiga 

barn på olika språk vid behovet av kommunikation. Dessa pedagoger anser att deras egen 

utländska bakgrund är en nytta när mötet sker med två- och flerspråkiga barn eftersom att de 

genom detta har en djupare förståelse för två- och flerspråkiga barns kulturella och sociala 

olikheter i relation till två- och flerspråkighet. Axelssons (1999:27ff) menar att en lärares 

bakgrund med olika erfarenheter berikar hennes förmåga att kontrollera barns beteende utifrån 

olika synvinkar som hjälper läraren att betrakta elevernas olika beteende som kulturellt 

inlärda betingelser istället för avvikande beteende i verksamheten. Pedagogerna Meltem och 

Naila utnyttjar sin bakgrund av mångkulturella erfarenheter som ett pedagogiskt verktyg för 

att möta och hjälpa två- och flerspråkiga barn utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. 

Dessutom nämner pedagogen Naila att hon är en förebild för två- och flerspråkiga barn. Hon 

menar att det ger två- och flerspråkiga barn ett stöd: motivation för svenska, i deras 

språkutveckling. Axelsson (1999:27ff) poängterar att betydelsen av lärarens/den vuxnes roll 

med sin utländska bakgrund är oerhört viktig när det gäller att inspirera två- och flerspråkiga 

barn i sin utveckling. Denna förebild bör vara en vuxen från elevernas egen minoritetsgrupp 

som kan ge inspiration och motivationen till flerspråkiga elever, någon att beundra och 

försöka efterlikna (se kapitelet tidigare forskning). 

Pedagogen Nailas ståndpunkt att Jag är en förebild för två- och flerspråkiga barn kan man 

även diskutera i relation till betydelsen av identitet och etnicitet. Hon identifierar sig i relation 

till sin bakgrund med två- och flerspråkiga barn och hävdar att hon är som en inspiration för 

flerspråkiga barn. Det visar sig att hon känner sig trygg och djupt förankrad i sin roll som 

lärare i samhället när hon kallar sig för en förebild för två- och flerspråkiga barn. På detta sätt 

överför pedagogen Naila sin identitet som en förebild vidare till kommande två- och 

flerspråkiga barn. Einarsson (2004:41) menar att det är naturligt att minoritetsgrupper vill 
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bevara sin identitet, etnicitet och modersmål i ett tvåspråkigt samhälle. Pedagogen Meltem 

visar anknytning till sin identitet och etnicitet i relation till två- och flerspråkighet genom att 

säga att kunskap inom fler språk ger henne bättre förmågor att förstå andra människors 

känslor i olika situationer. Einarsson refererar till Bergman & Swedin (1986:31) som hävdar 

att identitet och etnicitet hör ihop och oftast förknippas med individers känslor och 

upplevelser (se kapitel teoretiska utgångspunkter). Pedagogen Meltems utsagor visar att hon 

anser sin identitet och etnicitet vara en fördel när hon möter barn och familjer med utländsk 

bakgrund. 

Dessutom ger resultatet av min studie en ny bild/tolkning av identitet och etnicitet som följer 

nedan. Där ser man tydligt att innebörden av dessa begrepp är föränderligt och att det ständigt 

förändras, förnyas och får ny mening med tiden. Pedagogen Meltem har utländsk bakgrund 

och hon förnyar/kompletterar sin identitet med det svenska språket. Meltem utrycker sig på 

följande sätt: 

 
Jag kan flera språk men pratar mest svenska för att kunna behärska det fullt som förskollärare 

och jag pratar bara svenska med min son, inte modersmål för att han ska kunna lära sig bra 

svenska för att identifiera sig med andra svenskar i samhället. (Meltem, med utländsk bakgrund) 

 

Nedan beskriver pedagogen Naila sin syn kring två- och flerspråkighet i relation till sin 

bakgrund, och sitt mål i framtiden: 

 
Jag kan fler språk som i och för sig är bra, men när jag började lärarutbildningen lade jag fokus 

på att enbart kunna svenska eftersom jag från min uppväxt inte behärskade svenska språket väl. 

Som förskollärare anser jag nu att det är viktigt att kunna behärska svenska och att utveckla 

svenska språket hos barnen. (Naila med utländsk bakgrund) 

 

Pedagogerna Meltem och Nailas utsagor redovisar att dessa pedagoger dels har känslomässig 

anknytning till sin identitet, etnicitet och modersmål, dels tycker de att det är viktigt att kunna 

det svenska språket. Pedagogen Meltem tycker att hennes son ska lära sig det svenska språket 

och att det ska bli hans starka sida för att bli sedd och hörd i samhället. Detta drar 

uppmärksamhet till att innebörden av att identitet är subjektiv (föränderlig) i stället för 

objektiv (oföränderlig). Pedagogen Meltems förhållningssätt stämmer överens med Kamilla 

György- Ullholms (2010:26f) studieresultat. György- Ullholm refererar till Fredrik Barth 

(1969) och Hyltenstam & Lindberg (2004:360f) refererar till Charlotte Haglund som hävdar 

att etnicitet och identitet är ett socialt konstruerat begrepp och dessa författare ifrågasätter 
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etnicitets och identitets objektiva innebörd eftersom den inte är fixerad utan snarare 

konstrueras på nytt i nya situationer och i nya sammanhang (se kapitlet teoretiska 

utgångspunkter). 

 

Denna förklaring av identitet stämmer överens med Meltems förhållningssätt när hon utifrån 

sitt nuvarande sociala sammanhang föredrar att kunna behärska svenska i första hand. 

Pedagogen Meltems förhållningssätt till två- och flerspråkighet är starkt anknuten till hennes 

egen bakgrund när hon ser flerspråkskunnande som en fördel. Samtidigt har detta 

förhållningssätt även nyanser av förnyelse när hon anser att det för hennes son och för henne 

själv är viktigt att kunna svenska för att identifiera sig med en ny identitet (förskollärare). 

Pedagogen Meltems synsätt visar även likhet med pedagogen Nailas synsätt när hon menar att 

hon mest lade fokus på det svenska språket under sin lärarutbildning eftersom det i den nya 

rollen som lärare ingår att kunna svenska språket bra. Det visar sig att identitet har en öppen 

karaktär som Haglund (se Hyltenstam & Lindberg 2004:362ff) menar när pedagogerna 

Meltem och Naila konstruerar/förnyar innebörden av identitet beroende av situation, kontext 

och tid. Denna tanke om förnyelse kring identitet visar även pedagogen Malin, med svensk 

bakgrund, prov på när hon säger att hon gillar att umgås med familjer som har utländsk 

bakgrund och ibland firar högtider tillsammans med dem. Malin förklarar vidare på följande 

sätt: 
Jag är enspråkig i min uppväxt men när jag började jobba som förskollärare fick jag en stark 

känsla av det fanns ett stort behov av flerspråkskunnande. Syftet var att kunna få en tydligare 

bild av olika kulturer och språkbruk. Jag köpte därför språkkurser på spanska och turkiska på 

CD-skivor och har fått stor nytta av det. Mina nya språkliga kunskaper använder jag som ett 

verktyg att identifiera mig med i nya språkliga sammanhang. (Malin, med svensk bakgrund) 

 

Pedagogen Malins utsagor redogör att hon tyckte att genom att lära sig fler språk kunde hon 

få nära språkliga relationer till två- och flerspråkiga barn och familjer. Hennes ståndpunkt har 

likhet med Obondos (2005:121ff) fältstudieresultat där pedagogerna försöker lära sig några 

ord på andra språk som talas av barnen på förskolan. Syftet med detta är att bygga broar 

mellan olika kulturer som möts på förskolans arena. Pedagogen Malin umgås och firar 

högtider med familjer som har utländsk bakgrund. Dessa insatser verkar att har hjälpt henne 

att förstärka relationerna mellan förskola och hem. Pedagogen Malins synsätt visar att, som 

Thomasen (2007:203ff) menar, att tolkningar/synsätt formuleras och får ny innebörd i 

samspelet med andra. Hon ansåg att när samspel skedde med två- och flerspråkiga barn skulle 
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kunskap inom fler språk underlätta kommunikationen, och hon köpte därför 

språkinlärningskurser på CD-skivor. Pedagogen Malins engagemang att kunna fler språk visar 

även likhet med Haglunds beskrivning av identitet: identitet har en öppen karaktär. Identitet är 

beroende av situation, kontext och tid och konstrueras på nytt i nya situationer (Haglund se 

Hyltenstam & Lindberg 2004:360f). Att kunna fler språk utgår från hennes eget engagemang 

och med hjälp av detta engagemang förnyar hon sin identitet som förskollärare med de nya 

språkliga kunskaperna. 

 

Pedagogerna Meltems, Nailas och Malins förhållningssätt: att lära sig olika språk och att lära 

känna olika kulturer redogör för att dessa pedagoger verkar väl insatta i betydelsen av 

interkulturellt förhållningssätt när det gäller möten med två- och flerspråkiga barn. Obondos 

(1999:36ff) betonar också vikten av interkulturellt förhållningssätt för lärarna. Enligt 

Lahdenperä (2008:29) handlar interkulturalitet om olika typer av meningsskapande kulturer. 

Till exempel etniska, språkmässiga och tankemässiga värden är något som diskuteras som mål 

för interkulturellt perspektiv. När det gäller pedagogers bakgrund och deras förhållningsätt 

kring två- och flerspråkighet säger pedagogen Sara följande: 

 
För mig är två- och flerspråkighet utan tvekan en resurs men jag gör inte särskilt mycket åt det 

för att jag ser på både enspråkiga och flerspråkiga barn som kunskapssökande på svenska. Jag är 

enspråkig och jag som pedagog står för svensk språkutveckling. Det är en verklighet där vi 

svenska förskollärare och modersmåltränare skiljer oss åt, och båda jobbar på var och ens plats 

för att uppnå målen. (Sara med svensk bakgrund) 

 

Sara med svensk bakgrund tycker att alla barn på förskolan är kunskapssökande på svenska. 

Detta förhållningssätt är också något som Obondos (2005) fältstudieresultat visar. Två av de 

fyra pedagogerna, ena med svensk och den andra med utländsk bakgrund, anser att det är 

modersmållärarens ansvar att utveckla flerspråkiga barns kompetens på modersmål (se 

kapitlet tidigare forskning). Pedagogen Saras ståndpunkt, att svenska pedagoger och 

modersmåltränare ska jobba på var sin plats skapar en lucka som kan diskuteras utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt. Axelsson (1999:27f) och Obondo (1999:36ff) betonar vikten 

av detta förhållningssätt och hon hävdar att det är oerhört viktigt för förskollärare/lärare att ha 

ett interkulturlitetbaserat arbetssätt på förskolan och att involvera barns kulturella och 

språkliga inlärningsstilar i verksamheten. I motsats till detta visar pedagogen Saras 

förhållningssätt att hon inte verkar tycka att integrering av två- och flerspråkiga barns 
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språkliga inlärningsstilar i verksamheten är viktigt. Pedagogen Sara menar att båda lärarna ska 

jobba på var sin plats med barnen. När hon dessutom säger att Jag är enspråkig och står för 

svensk språkutveckling visar hon även att hon identifierar sig med sin ursprungliga identitet 

och håller sig till det genom att säga att hon står för det. I detta sammanhang visar det 

identitetens objektiva innebörd.  Haglund lyfter däremot fram identitetens innebörd som 

subjektiv för att den kan förändras och förnyas i olika situationer, kontext och över tid 

(Haglund se Hyltemstam & Lindberg 2002:360f i kapitlet teoretiska utgångspunkter). 

 

7.4 Pedagogernas förhållningssätt till sina praktiska insatser gällande två- och 

flerspråkighet 

 

I detta avsnitt presenterar och analyserar jag de intervjuade pedagogernas praktiska insatser, 

gjorda på respektive avdelningar, när det gäller att bemöta flerspråkiga barn utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt och därmed utveckla två- och flerspråkiga barns språkliga 

kunskaper. I det här sammanhanget spelar mina upprepande observationer en avgörande roll 

för att skaffa en konkret bild av vad som sägs av de intervjuade pedagogerna och vad som 

görs i praktiken. Barnens namn i observationerna är påhittade. 

När det gäller de intervjuade pedagogernas förhållningssätt kring sina pedagogiska insatser 

för två- och flerspråkiga barn är alla de intervjuade pedagogerna eniga om att det är ett viktigt 

uppdrag för en pedagog att lägga upp aktiviteter efter två- och flerspråkiga barns behov. 

Enligt pedagogerna finns det en del olika målområden som de lägger fokus på för att bidra till 

en rik lärandemiljö för två- och flerspråkiga barn. Dessa mål beskrivs nedan i form av en 

gemensam uppställning av deras ståndpunkter. Eftersom alla fyra pedagoger sagt ungefär 

likadant har jag använt mig av ordet ”de” istället för ”jag” i beskrivningen av pedagogernas 

utsagor. Pedagogernas ståndpunkter är på följande sätt:    

De tycker att stöttning, upprepning och uppskattning ger en positiv stimulans till flerspråkiga 

barns lärande. Verksamhetens alla aktiviteter, även måltider, utnyttjas för diskussioner som 

inspirerar social interaktion bland barnen. Ett byte av perspektiv gör stor skillnad i 

förhållningssätt och vi arrangerar en del aktiviteter med syfte att dessa olika kulturer ska 

mötas ansikte mot ansikte på förskolans arena. Vi har inga lekmaterial på avdelningen i avsikt 

att kunna uppmärksamma dessa kulturella olikheter som två- och flerspråkiga barn har med 

sig. Vår ambition är att lära sig några ord (så många vi kan) på de flerspråkiga barnens 

modersmål för att underlätta övergången från modersmålet till svenska och synliggöra dessa 

barn i sina identiteter och kulturer. 
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(Meltem, Naila, Malin och Sara) 

 

Utifrån resultatet av pedagogernas ståndpunkter kring planering av verksamheten verkar det 

tydligt att de lägger stor vikt vid att erbjuda barnen en pedagogisk inspirerad lärandemiljö 

som går ut på välbetänkta aktiviteter baserade på upprepningar, uppmaningar och stöttningar. 

De intervjuade pedagogernas utsagor stämmer överens med Kulttis (2012:95ff se kapitlet 

tidigare forskning) fältstudieresultat som belyser vikten av lärandemiljö för flerspråkiga barn, 

som till exempel bokläsning, sagostunder, måltider, lekmaterial, stöttning, upprepning och 

barnens delaktighet i gemensamma lärarledda aktiviteter. Dessutom visar de intervjuade 

pedagogernas ambition likhet med Obondos (2005:121ff) fältstudieresultat som bland annat 

handlar om att pedagogerna försöker lära sig några ord på de andra språken som talas av 

barnen på förskolan. De intervjuade pedagogernas utsagor i min fältstudie visar att de är eniga 

om att planera verksamheten utifrån barnens olika behov enligt sina ovanstående 

målsättningar. 

Nedan följer observationerna baserade på upprepade observationer vid fri lek, måltid och 

modersmålsundervisning. 

 

7.4.1 Stöttning, upprepning och uppskattning som ett verktyg för språkutveckling 

 

Pedagogen Meltem sitter i ett rum bland barnen som leker med varandra. Flickan, Nina (med 

utländsk bakgrund) i den här observationen är 3 år gammal och började på förskolan för fyra 

månader sedan. Nina har länge lekt med en docka. Pedagogen Meltem sitter vid bordet med 

ettåringar. Nina kommer fram till Meltem och pekar på dockan. 

Pedagogen: ” Nina, vet du vad har du i din hand?”. Nina tittar på dockan och tittar sedan 

tillbaka på pedagogen. 

Pedagogen: ”Det är en docka som du har i din hand.”. Meltem upprepar, nu tydligare ”EN 

DOCKA.”. 

Nina: Tittar på dockan och tittar sedan på pedagogen igen. Sedan säger Nina: “Doll.” 

Pedagogen: “Yes, this is a doll. You have a doll in your hand”. Pedagogen upprepar igen, ”en 

docka.”. 

Nina: ”En docka. Docka.”, säger hon igen. 

 

Denna observation visar tydligt ett interaktionsmönster som jag har observerat i många 

aktiviteter mellan barnen och Meltem. I detta interaktionsmönster involverar pedagogen 
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barnet genom att ställa fråga Nina, vet du vad har du i din hand? Genom att ställa frågan till 

barnet ger pedagogen utrymme för dialog. Genom dialog blir barnet en samtalspartner, vilket 

är ett utmärkt drag när det gäller två- och flerspråkiga barns språkutvecklig. Dialog och öppna 

frågor leder till att omgivningen inte längre blir en icke-verbal värld för barnet utan allt som 

finns omkring barnet blir meningsfullt (Obondo 1999:36ff). Nina får frågan av pedagogen och 

tittar på dockan och tittar sedan igen på pedagogen. Detta interaktionsmönster ger barnet 

möjlighet att hon bli sedd och hörd samt ger bekräftelse från pedagogen att hon är intresserad 

av att veta vad barnet har i sin hand. Det skapar en känsla av trygghet hos barnet. 

 

Ett annat viktigt drag i denna observation är lekmaterialets betydelse och dess kompletterande 

roll när det gäller två- och flerspråkiga barns lärande och språkutveckling. Nina kan det 

engelska ordet för docka och hennes kunskap på första språket betraktas som en resurs av 

pedagogen som också kunde tala engelska. Pedagogen Meltem ger bekräftelsen ”Yes, this is a 

doll”. Utifrån denna observation visar det sig att pedagogens kunskap på engelska underlättar 

för Nina att få bekräftelse på sina engelskakunskaper och samtidigt översätter pedagogen 

Meltem Ninas redan förankrade kunskaper på första språket till svenska. Dessutom använder 

Pedagogen Naila sig av tydlighet och upprepning för att förankra kunskaper hos barnet. 

Resultatet av denna observation stämmer överens med Kulttis (2012:95ff) fältstudieresultat 

där Kultti betonar vikten av lekmaterial som kan spela en kompletterande roll när det gäller 

övergången från modersmål till svenska (för mer detaljer se kapitlet tidigare forskning). 

Pedagogen Meltem säger tydligt och långsamt ”EN DOCKA” och upprepar än en gång. Dessa 

upprepningar hjälper barnet att skapa samband mellan det konkreta materialet och föremålets 

namn på det nya språket. Betydelsen av dessa inlärningsmetoder för två- och flerspråkiga 

betonas av Kultti (2012:95ff) som hävdar att upprepning är viktigt för barns lärande.  

 

7.4.2 Samtal under måltid nyckeln till social interaktion och språkutveckling bland barn 

Pedagogen Malin sitter bland en grupp fyra/fem- åriga barn vid ett bord och lägger upp mat 

till alla barnen. Hon ställer en fråga till en flicka som är tvåspråkig och kan lite svenska. 

Pedagogen: ”Lena (började på förskolan för sex månader sedan), vill du ha vatten eller 

mjölk?” 

Lena: Tittar på pedagogen och pekar på vatten men säger inget verbalt. 

Pedagogen: ”Menar du att du vill ha vatten?” Ett barn som sitter vid samma bord tittar på 

flickan och ställer en fråga till henne. 
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Ali: ”Vad kan du för språk? Jag kan turkiska och kurdiska. På turkiska kallar man vattnet för 

su och på kurdiska kallar man det för av.” 

Pedagogen: ”Vad duktig du är Ali! Du kan fler språk.” 

Ali: ”Hur många språk kan du Lena?” 

Lena: (Lyssnar men svarar inte). Pedagogen tittar på Lena och riktar sedan blicken mot Ali 

och säger ”Lena kan arabiska och på arabiska kallas vatten för ma. Visst Lena?”, säger Malin. 

Lena: Ler och nickar. 

 

Det sociala samspelet mellan barn/barn och mellan barn/pedagog är det utmärkande draget i 

denna observation. Denna ömsesidiga interaktion mellan barnen och pedagogen leder till att 

måltidstunden skapar en känsla av gemenskap och sprider förståelse för identitetstillhörighet 

bland barnen på ett positivt sätt. Kultti (2012:95ff) betonar vikten av att utnyttja måltiden för 

att integrera barnens kunskaper och att synliggöra kulturella betingelser på ett inspirerande 

sätt. Ali presenterar sina språkliga kompetenser (flerspråkskunnande) som en resurs när han 

nämner vatten på de olika språk han kan. Obondo (2005:121ff) och Axelsson (1999:27ff) 

hävdar att betydelsen av två- och flerspråkiga barns kunskaper på modersmål är oerhört 

viktigt då de genom detta känner sig sedda och legitimerade i samhället. Ytterligare kan man 

diskutera Alis presentation av sina språkliga kunskaper utifrån identitetens betydelse för 

barnen (individer). När Ali berättar för Lena att han kan turkiska och kurdiska visar Ali stark 

anknytning till modersmålet. Modersmålets känslomässiga anknytning betonas även av 

Obondo (2005:121ff) och Einarsson som refererar till Bergman & Sweden som hävdar att 

dessa känslor och upplevelser utgår från ett gemensamt ursprung, gemensam kultur, språk och 

lojalitet (Bergman & Sweden 1986:3 se Einarsson 2004:40). 

I denna sociala interaktion kan man diskutera pedagogen Malins pedagogiska roll utifrån 

olika synvinklar. För det första att hon stödjer och uppskattar Lenas icke-verbala utryck i 

samspelet och sätter ord på det på ett pedagogiskt sätt när Lena pekar på mjölken och Malin 

säger ”du vill ha mjölk”. Pedagogens stöttning och lärarledning utvecklar barns delaktighet i 

samtalet, och är något som Kulttis (2012:95ff) fältarbete visar (se kapitlet tidigare forskning). 

För det andra använder Malin sina kunskaper på arabiska som ett verktyg för att skapa 

kommunikation både mellan barn/barn och mellan barn/pedagog. Malins agerande hjälper 

även att skapa en känsla av gemensamskap med barnen när hon förklarar för Ali att ”Lena kan 

arabiska och på arabiska kallas vatten för ma”. Detta pedagogiska sätt bygger broar mellan 

olika kulturer. Det märks tydligt i observationen att Lena inte säger ett enda ord men 

pedagogen Malin vet att Lena kan arabiska och dessutom berättar hon för de andra barnen att 
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vatten på arabiska heter ma. Pedagogen Malins engagemang angående flerspråkiga barns 

språkutveckling och sätt att bygga broar mellan olika kulturer är något som en rad författare 

Obondo (1999, 2005), Axelsson (1999), Lahdenperä (1997) och kultti (2012) betonar vikten 

av. 

För det tredje använder pedagogen Malin barnets kroppsspråk som ett medel för 

kommunikation mellan barn/barn och mellan barn/pedagog. Malin försöker involvera Lena i 

samtalet genom att tolka henens icke-verbala uttryck på ett positivt sätt. Malin tolkar vad 

Lena pekar på och sedan väntar Malin in Lenas bekräftelse när Malin frågar ”Visst Lena?” 

och Lena nickar. Malin ger Lena utrymme för dialog/ möjlighet till att bli samtalspartner samt 

att hon visar hänsyn till barnens olika beteende i olika lärandesituationer. Obondo (1999:36ff) 

belyser det faktum att två- och flerspråkiga barns olika språksocialisationsmönster i sina 

familjer och interaktionsmönster i olika verksamheter kan se annorlunda ut (se tidigare 

forskning). I detta fall har pedagogen Malins pedagogiska arbetssätt likhet med vad forskare 

Axelsson (1999:27ff) menar, nämligen att pedagogens interkulturalitetbaserade 

förhållningssätt spelar en avgörande roll i hanteringen av barnens olika beteenden på ett 

positivt sätt. 

 

7.4.3 Modersmålsintegrering med svenska som en inspirerande lärandemiljö både för 

flerspråkiga och enspråkiga barns språkutveckling 

Pedagogen Naila sitter vid ett bord tillsammans med ett antal barn. Modersmålstränare på 

turkiska kommer in på avdelningen och frågar om Anna (fyra år). 

Pedagogen Naila svarar: ”Ja, hon leker där inne i stora rummet.”. 

Modersmålstränaren går in i rummet, men två fyraåriga barn med svenska som modersmål 

vill följa med. 

Pedagogen Naila säger: ”Ja, ni får vara med om ni vill.”. 

Modersmåltränaren läser en saga med dem från en bilderbok och Anna återberättar sedan 

sagan på turkiska och de två enspråkiga barnen lyssnar på med nyfikenhet. 

När modersmålstränaren jobbat klart med Anna går hon därifrån. Anna och de två andra 

barnen går tillbaka och då har pedagogen Naila samling med barnen. Pedagogen presenterar 

alla barn inför samlingen och Naila ber Anna om att återberätta sagan på svenska för resten av 

gruppen. Anna återberättar sagan och pedagogen Naila hjälper Anna med formulering av 

meningar. Ibland översätter Naila när Anna inte hittar rätt ord på svenska. När Anna har 

berättat klart ber pedagogen de enspråkiga barnen att återberätta några turkiska ord som de 

lärt sig och barnen svarar med de ord de minns. 
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Integreringen av modersmålet som leder till att skapa inspiration till olika språk och kulturer 

hos enspråkiga barn är de utmärkande drag som observerades gällande pedagogiskt lärarledda 

aktiviteter (vid upprepade observationer). När modermålstränaren kommer och talar med 

Anna vill de två enspråkiga barnen vara med och de lyssnar med stor nyfikenhet på sagan som 

berättas på att annat språk. I detta fall kan man tolka flerspråkighet som en inspirationskälla 

för enspråkiga barn. Kultti (2012:95ff) hävdar att två- och flerspråkiga barns kunskaper i olika 

språk även inspirerar enspråkiga barn och skapar en ömsesidig respekt mellan olika kulturer.  

En annan viktigt aspekt i denna observation är integreringen av modersmålet med svenska när 

pedagogen Naila ber Anna om att återberätta sagan på svenska. Det finns en rad olika 

författare och forskare, bland annat Obondo 1999, 2005, Lahdenperä 1997, Axelsson 1999, 

Kultti 2012 och Lidberg 2002, som hävdar att integrering av modersmålet i 

svenskundervisning medför mångsidiga goda skäl för språkutveckling hos två- och 

flerspråkiga barn.  

Dessutom visar pedagogen Nailas roll ett utmärkt pedagogiskt inslag som en förebild för två- 

och flerspråkiga barn när hon uppskattar och stöttar Anna i återberättande av sagan. I detta 

sammanhang står pedagogen Naila, med samma bakgrund som Anna, som ett stöd när hon 

översätter vissa svenska ord till turkiska för henne. Denna aspekt har likhet med 

Axelssons(1999:27ff) fältstudieresultat gällande betydelsen av pedagogens roll, att pedagoger 

med samma bakgrund som barnet blir en förebild för flerspråkiga barn när det gäller att 

motivera dessa barns andraspråksinlärning. Dessutom belyser Kultti (2012:95ff) och Axelsson 

(ibid) ytterligare en annan viktigt aspekt gällande betydelsen av pedagogen som förebild, 

nämligen att pedagogens flerspråkiga bakgrund underlättar för henne/honom att överföra två-

och flerspråkiga barns kunskaper och deras språkliga kommunikation från modersmålet till 

svenska. Det visar sig i observationen att pedagogen Naila stödjer Anna i lärandesituationen 

genom att översätta från turkiska till svenska när Anna saknar ord. 

 

7.4.4 Observation 4: Pedagogens bemötande gentemot flerspråkiga barns sociala 

nätverk och identitetstillhörighet 

Barnen (Fyra/fem- åringar) leker med varandra ute på gården. Sex stycken barn, kurdiska- och 

turkisktalande hamnar i en konflikt och pedagogen Sara går fram till dem.   

Pedagogen: ”Vad hände här NU IGEN?”, säger pedagogen med arg röst. Pedagogen ser 

mycket sur ut. 

Ali: ”Fröken! Haddi ger inte Malak de bilarna som Malak först hade att leka med.”. 

Matti: ”Alla barn får leka med de bilarna. Malak har ju haft bilarna länge nu, fröken.”. 
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Ali: ”Haddi har likadana bilar hemma också och han leker ute med oss på kvällarna. Här får 

andra barn också leka med de bilarna.”. 

Pedagogen lyssnar på vad barnen säger och hon säger sedan till barnen: 

Pedagogen: ”Ni (med bestämd röst) i gruppen kommer ALDRIG överens om hur ni ska leka 

med varandra. Ni tar hemkonflikter med er till förskolan. Ni måste leka med andra barn som 

inte pratar samma språk som ni gör.”. Pedagogen skickar tre barn in på avdelningen för att 

leka med andra barn som inte pratar samma språk. De andra tre barnen fick i stället leka med 

barnen ute på gården. 

Denna observation redogör för pedagogens bemötande gällande hantering av barns konflikt i 

relation till två- och flerspråkiga barns sociala nätverk och identitetstillhörighet som ett 

problem. Pedagogen Saras uttryck ”Ni ALLA i gruppen” verkar visa en negativ markering för 

barns identitet som förstärks ytterligare när hon sedan delar upp barn i olika grupper.  

Betydelsen av identitet för två- och flerspråkiga barn är något som Kultti (2012:95ff) och 

Axelsson (1999:36ff) diskuterar. De menar att barn känner sig sedda och legitimerade i 

majoritetssamhället när de upplever sig fast förankrade i sina familjeidentiteter och 

kamratgrupper. Pedagogen Saras negativa markerande beteende kan orsaka att dessa barn 

upplever en negativ känsla inför sin identitet och språktillhörighet, eftersom dessa barn blir 

uppdelade i andra grupper för att kunna lösa konflikten.   

Pedagogen Saras agerande och uttryck ”Nu igen” verkar inte visa en ömsesidig respekt för 

barns problem (konflikter) utan hon ser arg ut och verkar reta upp sig på det. Axelsson 

(1999:36ff) lägger stor vikt vid pedagogiska insatser för att kunna bygga en ömsesidig respekt 

mellan barn och pedagog redan vid förskoleåldern och hon hävdar att pedagogens synsätt 

baserat på mångkulturalitet spelar en avgörande roll i hanteringen av barnens beteende (se 

tidigare forskning). Lahdenperä (2008:29) menar även att ett interkulturalitetsbaserat 

förhållningssätt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. I ljuset av detta 

kan man säga att pedagogen Saras arbetsmetod inte verkar visa ett interkulturalitetsbaserat 

förhållningssätt. Jag frågade pedagogen Sara om hon inte tycker att en konflikt om leksaker är 

en vanligt förekommande konflikt istället för att tänka på att orsaken ligger i samma 

språktalande. Pedagogen svarade att dessa barn alltid hamnar i bråk för att de pratar samma 

språk och leker ute på kvällarna därför försöker hon se till att de inte ska leka tillsammans på 

förskolan.  

Man kan även diskutera pedagogen Saras sätt att lösa konflikten i relation till identitetens 

innebörd; subjektiv istället för objektiv. Hyltenstam (2004:360f) refererar till Haglund som 

hävdar att identitet är beroende av situation, kontext och tid och att den konstrueras på nytt i 
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nya situationer och sammanhang. Däremot verkar det utifrån pedagogen Saras arbetssätt 

snarare så att hon anser identitet ha en objektiv innebörd eftersom den enda åtgärd hon tar för 

att lösa konflikten är att skilja dessa barn åt. Kultti (2012:95ff) anser att det är pedagogens 

uppdrag att se olikheter som möjligheter för att bygga broar mellan olika kulturella inlärda 

betingelser/kunskaper och att skapa en gemenskapskänsla bland barnen. Dessutom anser 

Obondo (2005:121ff) att integrering av kultur och språk är viktigt för barns lärande. Dessa 

skillnader i förhållningssätt kan man diskutera utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv: 

att vår bild av verkligheten är tolkad av människor och att vi tillsamman har möjlighet att 

påverka och förändra processen (Thomassen 2007:203ff). 

Resultatet av alla ovanstående observationer visar att pedagogerna Meltems, Malins och 

Nailas pedagogiska arbetsmetoder ger en djup förståelse för ett integrerande arbetssätt 

gällande enspråkiga och två- och flerspråkiga barns språkutveckling. Dessa pedagoger verkar 

arbeta kring två- och flerspråkighet på ett positivt sätt utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt (Lahdenperä 2008:29), som går ut på ett ömsesidigt kulturmöte och att se på 

olikheter som möjligheter. Bråten (1998:105) refererar till Vygotskij (1978) som hävdar att det 

sociala samspelet med andra människor och omgivningen är nyckeln till barns språkinlärning.  

Enligt Thomassen (2007:203ff) konstrueras vår bild av verkligheten när samspelet sker med 

andra människor och därmed finns möjlighet för förnyelse och förändring. Dessa tolkningar 

kan vara positiva och leda till spridning av förståelse av fenomenet. Resultaten av observation 

fyra visar att pedagogen Sara verkar se på två- och flerspråkiga barns identitetstillhörighet 

som en problematik i det sociala samspelet när det uppstår konflikter mellan barnen. Utifrån 

pedagogens Saras arbetssynsätt kring två- och flerspråkighet kan man konstatera att 

pedagogen Saras arbetsmetoder verkar begränsa betydelsen av två- och flerspråkighet. 

 

8. Slutsatser och sammanfattning 

 

Studiens syfte har varit att redogöra för de fyra intervjuade förskollärarnas teoretiska 

förhållningssätt kring två- och flerspråkighet som ett hinder eller som en resurs. Utifrån detta 

syfte har mitt försök varit att dels titta på förskollärarnas erfarenheter och värderingar kring 

två- och flerspråkighet i relation till deras egen språkliga bakgrund, och dels på 

förskollärarnas praktiska insatser för att utveckla barns kunskaper när det gäller barn med två- 

och flerspråkighet i verksamheten. I det föregående kapitlet har jag försökt besvara de 

frågeställningar som jag formulerade utifrån syftet. Här nedan lyfter jag fram de slutsatser 
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som enligt min mening är viktiga, betydelsefulla och därmed bärande utifrån undersökningens 

utfall. 

Slutsatserna som jag drar av min undersökning gällande de fyra intervjuade pedagogernas 

förhållningssätt kring två- och flerspråkighet är att de fyra intervjuade förskollärarna dels ser 

på två- och flerspråkighet som en resurs, dels som ett hinder. Dessa pedagoger är eniga om att 

två- och flerspråkighet är en gåva, en tillgång till olika kulturer och språk, i relation till 

betydelse av identitets- och etnicitetstillhörighet, modersmåls känslomässiga anknytning och 

utifrån interkulturalitetsperspektiv. Pedagogerna Meltem och Naila betonar vikten av att 

synliggöra betydelsen av identitet och etnicitet på ett positivt sätt och kopplar ihop denna 

betydelse med två- och flerspråkiga barns känslor. Skuttnabb- Kangas(1981) menar att 

modersmål är en naturlig tillgång till individens tankar och upplevelser. Einarson (2004:40) 

refererar till Bergman & Swedin (1986:31) som hävdar att identitet oftast förknippas med 

individers känslor och upplevelser som utgår från gemensamt ursprung, gemensam kultur, 

språk och lojalitet. Pedagogerna Malin och Sara menar att pedagogen måste ha förståelse för 

två- och flerspråkiga barns bakgrund och deras sociala förutsättningar för att lyckas med 

mötet mellan olika kulturer. Dessutom ser dessa pedagoger denna kulturintegrering (mötet 

mellan olika kulturer) som en inspirationskälla för enspråkiga barn och det skapar en känsla 

av gemenskap mellan både enspråkiga, två- och flerspråkiga barn. Pedagogen Meltem anser 

även att flerspråkskunnande underlättar för två- och flerspråkiga barn att lära sig svenska. 

Kultti (2012: 95ff) påpekar det faktum att fler språk ger bättre grund för två- och flerspråkiga 

barn att lära sig det nya språket. 

När det gäller de fyra intervjuade förskollärarnas förhållningssätt kring två- och flerspråkighet 

som hinder lyfter tre av de fyra pedagogerna fram en rad olika faktorer som orsaker till 

problematik gällande språkinlärning av det svenska språket. För det första anser Meltem, 

Malin och Sara att två- och flerspråkskunnande orsakar sämre språkbehärskning som till 

exempel fattigt ordförråd, brytning och kodväxling. De rekommenderar att barnen i stället 

skulle lära sig ett språk i taget. Detta synsätt är vad två- och flerspråkighetsforskare 

Hyltenstam (1996), Lindberg (2002) och Aukrust (2008) kritiserar och Jorgensen och Holmen 

(1997) kallar det för en dubbel enspråkighetsnorm: två- och flerspråkig ska behärska vart och 

ett av sitt språk som enspråkiga. För det andra anser dessa pedagoger två- och flerspråkiga 

barns hemmiljö, sociala nätverk och identitetstillhörighet vara ett hinder gällande 

andraspråkinlärningsprocessen och den sociala interaktionen på förskolan. Dessa pedagoger 

verkar ha en kompensatorisk syn på två- och flerspråkighet när de rekommenderar att 

flerspråkiga barn skulle lära sig svenska på bekostnad av sitt modersmål. Det är något som 
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resultaten av alla forskares och författares, Obondo 1999, 2005, Lahdenperä 1997, Axelsson 

1999 och Kultti 2012, fältstudier reagerar mot. Detta att inte se på två- och flerspråkiga barns 

kulturella, sociala och etniska olikheter som problematik/hinder utan som möjligheter/resurs 

när interaktionen sker med dessa barn. Det handlar om att bygga broar mellan olika 

kulturella/etniska inlärda betingelser och att ha ett integrerat synsätt (ibid). Det vore därför 

lämpligare att, istället för att jämföra två- och flerspråkiga med enspråkiga, utgå från 

Jorgensens och Holmens (1997) och Håkanssons (2003:123) synsätt att kunna se på två- och 

flerspråkiga utifrån en integrerad tvåspråkighetsnorm: hur flerspråkiga utnyttjar hela sin 

samlade språkliga kompetens.  

Pedagogen Naila kallar två- och flerspråkighet för en naturlig process som bara har fördelar 

för språkinlärning och att den förstärker individens självkänsla. Resultatet av min studie visar 

att pedagogerna har ett varierande förhållningssätt: både positivt och negativt förhållningssätt 

kring betydelse av två- och flerspråkighet. Därför visar dessa kontraster i de intervjuade 

pedagogernas förhållningssätt vad Thomassen (2007:203) hävdar, nämligen att det är vi 

människor som konstruerar vår bild av verkligheten och att det därmed alltid finns möjlighet 

för förändring och förnyelse i det. Det visar även att kunskap om begreppet två- och 

flerspråkighet inte har en statisk innebörd och den skapas på nytt när interaktionen sker i 

sociala gemenskaper (Thomassen 2007:205f). Lindberg (2002:22ff) belyser det faktum att 

jämfört med förr står idag två- och flerspråkighet bara för fördelar när det gäller flerspråkiga 

barns språkutveckling. 

När det gäller de intervjuade pedagogernas förhållningssätt kring två- och flerspråkighet i 

relation till sin egen språkliga bakgrund visar det sig att pedagogerna Meltem och Naila med 

utländsk bakgrund hävdar att deras flerspråksbaserade bakgrund berikar deras förhållningssätt 

när det gäller att kunna förstå barns olika kulturella inlärda beteende i olika sammanhang och 

att kunna se dessa olikheter som möjligheter. Pedagogen Naila upplever sin bakgrund baserad 

på två- och flerspråkighet som en inspirationskälla och som en förebild för två- och 

flerspråkiga barn på förskolan. Axelsson (1999:27ff) hävdar att pedagogens bakgrund med 

olika språkliga erfarenheter underlättar för henne att kunna förstå barns beteende utifrån olika 

synvinklar på ett positivt sätt istället för som avvikande eller bristfälliga.  

Ett viktigt drag i pedagogerna Meltems och Nailas förhållningssätt gällande betydelsen av 

två- och flerspråkighet är att de betraktar identitetens innebörd med en öppen karaktär. De ser 

sin flerspråkiga bakgrund som en resurs men numera lägger de stor vikt vid att behärska 

svenska för att identifiera sig med detta. Hyltenstam (2004:360f) refererar till Haglund som 

hävdar att identitet är ett socialt konstruerat begrepp och det skapas på nytt i nya sammanhang 
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och nya kontexter. Denna förändring i innebörden av identitet visar även pedagogen Malins, 

med svensk bakgrund, förhållningssätt i relation till sin egen bakgrund. Pedagogen Sara, med 

svensk bakgrund, anser dock att hon med sin ursprungliga identitet står för endast svensk 

språkutveckling och modersmålsutvecklingen är modersmålstränares uppdrag. Däremot 

betonar Lahdenperä (1997:102ff) vikten av att integrera modersmålet med 

svenskundervisning och att öka samarbete med modersmålstränare för att erbjuda barn en väl 

genomtänkt och pedagogiskt planerad undervisning i verksamheten. Därtill är det utifrån 

sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1978 se Bråten 1998) lärarens uppdrag att möta barnen 

där de är och därigenom utveckla vidare. Skillnader i pedagogernas förhållningssätt gällande 

sin språkliga bakgrunds betydelse visar att det finns olika sätt att se på verkligheten och det är 

vi människor som skapar vår bild av verkligheten när samspelet sker med andra. Det finns 

alltid möjlighet för förnyelse och förändring i våra förhållningssätt med tiden (Thomassen 

2007:203ff).  

 

När det gäller pedagogers praktiska insatser gällande två- och flerspråkiga barns 

kunskapsutveckling visar resultatet av min studie att tre av de fyra pedagogernas insatser 

utgår från en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet som är baserat på sociokulturellt och 

interkulturellt perspektiv på lärande. Enligt mina upprepade observationer erbjuder 

pedagogerna Meltem, Naila och Malin barnen lärorika lärandemiljöer baserade på 

upprepning, stöttning, social interaktion och integrering av modersmålet med det svenska 

språket. Pedagogerna använder även sina flerspråksbaserade kunskaper för att utveckla och 

berika både två- och flerspråkiga och enspråkiga barns kunskaper på ett inspirerande sätt där 

olika kulturer möts med ömsesidig respekt och nyfikenhet (se obsr 1,2,3). Syftet med detta är 

att bygga broar mellan olika kulturer och att se dessa kulturella olikheter som möjligheter som 

kompletterar varandras kulturer. Vikten av detta synsätt betonas av Kultti (2012:95ff) som 

menar att lärarledda aktiviteter stimulerar och uppmanar två- och flerspråkiga barns 

deltagande på förskolan. Däremot verkar det som att pedagogen Sara (se obsr 4) kritiserar 

barns sociala interaktionsmönster och ser på två- och flerspråkiga sociala nätverk och 

identitetstillhörighet som problematiskt i verksamheten. Det vore lämpligare att i detta fall 

utgå från Lahdenperäs (2008:29) fältstudieresultat. Hon menar att utifrån ett interkulturellt 

perspektiv är det viktigt att ha ömsesidig respekt, tolerans, demokrati och sociala rättvisor när 

samspelet sker med andra människor. Det vore lämpligare att i pedagogen Saras fall utgå från 

detta perspektiv eftersom det syftar på att bygga broar mellan kulturer. 
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Pedagog Malin  2012-10-25     kl:    14.30-15.30 
Pedagog Sara  2012-10- 29       kl:     14:00-30:00 
   9.2.2 Observationer  
Observation  1,  2012-10-05     kl: 12:00-13:00 
Observation 2  2012-10-20       kl:  13:00-14:00 
Observation 3 2012-11-01        kl:  09:00-10:00 
Observation 4 2012-11-12        kl:   11:00-11:30 
Observation 5 2012-11-20        kl:    14:00-15:00 
 

Bilagor 
• Intervjuguide  
• Ålder?  
• Vad har du för utbildning?  
• Har du gått någon fortbildning om tvåspråkighet?  
• Hur många barn med utländska språk finns det på avdelningen?  
• Vad har du för syn på tvåspråkighet?  
• Vilka kunskaper anser du att en pedagog behöver ha för att arbeta med tvåspråkiga 

barn?  
Pedagogers inställningar till fler- och tvåspråkighet. 

• Hur ser du på flerspråkiga barn på förskolan? 
• Hur upplever du att arbeta med flerspråkiga respektive enspråkiga barn? 
• Vilka uppdrag tycker du har som pedagog att utföra när det gäller att planera 

verksamhet för både flerspråkiga och enspråkiga barn på verksamheten? 
Modersmålets betydelse  

• Vad har modersmålet för betydelse enligt dig för tvåspråkiga barns utveckling?  
• Finns det tillgång till tvåspråkig personal på förskolan?  
• Finns det tillgång till modersmålspedagog på förskolan?  
• Kan ni ge barn tillgång till sitt modersmål på några andra sätt än genom 

modersmålspedagoger eller tvåspråkig personal? 
Pedagogers egen bakgrund 

• Kan du tala flera språk? Om  ja,  
• Hur känns det? Tycker du att du har tillgång till olika språk och har nytta av det 

eller har du försämrats ditt första språk? 
• Hur ofta du använder dig av dessa olika språk i olika sammanhang? 
• Pratar du med ett barn som kan samma språk som du än svenska på förskolan? 
• Hur anser du ett barn som kan tala flera språk? Ett hinder eller en resurs? 
• Hur arrangerar du verksamheten för att erbjuda en lärandemiljö rikt på flerspråkigt 

förhållningsätt för Kan du tala flera språk? Om nej, 
• barnen?  
• Hur är dina pedagogiska insatser att integrera svenska språk med modersmål när 

det gäller modersmålundervisning på förskolan? 
• Interkulturellt förhållningssätt  
• Synliggör ni barnens olika bakgrunder och kulturer på förskolan? Om ja, varför 

och på vilket sätt? Om nej, varför?  
• Vilka för- och nackdelar anser du att det finns i arbetet med tvåspråkiga barn?  
• På vilket sätt anser du att ni tar tillvara på barnens erfarenheter och värderingar när 

ni planerar verksamheten?  
• Finns lekmaterial från olika länder och kulturer?  
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• Vad tänker ni på när ni väljer sagor till en tvåspråkig grupp? (till exempel sagor på 
svenska, sagor på modersmålet, svenska sagor översatta till annat språk, sagor från 
barnens kultur etc.)  

  Språkutvecklande arbetssätt  
• På vilket sätt anpassar ni er verksamhet till flerspråkiga barnens olika språknivåer? 

(Till exempel gruppindelningar).  
• Hur hjälper ni flerspråkiga barnen att utveckla sitt språk i olika situationer?  
• Kan du ge exempel från er verksamhet på situationer som är språkutvecklande för 

båda språken modersmål och svenska?  
• Hur skapar ni tillfällen för samtal och i vilken form med flerspråkiga barn?  
• På vilket sätt anser du att ni stöttar barnen i olika situationer där dessa barn 

behöver?  
• Vilket utrymme får barnen att stötta varandra i olika situationer?  
• Hur mycket talutrymme under dagen tar barnen respektive pedagogerna anser du?  
• Hur vet ni om ett barns språk har utvecklats? (till exempel observationer, 

performansanalys etc.)  
Observationsformulär  

 Aktivitet/syfte: Pedagogers beteende och pedagogiska insatser kring fler- 
och tvåspråkiga barns prestation i verksamhet.  

 Ja  
 (tillfälle)  

 Nej  
 (tillfälle)  

 Kommentar  

 Använder barn sina modersmål i verksamheten? Hur reagerar pedagogen? 
 Ger pedagogen tydliga förklaringar vid instruktioner och uppgifter?  

 2. Använder sig pedagogen av stöttning om barnen inte förstår till exempel 
en uppgift?  

 3. Ger pedagogen barnen utrymme och stöttning för att hitta egna svar på 
problemlösningar?  

 4. Finns interaktion mellan pedagog och barn?  

 5. Ger pedagogen utrymme för interaktion barnen emellan?  

 6. Använder pedagogen slutna frågor?  

 7. Använder pedagogen öppna frågor?  
 8 Ger pedagogen feedback på barnens språk, till exempel återupprepa ett 

felaktigt begrepp med ett rätt?  

 9. Finns aktiviteter eller uppgifter som är situationsbundna?  
 

10 Finns aktiviteter eller uppgifter som är situationsoberoende? 


