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Abstract  
In this essay we have chosen to get a deeper understanding of multilangualism in pre-schools. The main 

objective of this work is based on different point of views from the pre-school’s pedagogues and their 

approach about the subject and different methods used to stimulate and integrate multilangual children 

in pre-schools. Our study is based on four different following issues: 

• Which approach do educators have towards multilingualism in pre-school? 

• Which methods do educators use to stimulate and integrate multilangual children in pre-

school? 

• In which extend can multilangualism be encouraged or limited in pre- school? 

• How can the municipality and the pre- schools cooperate in the integration of 

multilingual children? 

We also turned ourselves to the municipality of Södertälje and interviewed both the Director in charge 

of mother tongues teaching unit and the Director in charge of all pre-schools in order to extend our 

understanding of the subject.  

 

To make this study possible we used a qualitative method based on six interviews with different pre-

school’s pedagogues. The theoretical basis for this essay is ”Vygotsky's socio-cultural perspective” and 

also previous researchs from Anne Kultti ( 2012), Anders Skans (2011), Polly Björk- Willén ( 2006) and 

Margaret Obondo (2005). 

The results of our study showed that the pre-school pedagogues had a positive point of view toward 

multilangualism, and they used different methodes to stimulate and integrate bilingual and multilangual 

children in pre-school. We also found that some of the educators didn´t offer language support to these 

children due to diferent reasons such as:  

- The financial situation of school does not allow it. 

-  It is the parent’s responsibility to teach the mother tongue to their children , etc. 

 

Keywords: pre-school, pre-school’s pedagogues, multilangualism, mother tongue.  
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Förord	   
	  

Vi som har skrivit denna uppsats heter Asnath Kalala och Hanan El Haddad och läser 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil på Södertörns Högskola. Vårt intresse och nyfikenhet 

kring flerspråkighet väcktes för det första för att vi båda två är flerspråkiga och därför vi ville undersöka 

detta i förskolan.  

 

Genom denna undersökning hoppas vi få en fördjupad kunskap kring arbetet med flerspråkiga barn i 

förskolan som förhoppningsvis kommer främja oss som blivande förskollärare.  

 

Vi vill även tacka alla våra informanter som har medverkat i vår undersökning och deltagit i intervjuerna 

som utförts, era synpunkter och erfarenheter har gjort denna studie möjlig för oss.  
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1. Inledning  
    
I detta examensarbete kommer vi att skriva om flerspråkighet i förskolan utifrån fyra olika 

förskolepedagoger, en chef för modersmålsenheten, en förskolechef samt en verksamhetschef för 

kommunala förskolors förhållningsätt till ämnet. Den första anledningen till valet av ämnet 

flerspråkighet är för att vi båda är flerspråkiga och har en interkulturell bakgrund. Vi har rötter från 

Afrika där en av oss är från Marocko och den andra Kongo-Kinshasa som speglar en del av vår identitet 

i samhället. Språk har alltid varit en central del i vårt liv och det samhället vi lever i nu präglas av 

mångfald utifrån olika kulturella bakgrunder och språk. Vi har upplevt att det är en tillgång att vara 

flerspråkig för att det har gett oss möjligheter att förflytta oss till olika områden och även kunna förstå 

andra kulturer. Fast Sverige har alltid ansetts vara ett enspråkigt land där minoritetsspråken som romska, 

samiska, finska, jiddisch och meänkieli inte har synliggjorts och därför har det växt en negativ syn mot 

flerspråkighet. Dessutom har vi av egna erfarenheter fått höra att ”i Sverige talar vi bara svenska”. På 

grund av detta är det viktigt för oss att belysa flerspråkighet i förskolan ur ett bredare perspektiv för att 

samhället nu är mer mångkulturellt. Detta är betydelsefullt och innebär för oss som blivande 

förskollärare att kunna bemöta och stötta flerspråkiga barn i deras språkutveckling.  

 

Den andra anledningen till att vi valde flerspråkighet är att under våra verksamhetsförlagda utbildning 

har inte vi sett mycket av hur pedagoger stimulerar eller erbjuder modersmålsstöd till flerspråkiga barn i 

förskolan. Läroplan och forskning har visat ” att barn som lär sig sitt modersmål samtidigt som 

inlärningen av svenska språket sker har förutsättningar för bättre språkutvecklingen och andra områden 

än vad man tidigare har trott.” Vi vill därför på djupet utforska vilka möjligheter förskolan och 

kommunen erbjuder till dessa barn.  

 

1.2 Styrdokumentens innehåll 
I Styrdokument är det skrivet att förskolan har en uppgift att stimulera barns språkutveckling, samt att 

barn ska uppmuntras till att vara nyfikna och visa intresse för språkets värld (Lpfö, 98 rev, 2010). 

Läroplanen betonar också att: 

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

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

Förskolläraren ska också ansvara för att stimulera och utmana barn i sin språk och 

kommunikationsutveckling” (sid 28-29) 

Som tidigare nämnt påpekar läroplanen att barn med utländsk bakgrund och som utvecklar sitt 

modersmål har stora möjligheter till att utveckla det svenska språket och andra kunskaper, därför bör 
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flerspråkigheten synliggöras i förskolan. I likhet med läroplanen skriver skollagen (2010) kapitel 8, § 2  

att förskoleverksamheten ska utgå från helhetssynen på barnet där man ska fokusera på barnets behov. 

Vidare beskriver skollagen att förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål får chansen att 

utveckla svenska respektive sitt modersmål. Förskolan vilar på demokratiska grunder där alla pedagoger 

ska främja barnens egenvärde och respekt. Förskolan ska även ta hänsyn till barns olikheter, 

livsmiljöer/situationer samt erfarenheter som förskolepedagogerna ska utgå ifrån. Läroplanen beskriver 

vidare förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnets delaktighet i samhället stärks (Lpfö, 

98 rev, 2010). Därmed är syftet med undersökningen viktig för synliggörandet av flerspråkigheten och 

dess breda möjligheter till barns lärande och utveckling. Dessutom är det betydelsefullt för vårt 

kommande yrkesliv som förskollärare.  

 

Skolverket (2013) beskriver att förskolan är en enspråkig verksamhet vilket leder till att personalen 

behöver kunskaper om flerspråkighet och barns andraspråkutveckling för att etablera en stimulerad 

språkmiljö för barnen. Förskolepedagogerna behöver anpassa verksamheten för att alla barn i förskolan 

ska få samma möjlighet, därefter ska de tillsammans med barnen även skapa möjligheter som kan 

utveckla barnets identitet och trygghet. Till fortsättningen har skolverket (2013) konstaterat att det är 

bäst att ha modersmålsstöd närvarande i förskolans vardagliga rutiner istället för att ta barnet ifrån 

verksamheten. Det har visat att barnet kan känna sig utanför barngruppen och inta modersmålsstödet 

som en aktivitet de upplever tvungna att delta i. Tankesättet att modersmålspedagogen träffar barnen vid 

en bestämd tidpunkt och plats utanför barngruppen har kritiserats, men på andra sidan finns det en risk 

att modersmålsstunden i deltagandet av de vardagliga rutinerna på förskolan leder till att 

majoritetsspråket tar över (Skolverket, 2013, s. 50-51). 

 

2. Bakgrund  
Till att börja med kommer vi att redogöra för en kort bakgrund om flerspråkighet som visar hur 

flerspråkighet har tidigare sett ut. Vi kommer även lyfta upp modersmålets betydelse med hjälp av olika 

kurslitteratur. Slutligen kommer de centrala begreppen som framstår i denna studie definieras. 

 

2.1 Sverige från ett enspråkigt till ett flerspråkigt samhälle 

Språk är liv, det speglar vår identitet och våra rötter, skapar broar mellan mötet med andra människor 

och ger oss förutsättningar att kunna ändra våra livsförhållanden. Vi behöver språk för att förstå och bli 

förstådda. Flerspråkighet är viktigt i dagens samhälle där vi möter människor med olika kulturer och 

bakgrunder. Idag konstaterar vi att i majoriteten av världens befolkning är flerspråkighet vanligare än 
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enspråkighet och det betyder att majoriteten av världens befolkning består av flerspråkiga människor. I 

flerspråkiga länder finns det som regel att ett eller flera språk som majoriteten av befolkningen 

behärskar talas i offentliga sammanhang (Ladberg, 2003).  

 

Sverige har under en lång tid setts som ett enspråkigt land vilket innefattar att det officiella språket är 

svenska eftersom att minoritetsspråken inte har synliggjorts tidigare, det vill säga romska, samiska, 

finska, jiddisch och meänkieli. Ladberg (2003) skriver också att svenskar är ovana med flerspråkighet 

och förstår inte betydelsen av att använda ett annat språk än svenska i Sverige. Detta kan bero på att de 

upplever en utanförskap även utländsk födda känner pressen att tala svenska med varandra i närheten av 

svenskar på grund av utanförskap. Ladberg (2003) betonar också att när olika språkgrupper lever nära 

varandra kommer människor med olika språk kontakt med varandra på varierande sätt. I jämförelse med 

förr i tiden lever vi idag i ett mer mångkulturellt samhälle. Ladberg (2003) hävdar vidare att i 

flerspråkiga samhällen är det en självklarhet för de flesta människor att vara flerspråkiga. Ljunggren 

(2013) skriver att mer än 1,5 miljoner invånare i Sverige har svenska som andraspråk och som använder 

sitt modersmål. Detta betyder att Sverige inte är ett enspråkigt land utan ett flerspråkigt land. Svenska 

språket är ett redskap som används idag till skapa en gemenskap med andra, kommunicera samt hitta sin 

plats i samhället. 

 

Barn i Sverige med föräldrar som har ett annat modersmål har ett behov att utveckla sitt språk det vill 

säga majoritetsspråket och även sina familjers språk. Idag präglas förskolan av mångkulturalitet och där 

vistas flerspråkiga barn. Förskolan utgör en viktig roll under det första levnadsåren i barnets liv och 

därmed behöver flerspråkigheten synliggöras. Vart femte förskolebarn har ett annat modersmål än 

svenska. Dessutom anställer en del förskolor medvetet personal med ett annat modersmål än svenska 

som resurs i verksamheten (Skolverket, 2013). Modersmålsundervisning i Sverige har inte alltid varit 

uppenbar utan den inträdde för inte länge sen. Införandet av modersmålsundervisning i svenska skolor 

ökade betydligt under 1970-talet då arbetskraftinvandringen kom. Beslutet av riksdagen kom under 

1970-talet då man ansåg att de som hade annat språk än svenska skulle ha rätt till undervisning på sitt 

modersmål (Skolverket, 2003).  

 

Det finns flera litteratur som nämner betydelsen av flerspråkighetens synliggörandet i förskolan. Wedin 

(2011) redogör för de barn med annat modersmål än svenska och menar att de inte uppnår en hög 

kompetens i deras modersmål utan utvecklar svenskan som sitt starkaste språk. Detta menar hon att de 

kan bero på att barnet har ett första språk hemma, men tidigt kommer i kontakt med svenska genom 

exempelvis lekkamrater och i förskolan. Samtidigt finns de barn som är födda i Sverige och inte 
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utvecklar svenska som sitt första språk på grund av att svenskan inte används ofta i barnets omgivning. 

Detta kan bero på att barn med flerspråkiga föräldrar använder sina respektive språk i hemmet, i 

kommunaktion med barnet och även utanför hemmet möter barnet inte en svenskspråkig miljö som 

utvecklar det svenska språket.  Som en följd av detta är betydelsen av modersmålsundervisning därmed 

viktig för barnets av skrift och språkutveckling (Wedin, 2011, s 48). Även Sandvik & Spurkland (2014) 

betonar vikten av modersmålsstöd och menar att det är viktigt att man skapar möjligheter för barn att 

utveckla modersmålet samtidigt som utveckling av det andraspråket sker. Författaren menar att 

modersmålet är betydelsefullt för barnets kommunikation mellan familj och släkt. Vidare säger hon att 

modersmålet har också stor betydelse för utveckling av andraspråk samt andra områden som till 

exempel matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia (Sandvik & Spurkland 2014, s 53-54). 

I förhållande till detta överensstämmer Ladberg (2003) och belyser vikten av modersmålet för 

utvecklingen av barnens andraspråk och områden. Barnets närmaste anhöriga och omgivning är därmed 

en central del för barnens språkutveckling. Det betyder att barnet ska känna trygghet i samband med 

utveckling av språket och dess emotionella känslor. Tryggheten ska också utökas under inlärning av ett 

språk efter att barnet har visat behov att vilja lära sig språket, samtidigt som barnet kan hålla distans 

gentemot ett språk på grund exempelvis oro eller rädsla som barnet förknippar den med. Därmed är 

modersmålsstödet essentiell i förskolan för att barnet skall kunna utveckla sitt familjs språk, men också 

finna ett stöd om de inte kan majoritetsspråket fullt ut.  

 

2.2 Begreppsförklaring 

 
Modersmål definieras som språket barnet har lärt sig först och som i hög grad förknippas med känslor. 

Enligt Ladberg (2003) är modersmålet ett av barnets viktigaste tillhörighet. Familjens språk är grunden 

för barnets trygghet och kärlek och därmed är modersmålet ett känslospråk. Sandvik & Spurkland 

(2014) lyfter även modersmål och definierar begreppet med synsätt att det inte bara handlar om att ha ett 

förstaspråk utan att det kan också vara språket man behärskar bäst eller språket man använder mest. 

Modersmålet kan språket man identifierar sig mest till.  

 

Flerspråkighet/ tvåspråkighet förklaras genom att en individ använder eller behärskar två eller flera 

språk. Flerspråkighet och tvåspråkighet är i princip av samma fenomen och räknas som en variant av 

flerspråkighet. Begreppet tvåspråkighet inkluderas även här då det innebär det att man använder två 

språk i vardagen och antigen två förstaspråk eller ett förstaspråk och ett andraspråk det vill säga att  



 10 

man anses vara flerspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981). I vår studie inrymmer begreppet flerspråkighet 

två- och flerspråkiga. Inom forskningen för tvåspråkighet skiljer man på simultan och successiv 

tvåspråkighet. Håkansson (2003, s.20) har i sin bok Tvåspråkighet hos barn i Sverige förklarat dessa 

termer som beskrivs på följande sätt: 

• Simultan tvåspråkighet betyder att språk utvecklas parallellt från födelsen i barnets hem. Vidare 

skriver hon visa barn har två olika modersmål utifrån simultan tvåspråkighet. 

• Successiv tvåspråkighet innebär att barn som är äldre än tre år lär sig sig ett språk utöver 

modersmålet. Barn som utvecklar ett andraspråk har oftast redan utvecklat sitt modersmål. 

Reggio-Emilia: en pedagogisk filosofi som är grundad på en demokratisk ställning så att förskolan ska 

vara en demokratisk och praktisk miljö för barn och samhället. Reggio Emilias syn utgår också från att 

barn är kompetenta och viktiga för samhället samt värda att lyssna på.  

Mångkulturell begreppet mångkulturell kan förstås utifrån klass, kön, etnicitet, funktionshinder, språk, 

sexuell läggning. Det kan även ses som en verksamhet som berör olika kulturer (Skans, 2011). 

 

Förstaspråk: Det språk man lär sig från födseln (Sandvik & Spurkland, 2014, s.49) 

 

Andraspråk: Enligt Sandvik & Spurkland (2014) är det andraspråket det språk man lär sig efter första 

språket. Vidare säger hon att det kan vara majoritetsspråket i samhället, alltså om man bor i Sverige är 

majoritetsspråket svenska (Sandvik & Spurkland, 2014 s.49). 
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3 Syfte och frågeställning 
 

 
Syftet med vår uppsats är att undersöka några förskolepedagogers förhållningssätt till flerspråkighet, 

samt undersöka hur flerspråkiga barn integreras i verksamheten och hur förskole pedagogerna stimulerar 

och arbetar med dessa barn. 

 

I förhållande till vårt syfte har vi valt att utforma dessa frågeställningar: 
 

• Vilket förhållningssätt har pedagoger till flerspråkighet i förskolan? 
 

• Vilka metoder använder pedagoger för att stimulera/integrera flerspråkiga i verksamheten? 
	  

• I vilken stor omfattning uppmuntras eller avgränsas barns flerspråkighet i relation till 
verksamheten? 
 

• Vilket samarbete sker mellan kommunen och förskolan kring integrering av flerspråkiga barn? 
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4. Teoretisk anknytning  
 
Detta kapitel består av teorier som vi har valt att utgå ifrån och som lyfter fram språkets betydelse. Den 

teoretiska förankringen av vår undersökning baseras på Vygotskij sociokulturella perspektiv. Vi 

kommer även lyfta fram synen på socialkonstruktivism. Kapitlet fångar upp mediering och den 

proximala utvecklingzonen som är grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet.  

 

4.1 Socialkonstruktivistisk perspektiv och syn på kunskap 
Socialkonstruktivismen utgår från att verkligheten alltid tolkas av människor och tyder på att det finns 

varierande sätt att se på verkligheten. I enighet med socialkonstruktivister finns det olika förhållningsätt 

och tolkningar av verkligheten. Dessa tolkningar är påverkade av sociala, kulturella och historiska 

faktorer. Det centrala inom socialkonstruktivistisk perspektiv är att människor utformar verkligheten 

samt gemenskapen mellan oss ger oss möjligheten att påverka processen. Socialkonstruktivister påstår 

att kunskap konstrueras genom språkliga sociala interaktioner mellan människor. Kunskap är inte 

oföränderlig utan det skapas genom sociala gemenskaper med andra. Det är genom sättet att tala om 

begrepp och företeelser som vi skapar en syn och förhållningsätt till olika fenomen. (Thomassen, 2007, 

sid 205). 

 
 4.2 Sociokulturellt perspektiv 

 

Synen på det sociokulturella perspektivet utvecklades under 1920-talet och förvann innan det blev 

aktuellt upp igen under 1980 och 90 talen. Intresset var då både för hur det sociokulturella perspektivet 

användes i skola och förskola. Utgångspunkten av perspektivet är att den baseras på det mångkulturella 

samt globaliserat samhälle. Den förklarar utvecklingen att olika verktyg och möjligheterna de ger för 

utveckling av kunskaper och färdigheter. Det sociokulturella perspektivet poängterar vikten av det 

sociala samspelet för lärande och utveckling, det är en social teori som förklarar hur människor deltar i 

kunskaper och erfarenheter genom samspel med andra. Det grundläggande inom samspel mellan 

människor är språket (Säljö, 2014 s .306-307). 

 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskij som var en psykolog och teoretiker. 

Han föddes 1896 i Ryssland och dog 1934 ganska kort efter en tidsjukdom Vygotskij har haft ett stort 

inflytande inom psykologi och pedagogik där han utvecklade sina arbeten inom utveckling, lärande och 

språk. Det centrala i det sociokulturella perspektivet är lärande och utveckling inom kommunikativa 

processer. Det innebär att människan blir medverkande i kommunikation och därmed utvecklar 
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kunskaper och färdigheter. Det innebär också människan utvecklar den kulturella kapaciteten såsom 

läsning, skrivandet, abstrakt resonemang och problemlösning. Det är genom kommunikation med 

människor som vi uttrycker oss och de språkliga konceptet hjälper till att organisera vår värld. Enligt 

Vygotskij är språket ett flexibelt teckensystem som används till förståelse av världen samt vår eget 

förståelse. Genom det talade och skrivna språk kan vi skapa en gemensam förståelse med våra 

medmänniskor. (Säljö, 2014 s 297 - 309).  

 

4.2 Mediering  
Säljö (2014) redogör för människors användning av olika typer av redskap när de ingriper och strävar 

efter förståelse av omvärlden. Inom det sociokulturella perspektivet går detta begrepp under namnet 

mediering. Mediering är ett av de grundläggande begreppet i det sociokulturella perspektiv som 

kännetecknar redskap och verktyg som vi använder för att visa vår förståelse till omvärlden. Dessa 

redskap finns i två olika former som är det språkliga och materiella. Språkliga redskap definieras också 

som den intellektuella eller mentala redskap som baseras av symboler, tecken eller olika teckensystem 

som används för att kommunicera i form av till exempel, siffor, bokstäver och räknesystem m.m. De 

språkliga redskapen har utformats genom kulturella och historiska traditioner som ändras och utvecklas 

genom tiden. De fysiska artefakter skapas när vårt tänkande kommer till uttryck, som exempelvis 

tangentbordet som används till skrivandet eller böcker med text. Dessa artefakter utgör vår sociala 

verklighet och utan de går människan utan sociala resurser. Båda redskapen ger förutsättningar för oss 

människor och gör det möjligt att utforska omvärlden Säljö (2014, s 298-299). 

 

Vygotskij skriver i sin egen bok Tänkande och språk (2001) att vårt tänkande och utförande av fysiska 

handlingar är sammankopplande och beroende av varandra. Kommunikationen är en brygga som binder 

oss till andra människor och formar oss till tänkande varelser som ger oss kapacitet att fantisera, minnas 

och uttrycka oss på olika estetiska sätt. Kommunikation och interaktion har bemärkelse för barns 

språkutveckling och är beroende av varann för barns lärande och utveckling. Genom interaktion och 

kommunikation tillvinner man kännedom och deltagandet med omgivningen (Vygotskij, 2001). 

 

4.3 Proximala utvecklingzonen 
Inom det sociokulturella perspektivet uppmärksammade Vygotskij potensen hos vuxna kring 

bedömningen av barnens utvecklingsnivå. Han menade att vuxna har den kapacitet att kunna se vart 

barnet ligger i sin utvecklingsnivå och vad de behöver utveckla mer. För att möjliggöra det ska den 

vuxna kunna medföra välbetänkta utmaningar som ska utveckla barnet i sin undervisnings process. Den 
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proximala utvecklingzonen som också går under namnet den närmaste utvecklingzonen är ett verktyg 

som möjliggör ett sätt att se på det individuella lärandet inom det sociokulturella perspektivet. Detta 

innebär att den proximala utvecklingzonen sker i samspel med andra, det vill säga att antingen en lärare 

eller kunniga kamrater stödjer barnet för att komma till den utvecklingszon som barnet inte kan uppnå 

själv. Det betyder att pedagogen hjälper barnet att nå större insikt om hen vägleder barnet. Pedagogen 

skall kunna avgöra vilket stöd barnet behöver och skolan ska kunna erbjuda stöttning för att utvecklas i 

sin process. Det blir pedagogens ansvar att stimulera barnets utvecklingszon genom utmaningar. Den 

proximala utvecklingzonen tydliggör också för hur andraspråkinlärare med hjälp av rätt stöd kan bredda 

ut dess språkliga kunskaper och kommunikativa förmågor (Säljö, 2014, 305-306). 

 

5. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel beskriver vi forskning kring flerspråkighet utifrån tre avhandlingar och en fältstudie av 

Anne Kultti (2012), Anders Skans (2011) , Polly Björk-Willén (2006) samt Margaret Obondo (2005).  

 
5.1 Flerspråkiga barn i förskolan - villkor för deltagande och lärande i förskolan 
 
Anne Kultti (2012) som är universitetslektor på Göteborgs universitet för pedagogik, kommunikation 

och lärande har skrivit en avhandling med titeln Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande 

och lärande. Syftet med studien är att analysera vilka villkor de deltagande förskolorna stödjer de yngre 

flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling samt hur de deltar i olika aktiviteter. I 

avhandlingen lyfter hon upp flerspråkiga barns rättigheter och villkor i förskolan, bland annat menar hon 

att pedagoger ska syfta till att utveckla det svenska språket hos barn samtidigt som utvecklingen av 

modersmålet är i fokus.  

 

För att skapa en flerspråkig miljö som omfattar barn från olika länder är det inte enbart mängden 

mångkultur i en flerspråkig lärandemiljö utan det krävs att man skapar möjligheter i en flerspråkig miljö 

där det finns någon att prata sitt språk med (Axelsson 2005, se Kulti 2012, s.178). Kultti (2012) 

framhåller också att de flerspråkiga barnen i förskolan sällan får förutsättningar för att kunna utveckla 

sitt modersmål, men istället menar hon att det ges goda möjligheter för utveckling av det svenska 

språket. Pedagogerna i förskolan är betydelsefulla för barn med annat modersmål än svenska. Det 

innebär att vara öppen och hänsynsfull för barnens modersmål vilket kan bidra till ett lämpligare 

lärande. Vidare lyfter hon även fram betydelsen av interkulturlitet baserat förhållningsätt där de 

flerspråkigas olikheter ska ses som möjligheter och det ska vara positivt. Det framkom i studien att 

pedagogernas vilja att möta barnens språk genom att exempelvis lära sig nya ord vilket medförd 
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acceptans av mångfaldens språk. Även arbetsförutsättningar utifrån barnets intresse exempelvis barnets 

hemflagga. Studien kom också fram till barnen använder sitt modersmål och det svenska språket på 

olika sätt beroende på situation och samtalspartner. Vidare betonar hon också vikten av sångsamlingen 

där hon belyser samtal som förekommer i sångsamlingen. Hon skriver att i samtalet lägger man fokus på 

sångtexten som berättelse och förståelse av ord. Detta anses som en del av lärarens stöttning i 

aktiviteten. Med sångsamling som ansats blir det en mycket tydlig aktivitet med språklig utveckling som 

pedagogens målsättning (Kultti 2012, s 91-181). 

 

5.2 En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken  

I avhandlingen En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken har Skans (2011) studerat didaktiska frågor 

och pedagogiken i en flerspråkig förskola, där majoriteten av barnen har annat modersmål än svenska. 

Studien genomfördes i Malmö under två terminer där han använde sig av observationer, intervjuer samt 

fältanteckningar som metod. Förskolan som presenteras i avhandlingen bestod av 18 barn varav fjorton 

pojkar och fyra flickor. Svenska, arabiska, bosniska, albanska och romani är de språken som 

pedagogerna i studien bemästrar. Skans (2011) påpekar reflektionen av de beslut som tas av 

pedagogerna i lärandesituationer och utgår från didaktiska frågorna hur, vad, vem och varför. Det 

innebär att reflektera kring vad som ska läras, hur den ska läras, vem ska lära och varför ska den läras.  

Fokus i studien ligger på pedagogernas och barnens kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Studien visar hur de flerspråkiga pedagogernas strävan att arbeta med barnens alla språk genom att 

möjliggöra att barnen utvecklas i sitt modersmål samtidigt som det svenska språket. Pedagogerna 

arbetade också medvetet med barnen i grupper för att skapa interaktion och kommunikationen mellan 

dem. Hans fallstudie resulterar till flerspråkiga pedagogers metod att synliggöra språket genom de 

pedagogiska aktiviteterna som exempelvis samling och sagoläsning. Tanken med det är att sagoläsning 

skapar samtal som är viktig för barnens språkutveckling (s.71). Det är stor vikt att det finns flerspråkiga 

pedagoger i förskolan som finns som resurser och språkstöd ( s.83-84).  

Detta sker genom arbetet med språk och barnen modersmål som bidrar till deltagande och öppenhet i 

verksamheten. Olika strategier används av pedagogerna för att stödja de modersmål som inte finns 

tillgängliga på förskolan. Ett exempel är då en pedagog har lärt sig några danska ord i syfte till att få 

detta barn delaktig i barngruppen. Ett annat exempel är då de icke arabisktalande pedagogerna lär sig 

arabiska ord eftersom det är de mest framkommande språket bland barngruppen. En pedagog uttrycker 

ord på arabiska i samling för att barnet ska kunna delta och förstå. (s.74-75). Studien visade att 
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pedagogerna använder omsorgsituationerna för att skapa samtal och kommunikation. Exempelvis att 

samtala kring konkreta ting i syfte till att utvidga barnens utförbarhet till förståelse (Skans (2011, s.101). 

Skans (2011) hävdar att flerspråkiga pedagoger är ett föredöme för flerspråkiga barn, men att det sällan 

uppskattas av svenska kollegor. I likhet med Kultti (2012) studie framkom det även i denna barnens 

användning av modersmålet och svenska språket beroende på situation och samtalspartnern. Skans 

(2011 s.62) påpekar också vikten att ha en bra föräldrakontakt dels för att det är en trygghet för barnet 

och även för den språkliga utvecklingen. Föräldrarna används också som språk resurs av pedagogerna 

och de upplyser föräldrarna vikten av att läsa sagor och böcker på modersmålet för barnen hemma. 

Dessutom deltar föräldrarna genom att pedagogerna bjuder in de att skriva olika ord och fraser på deras 

språk ( s.112). Han betonar också pedagogernas förhållningsätt till flerspråkigheten och menar att det är 

bra om pedagogerna har tidigare kunskaper om barnens kulturella och språkliga i verksamheten. Han 

ger också exempel på att barnens högtider är något som pedagogerna diskuterar likställigt (Skans, 2011, 

s.70).  

5.3 Lära och leka med flera språk - socialt samspel i flerspråkig förskola 

Björk-Willén (2006) skriver i sin avhandling Lära och leka med flera språk - socialt samspel i 

flerspråkig förskola om tre- till femåriga barns sociala samspel och deltagande i en flerspråkig miljö. 

Avhandlingen utfördes i en svensk förskola där flera av pedagogerna är flerspråkiga och hon har 

videoinspelat material i ca 40 timmar för analys av barnens användning av de multimodala resurser och 

deltagande i de sociala vid lek och de pedagogledda aktiviteterna. Potensen att använda sig av det 

verbala språket gemensamt med gester, blickar m.m. beskrivs som de multimodala resurserna menar 

Björk-Willén (2006). Syftet med avhandlingen var att studera det sociala samspelet mellan barnen och 

de vuxna i en flerspråkig miljö och fokus var barnens språkbruk och inte språkutvecklingen. Flera av 

barnen talade språk som engelska och spanska men också franska, persiska och arabiska. Björk-Willén 

(2006) menar att det har under en längre tid visats dubbelsidiga inställningar till flerspråkighet, dels de 

möjligheter och fördelar med den och även betydelsen att lära sig det svenska språket. 

Utifrån förskolans verksamhet övades dessa språk genom att pedagogerna skapade olika aktiviteter 

exempelvis kreativa verksamhet som skapande eller tema inriktat arbete. Björk-Willéns (2006) 

avhandling visar hur barnen tillämpar de olika språken i de olika aktiviteterna på förskolan. Hon fick 

syn på hur barnens deltagande i lek och pedagogledda aktiviteter genom att de använde och 

kombinerade de olika språken och resurser. Hon menade att barnen fick nya möjligheter i det sociala 

samspelet genom användning av de olika språken. Barnen kunde välja ett språk vid ett tillfälle och annat 
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språk vid annan situation beroende på situationen för vem och när ett språk ska talas menar Björk-

Willén (2006). Exempelvis är de pedagogiska aktiviteterna förknippade med rutiner som har ett stort 

inflytande för barnens insikt och deltagande i förskolan. Detta innebär att barnen besvarar en aktivitet på 

ett språk som det behagar på.  

Barnen bruk av språk förhåller sig snabbt till sammanhanget i förskolan beroende på de ramar som finns 

för en aktivitet. Det kan bli svårigheter för barnen när de pedagogledda aktiviteterna inte följer rutinerna 

som de brukar menar Björk-Willén (2006). Hennes studie resulterar på betydelsen av förskolans rutiner 

och aktiviteter för barnens deltagande och användning av språk. Deltagandet i det sociala samspelet är 

en del av barnens inlärning och därför är inlärningsprocessen är deltagandet en förutsättning för lärandet 

menar Björk-Willén (2006) som hon lyfter fram i sin avhandling. I deltagandet av fri lek och de 

pedagogledda aktiviteterna är barnens flerspråkighet ett av de multimodala resurserna. I studien 

framkom det barnens kreativa användning av språk i olika situationer och anser att pedagogernas 

medvetandet om barns språkanvändning är en fördel att ha i åtanke i arbetet med barn. Det är viktig att 

ha i åtanke att barnens språkbruk är praktisk betydenhet som för det mesta avgörs beroende på 

situationen. 

5.4 Bygga broar mellan kulturer  

Margaret Obondo (2005) i sin fältstudie Bygga broar mellan kulturer med fokus på somaliska barn 

språk och kultur. Hon fokuserade studien på pedagogernas förhållningssätt till somaliska barns 

språksocialisation som en resurs eller hinder på förskolan. Studien resulterar på att pedagogerna ansåg 

att två eller flerspråkiga barns kunskaper var en tillgång eftersom erfarenheter av barnens modersmål 

underlättade pedagogernas arbetssätt. Pedagogerna hade en positiv förhållningssätt och ansåg att det var 

lämpligt att arbeta med svenska och barnens modersmål samtidigt. Pedagogerna hade också ett 

sociokulturellt förhållningsätt till barnens lärande och att de flerspråkiga barnen erfar mycket av 

varandra i förskolan. Vidare använde sig pedagogerna av kommunikation under gruppaktiviteterna.  

I resultaten konstaterade en av pedagogerna i studien att barnen förlorade viktiga delar av lärande om 

modersmålet inte synliggjordes i verksamheten. Hon skriver vidare att olika aktiviteter med barnen 

utfylls i förhållanden till barnets hemmiljö, på så sätt byggs det broar mellan förskolan och hemmet för 

att synliggöra barnets identitet och ursprung. Pedagogerna i studien ansåg också att använda sitt 

modersmål är en förstärkning, men att det centrala i förskolans aktiviteter är att lära dessa barn svenska 

bättre. Enligt dessa pedagoger är föräldrarna och modersmålslärarna ansvariga för barnets inlärning av 

modersmålet. I fältresultatet framkom också att utländska pedagoger har en stor betydelse för två- och 
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flerspråkiga barn, men även för svenska pedagoger i förskolan. Denna betydelse kan verka som stöd 

mellan de två-och flerspråkigas språk och kultur och enspråkigas språk och kultur. Dessutom framkom 

det i fältresultatet pedagogernas vilja att lära sig några ord på barnens modersmål i förskolan (Obondo 

2005 sid 13-121). 

6. Material och metod  

I nedanstående kapitel presenteras de valda metoder som vi har använt oss av till datainsamling av vår 

empiri. Vi kommer dessutom presentera urvalet av förskolor, beskrivningen av genomförandet och 

ställningstaganden till de etiska forskning principerna. Slutligen kommer arbetsfördelningen av vår 

undersökning presenteras. Förskolechefens fiktiva namn är Caroline , chef för modersmålsenhet är 

Sandra , förskole pedagogernas fiktiva namn är Kajsa, Lena , Meis och Kristina och verksamhetschef för 

kommunala förskolor fiktiva namn är Luis.  

 

6.1 presentation av informanterna  
 

Namn/ålder  Position  Erfarenheter  

Caroline 55 år  Förskolechef på Svanens 

förskola  

3 år  

Sandra 63 år  Chef för modersmålsenhet  6 år  

Kajsa 43 år  Förskollärare på Lejonets 

förskola  

19 år  

Lena 49 år  Förskollärare på Svanens 

förskola  

37 år  

Meis 46 år Barnskötare på Svanens 

förskola  

17 år  

Kristina 54 år  Förskollärare på Valens 

förskola 

32 år  

Luis  Verksamhetschef för kommunala 

förskolor  

23 år  
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6.2  Val av metod 
 

Processen till resultatet av studien är baserat av olika genomförda intervjuer som byggs på olika typer av 

format exempelvis formella/ informella ,individuella eller grupp intervjuer. Genom att intervjua olika 

delaktiga personer i en social miljö eller ett socialt nätverk får man en tydligare insikt om förhållande 

som råder denna miljön. Intervjuer är också ett sätt att samla kunskaper om olika sociala förhållanden 

samt få en överblick om andra människors känslor och upplevelser. I vår undersökning har vi valt 

kvalitativa intervjuer som metod för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. I boken Handbok i 

kvalitativa metoder (2015) beskrivs kvalitativ metod som metod som bygger på intervjuer, 

observationer, eller analyser. Författarna skriver att det är svårt att på bästa sätt ge en förklaring till vad 

kvalitativa metoder är, utan det kan vara lättare när det kopplas till kvalitativ empiri, intervjusamtal, 

observationsanteckningar m.m. till skillnad från kvantitativa metoder som baseras på statistik, 

generaliseringar och siffror. För att respondenterna skall kunna svara i stor utsträckning utan 

begränsning valde vi öppna intervjufrågor som tillförde detaljerade svar. Vi ansåg att den kvalitativa 

metoden lämpade undersökningen, eftersom den ger oss möjlighet att utvidga vår kunskap och djupare 

förståelse till flerspråkighet gällande pedagogernas förhållning och arbetssätt. Genom den kvalitativa 

metoden får vi dessutom tillfälle att uppfånga respondenternas egna reflektioner och tankar kring 

området flerspråkighet (Eriksson- Zetterqvist och Ahrne, 2015, s 9- 45). Under varje intervju har vi varit 

lyhörda för respondenternas svar och därmed har vi i förväg förberett följdfrågor för att få 

respondenterna att utveckla sina svar med exempel och situationer utifrån faktum i förskolans 

verksamhet för att få större material till våra frågor.  

 

6.3 Urval  
Studiens syfte är att undersöka några förskole pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet, undersöka 

hur flerspråkiga barn integreras i verksamheten och hur förskole pedagogerna arbetar med dessa barn. I 

relation till syftet är urvalet av empirin baserat på kvalitativa intervjuer av olika förskolepedagoger, en 

chef för modersmålsenhets samt en verksamhetschef för kommunala förskolor från olika kommuner i 

områden med högre mängd mångkulturalitet. Detta framhåller Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) att 

det är viktigt att tänka över vilka urvalspersoner som deltar i undersökningen för att det ska vara 

trovärdigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s 39-40). Dels för att få utvidga och få en större 

förståelse kring ämnet var variationen av de olika urvalspersonerna där med väsentlig. Förskola Lejon 

befinner sig i en mångkulturell miljö där majoriteten av barnen har en utländsk bakgrund, även förskola 

Svanen präglas av mångkulturalitet och reflekterar barnens nationaliteter och kultur. 
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Personerna som deltagit i undersökningen har långa erfarenheter av att arbeta i förskoleverksamheten. 

Vi valde dessa informanter i förhållande till intresset av att ta reda på hur förskolepedagoger förhåller 

sig till vårt undersökningsområdet. Urvalet av förskolorna var tilldelade från tre olika kommuner inom 

Stockholms län med förhoppning att utbreda vår kunskap kring flerspråkighet. De utvalda kommunerna 

var Upplands Väsby, Södertälje och Stockholms kommun, Vi har intervjuat tre förskollärare samt en 

barnskötare på tre olika förskolor det betyder att barnskötaren och en förskollärare representerade en 

förskola och de andra två förskollärare de andra två förskolorna. Förskolan som barnskötaren och 

förskolläraren representerade intervjuade vi också förskolechefen där. I studiens resultat kommer 

informanternas respektive förskolor utgå från fiktiva namnen: Lejonet, Svanen och Valen.  

                                                              

6.4 Genomförande 

 
För att komma i kontakt med förskolorna mejlade vi ett informationsbrev där det stod kort om 

undersökningen, syftet samt annan relevant information till förskolecheferna. Vi fick svar från alla tre 

förskolor vi tog kontakt med och fick som svar att vi skulle vänta och återse vilken pedagog som kunde 

delta. Förskolecheferna fick också vidarebefordra vårt informationsbrev till pedagogerna som gav sitt 

medkännande om att delta i intervjun. När vi fått bekräftat att de fyra förskole pedagogernas 

godkännande bokade vi en tid och plats för intervju som passade dem. Alla intervjuerna skedde på 

pedagogernas respektive arbetsplatser. För att göra situationen vid intervjun bekväm inledde vi med att 

presentera oss och återigen berätta kort om vårt syfte och vad vi ville ta reda på. Vi talade även en till 

gång om de etiska forsknings principerna vid plats på intervju.                  
                                                                                                                       

Eriksson-Zetterquist (2015) menar att det finns en risk enbart om man för anteckningar under intervjun 

utan inspelning vilket kan leda till att respondenternas svar inte blir deras (Eriksson-Zetterquist, 2015, 

49-509. Under intervjuerna har vi därför använt oss av mobilinspelningar och samtidigt fört 

anteckningar. Efter att intervjuerna varit klara har vi transkriberat dem för att få det insamlade materialet 

i form av text. Sammanlagt har vi genomfört sju intervjuer därav fem av intervjuerna skedde på tre 

förskolor, en intervju på modersmålsenhet och en i kommunhuset. Intervjuerna omfattade en timma. I 

resultat och analysdelen kommer vi att använda oss av fiktiva namn för respondenterna vi har valt att 

använda i studien.  

 

 



 21 

6.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 

I samband med vår undersökning och intervjuer har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002). Vi har följt de etiska forskningsprinciperna 

och på förhand därmed gett information till informanterna för sitt deltagande vid intervju. Vi 

informerade syftet med undersökningen i vår uppsats och vad vi ville ta reda på i samtycke till 

informationskravet. Informationskravet tog vi avseende till när vi kontaktade förskolorna och 

underrättade syftet med vår undersökning samt annan lämplig information. På plats vid intervju 

informerade vi informanterna ytterligare om syftet.  

I hänsyn till samtyckeskravet för undersökningen och intervjuerna fick vi informanternas godkännande 

till deltagandet. Informanterna hade kännedom om frivilligheten till sitt deltagande och visste att de fick 

avbryta sin medverkan under undersökningens gång om de önskar.  

 

 Vi har också tagit hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att materialet vi har fått skall inte   

kunna identifieras av obehöriga. Informanterna är därmed anonyma och på så sätt nämns inga namn på 

informanterna eller förskolorna.  

 

Användning av det insamlade materialet kommer endast att vara till för vår studie och vi kommer inte 

överlämna materialet till någon annan, därmed har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet. All insamlad 

material ska raderas så att ingen kan få tag på det (Vetenskapsrådet, 2002, 7-14). Vi har tagit ställning 

till detta och kommer efter avslutad examensarbete radera all material, det vill säga det inspelade 

materialet och anteckningar vi har gjort för vår undersökning.  

 

6.6 Arbetsfördelning 

Under arbetets process har vi samarbetat tillsammans kring texten. Följande berör till mesta dels teori, 

tidigare forskning, metod och analys av resultat. Dock fanns det vissa delar som var uppdelade mellan 

oss eftersom det lättare för båda oss att göra så. Arbetsfördelningen kring transkriberingen delade vi upp 

eftersom det ledde till en bättre studie teknik med tanke på studiens omfattning. Angående litteraturen 

som vi har läst till vår uppsats har det till mesta dels läst av bägge, men viss litteratur har vi läst enskilt 

för att underlätta arbetsprocessen.  
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7.Resultat  
I detta kapitel redogörs sammanställning av resultatet från intervjuerna som vi har utfört utifrån våra 

fyra forskningsfrågor. Vi kommer även att redovisa informanternas svar i underrubriker som fångar upp 

det centrala och motsvarar våra frågeställningar och syn på några aspekter av flerspråkighet i förskolan. 

Syftet med studien är att redogöra för informanternas förhållningsätt till flerspråkighet och undersöka 

hur pedagoger stimulerar och integrerar de flerspråkiga barnen i verksamheten. Vi vill notera att 

informanternas namn kommer att vara fiktiva. 

7.1 Flerspråkighet som en tillgång  

Alla våra informanter har en positiv förhållningsätt kring flerspråkighet. Förskolläraren Kajsa från 

förskolan Lejonet med 19 års erfarenheter anser att det är viktigt för barn att använda sitt modersmål i 

förskolan. Själv är hon inte flerspråkig därför står hon för det svenska språket och försöker få så många 

barn att tala svenska. Vidare säger hon att i Södertälje finns det många barn som talar syrianska och 

arabiska och hon kan inte bidra till att utveckla deras modersmål på grund av att hon har brist på deras 

språk. Hon påpekar också att på det kan svårighet som kan dyka upp när man inte kan barnets språk. 

Som arbetsledare har hon tillsammans med hennes kollega någonting som kallas ”lärande samtal” där de 

fokuserar på olika områden exempelvis förhållningssätt till föräldrarnas språk, lika behandlings plan 

m.m. på så sätt kan arbetet med barnen vara lämpligare. Likadant anser barnskötaren Meis från Svanens 

förskola att flerspråkighet är ett ämne som behöver synliggöras. Meis har 17 års erfarenhet inom arbetet 

som barnskötare vilket gör att hon har en breddare syn kring arbete med flerspråkiga barn. Vidare 

förklarar hon att det är värdefullt att arbeta med flerspråkiga barn, eftersom hon ser det som en 

inlärningsprocess samt ger det möjlighet att utbytta erfarenheter mellan vuxna och barn, barn och barn 

samt vuxna mellan sig. Hon poängterar även att hennes flerspråkiga bakgrund har underlättat arbetet 

med flerspråkiga barn.  

Förskolläraren Kristina från valens förskola med 32 års erfarenhet förhåller sig också till en positiv syn 

till flerspråkighet och påpekar även att forskningen visar att det är betydelsefullt för barnet att utveckla 

och få stöd i sitt modersmål simultant med det svenska språket. Hon betonar att det är viktigt att ha ett 

tillmötesgående förhållningsätt i arbetslaget till flerspråkighet. Kajsa nämner en negativ sida kring 

arbete med flerspråkiga barn nämligen att det tar mycket tid. Som exempel tog hon upp julen, där hon sa 

att på en hel svensk förskola delar hon bara informationen av det som ska göras medans på en 

mångkulturell förskola måste informationen översättas på barnens språk för föräldrarna. Detta uttrycker 

hon som det jobbigaste men samtidigt ser hon en tacksamhet på föräldrarnas sida för den tid hon ger 
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dem. Hon har också märkt att många barn som inte kan uttrycka sig med ord brukar följa massan tills de 

har språket, men ibland brukar barn med samma modersmål dras till varandra och talar sitt modersmål. 

Kristina konstaterar även att i den förskola hon arbetar i dras barn med samma modersmål till varandra. 

Där instämmer också Meis att det finns svårigheter i arbete med flerspråkiga barn. På hennes förskola 

upplever hon att det finns många blyga och osäkra barn som inte behärskar det svenska språket vilket 

gör att några barn har svårt att säga nej. Däremot upplever inte Kristina några svårigheter.  

Meis berättar också att på Svanens förskola har de ett språknätverk där de inför några diskussioner kring 

språket och får visa böcker på svenska om språket. Hon poängterar att på hennes förskola används inte 

termen  ”flerspråkighet” utan kortsagt ”språket”. De ser inte flerspråkighet och språk som två olika saker 

utan som en helhet, därför gör dem ingen skillnad i arbete med flerspråkiga barn och barn som har 

svenska som modersmål. Samtidigt strävar de att i vid visa situationer lyfta upp flerspråkighet och 

funderar vidare hur de kan arbeta med det på bästa sätt.  

Lena som är förskollärare på samma förskola som Meis har 37 års erfarenheter och hon har också en 

positiv inställning till flerspråkighet samt berättar att hon har en nyfikenhet och intresse till ämnet. 

Enligt henne är bemötandet av flerspråkiga barn väldigt viktigt så de kan känna en trygghet och 

acceptans under deras visningstid i förskolan. Vidare säger hon att när man har flerspråkiga barn måste 

man tänka ett steg längre, man måste vara tydlig och synlig i vad man gör. 

Sandra som är chef för modersmålsenheten i Södertälje kommun visade tydlig glädje i synliggörande av 

flerspråkighet. Hon har erfarenheter av att ha jobbat i Kanada i över 10 år och har även arbetat med 

flerspråkiga svensk och finska barn och detta ger henne en annan syn på flerspråkigheten. För henne är 

modersmål en prioritering av politikerna och att förskolan köper många timmar från dem. Med detta 

menar hon att modersmålet är en prioritering och förskolan köper in timmar för att ge barn möjlighet till 

modersmålsstöd. Det är viktigt att man inte bara räknar modersmål som ett språk utan det kan vara två 

språk som är lika starka säger hon. Hon anser också att det är viktigt att vara flerspråkig idag speciellt 

för ungdomar för att få chansen att söka jobb utomlands. Vidare säger hon att är man flerspråkig och har 

en utbildning i Sverige kan man söka jobb i länder som talar det språket man behärskar. Som exempel 

nämner Sandra att när hon bodde i Kanada fick hon möjligheten att jobba för att hon hade en engelsk 

grund från Sverige och uppgraderade hennes kompetens i språket när hon kom dit. Svenska är ett litet 

språk i världen och vi vet att det finns många språk som är stora nu både inom EU och i världen och det 

öppnar dörrar för ungdomars arbetsmarknad tycker Sandra. Även verksamhetschefen för kommunala 

förskolor i Södertälje Luis som har 23 års erfarenheter har också gett sin syn till flerspråkighet där han 



 24 

säger att det är meriterande att vara flerspråkig och förskolan har ett tydligt uppdrag att stötta 

modersmål, vilket han jobbar med. 

7.2 Metoder för att stimulera och integrera flerspråkiga barn 

Alla informanter har berättat att de använder sig av olika metoder för att på bästa sätt stimulera och 

integrera flerspråkiga barn i verksamheten. Detta sker genom samling, sång ,bild samt kroppsspråk och 

andra erbjuder även modersmålsstöd i verksamheten. Vissa informanter arbetar utifrån planerade 

aktiviteter medan andra arbetar genom spontana situationer. Kajsa berättar att för det första utnyttjar hon 

sina kollegor som kan barnets språk och främst påpekar hon att kontakten till föräldrarna är mycket 

viktig. Vidare säger hon att de har ibland skett att de har haft föräldrar som inte kan de tillgängliga 

språken i förskolan och då måste dem låna in resurser eller vikarier från andra förskolor. Hon försätter 

att berätta och ger oss exempel på att de tidigare haft en pensionerad spansk talande chilensk kvinna 

som kunde lånats för den första kontakten mellan förskolan, föräldrarna och barnet till en början. Hon 

tillägger också att det varieras beroende på situationer och behov. Kajsa tar också upp att de har 

modersmåls nätverk på förskolan där arabisk talande personal, arbetskollegor inklusive henne träffas för 

att arbeta med barnens språk. Varje förskola i hennes kommun har en representant för detta möte. Hon 

säger att de ger varandra tips och idéer alltifrån kartläggning, arbete med barnens språk och sätta upp 

deras nationaliteter på väggen för att lyfta fram deras identitet.  

 

Förskolläraren Kajsa presenterar ett verktyg som de använder för underlättande av flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan. Verktyget kallas för ”Penpal” som också kallas den ”talande pennan” är ett 

verktyg som synliggör alla barnens språk i förskolan hävdar Kajsa. Den har en mikrofon som gör det 

möjligt att spela in ljudfiler på flera språk som önskas och barnen kan lyssna till. Hon berättar vidare att 

de brukar förberedda böcker enskilt eller i grupp och läser in dem på barnens språk i små böcker som 

barnen och föräldrar använder sig av. Under hösten har penpal används under inskolning av ca 13 barn. 

De intervjuade barnens föräldrar för att få en inblick om barnens situation hemifrån, sedan har de 

sammanställt allt som har sagts exempelvis vad barnen tycker är roligt eller vad glädje är för dem. 

Vidare sammanställdes föräldrarnas svar i små böcker och sedan har hennes kollega läst in dem på 

arabiska. Kajsa säger att målet är att det gjordes för barnen, men också att ha en dokumentation med en 

prick som är intalade i olika språk. Som exempel sa hon att eftersom hon kan engelska, kunde hon en 

pedagog som tolkar lyssna utan tillsammans med barnen i avdelningen. Ytterligare tillägger hon att de 

kan spela in föräldrarnas röster på deras språk som barnen kan använda sig av när de till exempel är 

ledsna, i saknad av sina föräldrar och behöver tröst. Hon påpekar att detta görs för att få föräldrarna 
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integrerad i verksamheten. Kajsa försätter att berätta om samlingarna de har på förskolan och säger att 

de sjunger men inte på andras språk, däremot får barnen träna på varandras namn. Undantaget är att 

kollegan försöker ibland sjunga på arabiska.  

 

Barnskötaren Meis metodsätt att arbeta med flerspråkiga barnen eller barn med svenska som modersmål 

sker på samlingarna i förskolan där hon fokuserar på språket. Hon säger att de sjunger sånger och 

ramsor på svenska och även på olika språk. Vidare redogör hon att när någon fyller år märker hon att det 

finns diskussioner bland barnen angående hur de uttalar saker på deras språk hemma. Meis påpekar 

också att vid flera tillfällen vill de att barnen ska känna sig stolta över språket som talas hemma för det 

är viktigt, men vi får inte glömma det svenska språket och dess kultur säger hon. Även förskolläraren 

Lena tycker att det är mycket lättare att sjunga in ett språk än att prata på det språket. Hon påpekar att 

man kan sjunga vid olika situationer och även använda kroppsspråket och berättar att hon  har sjungit 

väldigt mycket under sina år vid samlingar eller olika situationer exempelvis under på- och avklädning 

eller blöjbyte på småbarnen. Detta instämmer också Kristina som själv sjunger sånger på olika språk och 

uppmuntrar barnen att hjälpa till. Hon benämner också ord och pekar på vad det heter på olika språk 

med hjälp av barnen och talar även engelska ibland med vissa av de engelsktalande barnen. Vidare säger 

hon att de använder sig av sagan om Rödluvan och vargen, Bockarna Bruse för den engelsktalande 

barngruppen. Pedagogen läser först sagan på engelska och sedan har de barn som velat fått spela upp 

den. I dagsläget vågar alla, men de har fått välja språk mellan svenska och engelska. Samtidigt lånar de 

böcker från olika språk och kommer även köpa in ljudböcker på olika språk. Till fortsättningen säger 

hon att till Lucia fick alla barn lära sig att hälsa på olika språk som finns tillgängliga här i förskolan och 

nämner att de får språkstödspengar till inköp av material för böcker, spel för att stimulera barnens språk.  

 

Kajsa berättar att hennes arabisk talande kollega brukar ta med sig de äldre arabisk talande barnen till 

biblioteket där dem lånar böcker på svenska och arabiska. Förutom arbete med flerspråkighet har de en 

grupp som kallas för det normkritiska gruppen, där de funderar  på olika frågor som berör genus t ex  

kläder, vilka dockor de har o s v säger hon. Vidare säger hon att modersmålsstödet som är tillgänglig på 

förskolan är ett annat arbetssätt för att stimulera barnens språk. Barnet kan få stöd i sitt modersmål en 

gång i veckan av en modersmålspedagog som kommer till förskolan. Kajsa betonar även vikten av det 

svenska språket för alla barn inklusive flerspråkiga barn. Kristina berättar också att det har 

modersmålsstöd en gång i veckan för barnen.  

 
Meis berättar vidare att de skriver hälsningar på barnens språk som finns upphängda i hallen i samarbete 

med föräldrarna. Hon säger att dem som arbetar på hennes förskola ville gärna att föräldrarna skulle 
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skriva hur man säger välkommen på deras språk och detta för de är viktigt dels för barnen och 

föräldrarnas deltagande i deras arbete. Vid inskolningar använder vi föräldrarna som skriver in viktiga 

saker på sitt språk säger Meis. Meis framför också vikten av värdigheten över sin bakgrund för barnens 

och dess föräldrar och delger de flaggor upphängda i hallen som representerar barnens nationaliteter här 

på förskolan.  

 

" På så sätt visar vi den mångkulturella sidan av förskolan, samtidigt har vi respekt för den svenska och 

andras flaggor" Meis.  

 

Vi får reda av Meis att de har inga planerade aktiviteter kring flerspråkighet i sig i verksamheten, men 

att de snappar upp spontana situationer som de tar tillvara på barnens språk i sig. Hon är med i en språk 

och kultur nätverk som de har arbetat med i många år och bland annat utbyter idéer på hur de kan på 

bästa sätt arbeta språkmässigt med barn. Vidare tillägger hon att de kommer att ha en ord bank där de 

ska lägga viktiga ord så som hejdå, förlåt, mamma, pappa och gå till toaletten m.m. på barnens språk. 

Detta ska bli ett material för oss pedagoger säger hon. Meis berättar vidare att de har några böcker i 

barnens språk. Till fortsättningen säger hon att de arbetar med olika ämnen varje år, men att världskartan 

är något de arbetar ambitiöst med. Exempelvis så ritar och målar flaggorna barnen dem med oss och 

diskuterar olika mönster som finns i flaggor säger hon. Hon nämner att de tittar på kartan för att se vart 

barnen har rest, vilka språk som talas och de tydliggör vart barnen kommer ifrån. Hon säger också att 

det viktigaste för henne är att glädje hos barnen när deras kultur och identitet lyfts upp. Även 

förskolläraren Kristina berättar att dem har en världskarta där alla barns fotografier är uppsatta och där 

trådar är dragna till deras länder samt hur man säger hej på deras språk. Detta anser hon att det görs för 

att lyfta upp mångkulturaliteten här i förskolan.  

 

En annan metod för att arbeta med flerspråkigheten eller språk i sig är Ipad och vi använder den för att 

exempelvis titta på olika föremål eller ord på barnens språk säger Meis. Hon tillägger även att de tittat 

på olika klipp eller filmer från Youtube som visar upp saker från barnens hemländer. Meis berättar om 

arbetssättet med barnen utomhus och ger exempel på när de är i skogen och tittar på olika djur som de 

även nämner på barnens språk. Meis som själv är flerspråkig påpekar att hon själv kan hjälpa de barn 

som pratar kurdiska eller arabiska med att nämna dessa djur i skogen på deras respektive språk. Vid 

spontana situationer som t ex matsituationen försöker vi fråga barnen hur man säger smör hemma hos 

dem och så får alla barn berätta säger hon. Barnens olika högtider uppmärksammas också säger Meis.  
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“När det gäller olika högtider hemma hos barnen blir vi nyfikna och frågar vad det är för något, vad de 
gör, hur firar ni?, blir det mycket mat?. Barnen frågar också oss pedagoger vad andra barn gör under 
deras högtider” Meis. 
 
Förskolläraren Lena nämner också att språkpåsar eller så kallade ”sångpåsar” är något de har arbetat 

med. Dessutom arbetar de också med konkreta material som tallrik, sked, gaffel och kniv för att träna på 

ett språk, men Lena riktar sig mot det svenska språket när hon talar om det konkreta materialet. De äldre 

barnen kommer till slut att berätta själva vad som finns i påsen säger hon. Vidare påpekar hon som Meis 

att de tar hjälp av föräldrarna och ber dem att skriva hälsningsfraser på olika språk samt lyfter de upp 

barnens språk i olika situationer. Hon ger oss exempel på ett tillfälle när de äldre barnen fick ta hem ett 

papper och skriva hej, tack och förlåt på sitt språk. Det innebär att vi lyfter och synliggör dessa språk så 

gott det går säger hon. Lena säger också att knytkalas är något de har där barnen hämtar mat från olika 

kulturer. Sedan fortsätter hon med att säga att dans och musik är något som finns här på verksamheten.  

 

”Exempelvis dansar vi folkdans och lyssnar på musik på alla representerade språk” Lena.  

 

Hon fortsätter vidare genom att framhålla vikten av flerspråkighet samt att lära sig det svenska språket.  

 

7.3 Avgränsning och möjligheter  

Förskolläraren Kajsa tycker att det ska vara ganska regelbundet att barnet pratar sitt modersmål. Vidare 

säger hon att när hennes kollega försöker läsa om en bok på arabiska när de läser en bok på svenska, ses 

det som ett sätt att synliggöra barnens modersmål i verksamheten. Det är en av flera metoder som 

verksamheten använder för att arbeta med flerspråkighet. Till fortsättningen säger Kajsa att 

avgränsningen till barnens flerspråkighet är föräldrarna och hon pekade mer på arabisktalande föräldrar. 

Vissa barn vistas inte heltid på förskolan och deras föräldrar vill inte att de ska prata modersmålet i 

förskolan eftersom de redan har mycket arabiska hemifrån. Föräldrarnas vilja till barn som kommer i ca 

fyra timmar är att de ska bara pumpas med mycket svenska som möjligt. Hon påpekar även att när 

barnen är på förskolan en kort stund så vill föräldrarna att de ska bara höra svenska för annars hör de 

inte det tillräckligt i hemmet. I kopplingen till läroplanen berättar Kajsa att hon säger till föräldrarna att 

barnen har rätt till sitt modersmål i förskolan och speciellt när de är fyra och fem år. Även om 

föräldrarna inte vill informerar vi om barnens rättigheter för att kunna utveckla båda språken simultant 

säger hon. Med detta menar vi parallellt med varandra.  

Vidare berättar Kajsa att de har i samband med läroplanens mål försökt ge barnen modersmåls 

undervisning på förskolan. Hon berättar att föräldrar fyller i en enkät som förskolan beställer från 
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kommunen, då kommer det ut en pedagog som talar barnens modersmål. Det blir oftast en timme i 

veckan och tycker att det är inte mycket. Modersmålspedagogerna brukar samla ihop barn med samma 

modersmål från olika avdelningar för att gå igenom det barnen har gjort under förmiddagen i deras 

språk. Hon säger också att det är viktigt att berätta till föräldrarna vilken skyldighet förskolan har när det 

gäller flerspråkighet eftersom många väljer att kasta bort deras språk och ta emot det svenska. Men 

förskolan tycker att det är en tillgång för dessa barn att använda deras språk i verksamheten. Det 

negativa med modersmålsstöd en gång i veckan är att en del barn inte vill gå ifrån sina kamrater och 

verksamheten.  

Meis från Svanens förskola säger att de erbjuder inte modersmålsstöd till flerspråkiga barn och detta ser 

hon  som än avgränsning till flerspråkighet. Istället försöker dem nämna ord på olika språk, eller tar dem 

ord som föräldrarna repeterar hela tiden. Hon säger att förskolan har  många utländska pedagoger som 

används i form av resurs för exempelvis samtal med föräldrarna. Om det inte finns i förskolan brukar 

dem låna pedagoger från andra förskolor eller ibland föräldrarna. På så sätt är det lättare för 

kommunikation mellan flerspråkiga barns föräldrar och barn. Hon tycker att föräldrar bär ansvaret att 

prata med barnen på sitt modersmål för det är viktigt, vilket gör att det är underlättande för inlärning av 

det svenska språket för att väcka barnens nyfikenhet för språket. Vidare säger hon de påminner 

föräldrarna att även läsa böcker på deras språk. Samtidigt uttrycker hon en oro för föräldrarna som vill 

att deras barn ska göra allt på svenska. Hon tycker att det svåraste ibland är att välja mellan föräldrarnas 

vilja och förskolans skyldighet. Lena har också samma resonemang där hon säger att föräldrarna ska lära 

sina barn deras språk och i förskolan ska det svenska språket prioriteras samtidigt som barnens andra 

språk kommer till uttryck. När frågan om modersmålsstöd lyfts upp säger hon att förut erbjöd förskolan 

det vid sex års åldern, men att nu erbjuder dem inte det fastän föräldrarna kräver det på grund av brist på 

ekonomisk stöd.   

Vidare berättar hon att vissa barn tycker inte att det är roligt att gå ifrån sina aktiviteter när en 

modersmåls lärare kommer och förskolan utgår efter barnens vilja och intresse på alla möjliga sätt. 

Kristina upplever att de försöker möjliggöra för de flerspråkiga barnen, men att en del barn begränsas 

som inte är engelsktalande för dem för inte modersmålsstöd. Detta gäller barn som talar armeniska, 

ungerska och lettiska. Möjligheterna som finns är de pedagoger som talar engelska och finska, och även 

benämna saker på olika språk genom bild, sång och lek.  

Förskolechefen Carolines med 3 års erfarenhet som förskolechef avgränsar sitt arbete i förhållande till 

flerspråkigheten där de inte erbjuder barnen modersmålsstöd. Hon säger att:  
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”Dels så är det väl också ekonomist att det kostar att erbjuda modersmålet och sen så har jag tagit upp 

att det är mycket mångkulturellt här och vi har många pedagoger som talar andra språk. Vi har tagit 

upp med språknätverket att vi kanske en gång i månaden skulle kunna träffa dem här språkgrupperna 

t.ex. en kinesisk talande pedagog att dem kinesisk talande barnen träffas en gång i månaden och har en 

språkstund med den här pedagogen. Det är viktigt för oss att använda resurserna vi har. Caroline” 

Sandra berättar också att hon försöker uppfylla både förskolans mål och föräldrarnas önskemål till 

modersmålet. 

7.4 Samarbete sker mellan kommunen och förskolan  

”När vi annonserar förskolorna tittar vi till etnisk bakgrund och vi strävar även att få män till 

förskolorna “Luis.  

Som tidigare sagt betonar verksamhetschefen Luis flerspråkighet som merit. Det finns 57 förskolor som 

är fördelat på 12 olika förskole områden. Han berättar vidare att de har ganska stora förskole områden 

med en förskolechef som leder flera förskolor. De provar just nu en funktionellt delat ledarskap, där de 

har en förskolechef och en enhetschef. Förskolechefen har de nationella uppdraget medan enhetschefen 

har de kommunala frågorna som budget, lokaler och så vidare för att ge möjlighet till förskolechefen att 

vara pedagogisk som förskolan föreskriver. Han säger att i kommunen har hon tillsammans med 

enhetschefen arbetat fram ett dokument med ambulerande modersmålspedagogerna. Detta ger dem 

möjlighet att på bästa sätt arbeta tillsammans med förskolor och stärka modersmålpedagogerna i det 

pedagogiska arbetet. På så sätt ska barn få möta sitt språk i ett sammanhang kopplad till olika förskole 

aktiviteter. Vidare säger han också att de jobbar mycket med projekt och projektinriktat arbete. Han 

satsar mycket på att modersmålspedagogerna ska integreras och finnas tillsammans med barnen i 

projektet och inte ta barnen ifrån verksamheten så att det inte blir en isolerad företeelse. Han tycker att 

modersmålpedagogen inte ska göra något annat med barnen utan utgå från det barnen har gjort under sin 

vardag. Vidare säger han att de har ansvariga på förskolorna som möter upp modersmålspedagogerna 

och där skapas en plan för hur arbetet ska gå till.  Problemet med ambulerande modersmålspedagoger är 

att dem också har många andra förskolor att förhålla sig till och det är inte enkelt att lägga ett vettigt 

schema.  

”Det viktigaste är att utgå från barnens villkor eftersom det är för barnet vi alla är där” Luis  

Sandra berättar också att när det gäller utvecklingen av flerspråkigheten utgörs ett samarbete mellan 

henne och förskolan. Hon har olika modersmålspedagoger som är ansvariga för olika 
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utvecklingsområden. Hon säger bland annat att de har ett område som handlar om språkutvecklande 

arbetssätt i förskolan och de följer utvecklingsområdena som förskolorna driver. Chef för 

modersmålsenheten Sandra arbetar mycket med pedagoger som undervisar i skolor och används också i 

förskolor och tycker att det är väldigt viktigt att pedagogerna känner att de förstår det som pågår i 

förskolan. Vidare tycker hon att det är intressant och utmanande med arbetet, hennes område är 

flerspråkighet sedan hon var lärare. I hennes arbete lyfter hon fram flerspråkighet även hos pedagogerna.  

”Vi har ju pedagog som jobbar med fler än ett språk och det är väldigt viktigt att se att man kan dela 

med sig av den kompetensen och har fler pedagoger som erbjuder flera språk” Sandra. 

De har ett tillfälle i veckan där de erbjuder modersmål till barnen och det är närmare 1000 barn som får 

möjlighet till modersmålsundervisning i förskolan inom kommunen. Kommunen erbjuder 

modersmålsstöd på så sätt att det är ett prioriterat område, de jobbar i en politisk organisation och detta 

är ett viktigt område. Hon erbjuder detta genom att ha många lärare som kan tillgodose önskemålen av 

modersmål.  

”Det är många barn i förskolan och om ett barn ansöker modersmål har vi också en lärare. Nu är det 

flera barn som har sökt modersmål och vi erbjuder modersmålspedagog så fort någon behöver. Om det 

är ett barn som behöver modersmålsstöd tittar vi direkt på vilka resurser som finns för att tillgodose 

barn och föräldrarnas behov. De ska kunna jobba med barn som finns på de förskolor vi samarbetar 

med. Vissa kommuner erbjuder inte modersmål men vi i Södertälje gör det eftersom det är en 

prioritering som politikerna har gjort och som förskolorna bör följa” Sandra. 

Vidare säger hon att förskolan har en egen budget som prioritera utifrån hur många barn som finns för 

synliggörandet av barnens språk i förskolan. Hon säger också att de har ett samarbete med föräldrarna 

genom föräldrar möte. Sedan kan det vara att hon träffar föräldrar när de har ett krav som de inte kan 

möta. Sandra och förskole pedagogerna har då ibland möte, med förskolechefen och med 

arbetslagsledaren. Hon påpekar att det beror på vilken situation det är, men att oftast är det 

modersmålspedagogen och förskollärarna som möter föräldrarna. Sandra möter föräldrarna enbart när de 

har formella möten eller när de har situationer som måste redas ut. Även Luis säger att de arbetar väldigt 

transparent, han tar hand om vissa delar, men han baserar sig alltid utifrån vad förskolecheferna 

signalerar till honom samt vilka behov de har. Han arbetar ständigt med att titta på vad som behövs, vad 

som kan göras samt vilka resurser kommunen har för flerspråkigheten i förskolan. De har många 

förskolor som anställer flerspråkiga medarbetare och resurserna fördelas i hela förskolan inte bara på 

avdelningar med flerspråkiga barn. 
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Luis betonar också att dem utgår från en fördelningsmodell vilket gör att förskolorna får 4500 kr per 

barn som har ett annat modersmål än svenska. Det är en ekonomisk modell som gör att man fördelar 

pengarna lite mer till förskolorna med flerspråkiga barn.  

”Sen så tittar vi hela tiden på resursbehovet mot olika förskole enheterna och försöker stärka 

kompetensutveckling till exempel” Luis.  

Luis säger att de har haft någon inom språk och kompetensutveckling som har fortbildat många av 

personalen på förskolorna i Södertälje. Han fortsätter att berätta att de även har fortbildning inom 

andraspråksutveckling och att i höst kommer de ha någon extra resurs som jobbar på ett nationellt 

centrum. Denna kommer att arbeta med genrepedagogik, utifrån ett andraspråksperspektiv och detta är 

många ansatser som är inriktade mot flerspråkighet som de har betonar Luis.  

Sandra säger också att det är svårt att få lärare som behärskar minoritet språken på grund av brist på 

pedagoger för språken. Det finns ingen modersmålsutbildning idag utan man kan läsa modersmålet för 

att få betyg på det och didaktiken på hur man undervisar det. Det är många som har utbildning och detta 

gör att det finns en hård konkurrens i de flesta språk som till exempel arabiska, spanska osv. Om ett barn 

i förskolan söker exempelvis tjeckiska måste jag annonsera det säger Sandra. Föräldrarna söker och 

förskolorna har ansökningsblanketter.  

”Sedan skickar förskolan ansökningen till oss och där har jag en person som är lagledare här som 

jobbar med beställningen och skickar ut modersmålspedagoger till dem” Sandra.  

 Sandra påpekar Reggio Emilias filosofi som är övergripande för alla förskolor och säger dock att alla 

förskolor behöver inte vara Reggio Emilia inspirerade. Hon menar att man ska hitta kreativa och 

utvecklande arbetssätt i förskolan som är typiska för Reggio Emilia. Det är viktigt för kompetens 

utveckling och även modersmålslärare att förstå Reggio Emilias syn när de arbetar med barnen. Det 

betyder att man ska jobba kreativt och utgå från barnens intressen menar Sandra. Inuti 

modersmålsenheten har de kompetensutveckling inom samma område som är viktiga för förskolorna. 

De har också ett normkritiskt förhållningssätt som behandlar genus och likabehandling. 

Kompetensutveckling för henne är väldigt viktig eftersom modersmålslärarna har olika bakgrunder och 

deras erfarenheter är olika. Hon tillägger att de har haft föreläsningar när det gäller det flerspråkiga 

perspektivet.  

Caroline som är förskolechef på Lejonets förskola säger att dem får inga extra pengar för att de har 

flerspråkiga barn. Hon berättar att under gamla tider kunde några föräldrar ha sina barn på dispens så att 
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de kunde lära sig språket. Hon poängterar dock att dem har fått pengar utifrån kommunen under ett år 

för att stärka barnens modersmål och språk. Hon tar upp att förra året fick dem 1000 kr per inskrivet 

barn och detta gällde för hela kommunen. Som chef gäller det att tänka på vad pengarna kommer att 

användas till på hennes förskola, Hon har använt pengarna till inköp av böcker för barn, även litteratur 

och kompetensutveckling för pedagogerna. 

8. Analys av resultat 

I detta kapitel analyserar vi undersökningsresultaten i förhållande till flerspråkighet utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning.  

Efter det undersökningsresultaten vi har fått har vi kunnat konstatera vikten av att arbeta med 

flerspråkighet och stödja barnets modersmål i förskolan. Alla informanternas svar kring flerspråkighet 

hade två sidor, för det första är det bra att lära när barn kan flera språk och för det andra vikten av det 

svenska språket. I enlighet med detta anser också Björk-Willén (2006) att det finns två olika sidor av 

detta, och ena sidan understryks vikten av flerspråkighet och dess möjligheter samt fördelar , å andra 

sidan betydelsen av att lära sig det svenska språket. Studien resulterade också till att pedagogerna hade 

ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet, detta också kopplas till Obondo (2005) studien som visade 

pedagogernas positiva förhållningssätt till flerspråkigheten. Resultaten i Obondo (2005) studie  ledde till 

att pedagogerna hade en positiv attityd för arbetet mellan barnets modersmål och det svenska språket. 

Även Kultti (2012) lyfter fram betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt för pedagoger och hon 

anser att flerspråkiga barns möjligheter ska synliggöras och det krävs att det skapas en positiv 

gemenskap bland barngruppen för att utveckla olika kulturella bakgrunder. I likhet med detta betonar 

Skans (2011) att det är en fördel om pedagogerna har förkunskaper till barnets kultur och språk i 

verksamheten. Luis och Sandra gav möjligheter till pedagoger att föra till sig kunskaper om 

flerspråkighet genom att ge till förskolorna resurser för kompetens utveckling av pedagogerna. Som 

tidigare sagt betonade Luis också att de arbetar med en fördelningsmodell vilket gör att förskolorna får 

pengar för att stärka kompetensutvecklingen. Han betonar även fortbildningen för andraspråksinlärning 

där dem kommer att bjuda in en extra resurs som arbetar på nationell nivå som kommer att arbeta med 

genrepedagogik, som ska syfta mot andraspråksperspektiv. Förskolechefen Caroline beställde material 

och hade också kompetensutveckling på hennes förskola. 

Majoriteten av de intervjuade informanterna uttryckte vikten av modersmålet i förskolan och menade att 

de ska framhävas i verksamheten genom att ha ett bra samarbete med föräldrarna. De påvisade också 

angelägenheten i samverkan med föräldrarna. Precis som Kultti (2012) menar att det är viktigt i 
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förskolan att lyfta upp modersmålets betydelse och utforma ett bra samarbete med föräldrarna erlägger 

en bättre framgång för att lära sig det svenska språket. Detta synliggjordes i Svanens förskola genom 

föräldrarna som skrev välkomst ord på sitt språk. Kultti (2012) i sin studie fann att barnen övergår till 

svenskan om det inte finns andra barn som förstår deras modersmål. I enlighet med detta kunde vi 

utifrån våra svar se att de barn som har samma modersmål drar sig till varandra som förskollärarna 

Kajsa och Kristina uttryckte, men att oftast så pratar barnen det svenska språket när inte det finns något 

som kan barnets modersmål. Detta förekom också i Skans (2011) och Björk-Willén (2006) att barn 

väljer att prata sitt modersmål beroende på situation och samtalspartner.  

 

I resultatet la vi också märke till att förskole pedagogernas vilja att lära sig benämna viktiga ord och 

uttryck på barnens modersmål för att synliggöra mångfalden i respektive förskolor. De gav oss exempel 

på hur de hade lärt sig barnens språk och använde de i verksamheten med hjälp av till exempel penpal, 

hälsningsfraser, samt samtal med barnen under olika situationer på förskolan. Även Kultti (2012) i sin 

avhandling Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande lyfte upp betydelsen av 

pedagogernas vilja att lära sig ord och begrepp på barnens språk vilket medför acceptans av 

barngruppens unika språk och nationaliteter. Även i Skans (2011) kunde man tydligt se hur pedagogerna 

tog till sig olika strategier för att arbeta med flerspråkiga barn. Bland annat fanns det en pedagog som 

försökte lära sig danska ord och de icke arabisk talande pedagogerna som utryckte ord på arabiska för de 

arabisktalande barnen.  

 

Kultti (2012) framhåller möjligheterna i en flerspråkig miljö om det finns pedagoger som talar samma 

modersmål som barnet. I likhet med Kultti (2012) skriver Skans (2011) att det är ett föredöme att ha 

flerspråkig personal i verksamheten för barn med annat modersmål eftersom det underlättar för dem. I 

förhållande till förskole pedagogernas svar har vi kunnat konstatera att det är underlättande med 

flerspråkig personal på verksamheten. Även utifrån verksamhetschefen Luis har sett till att det anställs 

många flerspråkiga pedagoger på förskolorna. En annan sak som vi upptäckte var också barnens olika 

högtider som kom att uppmärksammas enligt Barnskötaren Meis och förskolläraren Lena. I Skans 

(2011) studie kunde vi finna detta med, då pedagogerna samtalade kring barnens högtider liktydigt.   

 

Informanterna visade tydligt olika material de använder för att stimulera samt integrera flerspråkiga i 

förskolan. Informanterna som arbetar på förskolan använder samling, sång, kroppsspråket, bilder och 

vissa erbjuder även modersmålsstöd. Även Kultti (2012) betonar vikten av sångsamlingar och anser det 

som en stöttning för barnet. 
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I resultatet kunde vi även se ett tydligt mönster mellan alla förskole pedagoger som tydde på att 

samarbete med föräldrarna är något oerhört viktigt i arbete med flerspråkiga barn. De betonade 

föräldrakontakten som en viktig del i deras arbetslag och verksamhet. I enlighet med detta betonade 

även (Skans, 2011) vikten av en god föräldrar kontakt i arbetet på förskolan eftersom det utgör en 

trygghet för barnen och dess språkliga utveckling. Vi kunde också förstå det genom att Kajsa, Meis och 

Lena använde föräldrarna som hjälp och försökte få dem delaktiga i förskolan genom att be de skriva 

hälsningsfraser på respektive språk. Skans (2011) överensstämmer med detta då han i sin studie erhåller 

hur pedagogerna använde föräldrarna som språkresurser genom att begära föräldrarna att skriva olika 

fraser och ord på deras språk.      

                                                                                                                                                          

I resultatet fick vi kännedom om fyra av informanternas strävan att arbeta med barnens olika språk 

utifrån redskap som till exempel böcker, Ipad och skrivandet. Detta kopplas till mediering utifrån det 

sociokulturella perspektiv som Vygotskij lyfter fram, det vill säga de fysiska artefakter som människor 

använder för att förstå sin omvärld (Säljö, 2014). Även den proximala utvecklingzonen som Vygotskij 

diskuterar att en pedagog eller mer kunnig kamrat ska stödja och utmana barnet till det den inte uppnår 

själv märkte vi i informanternas arbete med flerspråkiga och deras strävan att utmana barnen mer. 

Vidare skriver Vygotskij att pedagogen ska kunna avgöra vilket stöd barnet behöver och skolan ska 

erbjuda stöttning för barnet att utvecklas i sin process (Säljö, 2014). Utifrån pedagogerna uttalande 

kunde vi också begripa att barnets sociala interaktion är en viktig del som skall bekräftas i relation till 

sin identitet och flerspråkighet i förskolan. Enligt Säljö (2014) menar Vygotskij att detta är det sociala 

samspelet som barnet använder för att integrera med varandra. Han menar att nyckel till att lära sig ett 

språk är det sociala samspelet med andra individer som också kan vara den som stöttar en till den 

närmaste utvecklingzonen. Denna synvinkel har även samband i Obondo (2005) som säger att 

pedagogerna i hennes fältstudieresultat har ett sociokulturellt förhållningsätt till barns inlärning och att 

barnen som är flerspråkiga hämtar kunskap av vandra i verksamheten. Vidare kopplar vi till 

socialkonstruktivismen att kunskap konstrueras genom språkliga sociala interaktioner mellan människor 

(Thomassen, 2007, sid 205). På så sätt kan vi se att pedagogernas vilja att lära sig barnens språk var för 

att skapa en gemensam förståelse för barnens språkutveckling. 

 

Ladberg (2003) betonade om hur viktigt modersmålet betydde för barnet och dess inverkan på andra 

utvecklingsområden. Detta kunde vi se hos alla informanternas svar, men tydligare hos förskollärarna 

Kajsa och Kristina som poängterade detta dels var det därför modersmålsstöd var tillgänglig i deras 

förskoleverksamhet. På Lejonet förskola synliggjordes modersmålet genom att chefen för 
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modersmålsenhet Sandra skickade modersmålspedagogerna så fort ett barn var i behov. Modersmåls 

betydelse kopplas också till Läroplanen (2010). 

 

Meis och Lena arbetade med barnens språk, men som tidigare sagt gjorde de ingen skillnad på de 

flerspråkiga barnen utan arbetade med det generellt. Lena tydliggjorde för oss att det var föräldrarnas 

ansvar att lära barnen sina respektive språk. Detta ledde till att förskolan såg på språket i sin helhet och 

såg ingen skillnad mellan barnens olika modersmål. Med hjälp av språknätverket som Meis deltog i 

kunde dem stötta på diskussioner kring flerspråkighet i sig och hitta lösningar för förbättring av arbete 

med flerspråkiga barn. Två av informanterna hade en negativ bild kring modersmålsstöd därför att det 

var jobbigt för barnen att gå ifrån barngruppen och förskolans aktiviteter. Skolverket (2013) tar upp 

detta genom att betona vikten av modersmålsstöd men helst i samband med förskolans aktiviteter utan 

att barnet tas ifrån eftersom det upplever utanförskap och tvång i deltagandet av modersmålsstöd. 

 

                                                                                                                      

9. Slutdiskussion och sammanfattning 
Här presenterar vi sammanfattningen av vår uppsats, de slutsatser vi kommit fram till och slutligen 

diskussion där vi diskuterar våra tankar och idéer . 

Som tidigare nämnt är syftet med studien att undersöka några förskole pedagogers förhållningssätt till 

flerspråkighet, samt undersöka hur flerspråkiga barn integreras i verksamheten och hur förskole 

pedagogerna arbetar med dessa barn. Utifrån detta har vi utgått från fyra forskningsfrågor som är:  

• Vilket förhållningssätt har pedagoger kring flerspråkighet i förskolan? 
 

• Vilka metoder använder pedagoger för att stimulera/integrera flerspråkiga i verksamheten? 
	  

• I vilken stor omfattning möjliggörs eller avgränsas barns flerspråkighet i relation till 
verksamheten? 
 

• Vilket samarbete sker mellan kommunen och förskolan kring integrering av flerspråkiga barn? 
 

De empiriska materialet som vi har samlat till vårt studie är baserad på kvalitativa metoder i form av 

intervjuer som är gjorda med sju informanter. Informanternas svar under intervjun har kopplat tills 

relevanta teorier, tidigare forskning och litteratur kring flerspråkighet. I förgående kapitel har vi 

eftersträvat att ge svar på våra fyra utformade frågeställningar  med hänsyn till vårt syfte. I följande text 

framhävs de slutsatser som vi anser är viktiga utifrån undersökningens resultat. I denna kapitel kommer 

vi att lyfta fram de slutsatserna som är viktigt och betydelsefulla utifrån undersökningens resultat.  
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De slutsatser vi kom fram till är ett positivt förhållningsätt till flerspråkighet som även beskrivs utifrån 

två perspektiv. Det ena att det är bra att arbeta med flerspråkiga barnens språk och det andra inlärning av 

det svenska språket. Detta finner vi som stöd i vår tidigare forskning där Björk- Willén (2006) skriver 

om flerspråkighet och dess möjligheter och den andra är vikten att lära sig det svenska språket. Alla 

informanterna lyfte upp strävan att lära barn det svenska språket parallellt med modersmålet och de hade 

positivt förhållningsätt. Även Obondo (2005), Kultti (2012), Skans (2011) och Björk-Willén (2006) 

belyste denna synvinkel alltså att ha ett positiv förhållningssätt till flerspråkighet. Skans (2011) drar 

denna ytterligare denna synpunkt genom att betona att det är viktigt med pedagogernas förkunskaper 

kring barns kultur samt språk utveckling. Förkunskaperna  som pedagogerna fick skedde genom 

kompetensutveckling som möjliggjordes av förskolechefen Caroline.  

 

Vidare la vi märke till utifrån våra informanters svar var att samverkan med de flerspråkiga barnens 

föräldrar var något centralt och viktigt i deras arbete. Detta kopplar vi till Kulttis (2012) tankar kring 

vikten av att utforma ett bra samarbete med föräldrarna eftersom det ledder till en bättre framgång, 

genom att man lär sig det svenskasspråket och sitt modersmål. Som tidigare sagt påpekades detta tydligt 

hos en av våra respondenter genom att nämna ”lärande samtal” som har fokuserar exempelvis på 

förhållningsätt kring föräldrarnas språk för ett bredare samarbete. Detta synliggjordes också i samarbetet 

mellan en del av förskolor som vi intervjuade och genom att föräldrarna fick skriva hälsningsfraser på 

sitt språk.  

 

En annan aspekt som framkom i studien var att flerspråkiga barn med samma modersmål drog sig till 

varandra eftersom de kände en gemenskap. Dessa barn valde att prata svenska oftast när det inte fanns 

någon i närheten som kunde deras modersmål. Det framkom dessutom i Skans (2011) och Björk-Willén 

(2006) som påpekade barns val att tala sitt modersmål beroende på situationer och samtalspartnern.  

 

I studien framkom det även pedagogernas strävan att lära sig viktiga ord och uttryck på barnens 

modersmål för att synliggöra mångfalden i förskolan. Detta framhävs i Thomassen (2007) som beskriver 

socialkonstruktivistiska perspektivet som fångar upp förståelse av verkligheten genom språkliga 

redskap. Detta tolkar vi utifrån pedagogernas vilja att lära sig viktiga ord och uttryck på barnens språk 

för att skapa en gemensam förståelse. Detta benämner även Kultti (2012) och Skans (2011) hur viktigt 

det är att lära sig ord och begrepp, användning av olika strategier vilket medför acceptans och respekt av 

barngruppens unika språk och nationaliteter.  
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Utifrån informanternas syn av att ha flerspråkiga personal i förskola, drog vi slutsats att det är viktigt att 

ha pedagoger som behärskar barnens modersmål för att på bästa sätt integrera barnen i verksamheten. 

Detta betonas också i Skans (2011) Obondo (2005) och Kulttis (2012) studie.  

 

Vidare konstaterade vi ett mönster av material som Meis, Kajsa, Lena och Kristina använde sig utav 

som till exempel böcker, Ipad och skrivandet. Detta ser vi som en form av mediering som ger barn 

möjlighet att utveckla sitt språk. Säljö (2014) betonar Vygotskij olika fysiska artefakter som vi använder 

oss utav för förståelse av vår värld. Vidare lyfter Vygotskij den proximala utvecklingzonen där 

pedagogen ska avgöra vilket stöd barnen behöver.  

 

Utifrån informanternas svar kunde vi lägga märke till betydelsen av modersmålet i förskolan. De var 

eniga om att det är viktigt för barn att använda sitt modersmål för utveckling av andra områden med. 

Detta kopplas till läroplanen (2010) att  förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicerar såväl på 

svenska som på sitt modersmål. Ladberg (2003) lyfter också upp modersmåls betydelse för barnens 

språkutveckling. Det förtydligades mer av två informanter som poängterade orsaken till varför de hade 

modersmålsstöd i förskolan. Det påpekade också chefen för modersmålsenheten genom att skicka ut en 

modersmålspedagog så fort ett barn var i behov. Det räckte med att ett barn ansökte om modersmål och 

den fick det stödet. Två utav informanterna tyckte i alla fall att det var föräldrarnas ansvar att utveckla 

barnets modersmål. I studien framkom det att vissa föräldrar inte ville att deras skulle använda 

modersmålet i förskola eftersom de anser att barnet ska lära sig svenska. 

 

Vi anser att syftet och frågeställningarna i studien har blivit besvarade. Vidare överensstämmer vi 

utifrån vår egna rötter att det är underlättande att arbeta med flerspråkighet när man har en positiv 

inställning och även förkunskaper om det. Vi kommer nu i vårt framtida yrke som förskollärare dra 

nytta av vår tillgång till flerspråkighet för att stödja de flerspråkiga barnens modersmål. Som tidigare 

sagt är erbjudandet av modersmålsstöd i förskolan viktigt tycker vi också i förhållande till läroplanen.  

 

 

 

 

9.1. Vidare forskning  
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Vår studie har riktats mot förskolepedagogernas förhållning- och arbetssätt till flerspråkighet samt 

kommunens samarbete med förskolor. Ett forskningsområde skulle kunna vara föräldrarnas syn av 

användning av modersmålet i hemmet och i förskolan.  
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Bilaga 1.  
 
Intervjufrågorna för förskole pedagogerna  
 

1. Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat här?/  
2. Kan du kortfattat beskriva vad detta är för förskola? 
3. Hur många barn går i denna avdelning/förskola? 
4. Hur länge har du varit verksam som förskollärare/ barnskötare? 
5. Är du själv flerspråkig? 
6. Hur många flerspråkiga barn går på denna förskola/ avdelning? 
7. Vilka nationaliteter representeras i förskola? 
8. Vilket förhållningssätt har till flerspråkighet flerspråkighet? 
9. Vilka metoder används för att integrera/stimulera dessa barn i verksamheten?. Det kan vara 

barngruppen, miljön, aktiviteter m.m.  
10. Vilka material använder ni er av för att stödja flerspråkiga barns integration i förskola? 
11. Hur använder ni dessa material? Hur ofta använder ni materialet? 
12. Vilka likheter/skillnader märker du i arbetet med flerspråkiga barn i jämförelse till svenska? 
13.  I hur stor omfattning möjliggörs eller begränsas barns flerspråkighet i verksamheten? 
14. Erbjuder ni hemspråksundervisning till flerspråkiga barn? I så fall hur? Hur ofta? 
15. Har ni kontakt med modersmålsanvariga på förskolan?  
16.  På vilket sätt samarbetar ni med modersmål ansvariga? 
17.  Hur uppmuntrar ni barn till att använda sitt språk i förskolan? (med detta menar vi barnets 

modersmål) 
18. uppfattar du flerspråkighet som en tillgång eller nackdel? Om nej ! På vilket sätt? om ja! Kan du 

förklara? 
19. Upplever du svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn? Har du också upplevt något positiv med 

flerspråkiga barn? 
20.  Uppstår det diskussioner i arbetslaget kring flerspråkighet? Om ja vad brukar detta handla om, 

om nej vad beror det på? Finns det andra åsikter? Är ni eniga kring ämnet? 
21.  Är det något mer vill du tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. 
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Till verksamhetschef/ förskolechef  
 
1. Hur gammal är du?  
2. Kan du berätta lite om ditt yrke? 
3. Hur länge har du arbetat? 
4. Är du själv flerspråkig?  
5. Vilka erfarenheter har du till flerspråkighet? 
6. Hur många nationaliteter representeras på din förskolan? 
7. Vilket förhållningssätt har du  till flerspråkighet? 
8. Vilka möjligheter erbjuder kommunen för att tillgodose integreringen av flerspråkiga barn? 

På vilket sätt? 
9. Anser du att flerspråkighet är en tillgång eller nackdel? Om nej varför? 
10. Vilka resurser ger du till verksamheten för att kunna främja dessa barns språkutveckling? 
11. Ges det direktiv resurser till förskolan på din enhet för att främja flerspråkighet  
12. Har din förskola samarbete med föräldrarna?  
13. Ges det pengar till kompetens utveckling till förskollärarna kring flerspråkighet? 

 
Bilaga 3. 
 
Frågor till chef för modersmålenheten  
 

1. Hur gammal är du?  
2. Kan du berätta lite om ditt yrke? 
3. Hur länge har du arbetat? 
4. Vilka erfarenheter har du till flerspråkighet? 
5. Är du själv flerspråkig? 
6. Vad gör under din arbetsdag? Hur arbetar du kring ämnet? 
7. Vilket förhållningssätt har du  till flerspråkighet? 
8. Vilka möjligheter erbjuder kommunen för att tillgodose integreringen av flerspråkiga barn? På 

vilket sätt? 
9. Vilka resurser ger du till förskole verksamheten för att kunna främja dessa barns 

språkutveckling? 
10. Ges det direktiv resurser till förskolan på din enhet för att främja flerspråkighet/ till kompetens 

utveckling för modersmåls lärarna angående flerspråkigheten? 
11. Hur samarbetar du med föräldrarna?  
12. Hur många barn bör det finnas i en förskola för att få tillgång till modersmål undervisning? 
13. Vilka språk gäller det oftast om? Finns det brist på undervisning för vissa språk? 
14. Finns det stort behov kring modersmålsundervisning? 
15. Är det förskolan som kontaktar dig för hemspråk undervisning eller tar du första steget 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4  
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Brev till informanterna  
 
Hej ! 
 

Vi är två studenter som heter Hanan El Haddad och Asnath Kalala och går vår sista termin på 

förskollärarprogrammet på Södertörns högskola. Vi kommer att skriva vår examens arbete och det vi 

vill undersöka är hur flerspråkighet integreras i er verksamhet. Vi skulle bli tacksamma om ni vill dela 

med er era erfarenheter, kunskaper samt idéer kring ämnet. Målet med vår studie är att intervjua några 

förskollärare/ barnskötare och även förskolechefen om det är möjligt. 

Syfte med vår studieundersökning är att ta reda på några pedagogers syn eller förhållningssätt kring 

flerspråkiga barn samt hur de arbetar kring detta och integrerar dessa barn i verksamheten.  

Vi kommer att använda oss av forsknings etiska principer vilket omfattar fyra punkter som är 

informationskravet som innebär att deltagaren i undersökning är informerad om undersökningens syfte. 

Samtyckekravet som innebär ert godkännande över ert deltagande i studien. Det betyder också att ni är 

frivilliga att avbryta medverkandet när ni vill. Konfidentialitetskravet som innebär att vi kommer att 

anonymisera era svar eller personliga uppgifter så att ingen kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär 

att dessa uppgifter/ svar kommer att användas enbart för studien. 

Exempel på frågor vi kommer att utgå från är  

- Vilken förhållningssätt har förskolläraren/barnskötaren kring flerspråkighet i förskolan 

- Hur arbetar pedagogerna för att integrera flerspråkiga barn i förskoleverksamheten? 

Vi hoppas att ni kan vara med och utbytta era tankar, funderingar och erfarenheter med oss, som 

kommer att möjliggöra vårt examens arbete. 

 

Med vänliga hälsningar Hanan och Asnath 

 

Kontakt uppgifter:      

Hanan El Haddad     Asnath Kalala 

Mejl: xxxxxxxx                          mejl: xxxxxxx 

Mobil:  xxxxxx           mobil: xxxxxx 
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