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Den avsikt vi hade med vår studie var att undersöka vilka möjligheter som 
finns i förskolan för att stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling.  Vi 
har även valt att undersöka hur modersmålslärare arbetar med barn i 
förskolan. Detta är en kvalitativ studie baserad på deltagande observationer 
och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts med sex 
modersmålslärare och observationerna har gjorts som ett komplement för 
att få en djupare förståelse om modersmålslärarnas arbetssätt. De resultat 
som framkom utifrån metodstudierna är sedan ställda mot litteratur i 
ämnet. Vårt resultat visar att modersmålslärarna inte använder sig av några 
särskilda tillvägagångssätt för att främja inlärande av ett andra språk, fokus 
låg i de allra flesta fall på modersmålet.  
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Förord 

Vi som skrivit detta examensarbete är Linda Filander Utsi och Anette 
Vester. Vårt intresse för ämnet har väckts under vår tid på lärarutbildningen 
då främst under de perioder vi verkat ute på fältet. Denna studie har för oss 
varit otroligt givande och har gett oss kunskap i ämnet som för oss kan vara 
av stor vikt i vårt framtida yrkesliv.  

Vi vill särskilt tacka de deltagande modersmålslärare och barn som låtit oss 
ta del av deras vardag. Utan er hade vi inte kunnat genomföra detta 
examensarbete. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Marja-Terttu 
Tryggvason som med sin kunskap om flerspråkighet tålmodigt hjälp oss 
under processen med tips, idéer och ovärderliga synpunkter.  
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1. Inledning 

Björk-Willén (2006) diskuterar att Sverige under den senare delen av 1900- 
talet i hög grad blev ett flerspråkigt land. Det blev då alltmer vanligt att i 
förskolan möta barn med olika språkerfarenheter. Författaren påpekar att 
på 1980- talet betonades den språkliga mångfalden och personalen på 
förskolorna var utbildad flerspråkig och modersmålsundervisningen var 
utbredd. Men på 1990- talet kom en ekonomisk åtstramning i förskolorna 
vilket gjorde att modersmålsundervisningen minskade (Björk-Willén, 
2006). Hyltenstam (2007) skriver att barn med svenska som andraspråk 
sedan 70-talet ska ha haft rätt till undervisning i sitt modersmål i 
pedagogisk verksamhet. Sveriges olika kommuner är enligt lag skyldiga att 
ge elever med annat modersmål än svenska undervisning i modersmålet 
(Hyltenstam, 2007).  

Calderon (2004) beskriver att Sverige har blivit ett mångkulturellt land och 
det blir därmed mer vanligt att läraren i det dagliga arbetet i förskolan 
möter barn från andra kulturer. Detta medför att många av de barn som 
man möter växer upp i en flerspråkig miljö, i och med detta bör läraren i sitt 
arbete vara medveten om betydelsen för språkstimulans för dessa barn. 
Lärarens förhållningssätt till dessa barn har betydelse för barnens språkliga 
utveckling samt deras identitetssökande. Vi som lärare kan i allra högsta 
grad vara med och påverka vilka språkliga färdigheter som barnen 
utvecklar. Modersmålet är det språk som utvecklas primärt i de allra flesta 
fall, att bli flerspråkig är inte lika självklart. En av de faktorer som kan 
påverka barnens språkinlärning är bland annat vilket förhållningssätt som 
samhället har. I mötet med flerspråkiga barn bör läraren ta i beaktning att 
språk och identitet är nära knutna till varandra. Det är därför av största vikt 
att läraren ger barnen möjlighet att stärka utvecklingen av andraspråket 
utifrån de kommunikativa färdigheter de redan besitter från modersmålet 
(Calderon, 2004).  

Vi har valt detta ämne som underlag till vårt examensarbete på avancerad 
nivå utifrån de riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan, men också 
utifrån våra erfarenheter som vi erhållit under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Vidden av att uppmuntra de flerspråkiga barnen att använda sitt 
modersmål är även något vi tillägnat oss under utbildningens gång. I 
läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att verksamheten ska anpassas 
till alla barn och de barn som behöver stöd ska få detta med hänsyn till 
deras egna behov och förutsättningar. Vidare står det att förskolan ska bidra 
till att barn med svenska som andraspråk får möjlighet att utveckla det 
svenska språket samt sitt modersmål. Två strävansmål som förskolan har 
med inriktning utveckling och lärande är att sträva efter att varje barn 
utvecklar ett rikt och nyanserat språk och sin förmåga att kommunicera 
med andra. Men även att varje barn utvecklar sitt ordförråd och förmågan 
att leka med ord (Lpfö 98). Ett problem som vi upplevt är att det i 
förskolans verksamhet inte finns tillräckliga resurser för de flerspråkiga 
barnen. Vi anser att läroplanens riktlinjer och verkligheten inte går hand i 
hand och har vi valt att lyfta detta ämne. 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att få ytterligare kunskap kring vilka 

möjligheter som finns till hur språket kan utvecklas hos de flerspråkiga 

barnen i förskolan. 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån detta syfte blir våra frågeställningar följande: 

1. Hur arbetar modersmålslärare för att utveckla flerspråkighet hos 
barn i förskolan? 

2. Vilka resurser finns i förskolan för att möta de flerspråkiga barnens 
behov? 

1.3 Begreppsdefinition 

 
o Modersmål är det språk som ett barn lär sig först. 
(Nationalencyklopedin, 2010-05-05). Vi använder modersmål som en 
synonym till förstaspråk då detta beskrivs både i Nationalencyklopedin 
(2010-05-05) samt Einarsson (2004).  

 
o Andraspråket utvecklas i språkets naturliga miljö, men först efter att 
barnet tillägnat sig modersmålet. (Einarsson, 2004) 
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2.Litteraturgenomgång 

Under denna del kommer vi att presentera tidigare forskning kring 
modersmålsundervisning i förskolan.  

2.1 Definition av flerspråkighet 

Allwood (1986) skriver att språket inte endast består av det talade ordet 
utan en stor del av vårt språk utgörs av vårt kroppsspråk, men att det talade 
ordet under lång tid varit nästan helt nödvändig för att kommunicera 
människor emellan. Ladberg (2003) menar att språket är bron mellan 
människor, med det menas att vi behöver språket för att kunna 
kommunicera med varandra och för att kunna göra oss förstådda i olika 
sammanhang. Vidare menar Ladberg (2003) att en flerspråkig person 
behöver utveckla varje språk för att kunna använda språken i olika 
sammanhang. 

När Allwood (1986) försöker reda ut begreppet flerspråkighet menar han att 
det finns ett stort antal definitioner. Att det är så svårt att definiera 
flerspråkighet menar han utgörs av frågan om vem som egentligen är helt 
enspråkig. Einarsson (2004) beskriver hur de flesta människor i världen är 
flerspråkiga, men definitionen för att bli benämnd flerspråkig är relativt 
sträng. Dock kan det enligt Einarsson (2004) diskuteras vem som räknas 
som flerspråkig. Vidare listar författaren de kriterier som ett flerspråkigt 
barn bör uppfylla. Enligt dessa kriterier har det flerspråkiga barnet lärt sig 
språken redan från födseln i familjen av infödda talare, dessa språk har 
brukats parallellt. Vidare ska barnet kunna behärska sina språk fullständigt 
och likvärdigt. Dessutom menar Einarsson (2004) att barnet bör identifiera 
sig själv som flerspråkig.  

Einarsson (2004) beskriver användningen av ordet förstaspråk som en 
synonym till modersmål och menar att den termen är något missvisande då 
det finns barn som lär sig två språk parallellt och därmed har två 
förstaspråk. Ett flerspråkigt barn kan även utveckla ett språk före det andra 
i hemmiljö, detta blir då barnets andraspråk. Dock påpekar Einarsson 
(2004) att väldigt få barn har vad han kallar en balanserad tvåspråkighet, 
vilket innebär att barnet behärskar alla sina språk precis lika bra. Einarsson 
vill även betona att denna balans skiftar under en persons liv och att de 
flesta barn använder sina olika språk beroende på situation. Baker (1996) 
beskriver precis som Einarsson (2004) att en flerspråkig person brukar sina 
olika språk i olika sammanhang, att språket har olika funktioner beroende 
på vilken miljö man socialiseras in i. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
står det att barn som utvecklar sitt modersmål får större möjligheter att lära 
sig svenska lättare och de barnen ska få möjlighet att utvecklas både i det 
svenska språket och modersmålet (Lpfö 98).  
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2.2 Barnets väg mot flerspråkighet 

Einarsson (2004), Calderon (2004) samt Hyltenstam (2007) menar att en 
person kan bli flerspråkig enligt två mönster, antingen genom simultan 
inlärning där språken utvecklas parallellt, eller genom successiv inlärning 
då det ena språket utvecklas före det andra. Om språken börjar utvecklas 
före tre års ålder så anses flerspråkigheten utvecklas simultant. Simultan 
flerspråkighet benämns det om ett barn lär sig två språk redan ifrån födseln 
eller från en mycket tidig ålder. Inlärningen av språken sker mer eller 
mindre parallellt, sådan flerspråkighet kan utvecklas då vårdnadshavarna 
har skilda modersmål som de aktivt använder i samtal med barnet. Barnet 
får då två förstaspråk. Einarsson (2004) beskriver att om inlärningen av ett 
andraspråk påbörjas först efter det att förstaspråket etablerats, efter ca tre 
års ålder, talar man om andraspråksinlärning, det vill säga successiv 
inlärning av ett andra språk. Baker (1996) påpekar dock att inget av dessa 
sätt är bättre än det andra, bägge dessa tillvägagångssätt leder till att barnet 
blir flerspråkigt.   

Hur flerspråkighet utvecklas är Einarsson (2004), Calderon (2004) samt 
Hyltenstam (2007) helt överens om och lika i sina beskrivningar. 
Hyltenstam (2007) menar även att barnen i de allra flesta fall blir mer 
starka i det ena språket, oftast det språk som talas i barnets omgivning, 
exempelvis svenska i Sverige. Baker (1996) påpekar dock att barnets första 
språk inte på något sätt kommer att utvecklas sämre vid inlärning av 
ytterligare språk. Snarare gäller det motsatta, att flerspråkigheten endast 
har positiva effekter på språkutvecklingen. Under en period kan barnet dock 
av misstag kodväxla, men efterhand lär sig barnet att använda språken 
baserat på situationen där det befinner sig, i enlighet med Baker (1996) och 
Einarsson (2004). Einarson (2004) menar att dessa utvecklingsvägar, 
successiv och simultan, kan leda till hög grad av flerspråkighet om 
utvecklingen sker redan under den tidigare barndomen. I båda fallen är det 
vanligt att barnen väljer att blanda sina språk, vilket Einarsson (2004) 
kallar för att kodväxla. Björk-Willén (2009) beskriver även hon hur de 
minsta barnen blandar sina språk på ett medvetet sätt, de kodväxlar, 
kodväxlingen blir för dem ett sätt att nå språkliga mål i olika sociala 
situationer.  

Arnberg (2004) diskuterar det många vårdnadshavare till flerspråkiga barn 
är oroliga över, att barnen ska blanda språken eller att det är förvirrande att 
lära sig flera språk samtidigt. Författaren menar att det finns tidigare 
forskning som hittat både positiva och negativa effekter på om 
flerspråkighet påverkar inlärning av det svenska språket negativt (Arnberg, 
2004). Äldre forskning har hittat negativa effekter såsom felanvändning av 
uttryck och mindre/passivt ordförråd. Den forskning som gjorts under 
senare år har visat på positiva effekter på språkutvecklingen. Arnberg 
(2004) påpekar att skillnaderna på resultaten kan bero på att den äldre 
forskningen hade skiftande kvalitet och barnen som deltog var i olika åldrar. 
Baker (1996) menar att det är ett viktigt beslut som föräldrar tar när de 
beslutar sig för om deras barn ska bli flerspråkiga eller inte. Författaren 
menar att detta är ett beslut som kommer att påverka barnet resten av livet.  
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I mötet med flerspråkiga barn måste läraren förstå att det är viktigt att 
barnen behöver alla sina språk och att det faktiskt är möjligt för barnen att 
hantera flera språk. Ett flerspråkigt barn utvecklar sina språk väldigt olika 
beroende på hur språken används, men det viktigaste språket är 
modersmålet (Ladberg, 2003). Ladberg (2003) menar att många 
vårdnadshavare tror att språk stör varandra och vill därför ofta inte att 
deras barn ska ha modersmålsundervisning i förskolan då de tror att det 
kan störa deras inlärning av det svenska språket. Men Ladberg (2003) 
menar att desto mer barnet utvecklar sitt modersmål desto lättare utvecklas 
det nya språket. Vidare beskriver Baker (1996) hur det finns fler fördelar än 
nackdelar med att vara flerspråkig. Han nämner bland annat möjligheten 
att kommunicera med fler olika grupper av människor samt den tillgång till 
fler erfarenhetsvärldar som den med tillgång till flera språk har. Baker 
(1996) beskriver även att alla barn föds med möjligheten att bli flerspråkiga, 
dock begränsas alltför många barn i den språkliga utveckling de har 
möjlighet att utveckla. Vidare diskuterar Baker (1996) huruvida en del barn 
har lättare än andra för att tillägna sig flera språk. Resultatet han har 
kommit fram till är att precis som när det gäller inlärningen av alla de 
kunskaper som barn tillägnar sig så lär sig barn på olika sätt och i olika 
hastighet. Även barnets intresse för språk samt om språken talas av barnets 
vårdnadshavare påverkar inlärningen.  

Einarsson (2004) behandlar frågan om hur viktigt det är för ett barn att ha 
ett välutvecklat förstaspråk när de lär sig ett ytterligare språk. Einarsson 
(2004) och Arnbergs (2004)slutsats blir att ju fler språk som ett barn 
behärskar, ju lättare lär sig barnet ett nytt språk. Ladberg (2003) menar att 
om omgivningen runt ett barn ser flerspråkighet som värdefullt blir det 
naturligt för barnen att använda alla sina språk. Författaren menar att det i 
svenska miljöer ses flerspråkighet ofta som något besvärligt. Vidare menar 
Ladberg (2003) att dröjande utveckling av ett nytt språk kan bero på att 
utvecklingen av modersmålet har hindrats av någon anledning. Författaren 
menar också att problemen i språken som uppstår beror på frånvaron av 
språk (Ladberg, 2003).  

2.3 Flerspråkighet i förskolan 

Enligt Calderon (2004) har vart fjärde barn som växer upp i Sverige i dag en 
annan kulturell bakgrund. Vidare beskriver Calderon (2004) hur förskolan 
är det första mötet för flertalet av dessa barn och deras vårdnadshavare och 
det är av största vikt att lärarna i förskolan i detta första möte ger ett 
positivt intryck. Calderon(2004) menar att förskolan bör se till att skapa 
möjligheter för barnen att utveckla såväl modersmålet som det svenska 
språket och att de flerspråkiga barnen ska ses som en tillgång. Calderon 
(2004) beskriver precis som Hyltenstam (2007) hur den svenska skolan och 
förskolan har ett stort mångkulturellt inslag. Calderon (2004) beskriver hur 
alla lärare i dagens skola någon gång under sin karriär kommer möta elever 
som har ett annat modersmål än svenska. Hyltenstam (2007) poängterar att 
det är viktigt att alla lärare är medvetna och kunna bemöta dessa elever på 
ett bra sätt för att deras undervisning ska bli likvärdig som den som de barn 
med svenska som modersmål får. 

 



11 
 

Spowe (2007) menar att det mångkulturella samhället har bidragit till att 
förskolan förändrats. Denna förändring har skett både kulturellt och socialt.  
Spowe (2007) menar att den mångkulturella förskolan är ett faktum, och att 
begreppet interkulturalitet är mer högaktuellt än någonsin. I en 
mångkulturell miljö finns flertalet faktorer som påverkar barnens inlärning 
och det är något som läraren bör ha i åtanke. Bland annat den krock som 
inträffar då flerspråkiga barn måste ägna sig åt både språk- och 
kunskapsinlärning simultant. Om barnet missar minsta del av det som sägs 
kan hela sammanhanget gå förlorat vilket medför stor koncentration från 
barnets sida. Spowe (2007) betonar vikten av att vara tydlig i 
kommunikationen och instruktionerna i en grupp med mångkulturella 
inslag. Då språket och lärandet är nära förbundna med varandra så är det 
viktigt att barnen får möjlighet att utveckla sina språk (Calderon, 2004). 
Vidare beskriver Calderon (2004)  hur barnens språk utvecklas under olika 
sociala förhållanden och det är därför viktigt att lärarna medvetet och aktivt 
stödjer barnens utveckling av språken. Baker (1996) påpekar att det är 
viktigt att så tidigt som möjligt stimulera och stärka barnets flerspråkighet.  
Calderons (2004) forskning och erfarenhet visar att språkutvecklingen är 
som mest intensiv i förskoleåldern och under de tidiga skolåren. 
Författarens forskning visar också att barns utveckling stimuleras om 
barnet får möjlighet att använda sitt modersmål. Ladberg och Nyberg 
(1996) beskriver hur språket är något som lärs in under hela livet, språket är 
en livslång process. Däremot påpekar författarna att ju tidigare i livet en 
individ tillägnar sig ett språk, desto lättare är det att få ett flyt i språket, och 
Ladberg och Nyberg (1996) menar på att om detta inte lärts in under de 
tidiga levnadsåren kan det vara för sent att lära det fullt ut.  
 
Arnberg (2004) beskriver hur ett barn går igenom olika faser i sin 
språkutveckling, fonologi syntax, semantik och pragmatik. Med fonologi 
menas att barnet lär sig ljudsystemet i språket, syntax innebär att man lär 
sig hur man bildar ord och hur dessa sätts ihop till invecklad yttranden. 
Med semantik menas att barnet lär sig meningen av orden och hur de ska 
sättas ihop till att bilda mening i satser. Slutligen innebär pragmatik hur 
man använder språket i kommunikation med andra (Arnberg, 2004).  

Det finns olika teorier kring barns språkutveckling och Arnqvist (1993) 
diskuterar kring dessa och deras påverkan på språkutvecklingen. De olika 
teorierna är behavioristisk teori, nativistisk teori samt kognitiva teorier. 
Behavioristisk teori innebär att barnen lär sig genom belöning. Inom 
språkutveckling kan det handla om att vårdnadshavaren ger barnet positiv 
förstärkning så fort barnet uttrycker sig språkligt riktigt. Inom behaviorism 
anser man att barnen lär sig nya ord genom att människor i deras 
omgivning ger positiv förstärkning (Arnqvist, 1993). 

Dock menar Arnqvist (1993) att det finns problem som är förknippade med 
denna teori. Det problem som kan uppstå är att barnet ses som en passiv 
individ som enbart svarar på given stimuli. Det är också omöjligt att det 
ordförråd som barnen har vid skolstart omfattar cirka 14 000 ord, att de har 
blivit inlärda enbart genom positiva förstärkningar. Inom nativistisk teori 
betonas arvets och mognadens roll för den språkliga utvecklingen, alltså att 
barnen föds med möjligheten att utveckla ett språk (Arnqvist, 1993). Inom 
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de kognitiva teorierna verkar Piaget och Vygotsky. Piaget anser att barn 
utvecklar språket i sociala sammanhang medan Vygotsky menade att 
barnen utvecklades genom kulturen (Arnqvist, 1993). Lärande sågs länge 
som något som skulle ”stoppas in”, det individuella lärandet. Genom åren 
har forskare börjat se lärande som en social aktivitet oh detta har sitt 
ursprung från Vygotskys teori (Björk-Willén, 2006). Vygotsky menade att 
den sociala och kulturella miljön har en inverkan på barnens lärande. I 
Vygotskys teori är barnet som en lärling där samspelet med andra 
människor är viktig för deras utveckling (Björk-Willén, 2006). 

Hyltenstam (2007) menar att den del av språket som barnet sedan utvecklar 
är språkets utbyggnad, denna utveckling sker i stor utsträckning i skolans 
verksamhet. Undersökningar som Hyltenstam (2007) hänvisar till visar på 
att barn kan lära sig upp till ca tretusen nya ord per år, men dock påpekar 
han att bland annat barnets olika intressen kan vara av betydelse för vilka 
specialord som barnet kommer att lära sig. Författaren beskriver att även 
efter skolans slut fortsätter språket att utvecklas i olika socialisationer. När 
barnet å andra sidan utvecklar sitt andraspråk är förhållanden inte lika 
goda. Risken finns att barnet redan har brister i sin bas, och i 
utsträckningen även än större brister i den språkliga utbyggnaden.  

Hyltenstam (2007) redogör för att en av de vanligaste orsakerna till detta är 
att barnets språkliga stimulans kan bli begränsad då få av personerna i 
barnets närhet brukar andraspråket. Detta leder till att barnet inte kan 
tillgodose sig alla sidor av språket såsom grammatik och uttal. Dock kan 
basen i barnets andraspråk utvecklas i enlighet med basen i modersmålet 
om barnet redan från början får tillräcklig språklig stimulans, detta kan ske 
om flera i barnets dagliga närhet använder sig av språket. Hyltenstam 
(2007) menar dock att det är vanligt att barnets utbyggnad av språket inte 
utvecklas i lika stor utsträckning då barnet i förskolan och skolan får 
undervisning på ett annat språk än sitt modersmål, samt att de måste 
kommunicera på sitt andraspråk även med jämnåriga för att kunna fungera 
verbalt i denna socialisation. 

Hyltenstam (2007) beskriver att barn som kommer till 
modersmålsundervisningen i förskolan har stora språkliga skillnader. Detta 
menar han i stor grad beror på hur barnets hemsituation ser ut och hur 
barnet tidigare har använt språket. Vidare menar Hyltenstam (2007) att de 
barn som har svenska som andraspråk i stor utsträckning behöver stöd för 
att utveckla sin språkliga bas än vad svenska barn behöver i deras 
modersmål. 

I många fall behöver modersmålsläraren börja med att behandla barnets 

språkliga bas så att den når en anpassad nivå innan de kan arbeta vidare 

med språkets utbyggnad, denna undervisning sker då på liknande sätt som 

för de barn som har svenska som modersmål (Hyltenstam, 2007). 

En av de anledningar som Hyltenstam (2007) menar kan vara hämmande 
på förstaspråkets utveckling kan vara den syn på språket som finns i 
samhället. Vidare beskrivs hur barnets motivation att lära sig sitt 
modersmål kan hämmas om omgivningen reagerar negativt gentemot 
språket, i detta läge påpekar Hyltenstam (2007) att det är av yttersta vikt att 
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ej ta bort modersmålsundervisningen. Han menar att om barnet inte får 
ordentlig undervisning i sitt modersmål så finns stor risk att även det nya 
språket får stora brister. 

Hyltenstam (2007) hävdar att det till skillnad från hur 
modersmålsundervisningen ser ut i dagens läge behövs göras skillnad på 
undervisningen som ges till barn som har svenska som modersmål och de 
barn som har svenskan först som andraspråk och han efterlyser ett särskilt 
undervisningsämne just för dessa barn. Vidare påpekar Hyltenstam (2007) 
att undervisningsämnet svenska är utformat för de barn som redan är 
hemmastadda i språket. Författaren menar att ämnet svenska som 
andraspråk har andra förutsättningar, målen är desamma som i svenska 
ämnet, men tyngdpunkten ligger i att bygga ut barnets språkliga bas. Här 
har läraren ett stort ansvar i att anpassa undervisningen utifrån varje 
enskild elevs förutsättningar. 

2.4 Det flerspråkiga arbetssättet i förskolan 

2.4.1 Detta säger läroplanen 

Det står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att lärarna ska ta hänsyn till 
barnens behov och förutsättningar. Det står också att de barn som behöver 
extra stöd ska få det utifrån deras egna förutsättningar och behov, 
förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn (Lpfö 98). Vidare står det i 
läroplanen för förskolan att ”Förskolan skall vara en levande social och 
kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 
deras sociala och kommunikativa kompetens” (Lpfö 98, s.5).  
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att barn med annan bakgrund 
än svensk ska få stöd att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Vidare står det 
att språk och lärande, språk och identitetsutveckling är sammankopplade 
till varandra (Lpfö 98). Det står även att förskolan ska lägga stor vikt vid att 
stimulera varje enskilt barns språkutveckling och deras intresse för 
skriftspråket (Lpfö 98). Det står även att arbetslaget ska se till att barn som 
har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt 
sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 
98, s.9). 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns det mål som förskolan ska sträva 
efter, dessa mål är bland annat att varje barn ska ”utveckla sin identitet och 
känner trygghet i den”(Lpfö 98, s.9). ”Utvecklar ett rikt och nyanserat 
talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka 
tankar samt utvecklar sitt ord- och begreppsförråd” (Lpfö 98, s.9). 
 
2.4.2 Resurser 
 
Benckert och Wallin (2009) beskriver hur de dagligen möter flerspråkiga 
barn i deras arbete som lärare i förskolan. De menar att barnens 
flerspråkighet och deras dubbla ordförråd ska ses som en tillgång i det 
globala samhället som vi lever i. Dock påpekar Benckert och Wallin (2009) 
att det måste finnas en medveten plan från hemmets samt förskolans sida 
för att barnen ska kunna utveckla sina språk simultant. Vidare anser 
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Benckert och Wallin (2009) att förskollärare som arbetar nära flerspråkiga 
barn borde ha specialutbildning inom området för att fullt ut kunna arbeta 
språkutvecklande. Även Elfström (2009) påpekar att det under 
utbildningen för förskolelärare, och även lärare i skolan, borde ingå 
undervisning i flerspråkighet.  

Benckert, Håland och Wallin (2008) menar att det finns olika sätt att arbeta 
på som modersmålspedagog. Många modersmålspedagoger åker till 
förskolor och träffar barnen en dag i veckan. Andra förskolor har en 
modersmålspedagog som enbart arbetar på den förskolan. Det tredje 
alternativet är att en förskollärare använder sina språkkunskaper i det 
vardagliga arbetet (Benckert et al. 2008). Om förskolan inte har tillgång till 
modersmålspedagog eller flerspråkiga pedagoger kan förskollärarna visa ett 
intresse genom att vara nyfiken för att stödja modersmålet. Detta för att 
bekräfta barnets identitet och ursprung (Benckert et al. 2008). Benckert et 
al. (2008) påpekar att arbetet med flerspråkiga barn kräver andra 
kunskaper än vad som behövs i arbetet med en barngrupp där alla barn har 
svenska som modersmål. Med ett interkulturellt förhållningssätt menar 
författarna att förskolan ska se alla språk och kulturer som viktiga (Benckert 
et al. 2008). Det handlar bland annat om att skaffa kunskaper om 
flerspråkighet, respektera vårdnadshavarens åsikter och att inta ett 
interkulturellt förhållningssätt.  
 
Benckert och Wallin (2009) diskuterar även flerspråkighet utifrån ett 
inkluderande perspektiv. De beskriver hur de flerspråkiga barnen i många 
fall placeras ut i mindre grupper tillsammans med de barn som har 
talsvårigheter. Utifrån detta sätt att kategorisera ses barnens flerspråkighet 
som ett problem istället för den tillgång som den egentligen är. Inkludering 
enligt Aasebø och Melhuus (2007) innefattar individen och gemenskapen 
och en inkluderande förskola är en förskola som är meningsfull för alla som 
deltar.  Benckert och Wallin (2009) menar att personalen i förskolan inte 
ska glömma den otroliga resurs som de har i föräldrarna. Ytterligare 
resurser att tillgå är de lärare som är flerspråkiga samt i de fall där tillgång 
till modersmålslärare finns. Benckert och Wallin (2009) betonar vikten av 
att vara kreativ, att det finns lika många lösningar som antalet barn. Dock 
menar Wennerholm (2009) att det är alldeles för få barn som får det stöd de 
behöver för att kunna utveckla sin flerspråkighet på ett tillfredsställande 
sätt. Enligt statistik som Wennerholm (2009) hänvisar till så är det endast 
16% av flerspråkiga barn som fick modersmålsundervisning år 2007. I 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att förskolan skall sträva efter 
att varje enskilt barn utvecklar sitt modersmål samt sitt andra språk. 
Wennerholm (2009) menar att denna något oklara definition på hur 
modersmålsundervisningen ska se ut kan vara orsaken till så få barn får rätt 
stöd.  
 
2.4.3 Pedagogik och kommunikation 
 
Benckert et al. (2008) menar att för att stödja de barn som har svenska som 
andraspråk i deras språkutveckling finns det flera sätt man kan arbeta på. 
Författarna menar att det inte alltid behöver vara en planerad språksamling 
utan det handlar om att använda sig av vardagliga situationer såsom i leken, 
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under måltiden, påklädnadssituationer och så vidare (Benckert, et al. 
2008). Det handlar bland annat om att man ska ha lika höga förväntningar 
på all barn oavsett om de är flerspråkiga eller inte, förskolan ska också inta 
ett interkulturellt förhållningssätt (Benckert, et al. 2008).  

Benckert (2000) påpekar att mötet med flerspråkiga barn i förskolan blir 
alltmer vanligt och författaren menar att lärarna i förskolan ofta känner sig 
osäkra kring hur man ska arbeta bäst för att utveckla de flerspråkiga 
barnen. Vidare menar Benckert (2000) att för att läraren bäst ska kunna 
tillgodose barnens behov bör denne skaffa sig kunskaper och förståelse för 
vad det innebär att vara flerspråkig men också hur man skapar de bästa 
förutsättningarna för dessa barn. Miljön är det viktigaste för barnen i deras 
språkutveckling, barnen ska kunna känna sig trygga i den miljön där de 
befinner sig och vårdnadshavaren ska känna sig trygg att lämna sina barn 
där (Benckert, 2000). Benckert (2000) påpekar också att barn lär sig språk 
genom att socialiseras och samspela med andra barn och vuxna. Författaren 
menar att för att kunna erbjuda den bästa hjälpen för de flerspråkiga barnen 
i deras språkutveckling måste läraren själv förstå hur viktig denne är i 
barnets utveckling Det är också viktigt att läraren förstår att 
förhållningssättet och sättet man talar till barnet påverkar deras utveckling 
(Benckert, 2000).  

Lunneblad (2006) beskriver hur förskollärare i många fall besitter idéer om 
hur arbetet med flerspråkiga barn kan utformas, hur dessa barns kulturella 
ursprung och modersmål kan lyftas. Dock framgår det att den önskan och 
de visioner som dessa förskollärare har kan vara svåra att utföra i 
verksamhet. Lunneblad (2006) menar att utförda studier indikerar att 
förskolan kan ha svårigheter i att fullfölja det kulturella uppdrag som 
läroplanen förevisar. Ladberg (2003) menar att för att uppnå ett bra 
språkstöd för de flerspråkiga barnen krävs ett medvetet arbete på både 
förskolan och på ledningsnivå. På förskolan innebär det att erbjuda bra 
stunder och möjligheter för barnen att utveckla sina språk (Ladberg, 2003).  

På ledningsnivå innebär det att skapa förutsättningar för lärarna och ge stöd 
åt lärarna i deras arbete, det innebär också att kunna erbjuda lärarna 
fortbildning så att de kan utföra ett så kvalificerat arbete som möjligt 
(Ladberg, 2003). Baker (1996) beskriver att det i skolans värld råder stor 
brist på lärare som är utbildade just för att hjälpa flerspråkiga barn. Ladberg 
(2003) påpekar att det finns tre stycken pedagogiska hörnstenar för att 
uppnå ett bra arbete med barnen, de tre hörnstenarna handlar om, atmosfär 
för språk, organisation för språk samt inflöde av språk. Atmosfären är 
avgörande för barnens språkutveckling, det handlar om hur man bemöter 
barnen. Organisation handlar om att verksamheten ska organiseras så att 
barnen ges möjligheter att använda sina språk. Inflöde av språkligt material, 
de aktiviteter som barnen får möjlighet att delta i. Det kan tillexempel vara 
sagor, samtal och diskussioner (Ladberg, 2003). 

Ladberg (2003) menar att skapande verksamhet kan vara en stund där 
barnen ges möjlighet att utveckla sina språk genom att uttrycka känslor, 
tankar och föreställningar. En annan verksamhet som är bra för 
språkutveckling är sagor och berättelser och det finns många olika sätt att 
arbeta med sagor. Det är i sagorna som barnen får tillgång till nya ord som 
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de kanske inte skulle få annars och även här är det bästa att dela in barnen i 
mindre grupper som ligger på ungefär samma språkliga nivå (Ladberg, 
2003). Sagoläsning och berättande är bra för språkutvecklingen, bland 
annat främjar det ordförrådet samt stimulerar fantasin. Genom högläsning 
lär sig barnen hur språket är uppbyggt, hur det låter och det utökar även 
ordförrådet (Benckert et al. 2008). Att dela in barnen i mindre grupper 
menar Ladberg (2003) är bra för deras utveckling av språket, i en stor 
barngrupp kan det ibland vara svårt för barnen att få chans att komma till 
tals och då är det mycket bättre om barnen är i mindre grupper. I de mindre 
grupperna skapas en trygghet hos barnen så att de vågar samtala och 
kommunicera med andra barn (Ladberg, 2003). Det är också viktigt att man 
strävar efter att dela in barnen i mindre grupper ofta, under ute verksamhet, 
under samling och så vidare (Ladberg, 2003). Även Benckert (2000) 
föreslår att dela in barnen i mindre grupper ibland i arbetet med 
språkutvecklingen dels för att de flerspråkiga barnen som har svårt att 
förstå det svenska språket vågar kommunicera mer om de är i mindre 
grupper och det blir på deras nivå. Det är också bra för barnen som har 
svenska som modersmål då de också får möjlighet att kommunicera på 
deras nivå. I arbetet med flerspråkiga barn är det viktigt med tydlighet och 
att använda sig av bilder och konkretion (Benckert, 2000).  
 
Benckert et al. (2008) menar att barnen utvecklar språket genom att möta 
språket i meningsfulla sammanhang. Förskolans ansvar är att planera och 
organisera en språkutvecklande miljö för barnen (Benckert, et al. 2008). 
Författarna tar upp exempel på aktiviteter som man kan arbeta med är att 
främja barnens språkutveckling. Författarna påpekar att samtal med barnen 
är en viktig del i språkutvecklingen, samtalet ska vara utmanande och ligga 
på en lite högre nivå än den nivå som barnet befinner sig på för att utveckla 
barnets språk (Benckert, et al. 2008).  

Leken är ett exempel på språkutvecklande aktivitet (Björk-Willén, 2006). 
Leken har en central plats på förskolan och det är i leken som barnen 
uttrycker känslor och åsikter (Benckert et al. 2008). Benckert et al. (2008) 
tar upp rolleken som ett exempel, det är i rolleken som barnen får tillfälle 
att utvecklas språkligt. Författarna menar vidare att det är bra att ibland se 
till att barnen får möjlighet att leka tillsammans med andra barn som har 
kommit olika långt i språkutvecklingen (Benckert et al. 2008). Tanken med 
det är att de som har kommit längre i sin språkutveckling kan bli förebilder 
åt de andra barnen (Benckert et al. 2008). Ladberg (2003) menar att 
barnen lär sig språk genom samtal med andra barn och inte genom samtal 
med vuxna. Författaren menar dock att samtalen mellan barn och vuxen är 
viktig men det är i interaktion med andra barn som utvecklingen av det 
aktiva språket sker. Vidare menar författaren att samtalen bör kompenseras 
med sagor och högläsning för att hjälpa barnen att utveckla sina språk. För 
barnens språkutveckling är det viktigare att den vuxne berättar för barnen 
istället för att barnen ska berätta för den vuxne (Ladberg, 2003). I förskolan 
är det viktigt med organisation och det främst när det gäller tiden, det 
handlar om att planera och organisera med tiden så att det ska främja 
barnen i deras utveckling. Det händer ofta på förskolan att barnen måste 
göra avbrott mitt i sina lekar för att det är dags för samling, mellanmål eller 
någon annan aktivitet (Ladberg, 2003). Författaren menar att det är i leken 
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som det sker en stor utveckling i barnens språk, det är i leken som barnen 
använder sina kunskaper i språket till att kommunicera med andra barn 
men också som ett tankeverktyg. Att låta barnen få leka i lugn och ro och 
utan avbrott ses som språkets bästa vän (Ladberg, 2003).   
 

3. Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 

I denna del presenteras de metoder som har använts för att kunna 
genomföra studien på kvalitativ grund.  

Vi valde en kvalitativ studie för att vi ville koncentrera oss på helheten i vår 
studie och tolka och analysera vårt resultat och inte generalisera resultatet 
och här finner vi stöd hos Stukát (2005). Genom att ta del av Stukát (2005) 
och Denscombe (2000) har vi fått fram vad för slags intervju och 
observation vi skulle använda oss av och därigenom också vad som 
resulterar i en kvalitativ studie. Denscombe (2000) menar att en studie blir 
kvalitativ om den har ett eget speciellt tillvägagångssätt vid insamling av 
data och analysen.  

Det som skiljer den kvantitativa studien från den kvalitativa är sättet att 
analysera data. Vi har valt att använda oss av metoderna semistrukturerad 
intervju och deltagandeobservation. En nackdel med att utföra en kvalitativ 
studie menar Stukát (2005) är att författarens egna tolkningar är de som är 
i fokus, det innebär att risken finns att studien blir subjektiv 

Vi har använt oss av två datainsamlingsmetoder, intervju och observation. 
Vi valde att göra på detta sätt på grund av att få en djupare förståelse för 
flerspråkighetens komplexitet. Meningen med metodtriangulering är att de 
olika metoderna ska komplettera varandra (Stukát, 2005).  

Denscombe (2000) menar att när man använder sig av flera metoder ökar 
kvaliteten på undersökningen. Metodtriangulering är också ett sätt att 
upptäcka om respondenten arbetar som den säger att den gör (Stukát, 
2005). Det gjorde vi genom att observera läraren för att sedan komplettera 
med en intervju för att se om praktiken och lärarens svar visade samma 
mönster. Detta kunde vi göra på samtliga ställen utom på ett där det inte 
fanns möjlighet att genomföra en observation.  

3.2 Intervju 

Stukát (2005) beskriver att det i en kvalitativ studie bland annat är 
intervjun som ska ge svar på studiens syfte samt dess frågeställning. Vi 
valde då att intervjua sex stycken modersmålslärare som kan ge en tydlig 
bild på hur de arbetar för att utveckla flerspråkighet hos barn i förskolan. 
Vidare menar Stukát (2005) att det i en kvalitativ studie inte är på förhand 
bestämt hur många deltagare som ska ingå. Dock påpekar Stukát (2005) 
och Denscombe (2000) att en fördel kan vara att endast välja ut en liten 
skara att intervjua då meningen med en kvalitativ studie är att noga 
utvärdera informantens svar. Denscombe (2000) menar att författarens 
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”jag” såsom egna erfarenheter, ålder, etnicitet, social bakgrund, kön, 
utbildning och arbetserfarenhet kan påverka forskningen.  
 
Vid de sex intervjuerna deltog fyra stycken modersmålslärare i förskolan, en 
ambulerande modersmålslärare samt en förskollärare med svensk 
bakgrund, som arbetar i en förskola med många flerspråkiga barn.  
 
Vid majoriteten av intervjuerna deltog enbart en av oss. Detta menar Stukát 
(2005) är lämpligt då informanten annars kan hamna i underläge och detta 
kan påverka svarens utförlighet. Vi har valt att använda oss av en 
semistrukturerad intervju där vi hade frågor som vi bestämt tidigare (bilaga 
2). Frågorna som ställdes under intervjun behandlade modersmålslärarens 
inställning till språk och hur arbetet med de flerspråkiga barnen ser ut i 
verksamheten. Vi beslutade oss för att ha ett fåtal frågor som var av öppen 
art där informantens svar blev utförligare än om vi använt oss av slutna 
frågor.  
 
Denscombe (2000) menar att intervjuer på intet sätt är ett enkelt alternativ 
och beskriver vidare hur intervjun kan misslyckas totalt om intervjun inte är 
i minsta detalj förberedd och planerad. Inför varje intervju såg vi till att ha 
med oss allt material samt kontrollerade att diktafonen fungerade detta för 
att undvika störande moment under intervjun. Inför intervjun ska 
informanten ha gett sitt medgivande till deltagandet, detta gjordes genom 
kontakt via e-post och telefon. I våra e-post bifogade vi forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 1990) samt ett missivbrev (bilaga 1) där 
syftet med vår studie framgick samt hur mycket av deras tid som vi ville ta i 
anspråk. Intervjuerna som utfördes varierade i tid, de pågick mellan 15-40 
minuter.  
 

3.3 Observation 
 
Stukát (2005) menar att observationer är ett bra sätt att ta reda på vad 
informanten faktiskt gör och inte bara säger att de gör. Det går inte att veta 
att de svar författaren får under intervjun stämmer eller ens är sanna och då 
är det bra att komplettera med en observation (Stukát. 2005). En fördel 
med observation kan vara att kunskapen som hämtas in är direkt taget ur 
sammanhanget.  
 
En nackdel med observationer är dess begränsning då det endast är de yttre 
beteenden som kan observeras och då känslor och tankar inte kommer till 
uttryck. (Stukát, 2005).  
 
Vi har genomfört åtta stycken deltagarobservationer. Vid de första sex 
observationerna deltog enbart en av författarna till detta examensarbete och 
de genomfördes både före och efter intervjun. De två sista observationerna 
genomfördes av en av författarna till examensarbetet. Dock fanns det bara 
utrymme att genomföra en observation per lärare, den ena observationen 
gjordes efter intervjun och den andra före intervjun. Vid observationerna 
har vi suttit vid sidan om och observerat det som hänt och gjort 
anteckningar under tiden. När vi var färdiga med observationen skrev vi en 
sammanfattning på vad vi sett och upplevt med andra ord använde vi oss av 
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dubbellogg.  De observationer som vi genomförde pågick i 40- 90 minuter 
och var i sju av åtta fall ren modersmålsundervisning.  
 
De fördelar som finns med att observera före intervjun är att informanten 
inte är medveten om vad man är ute efter och kan då inte anpassa sin 
lektionsplanering efter vad vi är intresserade av. Vi tror att detta kan 
påverka resultatet då informanten kanske inte handlar som den brukar.  
Vi tror även att en av de fördelar med att observera efter intervjun kan vara 
att man har en förförståelse för informantens handlande (Stukát 2005). 

 

3.4 Genomförande  

Intervjuerna utfördes enskilt, var för sig, det vill säga en intervjuare och en 
informant. Vi utförde tre intervjuer var och dessa genomfördes på 
informanternas arbetsplatser i lugn miljö. Vi hade i förväg ett dokument 
med färdigskrivna intervjufrågor, men var under intervjun flexibla och 
anpassade ordningen på frågorna utifrån situationen. Intervjuerna har i alla 
fall utom ett spelats in och detta material har vi sedan noga transkriberat 
och analyserat.  

Observationerna utfördes i mångkulturella förskolor. I observationen deltog 
en informant, barngrupp med annat modersmål samt en av oss som utförde 
studien. Hjälpmedel under observationen samt efter var de dubbelloggar 
som vi gjort anteckningar i under observationstillfället.  

3.5 Urval 

Vad gäller valet av informanter menar Denscombe (2000) att de personer 
som ingår i urvalet i de flesta fall är medvetet utvalda av författaren då de 
har speciella kvalitéer att bidra med. Det viktiga att ha i åtanke vid val av 
informanter är att ha fokus på studiens syfte. Meningen med ett specifikt 
urval är att på djupet få insikt i ett specifikt ämne (Denscombe, 2000). 

Vi har genomfört sex intervjuer samt åtta observationer med 
modersmålslärare och barn med annat modersmål än svenska och detta har 
skett dels på två mångkulturella förskolor samt på ett centrum för 
flerspråkighet i Mellansverige.  

Observationerna och intervjuerna genomfördes såväl i ett område som vi 
var bekanta med såväl som på okänd mark. Vi menar att en fördel med att 
arbeta på känd mark är att man kan vara sig själv och att alla inblandade 
känner sig trygga med varandra då alla parter har gemensamma 
erfarenheter. En nackdel kan vara att om författaren har en tidigare relation 
med barngruppen kan falla tillbaka till den roll som man tidigare befunnit 
sig i. Vi menar att en fördel med att arbeta på okänd mark är att se allt 
objektivt då man inte har några tidigare relationer till barngrupp och lärare 
för detta finner vi stöd hos både Denscombe (2000) och Stukát (2005).  En 
nackdel kan vara på okänd mark är att författaren får mycket 
uppmärksamhet från barnen då man är okänd fast man bara ska finnas i 
bakgrunden. Vi gjorde bedömningen att sex intervjuer samt åtta 
observationer utgjorde tillräckligt underlag för att kunna ge svar på vår 
studies syfte. Dessutom var tiden samt antalet informanter i hög grad 
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begränsad. De olika modersmål som representerades var, somaliska, 
arabiska, turkiska, kurdiska och keldanska dock genomfördes alla våra 
intervjuer på svenska. 

Av de fyra informanter som deltog i intervjun var tre utbildade lärare i sina 
respektive hemländer, men hade ännu inte läst upp den kompetens som 
krävs för att bli behörig lärare i Sverige.  Alla dessa tre informanter finns 
som hemspråksresurs på samma förskola där andelen barn med annat 
modersmål är hög. En av informanterna var utbildad lärare mot de tidigare 
åren i Sverige och arbetade nu som ambulerande hemspråkslärare inom en 
kommun. Deras erfarenhet som just hemspråkslärare var i genomsnitt 5 år, 
dock hade två av intervjuade informanter arbetat som lärare i sina 
hemländer i över 20 år vardera. 

3.6 Databearbetning och analysmetoder 

Efter att vi samlat in data har vi transkriberat, analyserat och tolkat de data 
som vi fått fram. De intervjuer som vi spelade in valde vi att dela upp mellan 
oss och därefter transkribera, det vill säga att vi överförde inspelade 
materialet till text, detta för att göra materialen mer tydligt. Dock finns det 
en nackdel med detta tillvägagångssätt då tillförlitligheten inte blir lika stor. 
Efter att transkiberingen avklarats valdes de delar av materialet som vi 
ansåg vara av relevans ut för att vidare arbetas med. Dock har vi valt att 
skriva det transkriberade materialet i mer läsvänlig text och ovidkommande 
ljud såsom exempelvis harklingar har tagits bort. Precis som Stukát (2005) 
beskriver så är transkription en process som kräver mycket tid, men vi anser 
att denna del ändå varit en otrolig resurs för vårt slutgiltiga resultat. 
Vi har även sammanställt de data som vi har samlat in via observationer. 
Detta har vi gjort genom att sammanfatta de anteckningar som fördes under 
observationerna. 

Vi kategoriserade våra data efter de mönster och svar som har framkommit 
under studiens gång. För att göra vår studie lättläst för läsaren har vi valt att 
kategorisera och presentera data under övergripande rubriker.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet behandlar enligt Stukát (2005) och Denscombe 
(2000) studiens trovärdighet eller metodens tillförlitlighet. Vi har 
säkerställt resultaten genom metodtriangulering. Denscombe (2000) menar 
att när man använder sig av flera metoder ökar kvaliteten på 
undersökningen. Metodtriangulering är också ett sätt att upptäcka om 
respondenten arbetar som den säger att den gör (Stukát, 2005). Detta är 
självklart en risk som vi har haft i åtanke. Vi har valt att använda oss av 
forskningsmetoderna intervju och observation för att vi anser att dessa 
lämpar sig bäst för att söka svar på vårt syfte. Detta menar Stukát (2005) 
står för studiens validitet. Stukát beskriver just att validitet behandlar 
huruvida studien undersöker det författaren hade för avsikt att undersöka.  

Då vi valt att undersöka hur modersmålslärare ser på språkutveckling samt 
observerat deras arbete i praktiken anser vi att vi valt lämplig metod för att 
kunna samla in data. Att vi medvetet valt datainsamlingsmetod utifrån 
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dessa premisser menar vi svarar för att studien är av god validitet. Vi är 
medvetna om att om vi utfört fler intervjuer samt fler observationer hade 
resultatet kunnat bli annorlunda och reliabiliteten högre. Det resultat vi fått 
fram genom att använda oss av dessa forskningsmetoder besvarar våra 
forskningsfrågor och vårt syfte då metoderna visar på både teori och 
praktik.   

Bryman (2002) beskriver att forskare ofta upplever det som en svårighet att 
applicera validitets- och reliabilitetskraven, då det inte finns endast en 
sanning som beskriver verkligheten. Det blir då istället författarens uppgift 
att visa på en trovärdig och allmänt accepterad verklighet. En styrka som vi 
upplevt under arbetets gång är att vi är två som arbetat tillsammans och 
hela tiden får vi ta del av varandras synvinklar kring studien, vilket kan leda 
till att vi omvärderar eller ändrar våra åsikter i ämnet. Vi anser att vi har 
hög validitet och reliabilitet i arbetet då vi utgått från de fakta som vi fått 
från våra informanter och de observationer vi utfört samt den för ämnet 
relevanta litteraturen. Våra informanter har beskrivit sitt arbete i både 
positiva samt negativa ordalag och har därmed inte idealiserat sin vardag. 
Vi har utifrån dessa premisser utgått från att deras svar är ärliga och att vi 
kan lita på deras svar som trovärdiga.   
 

3.8 Etiska ställningstaganden 
 
Något annat viktigt att tänka på när man forskar är att tillgodose de 
forskningsetiska principerna. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning finns det fyra stycken huvudprinciper som Vetenskapsrådet 
(2002) har antagit som man bör tillgodose. Vi har tillgodosett dessa 
principer genom att skicka ut ett missivbrev (bilaga 1) tillsammans med 
principerna. För att uppnå konfidentialitetskravet kommer vi att använda 
xxxx istället för ord som kan vara identifikation. 

Vi valde att även vid intervju och observationerna muntligt informera 
deltagarna kring gällande villkor. Till denna studie tillgodosågs alla fyra 
huvudprinciper, i korta drag innebär dessa principer: 

Informationskravet- Författaren ska informera alla inblandade om studiens 
syfte. De ska också upplysas om deras uppgift i studien och vilka villkor det 
är som gäller. De ska också bli upplysta om deras rätt att avbryta 
deltagandet när de så önskar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet- Deltagaren har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan.  Författaren ska alltså få deltagarens samtycke till att delta i 
studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet- Alla uppgifter om personen som deltar i studien ska 
förvaras så att ingen kommer åt dessa uppgifter. Författaren ska också 
underteckna en förbindelse av tystnadsplikt om sådana uppgifter 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet- Alla uppgifter som samlas under denna studie får endast 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3.9 Bortfall 
 
Vi fick kontakt med en modersmålslärare som vi bokade ett möte med för 
intervju men någon dag innan mötet ställdes det in. Vi e-postade flera 
personer som arbetade med flerspråkiga barn, men vi fick aldrig något svar 
så vi antog att dessa inte ville delta i vår studie. Det har överlag varit svårt 
att komma i kontakt med personer som arbetar med flerspråkiga barn i 
förskolan. 

 
4. Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi det resultat som framkommit under de sex 
intervjuer samt de åtta observationer som genomförts med 
modersmålslärare på mångkulturella förskolor. Resultatet av vår studie 
kommer här att delas upp efter intervjufrågorna samt utifrån de 
kategoriseringar vi funnit lämpliga från observationerna under arbetet med 
att transkribera och sammanställa materialet. De kategoriseringar som 
följer bildar därmed en bild av de generella drag som vi såg under våra 
studier. Detta innebär att materialet som presenteras baseras på vårt sätt att 
tolka transkriptionsmaterialet.  

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Resurser 

När det kommer till frågan kring vilka resurser som finns tillgängliga i 
förskolorna menar informanterna att just de och deras arbete är den största 
resursen. Informanterna beskriver hur de arbetar med förskolans fyra- och 
femåringar. Undervisningen sker i dagens läge på förskolan, men kommer 
med största sannolikhet att flyttas till andra lokaler till nästkommande 
termin. Vid tillfälle kommer informanterna även in på förskolans olika 
avdelningar och deltar i den pedagogiska verksamhet som sker där. Detta 
sker i synnerhet när ett nytt barn skolats in och som ännu inte klarar 
svenska språket. En informant arbetar däremot ambulerande på olika 
skolor, hon beskriver hur hon ibland har en dag på en skola eller bara en 
lektion.  

Det är olika det beror på skolorna, om skolorna har många elever som 
är xxxx då har jag tre lektioner där. Vissa skolor har jag en lektion, det 
beror på antalet elever. 

Den förskolläraren med svenska som modersmål beskriver att 
modersmålspedagogen kommer till avdelningen en gång i veckan för att 
arbeta med barnen och i deras arbete varvar de mellan svenska och barnets 
modersmål.  

Modersmålsstödet kommer några gånger varje vecka och när de 
arbetar med barnen så varvar de både svenska om barnens 
modersmål. Vi har också en heltidsanställd modersmålspedagog som 
talar xxxx eftersom att vi har så många barn som kan det språket. 
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Modersmålspedagogen går runt på varje avdelning på förskolan och 
kommer till oss varje torsdag och barnen blir väldigt glada när de vet 
att det är torsdag. 

Vidare berättar förskolläraren med svenska som modersmål att det finns en 
heltidsanställd modersmålslärare i ett modersmål och denne går runt på de 
olika avdelningar och kommer till just denna avdelning varje torsdag. Det 
har blivit en modersmålslärare i xxxx för att det finns så många barn som 
talar det språket. Modersmålsläraren  berättar att hon tidigare har jobbat 
som språkstöd åt barn och vuxna som nyligen anlänt till Sverige, men nu 
arbetar hon som modersmålslärare och får även vara tolk då det är någon 
viktig information som måste fram till föräldrarna. 

Men jag har.. Liksom förut jag har också jobbat som språkstöd första 
barnen när de börjar i förskolan de behöver stöd, speciellt för språket. 
Det stödet var inte bara för barnen, för föräldrar också som kan inte 
språket och liksom förklara för dom eh.. Liksom vad ska dom göra när 
barnen är i förskolan, vad finns det för lag i Sverige liksom det är 
mycket skillnad om man tittar här och i vårat land så var som stöd för 
båda delarna. 

På en av förskolorna som ingår i studien finns det en särskild bokhylla med 
litteratur på olika språk som är tillgänglig för personal, barn samt 
möjligheten att få låna hem böckerna. Annars menar medverkande 
informanter att allt material som finns att tillgå på förskolan kan användas 
av modersmålslärarna som resurser, det handlar endast om att utnyttja 
materialet på bästa sätt.  

4.1.2 Språk och arbetssätt 

Alla de barn som ingått i observationerna har ett annat modersmål än 

svenska. På de avdelningar som barnen tillhör beskriver våra informanter 

att personalen talar svenska med barnen, då svenskan är det språk som de 

behärskar. Dock menar informanterna att de är noga med att föräldrarna 

pratar modersmålet med barnet i hemmiljö så att barnen får tillägna sig 

flera språk. En av modersmålslärarna beskriver det enligt följande:  

Många föräldrar vill prata svenska med sina barn, också i hemmet. Det 

är inte bra. Svenskan blir då fel för barnet om föräldrarna inte kan 

språket bra.  

Alla informanter var överens om att samtalet är det viktigaste läromedlet.  
En av informanterna menade även att miljön som undervisningen sker i är 
viktig, att barnet ska känna sig tryggt. Vid frågan om hur informanterna kan 
ge exempel hur de i sitt arbete stimulerar barnen i deras svenska 
språkutveckling blir svaren från informanterna att de arbetar främst med 
modersmålet. Informanterna menar att barnen tillägnar sig det svenska 
språket ändå under den tid som de tillbringar med sina kamrater inne på 
respektive avdelning. Alla är helt överens om att det är mycket viktigt att 
barnen har ett väl utvecklat modersmål för att lättare kunna tillägna sig ett 
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ytterligare språk. Om barnen är språkligt medvetna och klarar att hantera 
det egna språkets begrepp och ord så medför detta att de enklare kan 
översätta till ett andraspråk.   

Eh ibland känner jag att barnen har svårt med ordet på svenska.. Nej 
på xxxx att förstå vad betyder det samtidigt med svenska jag tror inte 
att de förstår på svenska heller så jag försöker prata om, säga ordet på 
båda språken. Ibland skriftspråket inte är samma som talspråket så vi 
hittar ord och vi försöker säga det på svenska och på xxxx och vi lägger 
det i meningar så på det här sättet jag tror att jag pratar mer svenska 
med de och xxxx. 

Informanterna beskriver även att arbetet med barnens självkänsla är 
oerhört viktigt och att de värnar om att varje enskilt barn ska vara stolt över 
sin nationalitet och bakgrund.  Informanterna är övertygande om att 
andraspråksinlärningen kan gynnas av ett väl utvecklat modersmål och 
informanterna menade att det viktigaste med att utveckla modersmålet var 
att barnet ska känna tillhörighet till sin bakgrund och kultur. Modersmålet 
är även i de flesta fall det barnet tänker på och blir då en viktig del av deras 
resa till att utveckla sin identitet. En av modersmålslärarna berättar att i 
arbetet med de flerspråkiga barnen används både det svenska språket och 
barnens modersmål. Vidare berättar informanten att det är viktigt om 
barnen har ett välutvecklat modersmål för att lättare lära sig ett andraspråk.  

Alla informanter var överens om att sagoböcker var ett viktigt läromedel för 
att kunna arbeta ämnesöverskridande. Att barnen dessutom hade möjlighet 
att både få höra sagan både på sitt modersmål samt på svenska gjorde 
barnen mer intresserade samt gav möjlighet att inkludera föräldrar i 
verksamheten. 

Informanterna beskriver att de använder sig av ett arbetssätt som medför 
mycket bilder och kroppsspråk för att försöka göra sig förstådd. Arbetet 
läggs upp så att det blir så konkret som möjligt. De arbetar med ord som 
dagligen används på förskolan och för att synliggöra det för barnen tar de 
fram de saker som de pratar om. En övning som de arbetar med mycket är 
att barnen får hämta en varsin sak på bordet och den saken benämner 
läraren sedan vid namn och senare får barnen hämta en viss sak. Vidare 
fortsätter läraren att berätta att överallt på avdelningen sitter det bilder på 
mycket som de arbetar med och under samlingen sätter de upp bilder på 
aktiviteter som kommer att hända under dagen.  

Även rim och ramsor, sagor och sång är en stor del av deras vardag och 
sagorna och sångerna upprepas gång på gång för att barnen ska få en 
förståelse för innebörden. Deras förhållningssätt bygger på flexibilitet, 
tydlighet, enkelhet och påhittighet och det är det viktigaste i deras arbete 
med de flerspråkiga barnen. De använder också stödtecken för att 
komplettera det talade språket och för att alla barnen ska få en möjlighet till 
att kunna göra sig förstådda även de barn som inte har det svenska språket 
än.  

Vi arbetar mycket med konkretisering, vi arbetar mycket med bilder och 

använder oss av kroppsspråket för att göra oss förstådda. Arbetet måste 
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läggas upp så det vi gör blir så konkret som möjligt. Vi arbetar med ord som 

används dagligen på förskolan. 

4.2 Observation 

4.2.1 Språket 

En observation var när barngruppen blivit anvisade att spela ett spel. 
Modersmålspedagogen förklarar på modersmålet hur spelet går till och 
barnen börjar spela. Efter en stund vänder sig dock två av barnen till 
observatören som sitter lite avsides och förklarar på svenska hur spelet går 
till. Väl medvetna om att jag inte alls klarar att följa deras dialog. Under 
spelets gång kodväxlar barnen vid ett antal tillfällen då de inte vet vad 
föremålet heter på modersmålet och uttalar det då istället på svenska.  

Kodväxling är något som sker i flera av observationerna, särskilt i den 
kommunikation som sker då barnen samspelar i leken.  Vid en av 
observationerna sitter en av förskolläraren och läser en saga på xxxx för en 
flicka om en bondgård varpå den lilla flickan utbrister: ”titta lilla grisen!”, 
på sitt hemspråk och denna typ av kodväxling fick vi se prov av vid flera av 
de observationer som vi deltog vid.  

Modersmålslärarna samt den förskollärare med svenska som modersmål ser 
inget hinder med att barnen kodväxlar. I samtal i samband med 
observationerna har de berättat att kodväxlingen ser de som att barnen 
förstår att de båda språken har ett samband, att barnen förstår att de kan 
uttrycka samma sak med sina olika språk.  
 
4.2.2 Pedagogik 

Under de observationer som genomfördes bevittnade vi en mängd olika 
aktiviteter. Det var stor variation på aktiviteterna däribland gymnastik, 
brädspel, pyssel och morgonsamling. Under samtliga observationer var 
barnen väldigt aktiva och i högsta grad delaktiga med en möjlighet att 
kunna påverka innehållet. Informanterna hade i alla fall en förutbestämd 
plan för hur lektionen skulle utformas. Även om barnen tappade fokus på 
uppgiften fortsatte informanterna att genomföra aktiviteten för denne inte 
hade någon annan aktivitet planerad.  

Flertalet informanter menar att det med de flerspråkiga barnen krävs ett 
annorlunda sätt att undervisa. Under observationerna kan vi också se hur 
modersmålslärarna vid flera tillfällen använder sig av bilder och föremål för 
att förtydliga språket för barnen.  

Vid en av observationerna pratade informanten med barnen om djuren som 
finns på svenska bondgårdar och skulle lära barnen artnamnen på dessa. 
Informanten visar då upp en bild på djuren för barngruppen och ställer 
frågan om de kan benämna arten på antigen svenska eller modersmålet. De 
talar om vad det tror att djuren äter samt om någon har husdjur i hemmet, 
vidare utvecklar informanten samtalet till att gälla även vilda djur och en 
diskussion om vilket som är barnens favoritdjur utbryter.  
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De samtalar om vardagliga händelser och undviker det som kan te sig alltför 
abstrakt. Modersmålslärarna arbetar nära barnets vardag och deras 
erfarenheter.  

4.3 Sammanfattning resultat 

Alla informanter beskriver vikten av att ha ett välutvecklat modersmål för 
att i senare skede lättare kunna lära sig ett andraspråk. Alla deltagande 
informanter var även eniga i frågan om huruvida det var av vikt att bevara 
och främja modersmålsundervisningen. Alla informanter efterlyser mer 
resurser till förskolan och ett medvetet förhållningssätt till de flerspråkiga 
barnens behov. 

5. Resultatanalys    
 
I denna del analyserar vi resultat kontra tidigare forskning. Vi har delat upp 
avsnittet utifrån de frågeställningar vi har som grund för arbetet. 
 

5.1. Hur arbetar några modersmålslärare för att utveckla 
flerspråkighet hos barn i förskolan? 
 
Alla de informanter som deltog i studien arbetar aktivt för att barnen ska få 
ett väl utvecklat språk att använda sig av i de vardagliga situationer de ställs 
inför. Ladberg (2003) menar att en flerspråkig person behöver utveckla 
varje språk för att kunna använda språken i olika sammanhang. Baker 
(1996), Einarsson (2004) samt Björk-Willén (2009) menar att barnen tidigt 
lär sig att använda sina språk beroende på situation. Det framkom även hos 
våra informanter att de som modersmålslärare är en viktig del i barnens liv 
och därför ett viktigt inslag i förskolan. Några av våra informanter arbetar 
med modersmålsundervisning en dag i veckan och de finns även med när 
tillfälle ges vid övriga pedagogiska verksamheten som ett stöd för barnen.  
Benckert et al. (2008) beskriver tre olika sätt att arbeta på som 
modersmålslärare, ambulerande, en fast placerad modersmålslärare eller en 
lärare med utländsk bakgrund som använder sina språkkunskaper. 
Benckert och Wallin (2009) menar att av dessa tre alternativ är det önskvärt 
om modersmålsläraren finns på plats och kan arbeta nära de flerspråkiga 
barnen i vardagen. 
 
Benckert et al. (2008)) diskuterar hur det med flerspråkiga barn krävs ett 
annat förhållningssätt än till de barn med svenska som modersmål. Våra 
informanter beskriver ett arbetssätt som visualiserar och konkretiserar 
språket för barnen. De skildrar också en verksamhet som baserar sig på 
barnens erfarenheter. Under intervjuer meddelar informanterna att de 
använder sig av visuella hjälpmedel i stor utsträckning. Om det talar om 
djur, visas bilder på djuret upp och ordet sägs både på svenska samt på 
modersmålet. Detta sker under en aktivitet som observeras då samlingen 
handlar om djuren på bondgården och modersmålsläraren visar en bild på 
djuret som de pratar om. Spowe (2007) menar att tydlighet i 
kommunikationen är väldigt viktig i en barngrupp med mångkulturella 
inslag.  
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En av våra informanter berättar att i deras arbete med de flerspråkiga 
barnen använder de sig ofta av kroppsspråket för att göra sig förstådda och 
för att kunna kommunicera med de barn och även föräldrar som inte har 
lärt sig det svenska språket. Under observationerna såg vi vid flera tillfällen 
att modersmålsläraren använde sig av bilder och föremål för att göra det 
tydligt för barnen. Under våra intervjuer framkommer att rim och ramsor, 
sagor och sång är en stor del av vardagen på förskolan, samma sång och 
saga kan förekomma flera gånger för att ge barnen en förståelse av 
innehållet. Deras förhållningssätt bygger på flexibilitet, tydlighet, enkelhet 
och påhittighet och det är det viktigaste i deras arbete med de flerspråkiga 
barnen. Detta är i enlighet med Allwood (1986) och Einarsson (2004) som 
menar att det handlar om så mycket mer än just det talade språket, det 
handlar även om kroppsspråket. 
 
Detta förhållningssätt, att vara flexibel i sitt arbete med barngruppen kan 
kopplas ihop med Benckert et al. (2008) som menar att det inte alltid 
behöver vara en planerad språksamling utan det handlar om att använda sig 
av vardagliga situationer såsom i leken, under måltiden, påklädnads 
situationer och så vidare. Wallin (2009) betonar i detta läge vikten av att 
vara kreativ som förskolelärare och menar att det finns lika många 
lösningar som barn.  
 
Benckert et al. (2008) menar att barnen utvecklar sitt språk bäst genom att 
möta det i meningsfulla sammanhang. Samtalet är även något som våra 
informanter i studien tar upp som det verktyg som är det allra viktigaste 
läromedlet. Flera av informanterna brukade främst modersmålet i arbetet 
med barnen och hävdar att de flerspråkiga barnen tillägnar sig svenskan i 
andra socialisationer. Detta framkom även under observationstillfällena, de 
barn som talade svenska med varandra sades till och ombads att istället att 
tala aktuellt modersmål. Endast en av informanterna använder sig av både 
modersmålet och svenskan i modersmålsundervisningen. Informanten 
menade att det arbetssättet ytterligare befäste orden. Under intervjun 
beskriver informanten att de säger orden både på svenska samt aktuellt 
modersmål och att de även försöker att sätta in orden i olika sammanhang.  
 
Allwood (1986) beskriver att kommunikation är långt mer än endast det 
talade ordet och detta är något våra informanter tagit fasta på. 
Informanterna beskriver hur de även använder stödtecken för att 
komplettera det talade språket och för att alla barnen ska få en möjlighet till 
att kunna göra sig förstådda även de barn som inte har det svenska språket 
än. Detta är också något som förekommer under genomförda observationer. 
Benckert et al. (2008) menar att sagoläsning och berättande är exempel på 
språkutvecklande aktiviteter som även stimulerar fantasin. Genom 
högläsning lär sig barnen hur språket är uppbyggt, hur det låter och det 
utökar även ordförrådet. 
 
Att arbeta med flerspråkiga barn menar Bencker och Wallin (2008) kräver 
ett speciellt sätt att arbeta och andra kunskaper. De betonar särskilt att 
läraren bör ha ett interkulturellt arbetssätt där alla språk och kulturer ses 
som viktiga. Under intervjuerna beskrev informanterna att de inte bara 
arbetar med språket utan även med barnens självkänsla, att de talar om 
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deras kultur och att olikhet är något att vara stolt över. Aasebø  & Melhuus 
(2007) och Benckert & Wallin (2009) beskriver hur inkludering av dessa 
flerspråkiga barn är av stor vikt, men våra informanter menar på att 
grupperingen av barnen krävs för att barnen ska våga uttrycka sig på sitt 
modersmål. Vidare beskriver informanterna att de flerspråkiga barnen 
måste grupperas utifrån sina modersmål för att få det språkliga stöd de är i 
behov av.  
 
Benckert och Wallin (2009) beskriver även hur modersmålsundervisningen 
i viss mån misslyckas i att integrera de flerspråkiga barnen, de menar att 
barnen i de flesta fall placeras ut i mindre grupper. De menar att förskolan 
enligt detta sätt att kategorisera ser barnens flerspråkighet som ett hinder. I 
de flesta av studiens observationer har situationen varit precis denna. Dock 
menar våra informanter att dessa indelningar kan göra att barnen känner 
kulturell samhörighet med kamrater som talar samma språk och att just 
denna indelning i mindre grupper ger en miljö där barnen vågar. Benckert 
(2000) och Ladberg (2003) beskriver hur just miljön är en av de viktigaste 
faktorerna för barnets språkutveckling. 
 

5.2. Vilka resurser finns i förskolan för att möta de flerspråkiga 
barnens behov? 
 
Under våra intervjuer framgick det att informanterna ansåg att det finns för 
få resurser i förskolan när det kommer till modersmålsundervisning. De 
önskar att de resurser som redan finns ska användas bättre än vad det görs 
idag. Precis som Calderon (2004) menar informanterna att föräldrarna är 
en resurs som på flera ställen är outnyttjad, men att det är högst angeläget 
att föräldrarna görs delaktiga. Arnberg (2004) beskriver hur 
vårdnadshavare i många fall är rädda för att barnen talar flera språk, att 
modersmålet skulle hämma svenskan, i Lpfö 98 (2006) beskrivs raka 
motsatsen, och precis som i läroplanen för förskolan meddelar våra 
informanter en övertygelse om att barnen lättare tillägnar sig ett nytt språk 
om de har ett väl utvecklat modersmål. Dock kan i sammanhanget påpekas 
att det enligt Hyltenstams (2007) forskning är det språk som till störst del 
talas i dess närhet också blir det språk som barnet blir starkast i. Den 
forskning som utförts av Arnqvist (1993) och Björk-Willen (2006) visar att 
viktiga faktorer som spelar in för att främja barnets språkutveckling är just 
det kulturella arvet samt den sociala påverkan. Det är då enligt våra 
informanter extra viktigt att betona och lyfta upp barnens ursprung och 
identitet och belysa att deras flerspråkighet är en enorm tillgång.  
 
De menade att det i de flesta fall är de själva i form av modersmålslärare 
som är den största och kanske rentav enda resursen. En av våra informanter 
sökte även ytterligare kunskap hos alla pedagoger i förskolan och att 
modersmålsstödet borde förbättras. Tre av våra sex informanter arbetar i 
dagens läge på en förskola och kan vara med inne på förskolans avdelningar 
och stödja barnet i vardagssituationer. Benckert, och Wallin (2009)  samt 
Elfström (2009) efterlyser precis som våra informanter mer utbildad 
personal kring de flerspråkiga barnen. Samtliga av deltagande informanter 
efterlyser i våra intervjuer mer resurser i form av kompetent personal. Även 
i våra observationer har framkommit att det är stora barngrupper jämfört 
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med tillgänglig personal, i de flesta fall en modersmålslärare per språk, 
detta var generellt för alla de förskolor som deltog i studien. 
 
Lunneblad (2006) beskriver i enlighet med vad som framkommit under 
intervjuer att det finns många idéer kring hur arbetet med de flerspråkiga 
barnen kan appliceras i verksamheten, men att dessa planer i vissa fall är 
svåra att genomföra på grund av resurser, främst vad gäller tillgänglig och 
utbildad personal. Detta kan kopplas till Wennerholms (2009) forskning 
som visat på att alldeles för få barn får den undervisning och stöd i 
modersmålet som de behöver.  
 

6. Avslutande diskussion 

Under den här delen kommer vi att diskutera metoden samt de olika 
resultat som samlats in under arbetet med studien. 

6.1 Metoddiskussion 

Inför studien har vi valt att anta en kvalitativ ansats för att få djupare 
förståelse inför de frågeställningar vi valde att utgå ifrån. Vi utförde 
intervjuer samt observationer, forskningsmetoder som kompletterar 
varandra väl och genom denna metodtriangulering fick vi en djupare insikt i 
modersmålslärarnas arbete och deras åsikter. Intervjuerna gav oss svar på 
hur modersmålslärarna såg på sitt arbete i teorin medan observationerna 
visade prov på hur praktiken faktiskt ser ut. 

En svårighet har varit att få informanter att delta i studien, två av miljöerna 
vi befann oss i var helt nya för oss medan den tredje var en förskola som vi 
hade en relation till. En risk med att utföra studier i en bekant miljö är att 
observatören kan bli hemmablind. Med det menar vi att det kan vara svårt 
att se utanför ramarna och man känner lärarna väl och har svårt att se det 
med kritiska ögon. Dock finns även risken med att vara ny i ett 
sammanhang är att observatören stjäl uppmärksamhet och situationen som 
ska observeras inte blir naturlig. Vi har varit begränsade i vårt val av 
förskolor eftersom att vi ville ha en förskola med flerspråkiga barn. Varför vi 
har fått avslag från flera förskolor kan vara tidsbristen. Vi fick tillslut söka 
oss till en annan stad för att hitta en flerspråkig förskola. Detta gjorde också 
att det tog mycket längre tid än planerat att samla in material. 

Vi anser att de metoder vi valt för att utföra studien fallit väl ut. Våra 
informanter har svarat utförligt på frågorna under intervjun, dock fick vi vid 
tillfälle förtydliga någon fråga då informanterna ej förstod frågan på grund 
av språkförbistringar. Vi tror inte att vi skulle kunnat få ett bättre resultat 
om vi valt andra metoder utan menar att dessa metoder varit de bästa 
utifrån de frågeställningar samt syfte vi hade att utgå från. Dock är vi 
medvetna om att vi kunde fått ett annat resultat och dra andra slutsatser om 
ytterligare observationer och intervjuer utförts, men då anser vi att vi tappat 
en del av vår kvalitativa ansats som innebär en djupare analys av 
informanternas svar. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Vi har tolkat vårt resultat utifrån det material som vi har samlat och 
upptäckt att de modersmålslärare som vi har intervjuat efterlyser mer 
resurser till förskolan. De flesta av våra informanter är ambulerande vilket 
innebär att de flyttar runt på alla avdelningar eller ibland även på olika 
förskolor. Vi har fått intrycket av att modersmålslärarna vill ha en fast 
punkt och jobba närmare barnen. Benckert et al. (2008) plockar fram tre 
olika sätt att arbeta som modersmålslärare och författarna menar att det 
bästa sättet är att arbeta nära barnen. Benckert och Wallin (2009) menar att 
lärare som arbetar med flerspråkiga barn bör få en specialutbildning inom 
området för att kunna arbeta språkutvecklande. Ett problem idag är de 
ekonomiska resurserna som inte finns till att utbilda modersmålslärare i 
den utsträckning som skulle behövas. 

Bland de respondenter som vi har med i vår uppsats är några utbildade 
förskollärare medan någon inte har någon utbildning alls utan kan det språk 
som behövs för modersmålsundervisning.  

I den litteraturen som vi har tagit del av till denna studie står det att för att 
arbeta med flerspråkiga barn krävs ett interkulturellt förhållningssätt 
(Benckert et al. 2008). Med det menas att förskolan ska se alla språk och 
kulturer som viktiga. I arbetet med de flerspråkiga barnen handlar det även 
om att lärarna ska vara medvetna om vad det innebär att vara flerspråkig 
(Benckert, 2000). Samtliga av våra informanter berättar att barnens 
trygghet i förskolan är viktig och att det är viktigt att barnen får 
undervisning på sitt modersmål. Informanterna menar att modersmålet är 
en del av barnet och dess kultur och det är viktigt för identiteten. Ladberg 
(2003) förespråkar att dela in barnen i mindre grupper under flera tillfällen 
såsom under verksamhet utomhus och under samling. Detta är även något 
som Benckert (2000) förespråkar. Författarna ovan menar att gruppering är 
det bästa sättet att nå fram till barnen på den nivå som de befinner sig. 
Ibland kan vara nödvändigt att gruppera in barnen efter exempelvis 
kunskapsnivå eller som i det här fallet språk för att barnen ska erbjudas den 
bästa hjälp. I våra observationer grupperades barnen efter vilket modersmål 
barnen talade. Genom denna gruppering fick barnen möjlighet att 
kommunicera på sitt modersmål tillsammans med andra barn. 

Vid frågan om hur informanterna arbetar för att stimulera barnen i deras 
svenska språkutveckling blir svaren olika. Några av informanterna menar 
att de enbart arbetar med modersmålet eftersom att barnen tillägnar sig det 
svenska språket i den övriga verksamheten på förskolan. Medan en annan 
informant arbetar på båda språken för att barnen ska förstå. I läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) står det att lärarna ska se till att barnen utvecklar sin 
förmåga at kommunicera både på svenska och på deras modersmål. 
Ladberg (2003) menar att barnen behöver alla sina språk och kan hantera 
flera språk. Författaren menar vidare att ju mer barnet utvecklar sitt 
modersmål desto lättare blir det att utveckla det nya språket. Vi menar att 
då barnen har ett ben i sin gamla kultur och ett i den nya behöver de båda 
språken för att kunna kommunicera med familjen och det nya samhället. 
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Våra informanter beskriver att deras arbetssätt med de flerspråkiga barnen 
handlar om konkretisering. Med det menas att de arbetar mycket med 
bilder och visar upp de saker som de pratar om. Det ger barnen större 
möjlighet att förstå ordet genom att de både får se hur föremålet ser ut och 
de får höra vad det heter. Detta är något som Benckert (2000) påpekar, att 
det är av stor vikt med tydlighet och konkretisering med hjälp av bilder i 
arbetet med flerspråkiga barn. 

Vårt resultat visar att modersmålslärarna efterlyser mer resurser till 
förskolan för att kunna erbjuda barnen det bästa. En diskussion kan dock 
föras kring hur dessa resurser ska användas och vad för resurser det handlar 
om. Vi har uppfattat informanternas önskemål kring resurser som en 
önskan om mer personal samt utbildningar kring språkutveckling. Vi anser 
att det behövs mer personal samt utbildning. Vi upplever dock att våra 
informanter fokuserar mer på problemen än på de lösningar som faktiskt 
finns. Vi anser att språkutveckling, oavsett vilket språk det gäller, handlar 
om kommunikation i första hand och till viss de behövs inga resurser. Kort 
sagt handlar det om att ta tillvara på ögonblicket. 

Den litteratur som vi har tagit del av till vår studie har endast visa positiva 
aspekter kring att vara flerspråkig. Den litteratur vi har tagit del av som har 
visat något negativt har varit gammal och vi har ansett att den inte har varit 
tillräckligt uppdaterad. 

6.3 Pedagogisk relevans 
 
Denna studie har gett oss möjligheten att få en förståelse för hur viktigt vårt 
arbete med flerspråkiga barn är. Det handlar om att hjälpa barnen att lära 
sig ett nytt språk och samtidigt behålla modersmålet.  

6.4 Slutsatser 
 
Inför detta arbete trodde vi att vi hade relativt goda förkunskaper kring hur 
arbete med flerspråkighet och modersmålsundervisning ter sig på förskolan. 
Dock har denna studie visat på att problematiken i många stycken är mycket 
mer komplex än vad vi trodde i början.  

Vi trodde att det fanns tydligare riktlinjer i styrdokumenten kring hur 
modersmålsundervisningen ska vara utformad, men så är inte fallet. Alla 
våra informanter är överens om vikten av arbetet med de flerspråkiga 
barnen och att det krävs mycket mer än vad man tror. De efterlyser även 
mer kunskap och resurser kring ämnet men har inte specificerat vad som 
menas med detta. Även tidigare forskning i ämnet, såsom Benckert och 
Wallin (2009) samt Elfström (2009) efterlyser specialutbildning inom 
området för att fullt ut kunna arbeta språkutvecklande. I linje med detta 
skulle tydligare direktiv i styrdokumenten underlätta arbetet. 

Barn med annat modersmål än svenska bör få större uppmärksamhet i 
förskolan och de pedagoger som verkar i verksamheten måste finna vägar 
att lyfta fram de flerspråkiga barnens kunskap. 
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6.5 Fortsatt forskning 
 
Då vår studie endast utfördes på två förskolor skulle det vara av intresse att 
undersöka hur fler förskolor arbetar med modersmålet och jämföra dessa.  

En annan möjlighet skulle kunna vara att intervjua flerspråkiga barn och 
deras vårdnadshavare för att få in allas aspekter och få en helhetsbild av 
ämnet. Genom att väga in även dessa perspektiv skulle forskningen även 
belysa kulturens inverkan på modersmålsundervisningen.  
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Bilaga 1 

Bästa lärare i förskolan! 

Vi är två studenter som läser på lärarutbildningen vid Mälardalens 

Högskola, med inriktning mot förskolan. Inom lärarutbildningen ingår en 

avslutande examinationsuppsats, på 15 högskolepoäng, som vi nyligen har 

börjat arbeta med. Vårt syfte med uppsatsen är att utreda hur barnens 

inlärning av modersmålet påverkar barnens möjligheter att stärka ett 

välutvecklat andraspråk. Vi vill också söka svar på hur dessa barn 

inkluderas i förskolans verksamhet. 

Vi önskar att Du som lärare inom förskolan har tid att träffa oss och delta i 

vår intervju. Intervjun kommer att pågå under 1 timme. Enskilda svar 

kommer inte att redovisas och därmed blir din medverkan anonym. 

Intervjun kommer att hållas i enlighet med de forskningsetiska reglerna 

som bifogas i detta brev. 

Önskar Du ytterligare upplysningar om uppsatsen eller den kommande 

intervjun så får Du gärna höra av dig till någon av oss via e-post. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Anette Vester                                                                Linda Filander Utsi 

anette@hostit.se                                                          lindafilander@hote-post.com  

Handledare 

Marja- Terttu Tryggvason 

marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Hur lång erfarenhet har du av arbete med flerspråkiga barn? 

Har du som lärare någon utbildning just i språklig stimulans för barn med 

annat modersmål? 

Vilka resurser finns på förskolan för att kunna möte de flerspråkiga barnens 

behov?   I så fall kan du berätta hur det används? Vad har ni för samarbete 

med modersmålstödet? 

Kan du ge exempel hur du i ditt arbete stimulerar barnen i deras svenska 

språkutveckling? 

Tror du att andraspråksinlärning kan gynnas av ett välutvecklat 

modersmål? Om ja, hur? 

 

 

 


